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• DEPARTAMENTO NACIONAL
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QUINTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 1963

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRICID.ADE
INDUSTRIAL

N. o 116.040 - Processo do isolamento de peças do construção
eletrotécnicas, principalmente da
técnica de alta tensão - Requerente - Licentia Patent Verwal.
tungs G. M. B. Il.
N. o 116.459 - Processo para
polimerização de hidrocarbonetos
não saturados olefinicamento, e
processo para preparação do catalisadores para a citada polimerização. -7- Requerente - Shell

N. o 107.347 - Método para fa- 'cuba de antraquinona - Requebricação de canos ou cardas - Re- rente - Ciba Societe Anonyme querente - Standard Elétrica Giba Aktiengsesellschaft.
N.° 110.855 - Composição deS. A.
Notificação:
N.° 107.935 - Aperfeiçoamen- tergente em forma do barra ou
Uma vez decorrido o prazo de tos em, ou relativos a um processo bólo Requeronte - California
recurso previsto pelo art. 14 da para a produção de soluções de Research Corporation.
Lei n. o 4.048 de 29-12-61 o mais alcali caustico, a partir de amalN.° 140.919 - Processo para a Intenationale Research Maatschap10 dias para eventuais juntadas gama do metal alcalino e aparelho nitragem de hidrocarbonetos aro- pii - N. V.
de recursos, o do mesmo não se para isso - Requerente - Impe- máticos - Requerente - United
NP 118.008 - Pulverização de
tendo valido nenhum interessado, rial Chemical Industries Limited. States Rubber CoMpany.
solventes o recuperação do mono•ficam notificados os requerentes
N.° 111.361 - Vitalisador para mero num processo de co-polimeN.° 108.316 - Original apre- polimerização
abaixo mencionados a comparecer
aperfeiçoado Re- rização - Requerente - Philips
a &ste Departamento a fim, de sentação de bobinas para apare- querente - Esse Rosearch And Petroleum Company.
lhos
de
rádio,
televisão
e
similares
efetuarem e pagamento da taxa
Engineering Company.
N. o 118.683 - Aperfeiçoamenfinal concernentes a expedição dos o respectiva bobina para ondas
N. o 111.367 - Processo contínuo
respectivos certificados dentro do curtas - Requerente Inelbras para a fabricação do compostos tos em redes para dormir ou emprazo de 60 dias na forma do pa- Indústria Eletrônica Brasileira Li- chumbo al q uilicos, em particular balar - R e querente - Cotonificio
Nossa Senhora dos Remédios S. A.
rágrafo único do Código da Pro- mitada.
•
N. o 109.676 - Condensador elé- chumbo tetra a la - Requerente
priedade Industrial.
• N.° 133.859 - Nevo aparelho
trico, no qual as bolsas de ar ou - C. I. P. Compagnia Italiana
duplicador usado para o processo
Privilégio de invenção defe- gás, existentes entre suas camadas Petrolio S. P. A.
N. o
- Dispositivo para do impressão com ctencil - Reridos:
condutivas, são sUbstitufdas por servir111.415
de
guia
a uma lamina de querente - António Wolf.
i
- Reque- vidro no cie curso
N. o 88.158 - Aperfeiçoamentos um meio mpregnante
de encurvamenModêlo de utilidade deferidos:
em reatores para lâmpadas fluo- rente - Simens Ilalske Aktien- to - Requerente Compagnie de
rescentes de partida rápida - Re- gesellschaft.
Saint
Gobain.
N.°
73.569 - Dispositivo afiaN. o 110.226 - Processo para
querente - General Electric S. A.
dor de facas aplicável a aparelho
N.° 111.492 - Recuperação de líquidos dificadores - RequerenN. o 88.386 - Aperfeiçoamentos tingir ou estampar materiais poem ou relativos a reatores para lihidroxilados - Requerente - mentido - Requerente - Cana- te - Amo S. A. Indústria e Codian Industries Limited.
lampas fluorescentes - Requeren- Ciba Societe Anonyme.
N. o 111.549 - Sistema de mércio.
te - Ugo Novloski.
N.°...110.501 - Um processo
transporte
de acetileno - Reque- "N. o 88.749 - Lanterna isolante
N. o 92.830 - Molde de fundi- pare o preparo de oompostos de
çã2 para metal ferro ou similar% esteroide - Requerente - Takeda rente - Union Carbide Corpora- Para automóveis, caminhões, reboques e similares - Requerente
- Requerente - Elly Maria Do- PharmaceUtical Industries, Ltda. tion..
- Salvador Maero.
rothea Croning,
N.
o
111.955
Processo
de
auN.° 110.751 - Catalisadores de
N. o 95.159 - Nóvo tipo do dial
N. o 97.530 - Processo do fa- p olimerização e processo do IA- mentar o teor em p igmento de torpara aparelhos de rádio - Requebricação de selenetos motá,licos
limerizar dioleinfas com os mes- tas p rensadas - Requerente rente - Juba! Tavares.
nus li idrazinatos - Requerente mos - Requerente - Monteca: R. Geigy S. A.
N.° 115.691
- Merck 8c Co. Inc.
N.° 119.793 - Ntivo modêlo de
tini, Societá Generale Per L'IndusProcesso para a
purificação de ácido ita ponico - cabide para gravatas - RequeN.° 97.608 - Aperfeiçoamento tria Mineraria e Chimica.
em aparelho de disposição de re- Fama Ferragens S. A.
N.° 110.767 - Processo de ex- Requerente - L. I. R. C. - La- rente
Ex p ediente rep ublicado por ter
fugos - Reuerente - General tração de zinco de minérios cons- boratori Itallani Di Ricerca ChiElectric Company .
saído com incorreções.
tituídos de ou contendo silicato de mica.
N. o 98.151 - Aperfeiçoamentos zinco ou outros silicatos, solúveis
Privilégio de invenção defeNP 115.851 - Processo de disem aparelho removedor de detrito por hi drométalurgia - Requeren- tilação de formaldeido a partir de
ridos:
- Requerente - General Electric tes - Michael Pertsow e Basilio soluções condensadas aquosas, sob
N. o 114.530 - Comando autoCompany.
Pertsew.
pressão - Requerente - J. Meis- mático para máquinas do acabaN. o 98.920 - Um processo para
N.° 110.799 - Processo para sner.
mento principalmente para máfabriceção de agentes da colagem preparar derivados de beta amino
N. o 115.939 - Aperfeiçoamen- quinas o p eratrizes - Requerente
do papel - Requerente -Becker alquil tionafteno e beta amino altos nos processos de fabricação de - L icentia Patent Verwaltungs G.
& Company Limited.
quil benzofurano - Requerente - rendas - Requerente - Jorge M. B. II.
N.o 103.039 - Sintese de esteSmith Kline & Frendi Laborato- Piacenza Harriague.
N. o 119.333 - Dispositivo de
reides - Requerente - Olin Ma- ries.
N.° 115.966 - Sois aquosos de transporte - Requerente - Pneuthie g on Chemical Corporation.
terras raras - Reque- ways Development Company (PriN.° 106.905 - Processo do ferN.° 110.813 - Processo para a oxidos-de
E. I. Du Pont de Ne- vate) Limited.
mentação de estreptomyces aureo- fabricação do novos corantes de rente
facáms - Requerente - Ameri- cuba do tintraquinona - Reque- mours And Company.
N. o 122.379 - Um prooesse de
• pigyo 115 . 985
c. ,. • 11111:41e:4
rente - riba %e j ete Anonyme
can Cyrnamid Company,
fahrieacliu de imãs permanentes
mentadas
reflex
rer
;
etoras - Re; - R e querente -- Frederico Itieg'er
N.° 107.199 - Prores c o de con- Ciba Aki;enec-sellschaft.
serva .: - Requerente - Eimer A.
Mining
N.° 110.816 - Proceo para 71 quereete
N 121.622 - AperfeiçoamenWeaNer.
fabricação do novos corantes da And Illanufacluring Company.
tos em chave grif de precisão **
Dia 11 de junho de" 1963
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As Repartições Públicas
deverão remeter o exPediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
Jornais, diáriamente, até às
DIRETOR GERAL
15 horas, exceto . aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
quando deverão fazê-la até às
•=t4EFIE cso asaviço na PUBLICAÇÕER
CRIEM DA seçAo DC feensçXo
11,30 horas.
FLORIANO GUIMARÃES
- As reclamações pertinen- MURILO . FERREIRA ALVES
tes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO.OFICIAL
casos de erros ou omissões, deREÇÃo•eii.
verão ser- formuladas por esseese d ublicidade do *ap•di•...ta do Dapartamente
crito, à Seçãn de Redação, das
Nacional d• Oroprlediada Induotrtaidei
às 17,30 . horas, no máximo
da indústria a Doroirel•
até 72 . horas após a saída dos
. Impresso ais olcloostio_Departamento de Imprensa Nacional
órgãos oficiais..
•ffivo••n••n•••••
"N.E.
- Os • originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
EPAIllIçÕES E PAR ncuunEs
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem de direito,'rasuras e emendas.
Capital e Interior:Capital e Interior:
- Excetuadas 'as para o
600,00 Semestre . . . Cr$ "' 450,00
Sem es (te • • . Cr$
exterior, que _ seroo sempre ,Cr$ -L200,00 Ano
Cr$ . 900.00
.anuais, as assinaturas poderExterior:
Exterior:
re-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. Ano
Cr 1.300,00lAno
C__5$ 1.000,00
• ••
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos -sem parte superier enderêço vão continuidade no recebimentó
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinanaviso prévio. Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes' providenciar a respectiva
renovação com antecedência
a verificação do prazo de vali- que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
dade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro dé cada ano e às
iniciadas, em .qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A 'fim de possibilitar a re:nessa de valores acompanhadoS de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os : interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de liiiprensix Nacional.
- Os suplementos às edições doS órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem' no ato da assinatura.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura. .
- O custo de cada exemplar
atrasado órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por curo
decorrido.

NP 101.414 - Rogeri 5. da Concedo a restauração de acôrdo com forma do parógrafo <mico - do artigo
Requerentes - Manuel Rodrigues
134 do Código da Propriedade Indusdo Almeida e Amadeu Fasanella Costa & Irmãos Ltda. - Cumpra o artigo. 206 do Código.
Bozar.
Modelo industrial indeferido:
N.o 72.075- -. Uma panela ou
caçarola de lados parabolicos Requerente - Metalúrgica Arfeld
Ltda.
Desistência de processos:
May And Ilaker Limibed Declara a desistência- do pedido da
privilégio de invenção - Nôvo
agentes de entraste e Processo de
preparação 'dos mesmos - Têrano
n. 0 113.454 - Anote-se a desistência e arquive-se o processo.
Botim & Haas Company Declara a desistência do pedido de
Privilégio de invenção - Processo
para a preparação de 3, 4, dl cloro
propionanilida - Têrrno 139.500
Anote-se a desistência e arquive-se 0 processo.
Giba Societe Anonyme Ciba
Aktiengesellschaft - Declara' a
desistência do pedido de privilégio
de invenção para processo para a
preparação de nova sulfonaráida
Têrmo 139.531 - Anote-Re a
desistência e arquive-se o pro'

tieSSO.

Exigências:
N. o 112.050 - Fama Ferragens
8. A. - Cumpra a exigência.
N.o 112.311 - Robertshaw Fulton Controls Company - Cumpra
exigência.
N.o 122.882 - Braunschweigislho Masehmenauanstalt - Cumpra a exigência. N.o 137.116 - Castro: Alves,
& Cia. Ltda. - Cumpra a
izigeneia.

a exigência.
DIVERSOS

Ubaldo Ranzi - No pedido de res.
tauraçáo da patente de n.° 53.674 Privilégio de invenção - Concedo a
restauração de acôrdo com o artigo 206
do Código.
Leonardo Cerini - No pedido de
restauração da patente de n.° 54.846
- Privilégio de invenção - Concedo
a restauração de acôrdo com o artigo
206 do Código.
Luiz Rodrigues de Menezes - No
pedido de restauração da patente de
n.° 57.969 - Privilégio de invenção
Concedo a restauração de acôrdo
com o artigo 206 do Código.
N.° 104.662- Ideal Standard S.A.
Indústria e Comércio - Concedo o desarquivamento.
N.° 109.693 - Cia. United Shoe
Machinery do Brasil - Concedo e restauração do processo.
N.° 125.495 - Durval Mfonso -Concedo o desarquivarnento do pro-

Myrta S.A. 1nd:1st:á e Comércio
- No pedido de prorrogação tia patente n.°-,1397 - Modêlo industrial
- Prorrogue-se de adindo com o artigo 42 do Código.
Grapete Refrescos S.A. - No pedido , de prorrogação das patentes de
tu/meros:
N.° 1.493 - Modelo industrial.
N.° 1.494 - MociOlo industrial.
N.° 1.495 - Modelo industrial Prorrogue-sce de acôrdo com o artigo
42 de Código.
São Paulo Alpargatas S.A. -.
pedido de prorrogação da patente de
n.° 1.533 - Modôlo industrial Prorrogue-se de acôrdo" com o artigo
42 do Código.
Palhinha S.A. Indústria .e Comércio
de Bebidas em Geral - No pedido de
prorrogação da patente de ...,-número
2.206 - Modelo, industrial - Prorrogue-se de acôrdo com o artigo 42
Cesso.
do Código.
Edgard de Barros Clara - No pediEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
do de prorrogação da Patente 3.274
PESQUISAS
•
- Modelo de utilidade - Prorroguese de acôrdo com o artigo 41 do CóRio, 14 de junho de 1963
digo.
Turboloom Corporation - No pediNotificação:
do de restauração da patente 41.770
Uma vez decorrido o prazo da ia- Privilégio de invenção - Concedo
a ree,auração de acôrdo tom o artigo curse previsto pelo artigo 14 da Lei
206 do Código.
o.° 4.048 de 29 de dezembro de 1961
• J. Stone & Company (Deptford) e mais dez dias - para eventuais junLimited - No pedido de restauração tadas de recursos e do mesmo não se
da patente de n.° 47.315 - Privile- tendo valido nenh
tun interessado, figio do invenção - Concedo a restau- cam notificadoi os requerentes abaixo
ração de acôrdo com o artigo 206 do mencionados a comparecer a , este DeCódigo.
partamento a fim, de efetuarem o paMichaela Garcia Gomes - No pe- gamento da taxa final concernentes a
dido de restauração da patente número expedição dos respectivos certificados
53.409 - Privilégio de invenças
dentro do prazo de sessenta dia. - na
1

trial.

MARCA DEFERIDA
N.° 3614.164 - Ventura - Classe
16 - De Indústria e Comércio Ventura Limitada.
DIVERSOS
l'Armosr
N.° 339.304 - Victor Paullier Sociedade Anônima Representação e Organização --- Foi mandado prosseguir
com os novos exemplares,
N. 0 361.621 - Siemens Bauunion
G.M.B.H. Prossiga-se com os•
novos exemplares.
N.° 361.823 - Lys - Comercial
de Modas Ltda. - Prossiga-se com os
novos exemplares na classe 36.
N.° 391.243 - Luiz Antônio
A. B. Costa -- Prossiga-se com os
novos exempares - Titulo - nas ciasses. 33, 1, 6, 7 e 11.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE

ExAmr, FORMAL DE MARGAS
, De II de . .lunho de 1962
Exigências:
--,N•° ' 208.089 - Irmãos MaNcr
S. A. -.Comércio Ind. - Satisfaça- exigência. ,.
- NP 232.182 - Bril S. A. Ind.
e Comércio - Satisfaça exigência
N.° 322.722 Ind. e Comércio
Atlantis Brasil Liditada - Satisfaça exigência.
NP 339.005 - Distribuidora ts
Engarrafadora Três Chaves Ltda,
- Satisfa ça exigência. •
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N. o 425.603 - Fabrica de MoNP 425.376' Compur Werk
N.o 425.176 .- Manufaturas Se.N.0. 311.692 - Laboratórios
las Espirais Mathias Ltda. - Saa
Deckel
11.
G.
Satis•
Friedrich
e
s
Ltda..
Satisfaça
exigènWemaco Ltda. - Satisfaça leçõ,
tisf,aça exigência.
faça exigência.
•
cIa.
exigência,
N.° 425.606 - Trindade - CoJean Baptista
425.377
N.
o
Sociedade
Civil
-,.Irmãos
33.429
Ns. 343.428 e 313.429
"NP •J5.173
mércio e indústria Ltda. - SatisSatisfaça
exigência:
Feuilatey
:
.
e
Marú
Ltda.
Satisfaça
exigênS. A. Industrial
N.° 425.400 - Maria 13; Casar faça extgancia..:'•
Comercial - Satisfaça exigência. cia.
N.° 425.618 -•Vell Kamera ;-asBranco
&.• Irmãos - Satisfaça exiN. o 350,755 - ria. Cervejaria - N.o 425.179 - M. Walchenberg gência;
Und Kinowerke Dresden tt. Cia. - Satisfaça exigência. Caracu..- Satisfaça exigência.
as duas exigências. ,•
Ns...•425.402 e 425.403 -• Joa- pra da
Na. 325.187, 425.189. 425.190 quim
N.o 35.1.194 LrAbrunzo S. A.
saiista_ • NP 426.622'- Taxtil Coiber 'S.,
Souza
nodrigues
Comércio e Indústria de Bebidas 425.193 e 425.191 - A. II. 110- ça exigência. • A.,- Satisfaça:exigência.:
•
bins Company Inc.
- Satisfaça exigência.
425:027- - Cnnstrutára
425.401,
--"
José
Caseiro
FaN.o
.N o 390.401 , - Cervejaria Mo- , N.0 425.191 - • Drilling Special- ria da 'Silva .- Satisfaça exigèn-: cantara Vassoncelos • A..
glana Ltda. - Satiáfaça exigência ties Compan y - Satisfaça exi gên.• • .s
tisfaça,..exigêncla,
N.o 402.719 - alcNeil Labora- eia. •
425.407
•
.425.105.
425.400
e
'
Ns.'
.
20
e
425.650 - Leopoldo It;
'
Satisfaça exigênsia.
Ns: 425.203, 125,209, -425.t.5
tories
- Construtora Iliron Ltda. - Sa- nir.
- Satisfaça exigência.
N.o 416.152 -s. The At arley Com- 425,230 Sodima_Socieda d e Diss tisfaça exigência. • •
N.° 425818 --- Comércio e Iatribuidora de Madeiras S. A. pany - Satisfaça exigência.
Me- dústria Veva S. A. - • Satisfaça '
Na. 425.410 . e 425.411
Satisfaça
exigência.
. „
talúrgica Maná S. A. - Satisfaça exigência.
• N.0 .410.520 - Editara La Sel.N.0 425.253 • - W. It. Silva - exigência.
• • -- •
va S. A. - Satisfaça exigência. Satisfaça
N°134.519 - Do:ditaria Cavaexigência.
•
N.o 425.414 Oplica • Moderna
N.° 417.689 , - Willys alotais
N.° 42.5.245 - - Livraria Sul-Bra- Ltda. - -Cumpra as duas exigên- lo Preto Ltd1. - Satisfaça exiInc.' - Satisfaça exgência.
.
gència.
N.° 418.873 - Xeuve Laurent sil Ltda. - Satisfaça exigência. cias.
NP 431.551 - Dast ilaria CavaN.o 425.415 - •Brasilia Conta- lo Preto Ltda. - 'Satisfaça exiPerder& - Satisfaça exigênN.0 -425.267 - Tlergon Augusto
-Conte e Milton Costa - Prossi-' bil Ltda. - Satisfaça exigência. gência.
cia.
Ns. 425.417 0.425.418 - MoNa. 421.992 e-421.03 - Fe: ga-se com exclusão de desenhos
Diversos:
Satisfaca assinados (classe 8, filmes , 'revela- biliaste Ltda. Satisfaça exis
lippe• &. Cia. Ltda. s
dosi, cinemas (classe 33),. filmes gênc ia.
exigência. •
N.o 425.089 - Viana S. Pinto
N. 425.430 - João Vasconcel•- - Prossiga-se com exclusão do
N.° 424.790 --Palácio dos Lus- (classes 1, 8 e 28). im pressos em
tres Ltda. -- Satisfaça exigência. geral (classe 50) e propaganda los Cajueiro - ,Satisfaça exigên- porta blocos.
• eia.
; N.0, 425.0:33 - Luiz Neves
(classe 33) serviço.
N.° 42.5.173 •- Luiz Ostronoff
N.° 425.506
Bar, Café e Lan- - p rossiga-se também na classe
Satisfaça exigência..
Na. 425.269 e . 425.270 - Dalches Cruzeiro Ltda: - -Satisfaça sso 33.
NP 425.035 Aduro Banomi e Iegrave & Costa. ._Satisfaça
exigência.
.• .
"Sadisna SociedaA25.199
Dolosas 2:orena Jaeger - Satisfa- gência. , • 1;
Artefatos de AluN.o 42,5.508 - Ingogi Indústria deNP
425.273
Distribuidora de Madeiras S.
ça exigência.
e Comércio de Estruturas Metáli- A.
Prossiga-se • o pedido na
N.° 425,038:- Impressora Pa- mínio e Embalagens Ardea S. -.A. cas
Ltda. - Satisfaça exigência. classe 2.
Satisfaça. exigência.
stri.a Ltda. - Satisfaça -exigêiiela.
José ' Carlos de
N°425.509 - Indústria o. CoN,° 425.278
NP 425.201 - Sodima SociedaN.° 425.041: - Companhia Reexigên- mércio da Máquinas Jór . Ltda. - d,, Distribuidora d.e Madeiras S,
gional ds:. Melhoramentos CreM '- Araujo .Fróes - Satisfaça
.
.
Satisfaça
exigência.
cia. -A. - Prossiga-se com exclusão
Satisfaça- exigência.
-N.°. 425.511 - Sociedade Imo- de máquinas para beneficiar arroz.
N.o 425:281 L. 1.3ozzano
' N.0 425.042
Giovanni • Luiz Cornereial,
Indústria e Importado- biliária Brasil ' Central , Ltda.
e café - Classe 6.
. Posa - .Satisfaça'.exigência.,.
Satisfaça exigência.
- Satisfaça exi g ência.- N,0 425.047.
João . Landim ,ra
N.° 425.216 - Sodima. &ciada- •
NP
425.284.
Chaúlze,1-.111ar10
N.°
425:515
Móveis
Negrini
Guimarães" ---'Satisfaça exigência & Cia. Ltda. - Satisfaça . exigèn- S. "A: Indústria e Comércio -- SaDistribuidora. de Madeiras S.
NP 425.0,50 ...:-.-Litografia MeriA. - Prossiga-se com exclusão
tisfaça exi g ência. eia.
- • dional .- Satisfaça exiganIrmãos Torós
N.°- 4,15.516 - Indústria de do máscaras (cl. 49), mortalhas
N.o 425;305
eia. •
• Roupas Serpatex 'S. A. - Pros- (ci. 36) mosquiteiros (el. 34) 43 ekigencla.
NP 425.951'.- ..Representações 'Ltda. - Satisfaça425.308
- .Be •n- siga - se também na classe 31 '(tam- toalbaS para altar (el. 37)•
Sarnáro Lida: -• Satisfaça exi- • 1'4. 0 .425.307
NP 425.218 - Sodima Suciada. exi- pas "para frascos) e retifique-se
jamin
noilman
Satisfaça
gência. .
- -•'
,
d, Distribuidora de Madeiras S.
onde
couber.
.
gência.
N.o 425.052 -•••• Granja Maroto
N. o 425.518 - Comercial de A. - Prossiga-se com exclusão
NP.425.310 - 'Indústria de AuLtda.
Satisfaça exigência,
Ferramentas
Tersol Ltda. - Sa- de "e artefatos de madeira não
to
'Peças
Deliria
Ltda.
ApreN.° 425.059 - Sekraer, • Manha- sente novos' exemplarea substitn. tisfaça exigência.
incluídos em outras elaases".
esc° & Cia. • Ltslas
Apresente indo a expressão.."Inis como" por
NP 425.219
Sodima
Ns.
425.521.e
425522
.
Prof.
clichê. a,•
••
Eu g enia Monteiro -s• Satisfaça exi- da Distribuidora de Madeiras .S.,
QS artigos gri
"a
saber',
excluindo
•
A. - Prossiga-se com exclusão
N.O -425.0-90
e preste esclareci---fadosl.4 gência.
Alba, S. .A .• Adealvos s • T,ncticinina ,re asil. América mentos quanto a' i?lips e isolante.
N: 425.523 Móveis Sabara do Capacho de fibra (el. 34).
- Satisfaça exigência. • •
N.0. '425.311 - Indústria de Au- Ltda. - Prossiga-se sem os porta
N.° 425.220 - Sodima Socieda• • NO .4 25.125
.01 Ana Ruis to Pee,as Delma Ltda. Satisfa- retratos (classe mat. prima) e rc da Distribuidora d.e Madeiras S.
-• Satisfaça exigência.
tifique-se onde couber.
ça - exigência,
A. - Prossiga-se com exclusão
N.o 425.127 - Visente Andrade
NP 425.521 - Chamfico Tm- de panos para enfeite de móveis
NP 425.312 -. FimilibráS CoSatisfaca exigência..:
mércio e Te " s'i ria Ltda. - Sa- portaçfla e--a Participações • Indus- (el. 37).
N. o 425,129 - acamar Ind. e tisfaça -exigência. trias Ltda.' Prossiga-se sem
N.° 425.230 - Sodima SociedaCom. de Quadros Lida:
Laboratório Bios- mata borrão (cl. 17) e •de
Sada"N.o 125.313
d, Distribuidora de Madeiras S..
faca . exiaèneia.
Salisfaca exigência. espécie depois da papel, por causa A. - Prossiga-se com exclusão
• •
•NP A25.137 - .0 Dragão Lonza
ss o - 4 a s ais - iyess'istria • a Ca- de outras classes e retifique-se de guardanapos de papel (el. 37).
e ; Ferragens S. AZ ••••-- Satisfaça méreio Cataguases Ltda. Bastis- onde couber,
N.° 425.231 - Sodima Sociedaexigência.
. Na. • 425.525 e 425.526 - Me- cl,„ Distribuidora d.e- Madeiras S.
faro exigência_
425.319
talúrgira Paulista S. A. - Satis- A. - Prossiga - se com exclusão
Ns. 425.317.,125.318 e
NP 4'25.147 - Estúdi•o Fig. Desenhos e. Impreisos Ltda. - Sa- - Ilelrnany Muriinlm & Cia. Lida faça exigências •
de calças de borracha • (el. 36) e
N. ;125.56?s 425.561 - In- elásticos para calças (el. 24).
tisfnea exigência.
- Satisfaça exigência..
nes}aue
dústria
Química
Reunida
1QR
N.o 425.158 - Zuther & Silvei425.326
Bar
LiN.0
N.° 425.212 - Sodilna Socieda.
ra Ltda. - Satisfaça exigência. rante T„as Vegas Ltda. - Satisfa- mitada. --"- Satisfaça exigência..
d s Distribuidora de" Madeiras S.
.•
N.° 425.561 - Bar Villa 'Dei A. - Prossiga-se com exclusão
N.0 -425.100
Platee Comercial ça exigência:
e Têcnica 'de Plásticos .Ltdas NP 425.330 - Proton Comér- foi Ltda. :1 atisfaça exigência.
de p rojetos de construções
25)
cio, Técnica e importação S. A. , NP 425. • 578 Birigui Óleo Li- construções i ncorp orações e(cl.
Satisfaça exigência. •
admimitada.'
Satisfaça
exigência.
Na.' 425:160, 425.167, 425.168, - Satisfaça exigência,
nistração de imóveis em geral
N.0
425.169 e 425.180 - Mu•stanhá
Ns: 425.341 e 425.345 - P,eco- mitada425.579 - iliriguj Óleo J.i- (el. 33 serviços). 5
-Cumpra as duas exigênAmad Filho & Irmãos -"Satisfaca mil - Representações Comerciais
N.o 425.253 - Euro do Vale
cias.
•exigência.
.
e
Imobiliária
Ltda.
Satisfaça
•
Nogueira - Prossiga-se também
Ns.
425.585
e
425.590
Eu.:
Na. 425.170 e 425.171 - Pe- exigência.
na classe 16.
N.° 425.351 - Petraco Nieoli fral S. A. - Agro. Industrial •trace Nicoti S. A.
Satisfaça
Satisfaça
exigência.
NP 425.350 . - Oficina Aladin!.
exigência.
S. A. - Satisfaça exigência. .
N.O, 425.306 e 425.368 - Grá- a. N.o 526.586 - Entrai ( S. A. - co alreatee & Cia. - Prossiga-se
NP 425.172 - Aleiandre FerIndustrial - Cumpra as duas com 'exclusão de alavancas de
reira da Almeida - Satisfaça exi- fica Crupes S. A. Satisfaça Agro
exigências.
• ,
çAmbin e retifique-se nolle couber
exieancia. •
gência.
N.° 425.595 - Cursa S. A. CoN . ° 425 . 367 ....... eu-afica Vim nes
NP 425.507 - Adib Adb --•
NP 425.175 - Panificadora e
mércio. e Indústria •- Satisfaça Prossiga-se cOnsiderada substituí-.
Confeitaria Arcadas Ltda. - Sa- 5. A. - Prossiga-se sem o mata- exigência.
da a classe 12 pela 11.-•
f
borrão e retifique-se onde couber.
Usineis exigência.
•
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N.o 425.514 - Plautius Propa-

ganda 8. C. - Prossiga-se com
exclusão de anuncios e crónicas.
N.° 425.520 - Recuperadora de
Metais Domarc Ltda. - ,Prossiga-se sem os artigos que não são
da classe (grifados à fls. 5) e considere-se com paládio o que consta
eomo paldio.
N.0 425.591 - Cuido Cillailtni
- Prossiga-se na classe 10.
N.0 425.653 - Leopoldo B. .Tunior - Prossiga-se na classe 2.
N° 425.665 - Indústria e Comércio Djalma e Raymundo
Fonte Ltda. - Prossiga-se sem o
.
que foi grifado à fls. 5.
N.° 425.666 - Indústria e Comércio Djalma e Raymundo
Fonte Ltda. - Prossiga-se sem o
quefoi grifado à fls. 5.
N.° 425.667 - Indústria e Comércio Djalma e Raymundo
Fonte Ltda. - Prossiga-s e sem o
quefoi grifado à fls. 5.
N.° 425.668
Indústria e Comércio Djalma e Raymundo
Fonte Ltda.. - Prossiga-se sem o
que-foi grifado à fls. 5.
N.0 425.817 - Comércio e Indústria Neva S. A. - Prossiga-se
sem o que foi grifado à fls. 5 e
5 verso.
Expediente das Seções Republicados
por terem saído com incorreções
Rio, 14 de junho de 1963
Título de estabelecimento delerido
Termos:
N. o 371.841 - Lojas Consórcio Classe 23 - De Requerente União

Brasileira Distribuidora de Tecidos Lila esitada - De acôrdo com o arti go 117
le Código.

EXIGÊNCIAS
N. 0 440.236 - Flavio Juvência Sacramento - Justifique ou exclua as
alasses.
N. 0 440.418 - Farmácia Droga
Norte Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 440.484 - Terran Terrauleaagem Mecanizada S.A. -. Cumpra a
exigência, prossiga-se de acôrde com
a indicação feita pela Seção.

N.‘" 424.920 - Comercial e Imporadora - Euromerica Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 425.118 - Polumi Industrial e
Comercial de Conservas Ltda. - Cumpra a exigência,
DIVERSOS
24- 43 396.472 - Deco Importação
- Exportação • Rep resentações Ltda.

Prorrogue-se com as indicações feita pela Seção.

N. o 440.521 - Unista Ind. • Co
verei° de Auto Peças Ltda. - Proatiga-se de acôrdo com a indicação da
Seção.
Oposições
Pepsodente Limited (Oposição as.
prmo 569.223 marca Herodent classe
10),

Paike Davis & Co. (Oposição ao
armo 567.685 marca Qiiadrivacit classe 3).
Glte:o Laboratories Limited (Opysi.
ao termo 571.519 marca Tribitoty1
Piasse 3).
Rodi &a Wieenberger Aktiengesellschaft (0y,)nsiçâo ao têrOlo 566.389
arca Twiiito lacta 13).
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tu.
S. A. Metalúrgica Printec (Oposi- sição ao termo 552.507, marca
xaflex, classe 16.
Cia. de Frigoríficos do Brasil (Oponesse 1).
nprésa Agrícola Industrial Flumisição ao termo 565.809 marca Frigas). nense S.A., oposição ao teimo 568.019
Indústria Metalúrgica Gazola Ltda.
Hering 8s Salomão (Oposição ao ter- nome comercial.
(Oposição ao termo 570.427 marca
Irnpricnex Tintas Gráficas Ltda.,
mo 565.514 marca JK classe 36).
Elmo classe 10).
Villasboas S.A. Indústrias de Pa- oposição co têrmo 568.466. marca IntCia. Nacional de Vidros e Molduras pel (Oposição ao termo 569.086 mar- prMax, classe 50.
(Oposição ao termo 566.847 marca ca Brazil classe 38).
Alcantara Machado Publicidade SoVidratel classe 16).
ciedade Anônima, oposição ao termo
Consórcio Imobiliário do Brasil S.A. 570.41l. •nnrca Almag.
Indústria Metalúrgica Gazola Ltda.
(Oposição ao termo 571.815 marca (Oposição ao termo 563.682 insígnia
Kibon S.A. Indústrias Alimentícias,
C1B).
Elmo classe 8).
oposição ao termo 567.363. marca
•
Confecções Fanny Ltda. (Oposição Ki
Emprêsa Beta de Construções S.A.
(Oposição ao termo 571.165 nome co- ao termo 568.771 marca Sanny clasCia. Rangel Optica Comércio,
mercial Beta Industrial e Comercial se 36).
oposição ao termo 571.096. título
Coral S.A. Fábrica de Tintas Es- Ótica Especialista, classes 8 e 13.
S. Anónima).
maltes Lacas e Vernizes (Oposição ao
Laboratório Clirnax S.A., oposição
Casa Genta S.A. Indústria e Co- termo 563.838 título Corel classe 33).
ao termo 568.050, marca Prestdal. .
mercio de Vidros (Oposição ao termo
Cia. Carioca Industrial. oposição ao
Chrysler Corp. (Oposição ao termo
569.102 marca Moplex classe 28)•
termo 565.455, marca jangada, clasCalçados Jubileu S.A. Indústria e 563.965 marca Mocar cl. 21)'.
Mesbla S.A. (Oposição ao termo se 46
Comércio (Oposição ao termo 499.941
marca Juflex classe 36).
Hoelzel S.A. Indústrias Reunidas
566.666 título Oficina Mecânica HerMercur,
oposição ao termo 565.536
aulas
classes
11
21
e
33).
Editôra Vozes Ltda. (Oposição ao
Mercúrio,
classe 17.
Trevooi S.A. Artefatos de Couros
termo 570.669 marca Santo António
Indústria e Comércio Corneta S.A.,
e Plásticos, oposição ao . termo numero
classe 32).
oposição ao termo 565.170.. marca
Vulcan Material Plástico S.A. 567.136, marca Trevo, classe 28.
Trombetta, classe 6.
(Oposição ao termo 565.938 marca
Cia. Nacional de Artefatos MetáliOca Arquitetura Interiores Ltda.,
Vulcasuper classe 36).
cos Almac, oposição no termo nú- oposição ao termo 565.652, marca
Vulcan Material Plástico S.A. (Opo- mero 563.747, titulo Almag, classe 32. Oga. classe 40.
São Paulo Alpargatas S.A., oposi- Volkswagen do Brasil Indústria e bosição ao termo 565.946 marca Vulca
ção ao termo 565.924, marca Coronado. mércio de Automóveis, oposição ao
Infantil).
termo 570.508, insígnia Volksul, das.
Cia. Brasileira Rhodiaceta ,Fábrica classe
11 - 14 - 21 --. 31
de Raion (Oposição ao termo 569.544
Seco õ Tavares Ltda., oposição ao JCS 6 - 8
marca Rhosenyl classe 36).
termo 562.737, nome comercial - A - 34 - 39 e 50.
Volkswagen do Brasil Indústria e CoVulcan Material Plástico S.A. (Opo- Feira do Povo Ltda.
mércio de Automóveis, oposição ao
Sèco
E
Tavares
Ltda.,
oposição
ao
sição ao termo 565.943 marca Yulcantermo
570.367, marca Feira do Volks.
termo 562.738, titulo
Feira do Povo.
fort • class^ 36).
classe 50.
Vulcan Material Plástico S.A. (OpoCranos S.A. Tintas Gráficas, opoThe Singer Manufacturing Co, opo.
sição ao termo 565.944 marca Vul- sição ao termo 566.157, nome comersiçao ao termo 568.238, marca Emcajet classe 36).
ciai
Crocnobrás.
bleinatica, classe 6.
Companhia Anônima Toddy VenezoVennotschap Onder de Plima MunWilliam Pearson Limited, oposição
lana (Oposição ao termo 567.140 mar- ter Douglas Helland Mede Mandelende ao termo 569.100, marca Dedestroy,
ca Bonn -lasse 42).
Onder de Naam Hunter Douglas, opo- classe 2.
Syndicat National de La Perfumerie
Française, oposição ao termo 565.099.
marca Paris Beaute, classe 48.
Arthur Matarazzo El Filho Ltda.,
oposição ao termo 566.256, marca Cynabrier.
Fundição Americana S.A. Indústria
e Comércio, oposição ao termo 570.693,
marca Americana.
DO
Condoroil Tintas S.A., oposição ao
termo 571.060, marca Sandaline.
Condoroil Tintas S.A., opos:çao ao
termo 571.534, marca Decor Flex,
Condoroil Tintas S.A., oposição ao
termo 571.535, marca Fôsco Flex. classe 1.
Colmar Representações Ltda.. opoRepositório de doutrina, decisição ao termo 568.297, titulo Gloriar
sões administrativas, pareceres,
Representações.
acórdãos dos tribunais judiciáMesbla S.A. oposição ao térmo núrios, legislação, acompanhado de
mero 571.736, marca Hércules, dasíndices anditico e alfabético.
se 5.
Publicação trimestral.
Mesbla S.A. oposição ao termo ntlmero 571.737, marca Hércules, dasse 6.
N9 83 - SETEMBRO - 1962 - PREÇO Cr$ 300,00
Mesbla S.A. oposição ao termo mlmero 571.738, marca Hércules, dasNUMEROS ATRASADOS:
se 7.
Mesbla S.A. oposição ao termo mlAT£ N9 81 - Cr$ 45.0u
mero 571.739, marca Hércules, ciasse 8.
82 - Cr$ 350,00
Mesbla S.A. oposição ao termo número 571.740, marca Hércules, clasA VENDA:
se 11.
Mesbla S.A. oposição ao termo número 571.741, nome comercial - FunSeçáo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
dição Hércules S.A.
Corbiniano R. Aquino, oposição ao
Agencia 1: Ministério da Fazenda
termo 571.306, marca Corbysa, classe 41.
Atende-se a pedidos pelo Serviço .de Reembõlso Postal
Corbiniano R. Aquino. oposição ao
termo 571.848, marca Corbysa, dasse 42.
Ccodoroil Tintas S.A. (Oposição'

ao termo 575.920 marra Solventex ção ao Termo n.° 564.004)• •

ARQUIVOS

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E NEGÓCIOS INTERIORES
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Transparana S.A. (Oposição ao terJoaquim Fosstca Filho Comercio e
Manoel Gonçalves Moreira (Opa*,
Indústria Ltda. (oposição ao termo mo 567.044 mama Transparana cias- çao ao termo 575.352 marca Duquis
567.121 marca Guarani cl. 21).
ta 21).
classe 6).
Laboratório Londrifarma S.A. (opoIndústria de Artefatos de Metais Li- Sequeiro. Lopes ei Cia. Ltda. (Oposição ao termo 568.168 marca Pronti- mitada (Oposição ao termo 567.649).
farm cl. 3).
Coferiaa Comercial de Ferramentas sição ao termo 567.249 marca Teia
Henrique Alves de Brito (oposição Industriais S.A. (Oposição ao termo Música clame 8).
ao têrmo 567.750 .narca Vedete classe 566.555 titulo Cofersa clahes 1 - 5
Empresa Bata de Construções S.A.
41).
(Oposição ao termo 569.122 marca
- - 77 - 15 - 16 • 40).
Armazém Avenida Ltda. (Oposição Beta classe 50).
Warner Hudnst C° (oposição ao térmo 569.452 ma:ca Teofedrin cl. 3). ao termo 567.059 marca Avenida clasIndústria Remas ti* Óleos Vegetais
Transmatic S. A. Comércio e Indús- se 41).
S.A. (Oposição ao termo 565.966
tria (oposição ao"termo 568.913 marca
Cervejaria Columbia S.A. (Oposição marca Arnendol classe 48).
TransMatic).
ao termo 569.293 marca Mossore).
Indústrias York Sociedade Anônima
Cervejaria Columbia S.A. (Oposição
Transmatic S. A. Comércio e InProdutos
Cirúrgicos - Oposição ao
termo
569.294
marca
Mossor6).
ao
dústria (oposiç to ao termo 568.914
Cia. Usinas Nacionair (Oposição ao termo número 569.998 - Titulo Mias
Laboratório Farmacêutico Interna- amrca Transmatic Fluid).
Modelo - Classes 33 e 36.
Madeiras Paraná Santa Catarina S. termo 565.095 marca .São Vicente).
cional S.A., ouição ao termo número
566.063, marca Centrofenoxina, clas- A., Comércio e Indústria (oposição .ao
Riedel de Haen A. G. - Oposição
Importadora Walter Maciel S.A.
termo 571.180 titulo Madeiras Paraná Comércio e Indústria (Oposição ao ao termo número 566.262 - Marca
se 3.
.
Laboratório Farmacêutico Internacio- cl. 4).
Ridal - Classe 2.
termo 573.121 marca Pioneira).
nal S. A. (Opunção ao têrmo 566.064
Giba Societé Anonyme (oposição ao
Terral S.A. Máquinas Agrícolas
Riedel de Hans A. G. -. Oposição
marca Centrofa toxina cl. 2) .
termo 564.821 marca Ultra cl. I).
(Oposição ao termo 565.256 marca ao termo número 566.261 - Nome
Inpasa S. A. Indústria Nacional de
General Novilar S. A. Comercio In- Torvai classe 4).
comercial.
Auto Peças S. A. (Oposição ao ter- dústria e Importação (oposição ao terTerral S.A. Máquinas Agrícolas
mo 567.957 mar:a Cinpasa cl. 16).
Farbwerke Hoechst Aktlengesellschaft
mo 566.808 maca Novolar cl -8).
(Oposição ao termo 565.255 marca
Paulo C. Pufal 6 Cia. (oposição ao
Vorm Meister Lucius 6 Bruning General Novitar S. A. Comércio In- Tervai classe 35).
termo 567.931 titulo Vidromar classe dústria e Impo:tação (oposição ao- terNilo Santos Pinto (Oposição ao ter- Oposição ao termo número 566.038 1, 14, 16).
Marca Neophagin - Classe 3.
mo 566.052 tif:ulo Novilar Móveis). mo 570.288 marca Romance).
Serviços Publicitários Jota Filmes LiFábrica Produtos Lavex para IndúsTecelagem Rusana Ltda. (oposição
Farbwerke Hoedist Aktiengesellschaft
mitada (oposi;ão ao termo 568.471 tíao têrmo 566.(09 título Casa Rosana trias S.A. (Oposição ao termo núme- - Oposição ao termo número 566.039
tulo lotas Publicidade cl. 32).
ro 571.751).
- Marca Neofagin - Classe 3.
Serviços Fer ..sviárlos Serier 5. A. ci. 12, 22, 23, 36)..,
Transmisa T •ansportadora de MineIndústria de Lã de Aço Mimosa Li(oposição ao termo 566.206 nome coCasa Anglo Brasileira Sociedade
mercial Serfel 5,.rviços de Publicações rios S. A. (o aosição ao termo 565.566 mitada (Oposição ao termo 568.611 Anônima Modas Confecções e Bazar
marca
Transa:una):
marca Mimosa).
Especializadas Ltia) Edsonbras S. A.
ao termo número 565.263
Pharma S.A. Laboratórios Fauna- - Oposição
Projetos e Realizações Industriais (opoCibral Cia. Indusrtial de Óleos VeMarca Map - Classe 47.
sição ao termo 568.088 marca &brisa getais (oposição iao termo 566.108 mar- cauticos (Oposição ao termo 566.700
Casa Anglo Brasileira Sociedade
cl. 50).
marca ' Coopefarma) .
ca Dosul cl. 41).
Malhas Tecsoort S. A. (oposição ao
Lab. Honorterápica S.A. (Oposição Anônima Modas Confecções e Bazar
W R Grace C. (oposição ao tertermo 567.484 i arca Noveltea cl. 37). mo 568.296 maxa Greice).
ao termo 568.051 marca Tricoloid). - Oposição ao têrmo número 565.264
Malhas Tecsport S. A. (oposição ao
Marra Map - Classe 7.
Laboratório Climax S.A. (Oposição
International
Flavors
Fragrances
termo 567.483 marca Noveltex cl. 36).
ao termo 568.049 marca Migril).
Casá
Anglo Brasileira Sociedade
Inc.
(oposição
ao
termo
569.489
marMalhas Tecsport S. A. (oposição ao
S.A. Anônima Modas Confecções e Bazar
Novaquidtica Laboratórios
termo 567.482 marca Noveltex cl. 24). ca IF cl. 48).
Chesebrough Pond's Inc. (oposição (Oposição ao termo 568.692 marca No- - Oposição ao termo número 565.268
Malhas Tecspurt S. A. (oposição ao ao termo 567.639 marca Royal Face). vazolon)
- Marca Map - Classe 8.
.
termo 567.480 alarma Novelte7 cl. 22).
American ',::yaanmid C o . (oposição
Bial Farmacêutica Ltda. (Oposição
Casa Anglo Brasileira Sociedade
Disa Brasileira Injetores e Bombas ao termo 568.625 titulo Laboratório ao termo 559.434 marca Bedriol).
Anônima Modas Confecções e Bazar
para motores Dats-el Ltda. (oposição ao Técnicos Leder).
Lab.
Climai
S.A.
(Oposição
ao
- Oposição ao termo número 565.269
termo 568.301 •narca Disbras cl. 21).
José Antonio Pereira Fernandes (opo- termo 568.431 marca Polivin B-12). - Marca Map - Classe 50.
Sobrasco Soc. Brasileira de ConstruNovaquimica Laboratórios S. A.
ções S. A. (ososição ao termo 569.105 sição ao termo 567.439 titulo Livrolán(Oposição ao termo 567.936 marca Casa Anglo Brasileira Sociedade
dia) .
marca Sobrace, d. 16).
Anônima Modas Confecções e Bazar
Usina Açucareira Paredão S. A. Neoquímica).
Incma Indúst:ia Eletro Metaurgica
Bial Farmacêutica Ltda. (Oposição - Oposição ao termo número 565.270
'S. A. (oposição ao termo 566.030 (oposição ao téraso 566.914 marca As
de Ouros cl. 1).
ao termo 564.435 marca Driol Meyer). - Marca Map - Classe 11.
marca Iam el. 16).
Bial Farmacêutica Ltda. (Oposição
Transportes Centenário Ltda. (opoAços Vinare(' S.A. (Oposição ao
Sociedade União de Laticinios Limisição ao termo a65.798 titulo Espresso termo 568.224 marca Villa classe 5). ao termo 565.763 marca Patelen).
tada - Oposição ao termo número .
Byron
Industrial
Farmacêutica
Ltda.
Transporte Carenário).
Transpesa Transportes Pesados Ltda.
571.008 - Marca União.
Indústria de Plásticos Roal Ltda. (Oposição ao termo 565.566 marca (Oposição ao termo 563.095 marca
São Paulo Alpargatas Sociedade Anõ(oposição ao termo 569.567 marca Trai:ameiga).
Ribrin).
- Oposição ao termo número
Roal Ltda. (oposição ao termo 569.567
Sheaffer Pen do Brasil Indústria a Indústria Brasileira de Meias S. A. numa
570.988
- Marca Mocassim.
marca Roal :1 8).
Comércio S.A. (Oposição ao termo (Oposição ao termo 567.604 insígnia
Seletro
Acustica Limitada - OpoCantina Recanto tda. (oposição ao 567.308 marca Soder cl. 50).
Ibrarn classes 32, 33 e-50).
sição ao termo número 569.982 Sociedade Técnica de Materiais Sotermo 566.035 r.ome comercial Recanto
Havaiano de Comestíveis Ltda).
tema S.A. (Oposição ao termo número Produtos Químicos Ciba S.A. (Opo- Marca Astro Sonic - Classe 8.
sição ao termo 565.047 marca Cibal
Farbwerke Hsechst Alctienellschafr 568.134 marca Comina el. 50).
São Paulo Alpargatas Sociedade AnôVorm Meister Licius 6 Bruning (opoBrii S.A. Indústria e Comércio classe 41).
nima
- Oposição ao termo número
sição ao termo 565.039 marca Anate- (Oposição ao termo 567.588 marca
Dianda Lopez & Cia. Ltda. (Oposi- 570.493 - Marca Corintho.
nul cl. 3).
Lakebril classe 48).
ção ao termo 413.901 marca Mirim).
Mesbla S. A. (oposição ao têrmo
Café Paulista Sociedade Anônima -•••
Bril S.A. Indústria • Comercio N. V..Philips Woeilampenfabrieken Oposição ao termo número 567.964 571.049 marca Marcajangada cl. 11).
Mesbla S. A. (oposição ao termo (Oposição ao termo 568.169 marca (Oposição ao termo 565.211 titulo Título Torrefação e Moagem Lord.
Mabril dm, 49).
570.882 marca Raoiclo cl. 11).
Casa Felipp).
Café Paulista Sociedade Anônima Indústria Eletrônica Intertron Ltda.
• J & E Atkiason Limited (oposição ao
Edittira Ultima Hora S.A. (Oposi- ()Posição ao termo número 567.965
termo 567.577 -.2 n arca Emblemática cl. (Oposição ao termo 568.166 marca Inçá'o ao termo 569.580 marca Ultima Marca Café Lord.
Usinai de 7 aaticinios Abbud Ltda. terson classe 8).
(oposição ao te , no 568.356 marca ImClorotécnica S. A. Equipamento Palavra).
J. M. M. Publicidade Limitada perador cl. 11).
para Indústrias Químicas (Oposição ao Cia. Geral de Melhoramentos em Oposição ao termo número 549.818 Usina de Lacticinios Abbud Ltda. Termo n.° 568.089 marca Eletrodur Pernambuco (Oposição ao termo núme- Nome &vil.
(oposição ao termo 568.354 marca Im- classe 1).
ro 568.972 marca Eldorado).
Indústrias York Sociedade Anônima
perador cl. 411.
Eletroindústria Walita S. A. (Opo- M.' Ferreira Jorge S.A. Comércio e Produtos
Cirúrgicos - Oposição ao
Usina de Lacticinios Abbud Ltda. sição ao termo 567.078 nome comer'(oposição ao tkno 570.987 marca Im- cial Walma Indústria e Comércio de Indústria (Oposição ao tenni) 570.845 termo número 569.489 - Marca II'
frase São Joaquim gostoso até o fim). - Classe 48,
perador cl. 111.
Material Elétrico Ltda).
Legiãoda .3oa Vontade (oposição ao
Cia. Cervejaria Brahma (Oposição
Flora Medicinal J. Monteiro da Sil• Internacional Basic Economy Corp. ao termo 571.258 título Panificação va Limitada - Oposição ao termo nútermo 571.714 marca Legião).
567.110
marca
(Oposição
ao
termo
Caves do Casalinho Ltda. (oposição
Continente classe 41).
mero 565.026 - Marca Dermofur
Arbor Acres cie. 19)
ao termo 569 273 marca Casal).
Fiação Brasileira de Rayon Fibra Cia, Cervejaria Brahma (Oposição Classe 3.
Pedrosa da Fonseca Importação e
Casa da Borracha Sociedade AnôniComércio Ltda. (oposição ao termo S.A. (Oposição ao termo 567.166 ao termo 570.000 título Buffet Guanama - Oposição ao termo re 567.321
bara classes 41, 42 e 43).
marca Fibra cl. 40).
568.306 marca Hercules cl. 6).
Terral S.A. Máquinas Agrícolas,
oposição ao termo 565.257, marca Tervai, classe '28.
Ludovico Perez, oposição ao termo
564.903, marca Astecor, classe 8.
Jair Mastrandrea S.A. Indústria e
Comércio, oposição ao termo 566.533,
nome comercial Mutat. Auto Peças
Comercial e Importadora Ltda.
Duff Gordon Co S . A., oposição
ao termo 565.892, marca Centro Comercial Santa Maria, classe 42.
Indústrias Dante Rarnenzonl S.A.,
oposição ao termo 566.542, expressão de propaganda 'Use o Credipato,
classe. 76.
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Nome comercial Casa da Borracha
Rapaleguaa Limitada.
Adrema Werke G, M. B. H. Oposiçãb ao termo número 565.538
Marca Artema.
Fabrica de Café e Chocolate Moinho
de Ouro Sociedade Anônima - Oposição ao termo número 567.125 - Marca Pilão de Ouro - Classe 41.
Cerániica Mogi Guaçu Sociedade
Anônima -- Oposição ao termo núme-.
ao 569.899 - Marca T. M. G. Passe 16.
Cerâmica Mogi Guaçu Soiiedade
Anônima - Oposição ao termo mimero >68.644 - Marca Iguaçu ,- Classic Il.
Ceehnica Mogi Guaçu Sociedade
Anônima - Oposição ao termo mimero 570.811 - Marca Iguaçu
,
Çuasse 8.
•
Cerâmica Mogi Guaçu Sociedade
Anônima - Oposição ao termo número
570.233 - Marca Guarau - Classe
16.
Indústria Semeraro Sociedade Anônima Atnahkgka em Geral Ornai00 ao termo número 566.782 - Titulo PãbriCa de Artefatos Metalúrgica Ita.
Fábrica de Linhas Setta Sociedade
Anônima - Oposição ao termo número 567.592 - Marca Seta Passe 23.
Elms Miguel Burnaruf - Oposição
ao termo número 567.965 - Marca
Cale Lord - Classe 41.
- Was Miguel Bumaruf -- Oposição
ao termo número 567.961 - Titulo
Torefação e Moagem Lord
Classe

ção ao termo número 566.781 - MarCondoroil Tintas S.A. -(oposição
Entec Engenharia e Tecnologia Ltd'
ao ,termo 573.951 marca Accoline eis- (oposição ao ternio 566.599 nome r•
na lia.
marcial).
•
The American Tobacco Co. - se f) •
Oposição ao termo número 567.695 -Condoroil Tintas S.A. (oposição ao
Refrigerantes Garoto Indústria e Co
Marca Cavallo.
termo 573.958 marca Kraccoline clas- mercio S.A. ( opos iç ão a o (èmo
562.477 marca Garoto c!. 42).
São Paulo Alpargatas Sociedade Anô- se 1).
nima Oposição ao termo número
Refrigerantes Garoto Indústria e CoCondoroil Tintas S.A. (oposição
570.426 -- Marca Pneuscla - Classe ao termo 574.060 marca Cobralit clas- mércio S.A. (oposição ao termo
39.
562.470 marca Garoto cl. 43).
se 16).
Cia. Fiação e Teeelagem Santa BárSberwin Williams do Brasil SocieSachas Bar e Restaurante Ltda.
dade Anônima Tintas e Vernizes - (oposição ao tet a' io 569.140 marca bara (oposição- ao termo 565.775 título Abrigo de Santa Bárbara S.A.).
Oposição ao teriao número 571.44 - Sacha cl. 42).
Marca Resacril - Classe I.
Cervejaria Mãe Preta S.A. (oposiTecidos Pluma S.A. (oposição ao
Sherwin Williams do Brasil Socie- têrmo 566.115 marca Juriti Pluma 26 ção ao terino 566.024 marca dto Claro).
dade Anônima Tintas e Vernizes - cl. 36).
Oposição ao termo número 571:535 Hime Comércio e' Indústria S.A.
Tecidos Pluma S.A. (oposição ao
Marco Fosio Flex - Classe 1.
term6 567.994 marca Pluma Caravela. (oposição ao termo 565.852 marra
Blue).
FotOtécnico Instrumental de EngeIndústrias Albatroz Ltda. (oposição
nharia Ltda. (oposição ao termo núIndústria e Comércio de Calçados
mero 573.011 marca Columbia d. 8). ao termo 565.482 marca 'Presidente) .- Arco Plex S.A. - oposição ao termo
Cia. Petrolífera Brasileira (oposi136.610 - modelo industrial de InMetalúrgica Matarazzo S.A. (opo- ção ao termo-566.490).
dústria de Artefatos de - Borracha Samp
sição ao termo 565.415 marca M).
Cia. Petrolífera Brasileira (oposição Ltda.
. Radio Corp Of. America (oposição
ao
termo 566.491 expressão de proao termo 565.625 marca Miracor ciasSteinhhilber oposição ao terpagando Grupo Petrolífero Brasileiro).
te 8) .,
mo 136.610 - ,snodelo industrial de
E
P
Lona
Publicidade
Ltda.
(oposiS.A. Philips do Brasil (oposição ao
Indústria de Artefatos de Borracha
termo 565.444 marca Super d. 8). ção ao termo 570.918).
Samp Ltda.
•
Sandoz S.A. (oposição ao termo
• Aktiebolaget Electrolux (Oposição ao
São Paulo Alpargatas S.A. - opo566.498 marca "Indocin cl. 3). .
termo 565.511 marca Casa Lux).
sição ao termo 136,610 - modela
Indústria e Comércio de Calçados
Aktiebolaget Electrolux (oposição ao Arco Plex S.A. (oposição ao termo industrial de Indústria de Artefatos de
Borarcha Samp lida.
•
termo 565.509 sinal de propaganda 565.914 marca Vulcaflet cl. 36).
TV Lux cl. 1 e 8).
A. Moreno & CM. Ltda. - oposiIndústria e Comércio de Calçados
• Aktiebolaget Electrolux (oposição ao Arco Plex S.A. (oposição ao termo, ção ao termo 115.330: privilégio de
invenção de: Siva Indústria e Comertermo 565.508 nonie comercial Casa 565.945 marca Vulcatex). .
cio Ltda.
Lex S.A.
Indústria de Tintas e Vernizes EveZdenek Janko - oposição ao termo:
Aktiebolaget Eledxolux (oposição ao rest Ltda. (oposição ao termo ....
114.457
- privilégio de .invenceo cie
termo 565.510 marca Casa Lux cl. 71). 567.217 marca Evereste).
Edwin Sack O Cia. Ltda.
41.
Aktiebolaget Electrolux (oposição ao
Indústria-de Tintas e Vernizes Eve565.507 nome comercial, Casa rest Ltda. (oposição ao termo 567.216
RetificaçUes
Samic Sociedade Anônima Madurei- termo
nome comercial).
ra Indústria e Comercio - Oposição Luz Ltda.
• Termo 101.580 - para: Privilégio
ao termo número 567.267 - Maria
de Invenção Processo de preparo
Samec.e - Classe 6.
de resinas de lignina solúveis no álConsyl Contabilidade Sociedade Anôcool - produtos de ao:5rd° com os
nima -, Oposição, ao termo número
inbtídos es lua aplicação - RequerenI
567.766 - Nome comercial Consul
te: Udic - Societé Anonyme ponPropaganda • Consultores e Assessores
tos característicos em 11 de junho clç
•
Técnicos Limitada.
•
1963.
, Brassizner Sociedade Anônima IndúsTermo 109.865 Privilégio do ira`
tria e- Coatereio - Oposição ao tervencão: Máquina nora fabricar papel
2130 mimar° 567.200 - Marca Brasin- Requerente: The Black Clawson
ter - Classe 41.
•
Com pany - Pontos publicados em 11
Indústria-Á Gasparian Sociedade Anôde junho de 196,3.
nima - Oposição ao termo número
ermo 118.116 - modelo de ut lida-,
567.828 -- 'Pado Lojas de Brasilia -de:
Campânula eSterilizadora - ReClasse 36.
cruerente:
Hans Johann Friedrich Wac.
coledade Anónima Fábricas Orion ker - Pontos publicados em 27 de
Oposição ao termo número 567.733
maio de 1963 - Inicio do ponto -- Titulo Casa Orion - Classe 36.
fica retificado - 1 Campânula eiIndústrias Gessy Lever Sociedade
terilizadora, caracterizado por se consAnônima - Oposição-ao termo númetituir de dois - recipientes metálicos. afuro 568.889 - Marca Branca de Neve
nilados com feitio semelhante a um
Classe 46.
etc ets.
DIVULGAÇÃO N. 881
• Peigenson Swiedade Anônima Indús•
•TêrmoS:
tria e Comércio -- Oposição ao Urano número 568.291 - Marca Teletalk
NP 114.536 - Privilégio de In..
Classe 8.
venção: Recipiente de preávão Preço:
Cr$
120,00
Augustus Sociedade Anónima AdmiReauerente: Jean Marcial. pontos
nistradora e Comeriial - Oposição ao
publicados em 27 de maio de 1983.
termo número 568.687 - Marca AuNP 111.621 - Privilégio de In‘nistus -

LEGISI:AÇÃO DE EGADA
ABRE

ABASTECIMENTO

E EXPANSÃO DA PRODUÇÃO
AGRÍCOLA, INCLUSIVE
PREÇOS 'MINIMOS

Indústrias Gessy Leiter Sociedade
Anônima - Oposição ao termo mi-

bsero 568.888 - Marca Branquenevi
11- Classe 46.
Indústria de Bebidas Milani Sodedape Anônima - Oposição ao termo núer° 568i
4 892 -- Marca GuathinIsa L e
4.
• Seraeraro Sociedade AMene Gerai - Opa&
CÃ* Metahirgica
a
as4s:l ústri
• In

A VENDAI
Seçao de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência I: Ministério cia Fazenda
Atende-se a pedidos pejo Ser-viço de Reembõlso Postai

venção: Processo para a obtenção
de ácido L-Glutámico, por fermentação Bacteriana - -Requerente: Ajinomoto Co.- Inc., e Sanraku Distillers Co. Inc. - Ponto publicados em 30 de maio dl
1963.
N. o 101.238 - Privilégio de In.
venção: Tirante Conector para
bloco de concreto - Requerente:
National MaIleable And Steel

Qt3idta-feira 20
Pontut publitings CoMpany.
cados em 30 de maio de 1963.
N.° 65.408 --:- Priviléale de invenção: Nevo acessório para veículos . automotrizes — Requerente: Clemente Mortensen. — Peritos publicados em 24 de maio de
1963.
N.° 118.115 — Modêlo de utilidade: Nôvo tipo de -suporte para
copo é outros —Requerente: Hugo
Duarto Rangel. — Pontos publicados em 29 de abril de 1963, inal
, fica retificado. — Estampado um
furo para copo e , nina uepressh.o.
— Total dois pontos.N.° 112.006 "— Modele' 1e utill-'
' dade: Original limPador de • párabrisas, vidraças, vitrinas ,; e analoRequerente: Uauitiero Busdini.-- Pontos publicados em 28
de maio de 1963.
N. o 134.863 — Modê:o industrial
para: Original decoração identificadora em papel para usos diversos — Requerente: losont feed
S.A. Mecanização Contábeis. —
Pontos publicados em 28 de maio
de 1963.

• -

N.° 115.162 L. Privilégio ' de invenção: Novos corantes azoicoá
metalíferos e processos para preparação dos mesmos — Requerente: Compagnie Française De s Matiéres Colorante-. — Pontos nublicados em 14 de março de•1963.
Final do ponto fica l'..À1i2o.c.10.
puLogo após a fórmi , la colo
blicada como sendo do têrmo
mero 115.162, erradamente, segue• o seguinte:
Na qual "X" representa, um
grupo sulfonamido simples ou
subaituído, o núcleo P.enzênico
"• A". podendo ruportar outro , sobstituintes com exceção, ;todavia
dos grupos kadionico e t: co.
— Total de pontos 2 Win "3;.
Ficrm •
blicados em' cinco dc junho de
1963, por terem-saido com 'Cnt.or; eções: •

-
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Catadiôp.
Olin Mathieson ChiMical Corpo- Indústria
tricos S.A.
••
ration.
Os pontos acima mencionados,
N. o 110.783 —.Privilégio de in- foram publicados com incorreções
venção: Novos agentes de alneja- no Boletim, do dia' cinco de junho
mento e processo de sua prepara- de 1963.
ção Requerente! Compagnie
Française Des Matiéres Colorantes. — Total de pontos três rei, Priviltio de Invenção
vindicações.
Privilégio. de' inN.° 111.173
TÈRMO 120.04C
venção Sintese de esteroides —
Requerente: Olin Mathieson Che- Depositada em 9 de junhri de 19á
mieál Corporation. — Total *deRequerente: Casto de Sousa —
pontos sete reivindicações.
Privilegio ,de in- Dracena — Estado de São Paulo.
•N.° 111.360
Pontos característicos de: "Noves
venção: Composições resinosas
Requerente: • -Pittsburgh Piate disposições • aparelhamento em rede
para pesca".
Gla ss Comoany Houveuma
'
'
.•
ca de fórmula, difieil do'ser re- .
tificada, ficando o ptocesso àsdis; , 1.° "Novas disposições .
era rade pará , pesca", caracte••:"•
posição dos. interessados
. rizado por ser constituído de urna. cá'
-N. o 112,077.— Privilégio de in- .mará pneumática inteiriça (1) feita
vençãci: Processo para a prapara- de .qualquer material elástico flexível
ção de, cetonas não - saturadas — e impermeável e cuja superfície exRequerente: F. 'Hoffmann' La Ro- terna é envolvida por urna couraçe
che & Cie Societe Anonyme — (F. protetora (5) também de qualquer.
Hoffmann La Roche & Co. Ak- material tecido e com cOr desejada
de para ser imperceptível ao peixe; na
tiengesellschaft. — Total
pontos: Treze
parte periférica ' interna tem fixado
_ reivindicações,
N. o 11'2.350. — Privilégio • de in- um cabo (4) por meio de engates
venção: Fecho iara material fle- (3) e na qual tem fixada a rede (2),
xível — Requerente: Amp. Incor- na periferia externa da câmara tem
fixado um outro cabo (6) por meio
porated.
dos respectivos engates (7) em cujo
N.° 116.288 — Privilégio de in- cabo tem fixado intercaladamente pe_
venção: Prevenção da deposição soa ou chumbadas (8); também inde breu na fabricação de papel — tercaladamente na periferia da câmara
Requerente: Rohm & Haas Com- tem fixados por meio de engates (le
pany.
cordas (9) dispostas em número adeN. o 116.562 — Privilégio de in- quado' conforme a necessidade e tavenção: Ciclones P emêos com ros menho da câmara, em cuja outra ex-tecâmarpnuáticaem- tremidade tem fixado urna boia (11)
nica — Requerente: Altenburger: de sustentação do aparelho quando
Maschinen G,M.13.11.

N.° 135.412 — Mouêlo industrial: Nova configuração aplicada
a máquina destinada a obtenção
de suspensão de "PVC" , — Requerente para Cano Fusi..
N. o 137.663 — Desenho industrial — Nõvo e original desenho
ornamental para tecidos — Re-,
querente: S.A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo. — O clichê saTermos:
iu erradamente encabeçado com o
termo 137.669.
N. o 102.038 — Privilégio de inN .° jee.e64
venção: Processo de fabricação de
Levan-Sacarese — Requerente: trial: Nõvo e original desenho
Farbenfabriken Bayer Aktiengsel- ornamental para tecido —
rente: S.A. Indústrias Reunidas
lschaft.
F. Matarazzo, clichê saiu erradaN. o 104.350 — Para privilégio mente encabeçado com o têm°
de invenção — Nôvu processo de número 137.663.
preparação de 17 A"a 111 ,:toxi 18 N. o 137.669 — Desenho indifsBeta Acetoxi: 16 Bet- Meloal Car- trial para nôvo e original desenho
bonil 23, Sêco — 3 Oxo 20 — Alfa ornamental para • tecidos — ReIoimbanos — Requerente: Roussel querente: S.A. Industriai"Reuni.
'Mar.
das W. M a t a r , 7zo -e+11
N. o 108.007 — Priv,léglo de in- _encabeçado com o térino 137.664.
venção: Carbonila, Análogos — 'N. o 137.875 — Modèlo indusRequerente: Merck & Inc. — trial — Embalagem para meias —
Houve uma troca de fórmula,
Requerente: Industrias Reunidas
fieil ser ret,(1—•o.
Titan S.A. — . Clichê saiu publicacesso à disposição dos intereása- do erradamente co mo tèrmo núdos.
mero 137.876.
N.° 108.647 — Privilégio de inModelo indusN. 137.876 vençã.o: Processo para a preparas trial para: Embalagem mostruário
ção de Esteres de seminitrila do para — inácido beta-hidromucinico — Re- dústrias Reunidas Titan S. A. —
querente: Montecatini Soc. Gen. Clichê publicado erradamente
Per'Indústria Mineraria e Chi- com o têrmo 137.875.
mica.
N. o 139.665 — Privilégio de inN. o 19.611 — Privilégio de in- venção: Nova e original configuvenção: Processo de preparar com- ração p ara marcos sinalizadores
postos esteroides — Requerente: de trânsito — Requerente: Sinalux

submergido, e ainda para cada Doia
vigiada por um pescador (12) a mesma . é provida de um convencional enrolador para regular à profundidade
do aparelho, e ainda por dispor nu
barco de pesca (13) de um compressor ou reservatório de ar compriniido
no qual por meio de válvula de imersão ou descarga está ligado um tubo
(14) que tem intercalado um distribuidor (15) para a distribuição uniforme da ar comprimido a um coajunto de tubos (16) em quantidade
e número desejado , que se conectam
tt setores da câmera pneumática.
Total de 4 pontos.

TÉRMO 120.079
Depositada em 10 de junho de 1960
Requerente: Thyrso 17 4...1os de
Moura — São Paulo,
Pontos característicos de: "Origine)
disposição em cabrestos, selas, correias
e outros acessórios para animais".
1.°) "Original disposição em cabrestos, selas, correias e outros acessórios para animais" caracterizam-se
pelo fato de na superfí
cie externe,deo
cabrestos, selas, correias e outros'ecessórios, ser dotada de meios refletores
de luminosidade consistentes em lentes ou placas catarefrangentes ou placar fluorescentes ou tintas fluorescentes em quaisquer tamanhos e caiocedes em espaços a:equados ou justapostas, as quais podem também ser
aplicadas em animais soltos, tais como
boi, vacas e outros em silo, desprovidos de arreios, mas que se pode
aplicar por quaisquer meis e em qual-

quer lugar do corpo um destes elementos luminosos.
Total de 2 pontos.

TÉRMO 130.135
20 de junho de 1961
Asahi Kasei Wogyo Kabushiki
Kaisha — japgo.
Título: ,"Aperfeiçoamento em proa..
cessa para preparar agrilonitrila".
•• Privilégio de invenção.
1.0 ---. .Aperfeiçoamento em um processo para preparar acrilonitrile me.
diante passagem de uma mistura ga.
non, compreendendo propileno, ama.
aia e oxigênio em estado molecular,
a uma temperatura elevada, sabre um
catalisador escolhido do grupo que
consiste de óxido de telúrio, ácido
folfo-molibdico e óxido de molibda-,
aio, caracterizado pelo fato de estar
o catalisador suportado em ou %Obre
alumina ativa, pre-aquecida a uma
temperatura inferior a 1000°C.
Total de 2 pontos.
TÉRMO 134.267
20 de novembro de 1961
E. 1. du Pont de Aemours and
Company — Estados Unidos da Ame-,
rica.
Título: 'Produto reticulado plásti.
co, processo e aparelho para fabricar
o mesmo".
Privilégio de invenção.
1.0 Um processo de fabr l ear uma
estrutura inteiriç,.., plástica, semelhante a uma rade, composta de três camadas de cordões paralelos e interse.
ções inteiriças dos mesmos, caracterizado pelo fato de se extrusar correntes de plástico para formar ditas camadas de cordões' a partir de tras
membros austentadores de matrizes,
adjacentes, tendo cada um um lOgo
de orifícios de extrusão que coope.
raie. com aquêles de cada membro
adjacente, de se formar interseções
unitárias, extrusadas de uma maneira
inteiriça, entre e primeira e a segun.
de camada, e entre a segunda e a terceira camada de cordões, mediante
união de correntes adjacentes à medidi, que são extrusadas em correntes
formadoras de interseções unitários, de
se continuar a extrusão enquanto se.
divide cada corrente formadora de ia..
terseções . para formar correntes for.
madoras de cordões separados, e de
se reunir ditas correntes Adjacentes
em ulteriores correntes formadoras de.
Interseções unitárias,
Total de 14 pontos.
TÊRMO N.° 120.446

22 de junho de 1960.
Requerente — Sergio Manfredi
São Paulo.
Título — Novas disposições introduzidas em placas para . entretenimento
— odeio de utilidade.
1. 0 ) "Novas disposições introduzidas
em plante para entretenimento", formado por duas placas, uma das quais
transparente e entre ambas será incrus.
tada a propaganda, dizeres, monogra.
mas, as quais ficarão protegidas, evitando-se, assim, que as mesmas se deformem após determinado' espaço de
uso. Total de 3 pontos,
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TERMO N.° 122.614
Depositado em 14 de seteiabro de 1963
Requerente — Mecânica Esfera Limitada.
Titulo — Nova disposição construtiva em conector a prova de umidade
1.°) "Nova disposição construtiva
em conector a prova de umidade", formado por duas peças, uma delas correspondendo a tomada, com abertura
para introdução de pinos de segunda,
que se apresenta na forma de plug,
pinos esses confeccionados na forma de
lâminas com saliências Xterais, que
determinem a retenção das duas Peça
quando reunidas e girada parcialmente
uma em relação a outra, disposição caracterizada pelo feto de que ambas as
peças se apresentam revestidas por
capa de material flexível. prefelivelmente borracha, restando junto aos
topos do contato, bordas livres flexível que conformam abas circulares de
secção transversal aproximadamente em
4 V". — Total de 2 pontos,

1.

TERMO N.° 124.867
!
12 de dezembro de 1960 •
Requerente — Societé Anonyme
André Citroen — França.
Título — Válvula de três canais com
comprimento de cobertura regulável —
Privilégio de invenção.
1) — Válvula de três canais cadacterizada pelo fato que o vazio (6)
da gaveta (2), assim como as entra
das (3 e 4) dos canais de admissão e
de escapamento de fluido comprimido
que podem ser descobertos por este
vazio durante o escarregamento de dita
gaveta, são conformados para que a
diterençe entre o intervalo das duas
entradas e o intervalo das bordas do
vazio da gaveta compreendidas ente
estas duas entradas, apresente um valor
variável conforme a orientação angular da gaveta no corpo, a posição angular desta gaveta permitindo assim
regular à vontade esta diferença que
constitue a cobertura da válvula. Total de 4 pontos.

ARQUIVOS DO

jill1f10

TERMO 94.556
•
Depositada: em 24-5-1957
Requerente: Produtos Químicos
Guarany S. A. — São Paulo.
Pontos característicos de: "Aperfeiçoamentos em julverizadores de inseticidas e similares".
1. 0 ) "Aperfeiçoamentos em pulverizaderes de inseticidas e similares"
em que o aparto-pulverizador caracteriza-se por ser constituir-se de uma
Knica peça (figs. 4-5-7) 'ou duas peças conjugadas (figs. 3-63, em material fácitlmente moldável, de maneira
que nas mesmas incluem-se meios
(A-I3), para a fixação e vedação para a bomba e o reservatório convencionais; pelo fato de no aparto haver
alojamentos para o tubo de pulverização e mais uma câmara de pulverização e os tubos de entrada e saída
do ar.
Total de 5 pontos.

ae
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TERMO N.° 129.530
29 de maio de 1961
Requerente — Kenzo Senda e lchiro
Koibuchl — São Paulo.
Titulo — Máquina para conservação
em pescado por congelação — Privilegio de invenção.
1.°) "Máquina para a conservação
de pescado por congelação" apresentando recipiente portador de salmoura,
em que se encontra Mergulhada serpentina de circulação de fluido frigorífico,
serpentina essa ligada a compressor,
sendo a salmoura homogenizada por
agitador, caracterizada pelo fato de
que na parte superior do recipiente se
encontrar disposto transportados de
palhetas, parcialmente mergulhado na
salmoura, e acionada por motor, apresentando o transpartador em sua parte inferior tela e numa das extremidades bica de entrada do pescado e na
extremidade oposta elevador para saída do produto congelado. Total de 2
pontos.

MINIS'T.iR10 DA JUSTIÇA
E NEGõCIOS INTERIORES
Repositório de doutrina, decisões adnumstrativas,
pareceres. acórdãos dos tribunais judiciários, legislação, acompanhado de índices austia co e alfabético.
Publicação trimestral.

Preço: Cr$ 300,00
A VENDA

•

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
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ORDEM DOS ADVOGADOS
Regulamento. Código de hera
e Regimentos internos dos Coo- 1
' cibos Federal • Seccional do
Distrito Federal. Caixa de Assustada doa Advogado.

Leia, Decretos, Portaria*, Resoluções e Despachos de faceasse geral, concernentea

Acronávaica
DIVULGAÇÃO N.. 557
ler

Dritu.,GAÇÃO N.' 150
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MARCAS DEPOSITADAS
PubaleagGo lega de aceifado cops o art. 1.30 do Código da Propriedade Industris.l. Da data da pubticaçáo começará a
*mar • prazo de 00 dias para o deferimento do pedltio. Durante beco prazo poderão apresentar mas oposições ao Denta-lamenta
kactonal da P p~ado leatastrial aqueles que se ~orara prejudicados com a ooneeselLe do NOA,* requerido
••••n•••

Termo n.° 584.423, de 26-3-63
Confecções Rima Ltda.
Guanabara

Termo n.° 584 . 428, de 27-3-1963
Serraria Fartura Ltda.
Paraná

SERRARIAS
Indústria Brasileira

:FARTURA"

• Irworwm

mwee.ffiNIP

Terino n. 0584.433, de 27-3-1963
Indústria Trevo Ltda.
Paraná
wiD tT STRIA. TREVO
LTDA.

Classe 36
Artigos da classe

LTDA

Nome Comercial

Termo n.9 584.424, de 26-3-63
Murillo Goud:tn Coutinho
Guanabara

Nome Comercial

Termo n.9 584.434, de 27-3-1963
Euclides Chaves Cardoso
Minas Gerais

Termo n.° 584.429, de 27-3-1963
Casa de Saúde "Dr. Cominese da
Rocha" Ltda.

II

Parflá

CASA DE Sav.uz
DE. COMINESE •
DA ROMA LTDA.

41

Classe 33
Insígnia comercial

Nome Comercial

''mo n.° 584.425. de 26-3-63
Bellini de Faria
Guanabara

Termo n.° 584.430, de 27-3-1963
Messinger Service Ltda.
Guanabar.

LOÃENSE

,f1ARCAREGIST,..Aba
Nome Comercial

Termo n.° 584.435, de 26-3-1963
Geraldo Liepmann Locmenberg
São- Paulo
•

VIDA E O FIM DOS PrEieDIous

MORTOS NO RIO DA GUARDAI
aRREKESSADO3 POR MIOS
RRIMIKOSAS,

Classe 32
Peças teatrais e cinematográficas
Termo n.° 584.426, de 27-3-1963
Indústria e Comércio de Móveis de
Aço Maeer Ltda.
Paraná

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS DE AÇO
1nI A BER LTDA.
Nome Comercial
Termo n.9 584.427, de 27-3-1963
Madeireira Jacutinga Ltda.
Paraná

MADEIREIRA
JACUTINGA LTDA

Nome Comercia/

MESSINGER
sERVICE LTDA.
Nome Comercial
Termo n.° 584.431, de 27-3-1963
Rematei
Comércio e Representções
Materiais Elétricos Ltda.
Paraná

REMAT

r..z"

L - Comércio

res e medidores de distâncias, àparê.
lhos para purificar água, aparelhos de
sinais lampejantes, aparelhos reguladores de gás aparelhos de galvanoplastia,
aparelhos didáticos,- aparelhos cinemar
tográficos, aparelhos automáticos para
acender e regular gás. aparelhos para
separar café, aparelhos para aquecer
edifícios., aparelhos para experimentar
dínamos, aparelhos para destruir insetos. aparelhos náuticos cientiiicos, aparelhos de ótica, aparelhos pulverizadores, aparélros para aquecimento de
água, aparelhos geradores eletroquímicos. aparelhos para recepção, reprodução de som e sônicos. aparelhos automáticos eléétricos de passar, aparelhos
para espremer frutas e legumes, aparelhos de alta tensão, aparelhos de proteção contra acidente de operários,
aparelhos afladores , d eferramentas..
aparelhos distribuidores de sabão e de
desincrustantes para instalações sanitárias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
e instrumentos usados na engenharia,
agrimensura geodézia, aparelhos gaseihcadores, aparelhos de análises, aparelhos ozonizadores, aparelhos pasteurizadores, aparelhos reguladores e establlizadores da pressão e do fluxo de gases e liquidos aparelhos para salvamento e para sinalização, aparelros
para escafandristas, aparelhos para limpar vidros, aparelhos para combater
formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionados pela introdução de
molas, aparelhos para picar, cortar ou
reduzir comestiveis, aparelhos espargi.
dores. aparelhos e instrumentos de cálculo, aparêlhos para observações sismi-

Classe 32
Programas radiofônicos para clima°
exclusivamente musical
Termo n•° 584.436, 4e 27-3-n53
M. P. Comé-cio e Representações
Limitada
São Prulo

Classe

Relógios em geral

cas, aparelhos tesmostatos, aparelho*
para natação, aritonômetros, aspiradores de pó aerômetros, acendedores elétricos, alto-falantes, amlificadores elétricos, amassadeiras, antenas. batedeiarnpiiilcadores elétricos. amessadeiras,
antenas, batedeiras, balança comun. e
elétrica, .sarâmetru. bateria,' de acutila...lu .3 b. Linóculnis, h' l bcolnas bobinas de indução !Ç 'et. pira fins civ.& .
fivos, 1.n..itões de ca.]. Lair.ht.s -elétricas
'uorebas medidoras b %sinas t cissolas. ba.
..‘rias • euicas, bulez eà. , i,cos caixas X
aesca oa, câmaras 10g:r i cas e toc 'g-aficas, cafpainhas elétricas, chassis de
rádios, chaves elétricas. 'cinenntógratos.

cronógrafos. cronômetros. combustores
de gás, ciclômetros. cristais de rádio,
1 Termo n.° 584.437, de 27-3-1963
fias, chaves de alavancas, chaves Bato.
Materiais Elétricos Ltda. "Empire" Indústria Nacional de Rádio
.. ciáticas, capacitores de bloqueio, capae Televisão S.A.
chores eletroliticos, calibradr res. disco,
São Paulo
para telefones, discos gravados, diais,
despertadores. enceradeiras elétricas, enNome Comercial
genho de assar carne, espelhos óticos,
TOQUEMÁGICO
esticadorís- de luvas, espelhos de piás,Termo n.0 584.432, de 27-3-1963 IIndustria Brasileira ticos para eletricidade, esterilizadores,
xtintores de incêndio, ferros elétricos de
Exportadora São Sebastião Cereais
Classe b
soldar, filtros e aparelhos farantes, filLimitada
Abaixa luzes de lampião, abajours, tros para óleo, filmes falados, fogões,
Param'
acumuladJres, actindmetros, amperôme- fogareiros, fusíveis. faróis ..*no acessótros, amortecedores de rádio e frequên- rios de veículos para sinalização e para
cia, anemômetros, aparelhos de televi- ilutninação cal geral. filmes revelados,
riXORTaDalA SÃO SEBASTIÃO
são, aparelhos para iluminação, inclu- fôrmas elétricas, fervedores, frigoríficos,
CEREAIS LTD.1
sive os considerados acessórios de veí- fotôtnetros, fios elétricos, Iftros de In.
culos. aparêlros para anúncios mecâni- terferência, fonôgrafos, garrafas técnicas,
cos, aparelhos aquecedores e medidores. geladeiras, globos pára lâmpadas, globos
aparelhos cromográficos, aparelhos de para lanternas, globos te-restres para
Nome Comercial
I barljear elétricos, aparelhos registrado. ensino, gravadores', holofotes incubado-

e Representacõee

2182 Quinta-feira 20

DIÁRIO OFICIAL ,(Seção III)

•

Junho 'de 1953

ar

tez, indicadores de vácuo. Latrumentos barro, máquinas compressoras, alagai- ras, saladeiras, saleiros, serviços 'para dedais, fivelas e fechos corrediços, garde alarme, interruptores, iárnpadas Incandescentes, lâmpadas com ins. lentes,
liquidificadores, maçaricos para soldar.
caldear e corta:, ináquitia: de Jazer
café, mostradores para 'radio, 'moinhos
de café, transformadores,aostadeiras. tripés para fotografias, válvulas para rádios, válvulas de descarga, válvulas de
redução, vacuômetros, vela,' elétricas.
válvulas:de vácuo e ve Itladores

nas adaptadas, na construção e conser- refrescos, serviços para frios, chá e ras, grifas de metal para enfeites de
vação de estradas, mineração, corte de jantar, travessas, talhas, taças, tojelas, vestidos, ilhoses, lantejoulas, missangas
madeira : movimento de,. terra, carretos vasilhames, vasos sanitários, 'acaras
•
e presilhas
e outros fins industriais, elevadora, maClasse 16
. Classe 7
quinas desempalhadoras. descascatioras. Para distinguir materiais para constru.. Máquinas e utens.lios para serem usaensacaduras, brunidoras, classificadoras, ções e decorações: Argila, areia," ba- dos exclusivamente na' agricultura e
ventiladoras moinhos, para cereais, tentes. balaustres. calhas, cimento, cal: horticultura -a saber: arados abridores
máqu.nas secadora. trituradoras, pul- crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos. de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecâverizadoras tresas, politriíes, tranchas, colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha- nicos - empilhadores . combinados
tesouras , mecânicas. raptas, máquinas de pas paa coberturas, edificações premoL.
abrir- chavetas •cnarteletes, ventiladores, dadas, estuque. 'estacas, esquadrias, for- arrancacloras mecânicos para agricultu'rena° `n.° 584.438, de 27-3-1961
exaustores para forjas : bombas' Centri- ros,. gesso, frisos, grades, 'anelas, lame- ra,' batedeiras para cereais. - bombas
Laserma.S.A. — Laminadora e
fugas, rotativas... de: deslOcamento". é a las de metal ladrilhos: lambris, luvas de " ima adubar, ceifadeiras, carpidetras,
ceifados para aftoz. charruas para agia-.
Serraria de Madeiraaa
pistão para- todos os fins. arietes,
junção, laje. lajeotas, madeiras para
Rio 'de Janeiro
e - turbinas, 'injetores para cal- construções, material contra frio e calor, culutura, cultivadores debulhadores,
deiras, vályulas e transportadores au- mosaicos, produtos de base asfáltico, destocadores. desentegradores a esmagatomáticos de alta e . baixa pressão, produtos para tornar impenneabilizantes dores para a agricultura, escarrificadoprensas • hidráulicas, martelos mecânicos a.; 'argamassas de -cimento e cal hidráu- res, enchovadeiras, tacas para maquie mácitanas. lanadoras. ndquinas . ,opera- lica, pedregalhia, placas para pavirnen- nas agrícolas ferradeiras, • gadanhos,
trizes. rotativas . ou cortadoras para usi- taçáoa peças ornamentais de cimento ou garras para arado, grades de discos
nar ferro.' aço- e bronzea-ináquinas para gesso para tetos e paredes, parqueies. ou dentes, máquinas batedeiras para
indústrias de tecidos; teares, urdideiras, portas, portões, pisos, papel para forrar agricultura, máquinas insetifugas,. autencanai/irias. -aespuladeiras, torcedeiras casas, soleiras para portas, tijolos, tubos quinsa vaporizadoras. máquinas de
meadeiras, rolos e . roteies, bruisidares de concreto. telhas, tacos, tubos de yen- mungir,' máquinas niveladoras de terra.
paar cereais, máquinas para fabricai
maquinas perzuradoras para a agriculdação, veneziana*
papel e máquinas para fabricar papei e
tura, máquinas de plantar, motocharTermo n.o 584.443, "de 27-3-1963
maquinas de - impressão, dínamos e
ruas, máquinas regadeiras, maquinas de'
Jorge Carlos Nobrega e Silva e
• receptáculos
roçar, de semear. para sulfatar,' de
,Para distinguir: Materiais para 'cons.'
Classe 11 •
Roberto Atienza
tosquir, de triturar, de esfarelar terra,
;trações e decorações: Argamassas; ,arga. Para distinguir: Ferramentas manuais,
São Paulo
outros insetos, para burrifar e pulverila, areia, azulejos, batentes, • balaustres; terragens.cutelariã e pequenos artigos
para irrigação, para matar formigas e
blocos de cimento, blocos para pavi- de metal -comum, da indústria e comérzar desinfetantes, para adubar, para
•mentação. calhas, cimenta, cal, ara. cio da requerente, a saber: Tarrachas j
CURSO ENGO agitar
e espalhar palha, para colher
blArcutit
chapas isolantes, caibros, clixilhos, co. e machos para fazer rosca. braçadeiras.'
algodão, para colher cereais, maquina,
lanas, chapas para coberturas. :Caixas artigos de metal pára janelas portas
amassadoras para fins agricolas de
d'água, caixas de descarga, para lixo. escadas e cortinados, afiadores aldra
Classe 33
cortar arvores, para espalhar, para caedificações premo/dadas, estuaue. emul- vas, alavancas, alicates. atanot À:as
. sao de base asfáltico, estacas. esqua ancinhos. anéis Pará chaves, chaveiros Cubos de engenhari ae ensinos em _geral pinar, máquinas combinadas para semear e cultural., de desbanar, para endrias, forros, frisos, gçsso, grades, ja- tachas. argolas. armações de toldos.
Terra on.° 584.444, de 27-3-1963
silar. maquinas e moinhos para forranelas, estruturas metálicas pau constru- aros, rebites, arruelas. • atiçadores azel.
Francisco Kovacos Filho
gens, máquinas toscadoras, ordenado.,
ções, lamelas de metal, ladrilhos, lam- :eiras, lâminas e navalhas de barbear
São Paulo
res mecamcos, raladores mecânicos, robris, luvas de junção, lageá. lageotas. brocas, buris. bainhas, baldes, bacias.
los compressores para a agricultura,
material isolante contra - trio e mo- oalmázios, bicos. ilhéus a ()amas de
FLORA:
s'achadeiras semeadeiras, segadeiras,
manilhas, massas para revasi ementas de atacadores para saparos. bisnagas, por.paredes. madeiras para constrações, mo ras, borboletas. votadas, ruxadorea, bra in~tria Brasileira socadores de terra. tosadores de grania, tratores agrícolas, válvulas para
, saicos, produtos de base asfáltico, Pro- ços para cabides e prateleiras, canivemáouinas a gricolas
dutos para totrnar auperineabilizantes tes chantradores, cortadores, cravadoEsgulchos
a sargamasss de cimento' e cal bidráu- -es. cunheis. cabides, cabos, caorolas.
Classe 8
•lica, pedregulha, pra Uns betuminosos cadeados, caldeirões, canos e tubos.
Termo na 584.445, cl e76-3-1963
Para distinguir: Abajours, actinoinetros,
unpermeabilizantes liquídos nu sob ou- cantoneiras, alças, pegadores.,puxadores
Irmãos Diamante & Cia. Ltda.
amparometros, a' mortecedores de radio c
tras formas para. reveste/lentos e nutro! cintas para c a, ixotes, coadores colheSão P
frequência, anemômetros, apa:elhos de
usos- nas construções, peraanas, placas res, cotovelos, cunhas cuspideiras des.
ar• condicionado, aparelhos para ilum.para pavimentação, peças ornameatais cacadores, debruns, dedais, enxós esnaçãO. inclusive os considerados acessóde ciraento ou gesso para raaas e pare- cariadores. elos, enxadas, escumadeiras.
rios de veiculos, aparelhos para anúndes, papei para forrar CaZDS. massas espátulas, esticadores. espremedores,
cios Mecânicos: aparelhos aquecedores e
parqueies portas, por+ões. pisos, so- facas. facões, ferramentas cortantes,
medidores, aparelhos cromográficos, apaanti-ruidosa para uso nas admirações perturantes. desbastantes e alisantea
relhos de barbear elétricos, aparelhos
leiras para portas, tijolos. alhos - de coa. traces; furadores, fechaduras. ferrolhos.
registradores e medidores de distâncias,
creio telhas, tacos, tubos ia ventilação, fivelas, fôrmas para bolos e para calaparelhos para purificar águas, aparetanques de cimento, vigas. vigamentos çados. funis, ganchos. grata:filhos, abrilhos de sinais lampejantes, aparelhos revitrais, venezianas
•
dores de latas, jarras; jogos de chaves
guladores de gás, aparelhos de galvanode parafusos. lâminas e falhas de serra.
Termos as. 584.439 à 584.442, de limas, lampiões, latas para comestiveis Cla ,es: 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 21, -11, plastia.- aparelhos .didáticos, aparelhos
cinematográticos, aparelhos automáticos
'
27-3-1963
e para lixo, charneiras e dobradiças.
, 42, 49 e 50
parã acender e regular .gás, aparelhos
(Prorrogação)
machadinhas, martelo, pequenas molas.
Insígnia
para separar café aparelhos para aqueCo4ermat
Cia. Brasileira de Cerro terragess para peças de (nobiliária,
cer edifidos, aparelhos para experimenTermo n.° 584.446, de 27-3-1963
e Materiais de Construção S.A.
cinzéis. escarnadores, punhais. pás. pa-tar drenas, aparelhos para _destruir ta- .
Cia.
Irmãos Diamante
São Paujo.
nelas: paratusos. pinos e contra pinos.
seios, aparelhos de ótica, ,aparelhos pal.
Sãó
Paulo
rastelos, rodinhas. roletas, tacarrolhas,
verisadores, aparelhos pára aquecimenserrotes, ferragens para malas, tenazes e
IRMÃOS DIAMANTE 6 Cu. to de água, aparelhos geradores eletrotesouras
guiamos, aparelhos para recepção, reClasse 15.
produção de sons e sonidos, aparelhos
Para distinguir: Artefatos de porcelanaNome Comercial
•automáticos elétricos de passar,. aparefaiança,
barro
e
terracota
louças
vidra!
das para uso caseiro, adornos, fins-ar. : Termos na. 84.447 à 581.458, de aparelhos de alta tensão, aparelhos de proteção contra acidentes de operários,'
27-3-1963
tisticos e (instalações sanitárias; artefatos
aparelhos afiadores de ferramentas, apaIrmãos Diamante & Cai(
'de ceramica para uso caseiro, adornos e
relhos distribuidores de sabao e .de deSsa Paulo
fins artísticos, alguidares, almofarizes,
sinfetantes para instalações sanitárias,
assadeiras, barris, bules, bidês, bacias,
aparelhos esterilisadores, aparelhos gabebedouros. biscoiteiras, bombonieres.
Classe 6
zeificadores, aparlehos para analises, •
andejas, anheiras, copos, consolos,' cal.
ap arelhos Monizadores, aparelhos pasPara distinguir: Máquinas e partes dc deirões, cântaros, : . cadinhos. 'col'es,
máquinas para todos os fins industriais: cubas, compoteiras comedores para aves.
teurizadores, aparelhos reguladores e esMáquinas de rosquear, serras mecâni- 'caçarolas, canecas, centro de mesa, destabilizadores da pressão e do fluxo de
cas, motores elétricos, altertadores, fer cansa-talheres. escarradeiras. &amas.' filgazes e liquidos, aparelhos para salvaramentas e placas para tornos. gera tros, graus, globos, jarras, liardineiras.
mento e para sinalização, aparelhos pa/NDÚSTRIA BRASILVRÀ
dores para correate continua e altar licoreiros, leiteiras. lavatórios. imante..
ra escafandristas, aparelhos para limnada, plainas, máquinas de furar e cen- gueiras. moringas, molharas, nichos, piClas-s'e 12
par vidros, aparelhos para combater fortrar tornos mecânicos, prensas mataria res, pratos, pilões. pratos 3ara ornatos, Maal comum, não incluídos em outras migas e outras pragas, aparelhos autoCfill, máquinas =assadeiras, misturado- pias, pinos. porta-joias, potes, porta- classes: Alfinetes, alfinetes de seguran- máticos acionados pela introdução
de
mas e distribuidoras de concreto e toalhas, porta-papéis higiênicos sopea ça, agulhas, argolas, botões, colchetes, moedas, aparelhos espargidores, apare•

•
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lhos e instrumentos de calculo, aparelhos para observações sismicas, aparelhos termostatos, aritonometros, aspiradores de pó, aerómetros, acendedores
elétricos, alto-falantes, ••.amplificadores
antenas, batedeiras, balança comum e
elétrica, barometros, baterias de acumuladores, binóculos, bitolas, bobinas ele.
tricas de indução (excteo para . Sins
curativos), botões de campainhas elétricas, bombas medidoras, businas, bus.
solas, baterias elétricas, bules -elétricos,
caixas de descarga, câmaras frigorifi• cas e fotográficas, campainhas elétricas,
chassis de rádios, chaves elétricas, dnamatográfos, • cronometros, cronógrafos,
combustorea de gás. cidometros, cristais
de rádio, Condensadores, comutadores,
cortadeiras para fotografias, chaves de
alavancas, chaves automáticas, capaci,
toses de bloqueio, capacitores eletroliticos, calibradores, -discos para telefones,
discos gravados, diais, despertadores, enceradeiras, estufas, engenho de assar
carne, enroLudores de cabeol elétricos.
espelhos elétricos, esticadores de luvas,
espelhos de plástico para eletricidade,
esterilizadoers, extintores • de incêndio.
ferros elétricos . de passar e engomar,
ferro de soldar elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo,' filme
revelados, faróis como acessõriós de vea
culos, para sinalização e para iluminaçâo em geral, formas elétricas. larvado- res, aaigoríficos, fotômetros,- fios 'elétricos, filtros de interferência, fonógrafos,
garrafas térmicas, ganarnetros
geladeiras
t áasae

destais„ saladeiras, serviços para refrescos, saleiros, tubos, tigelas, travessas, vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, varetas.
vidros para conta-gotas, vidro para
autortaiaaas e para parti-brisas e
xícaras
Classe 16
Cortinas de enrolar de plásticos constituídas de elementos que se articulam
pelos seus bordos; cortinas de enrolar,
anteparos contra insetos (em forma de
portas e janelas), mata juntas para
aperto e cobrtura (para venezianas e
finalidades semelhantes); estores: toldos,
persianas, venezianas de enrolar, portas.
portas de dobrar, portas-' de báscula.
paredes, paredes divisórias, paredes de
dobrar, tetos, pisos, ladrilhos, telhas,
azulejos, paredes de cortina para cons•
tração civil, frentes (peças pre-fabricadas para construção civil),' subfrentes
(peças pre-fabricadas para'construção
civil), portões, moradias de terraço, alpendres, - garagens e alpendres, alpenders, revestimentos para teto e paredes,
revestimentos para telhados, revestimentos para parede, coifas, para construção
civil, pequenas casas de verão re-fabricadas, anteparos, paraventos, cercas,
balaustradas e outras divisões, fasquiados, treliças, materiais para construção
de janelas e partes de montagens para
construção de casas, fitas, fitas de material plástico ligadas a intervalos por
tiras transversais, tiras, réguas, lâminas,
revestimentos e outras peças auxiliares
de Metal , ou plástico para a fabricação
e/ou ereção e/ou.montagern e ou manutenção dos referidos artigos
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-carainhões aviões, amortecedores, alavancas de cambio, barcos,
breques, braços para veiculos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas, éaminlionetes. carros ambulantes, caminhões,
carros - tratores, carros- berços, carros tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, cartocerias, chassis, chapas circulares paia veículos, cubos de' veiculos,
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços para veiculos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, ;sultões,
radas para. bicicletas. raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculai
todas para veículos, selins, tricicles, tirantes para veículos, vagões, velocipedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, troleis, t roleibus, Iraram de

rara distinguir: Ferramentas manuais
ferragens,cutelaria e pequenos art gos
de metal comum, da indústria e comercio da requerente, a saber: Tarrachas
e machos para fazer rosca. braçadeiras,
artigos de metal para janela', portas.
escadas e cortinados, afiadorea, aldravas, alavancas, alicates, aumotoaas,
ancinhos. anéis para chaves, chavelros,
tachas, argolas. armações de toldos,
aros, • rebites, arruelas, atiçadores azeiSeiras, laminas e navalhas de barbear
espátulas, esticadores, expremedores,
facas. facões, ferramentas cortantes.
perfurantes, desbastantes e alisantes,
foices, furadores, fechaduras, ferrolhos.
hvelas, fôrmas para bolos e para cal. çados. funis, ganchos, graininhos, abridores de latas; jarras. jogos de chaves
de parafusos, ltcninas e fólhas de serra,
limas, lampiões, latas para canestiveis
c para lixo. charneiras e dabradiças.
machadinhas, martelo, pequenas molas,
ferragess para peças de mobiliária,
cinzéis. escarnadores, punhais. pks, panelas, parafusos, pinos e contra pinos,
.rastelo& rodinhas. roletas, sacarrolhas,
serrotes, ferragens para malas, tenazes e
tesouras
Classe 12
carros, toletes para remos
Argolas, agulhas de metal para croché,
•
Classe 41
para triCei. máquinas de costura e para
Amêndoas,
raruta,
alpiste,
avela,
amibordar, alfinetes de metal, botões para
roupas, canutilhos, colchetes, dedais, ft do, ameixas, azeites, açúcar, azeitonas,
velas, fechos corrediços. grifas pa aveia, atum, amendoim, alhos, balas,
bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
enfeites
•
bananada, bolos, bacalhau, banha, caClasse 11
Vidro comum, laminado, trabalhado nela, chouriça, chocolate, caramelos.
em tõdas as formas e preparos, vidro coalhada, camarão, carnes de baleia.
cristal para todos os fins, vidro indus- confeitos, cacau, cereais, cebola, creme
trial com telas de metal ou composi- de leite, creme de milho, condimentos,
ções especiais: ampolas, aquários, as- crustáceos, chã, cravo, café, cangica,
sadeiras, almofarizes, • bandejas, cube- cOco, castanhas, cominho,. cangiqulnha.
tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro conservas alimentícias doces, drops, lide mesa, cápsulas, copos, espelhos, •s- gadas, frutas, frutas secas, frutas em
carradeiras, frascos, formas para doces, caldas, frutas cristalizadas e frutas comfôrma para farrnos, fios de vidro, gar- potas, féculas, figo, fermento, farinhas.
rafas, garrafões, graus, globos, haste, fava, farelo, fubá, gomas para mascar,
Jarros, jardineiras, licoreiros, mamadei- geléias, goiabada. gorduras, grão de biras, caantegueiras, pratos, pires, porta- co, glaces, glicose, baunilhas, extrato
jóias, paliteiros, potes, pendentes, ae- t para doces, extrato, de tomate, ervilhas

i
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enxova; extrato di carne, flocos, essênTermo n.0 584.459, de 27-3-1963
cia para balas, doces e alimentos, gelati- Mirasol — Indústria e Comércio de
nas; granulos, her va-doce, linguas,
Plásticos Lida
Taça, leite, lombo, leite condensado, 'leiSão Paulo
te em pó, legumes, lentilhas, lagosU,
mel, marmeladas, mortadelas, manteiga,
mostarda, mariaco, moluscos, molhos.
margarina, massas alimenticias, massas
de tomate, =lado, nósamoscada, óleos
coraestiveis, ostras, paios, pessegada.
naustria Brasileira_.
peixes, pescada, picles. patês, pastilhas.
pós para pudins, pi.alinés. pães. pimenta.
Classe 2a
presuntos, polvilho, queijos, quisera de
plásticos
milho, rações balanceadas, requeijão,
roscas, sagú, samames, semolina de triTermos xis .584.460 à 584.461, de
go, sopas -.enlatadas. sucos de frutas,
27-3-1963
salsichas, sal, toucinho, tremoços, trigo.
(Prorrogação)
torta, torrões, torradas, tâmaras, tapio- lçakon
S.A. (Indústrias Alimentícias)
cas, vinagre e 'rasque
Guanabara

M.01.

• Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos, bagacelra,
batidas, brandy,. bitter, cachaça, •cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; . Sernet; genebra gangibirra;
gin, gingar; kirsch, kummel; licores;
mnarsquinhos; nectar; 'piperruln, ponches; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, vodka e whisky
•

MESCLA
Classe 41
Laticínios, leite liquido, leite condensado, leite dessecado, leite em pó, manteiga, cremes, ovos dessecados, ovos
em p6, queijos, c onservas de carnes, de
eixes, de legumes, de frutas, de frutos,
sucos de carne, de legumes, de frutas,
de frutos, doces; geléias, xaroes . alimentícios; essências alimentícias, farinhas, eseciarial, café, chá, mate, chocolate,' cacau, Condimentos, culinárias,
massas alimentícias, molhos„ óleos .ali-

Classe 19
fogos, brinquedos, artigos desportivos e
passatempos, a saber: álbuns para recortar e armar, aviões, automóveis.
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bonecos, baralhos de cartas, bolas para
todos os esportes, brinquedos em forma
de animais, balões de brinquedo, bilha- menticlos, gorduras alimentícias ou
res. brinquedos mecânicos, brinquedos culinárias, sorvetes, cereais, biscoitos,
em forma de instrumentos musica:a,
balas, bombons e confeitos
brinquedos em forma de armar, brinClasse 43
quedos de borracha com ou sem assovio, carrinhos, carrocinhas, caminhões, Bebida snão alcoólicas refrigerantes; recartas de jogar, chocalhos, caneleiras frescos gaseificados ou não; águas gapara esporte, cartões para lóto, casi- seificadas; sucos de frutas interals,
concentrados ou gaseificados; xaroes
nhas de brinquedo, casinhas de armar,
ara bedidas refrigerantes
cadeiras de brinquedo. .carteiras e envelopes com fõlhas para recortar e
Termo n.° 584.462, de 27-3-1963
armar, calçados para bonécos, cordas
Perfumarias Phebo S.A.
para pular, clavinas para tiro ao alvo
São Paulo
copos de dados, caixinhas de músiza
dados, dardos,. ...discos, dominós espingardas de brinquedo, espingardas de
vento, cstaquinhas para jogar, enigmas
engenhos de guerra de brinquedo,' ler
rinhos de engomar, ferramen.as pa-a
crianças figuras de aves e animais,
Nome Comercial
figuras para jógo de xadrez, fogões e
fogãoz . ahos de 1 inguedos, jogos dt
Tixmo n. u. 584.463, de 27-3-1963
futebol de mesa, co. lheirai vara esporam.
Perfumarias Pliebo S.A.
ganchos para peara guisos para crianBelém e São Paula
ças, haaeres. 'c kis, iscas artificiais
para pascaa logos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, ltalás para box. para esgrima
para jogador de soco, máscaras carnavalescas, mesas de bilhar, de cumpista,
BRASILEIRA
de roleta, de xadrez, mobilias de brinClasse 2 '
quedo, , miniaturas de' utensílios domésticos,' patins, patinetes, piões. petecas. Substâncias e preparações quItalca.
planquetas para ginástica, . peças de usadas na agricultura, e saber: adubos,
Jogos de damas dominó e xadrez, pelo- adubos artificiais para o solo, álcalis
tas, planos e outros instrumentos musi- para fins agricolas, bactericidas, ceras
cais de brinquedo, pistolas de atirar para euzertos. clanamide de cálcio
flexas, papagaios de papel, panelinhas, como adubo pare o solo, defumadorre,
quebra-cabeças em forma de armar, desinfetantes usados na agricultura e,
raquetes, redes de pasta. _redis Para na horticultura, escórias básicas pera
jogos, rodas de roletas, revólver de adubos, essências para exterminar anibrinquedo.- soldadinhos de chumbo, ta- mais e plantas daninhar, extratos de
boieiros para jogoa, tacos de bilhar. quassla Iara fins borticolas, fertilizas.
tambores para - crianças, tambuiéus, tes para o solo, formicida, guano, lama
tamboretes, tênis de mesa, trens e vias tifugos, massas para enxertos, pastilhas
férreas para brinquedos, varas para para destruir insetos, preparações para
pesca, - vagonetes e zepelim
preserveis o solo, preparações para des..
•
trnfr Insetos, berves e plantas dana.
- Classe 50
-Impreía.
, para uso em cheques, dupli- afias, sais para fins agrícolas, sais para
catas, envelopes, faturas, notas promis- fins hortieolas, substâncias quita:eras
sórias, papel de correspondência
, e .reci- para destruir Insetos, hervas e plantai
hos. Impressos em cartazes,' placas, ta- daninhas, venenos contra e vermma,
buletas e.. veirulos. Bilhetes Impressos
Immo* para Insetos e visgo.
sidra lagartas
fico!, programas arzeases

PERFUMARIAS
PHEBO S/A

PHEBO
wo.
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Térmos ns. 584.464 à 584.465, de
27-3-1963
Perfumarias Phebo S.A.
Belém e São Paul o

(MARIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.o 584 '469, de 27-3-1963
Alyrio Alves Lima
São Paulo

PHEBO
Classe 50
Impressos para uso em cheques, duplicatas, ènvelopes, faturas, notas promissórias, , papel de correspondência e recibos, impressos em cartazes, placas,
tabuletas e veículos, bilhetes impressos
Classe 46
Artigos da class e
•
Termo n.o 584.466, d e27-3-1963
Lanifício Fileppo $.A., Fábricas de
Tecidos Belém
São Paulo. -

Junho de'.1963

Termo n.° 584.474, - de 26-3-63
(Prorrogação)
Laboratorien Hauscnann A. G.
Suiça

Termo n.° 584.477, de 27-3-63
,
(Prorrogação)
Manifattura Lane Ugo Rista
Itália

PRORROGAÇÃO
Classe 28
Misturadores, palitos e espetos de
material plástico
Termo n.° 584.470, de 27-3-1963
Walter Ferreira de Melo
Guanabara

FERRUM-HAUSMANN
Classe 3
Um preparado farmacêutico para combater anemias
'Termo n.° 584.475, de 26-3-63
Miles Laboratoires Inc.
Estados Unidos da América

E3ELEM

Pfr RTI

IND. BRASILEIRA

Classe 23
Tecidos de lã em peça
Termos ns. 584.47 8e 581.479, de
27-3-63
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellichaft
Alemanha

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para tapeçarias e para artigos de cama e mesa:
Algodão, cânhamo, caroá. fazendas e
tecidos de lã em peças. juta, linho. paco-paco, ramy raion, seda riatural, teciclos plásticos, tecidos impermeáveis e
tecidos de pano courr.

Classe. 43
Classe 32
Almanaques, agendas, boletins, boletins Refrescos e águas naturais e artificiais,
impressos, crónicas, folhetos, jornais, re- usadas como bebidas, não incluídas na
clasSe 3
vistas, peças cinematográficas, peças
teatrais, programas radiofónicos, pro•Tèrmo n.° 584.476, de 27-3-63
gramas de televisão e revistas
(Prorrogação)
Perfumes Coty S. A. B.
Teimo n.° 534.471, de. 27-3-63
Termo n.° 584.467, de 27-3-1963 •
Guanabara
José linienes Penna
Uddeholm do Brasil S . A. Comâ'cro e
Guanabara
Indústria
São Paulo

PRORROGAÇÃO

UODESOLM
IND. BRASILEIRA,

Indústria Brasileira

Classe 11
Classe 2
Inseticidas
Enxadas, enxadões, martelos, quebradores de nozes, torquezas, funis, chaves.
Têrmo n.° 584.472, de 27-3-63
cravo para .5erraduras, parafusos, pre( Prorrogação)
.gos, taxas, dobradiças, gonzos, bisagras Spojené Zavody Na Vyrobu Karborunescapuladores, trincos, trancas, tranqueda a Elektritu, Národni Podnik
tas, limas, baldes, alavancas, aros, biTchecoslováquia
gornas, correntes, cadinhos, eixos, formas, maçanetas, marretas, pás, picaretas, pinos, taramelas, lagariços, alicaPRORROGAÇÃO
tes, grampos para correia, chaves de
fenda, trens de cosinha, caldeirões, fervedores, cafeteiras, frigideiras, formas
para doces, chaleiras, canecas, pane'as,
caçarolas, espumadeiras, conchas, , passadores, coadores e raladores
Termo n.° 584.468, de 27-3-1963
Lanifício Fileppo S.A. Fábricas de
Tecidos Belém São Paulo

EXELAN
étla BRASILEIRA

-..s
Classe 28
Pedras, segmentos e rebato, para afiar
e polir
Termo n.° 584.473, de 27-3-63
(Prorrogação)
Laboratorlen Hauscnann A. O.
Suiça

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em gerai, para taPRORROGAÇÃO. •
peçaria e para artigos de cama e mesa:
algodão, alpaca, canhamo, cetim, caroa,
casimiras, fazendas e tecidos de là em
MIKI-46'iãOÏ)
peças, jersey, linho, nylon, paco-paco,
percalina, rami, rayon, seda natural, teClasse 3
cidos plásticos. tecidos impermeáveis e Um preparodo farmacêutico para o tratamento das insufidêneas de pâncreas
tecidos de pano couro, veludos

IACSAC,
INDinTRIA
aRAsuiRA

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar. Sva
de beleza, água facial, água de lavanda
água de colônia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de alfazemas, amónia perfumada, líquida, em pó.
em pedras, para banho, brilhantinas
bandolinas. batons: cosméticas para o
cabelo, pestanas. cílios e bigodes,
erayons, cremes para a pele, carmInS,
cheiros em pastilhas. em tabietes,, em
lentilhas, em trociscos 'e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
eilios • unhas, fixadores para o cabelo,
depilatórios, desodorantes, dissolventes
essências, extra:os. estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, a para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
escavas .para dentes. 'cabelo, roupas,
pestana, aios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
cie toucador. grampos para o cabelo.
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem, lança-perfumes, loções, liquidois dentifriclos, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e eia pó,
liquido, para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laqué, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes. petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhai. on-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz. pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis, pon-pons, pó de arroz

Classe 2
SubstAncias e preparações quimims
usadas na agricultura, it saber: adubos,
adubos artificiais para o solo, alcalis
para fins agricolas, bactericidas, ceras
para enxertos, clanamide de cálcio
como adubo para o solo, defumadbres,
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas para
adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas, extratos de
twassia para fins Sorticolas, fertilizantes para o solo, formicida, guarno, nue.
ti fugos, massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos. preparações Deus
preservar o solo, preparações para destruir insetos, heevas e plantas daninhas, sais para fins agricolas, sais para
fins horticolas, substâncias quimicas
para destruir insetos, hervas e plantas
daninhas, venenos contra e veraneia,
venenos para insetos e visgo:
contra lagartas
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalho",
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas. blusões. boinas, baba,
puças, casacão coletes, capas, 'chales,
cachecols, calcados, chapéus, cintas,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças, camisas, camisolas, camisetas, cite.
tas, 'ceroulas, colarinhos, cueiros; saias,
casacos, chinelos, dominas, achariam
ribas. perneiras, quMonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretados,
fantasias, fardas para militarese role.
grais, fraldas, galochas, gravatas, gor.
NI. jogos de llagerie, jaquetas: leques;
ltvw as ligas, lenços, mantas, meias,
maiôs, mantas, mandrião. mantilhas: pa,
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, pouches, polainas, pijamas; Tu.
itens, slacks, tater, toucas, turbante.;
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sweaters, shorts. sungas. atolas, sou.
ternos, uniformes e vestido.
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Tênno n.9 584.486, de 27 -3-3
A. F. de Oliveira
•
Santa Catarina

Têm° n.• 584.480, de 27-3-63
Curtume Brasil Ltda.
Rio Grande do Sul

Junho de 1963 2185

• Tèrmo n.° 584.490, de 27-3-63
(Prorrogação)
Indústrias Frigorificas Argentinas Raimundo Richard S. A.
Argentina

PRORROGAÇÁO

RI CLURD

Cláses: 1 e 35
Titulo de esta elechnento

Classe 41
Café torrado e moído

Classe 16
Material para construção .e acleamo de
prédios, etc.

Têrmo n. 9 584.488, de 27-3-63
Osvaldo Silva Souza
Maranhão

EDITORA
ABRIL •

Indústria Brasileira
Classe 2
Subátâncias e preparações químicas usa-

fatos, formicidas, furnigantes fungici.
das, glicose para fins veterinários, guano, herbicidas, inseticidas, insetaugos,
larvicidas, microbicidas, tnedicamentos
para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumega.
tório, pós inseticidas, parasiticidas, fungicidas e desinfetantes, preparações

Z
, Jos; Coutinho de Almeida
S;o Bernardo - Maranhio

SANTA FÉ

PRORROGAÇÃO

inervit

das na agricultura, na horticultura, na
Classe 41 •
Frutas frescas e em conservas, legu- veterinária e para fins sanitários, a
safou adubos, ácidos sanitários, águas
mes, carnes e peixes em conserva
desinfetantes e para fins sanitários,
' Termo s.° 584.491, de 27-3-63
apanha-mosca e insetos (de goma e
Classe 29
•
(Prorrogação)
papel ou papelão), álcalis, bactericidas,
EsCovaS comuns, espanadores •e . vasIndústrias Frigorificas Argentinas , Rai- baraticidas, carrapaticidas, creso , . ciem.
,.sourns
mundo Richard S. A.
talina, creosoto, desodorantes, desinfeArgentina
•
tantes, defutnadores, exteiininadores de
Termo n.9 584.487, de 27-3-63
pragas e hervas daninhas. esterilizanJosé ' Coutinho de Almeida
tes, embrocações para animais eitxer.
Maranhão
tos, farinhas de ossos, fertilizantes, fos•RORROGACÃO

Termo n.° 584.481; de 27-3-63
Predial Santa Fé Ltda.
Rio de Janeiro

• Termo n.° 584.482, de 27-3-63
Editôra Abril Ltda.
São Paulo

:Termo n.° 584.493, de 27-3-63
Riograndino P. de Abreu
Rio Grande do Sul

1

produtos inseticidas, ferraicidas. destafeNntes e veterinários, raticidas, remédios para fins veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fina

Idagallae; di; Almeida -Maranhão

Classe 41
Frutas frescas

agricolas, hoíticulas, sanitários e veterinários, sulfatos, superfosfatos vacinas
para aves e animais, venenos contra
insetos, animais e herva daninhas

Classe 41
Café torrado e amido

Termo n.° 584.492, de 27-3-63
R:ograndino P. de Abreu
Rio Grande do Sul

Termo. ri,' 584.494, de 27-3-63
Garage e Oficinas Túnel Novo Ltda,
Guanabara

O sdo
val doSilva Souza

Termo n.° 584.489, de 27-3-63

PRORROGAÇÃO

The Lander Co. Inc.
EstP A --is LT ., Mos da América

Dveltilid

LTDA.

dk3.(1).
4tq.,

<02"

exs\eb.

"CARME TUNE( NOVO' •
Classes: 11. 21, 33, 39, 46 e 47
Titulo de Estabelecimento
Tt-etnos ns. 584.495 e 584.496, de
27-3-63
Garagem e Oficinas Túnel Novo Ltda.
Guanabara' •

Para distinguir artigos de toucador •
perfumarias em geral' Almiwar
de beleza á g ua fadai água de ,avanria
PRORROGAÇÃO
água de colônia arminhos água de
Termo n.° 584.483, de 27-3-63
gema Indústria e Comércio Limitada guina á gua de rosas água d. ?Haze.
Classe
2
mas. amônia perfumada liquida em pó
Guanabara
em pedras. para banho -brilhantlnas Substâncias e preparações gWmicas usa,
bandolinas batons cosméticos para o das na agricultura, na horti:V . 1.ra, na
cabelo. pestanas cílios e Jinodes veterinária e para fins sanitários, a
cravons cremes p ara a pele carmins saber: adubos, ácidos sani m ário3 águas
Classe 47
cheiros em na.tilhms em tabletes PRI desinfetantes e para fins sanitários,
Título
lentilhas em trociscos e em anulas" apanha-mosca e insetos (d: goma e
Classe 21
cremes para barbear cremes dental papel ou papelão), álcalis, bactericidas, Veículos e suas partes integrantes, ea•
Nome comercial
denaatórios. desodorantes 4issolventes baraticidas, carrapaticidas, cresoceto máquinas e motores
!Irmos as. 584.484 e 584.485, de
essncias extratos estofos Ie perfumes talina, creosoto, desodorantes. desinfe27-3-63
creme para limpeza da nele. e vara base tantes, defumadores, exterminadores de 1
Termo n.° 584.497, de 27-3-63
Aristides Ferreira de Castro
•de nó de arroz esmaltes nara unhas pragas e hervas daninhas esterilizan- I Centauro S. A. — Indústria e Comércio
Minas Gerais
•scôvas para dentes cabelo roupas. tes, embrocações 'para animais enxerSão Paulo
rillos e unhas fixadores para o cabelo tos, farinhas de ossos, fertilizantes fos•
pestana. cibos e bigodes fivtles para fatos, formicidas, futnigantes, fungiciAMPLIOlt,
o cabelo, glicerina perbimada para uso das, glicose para fins veter i nários. 9U0
•
de toacador grampos para o cabelo. no. herbicidas, inseticidas. insetifugos,
Brasiltarw,
larvicidas,
microbicidas,
medicamentos
para macmilanem larica-perfumes
Classe 11
INDUSTRIA BRASILEIRA oSes !temidos dentifricios. em pasta em para animais, aves e peixes. óleos de- Porfib,d'os metálicos
acoplados mediant
geléia de petróleo perfumada lápis sinfetantes e veterinários, p etróleos sasistema próprio
sabão. em creme. em elixir" e em 06. nitários e desinfetantes, papel fumegalíquidos para ondulacso permanente tório, pós inseticidas, parasiticidás, funClasse 4
Termo n.° 584.498, de 27-3-63
ramas, nervas, cascas, fOlhas e raizes lixas para unhas. laquè óleos Para o gicidas e desinfetantes, preparações e
Rolf
E. Wagner 6 Cia. Ltda.
em bruto ou parcialmente preparadas; cabelo pasta e p ós para dentes erfu- produtos inseticidas, fermicidas. desinSão Paulo
fetantes e veterinários, raticidas, remépara
pó
de
arroz
papéis
perfumados
cortiça eia bruto ou parcialmente predios
para
tins
veterinários,
sabões
vetede
nies.
toucador.
petróleo
ara
uso
parada; madeiras, resinas, gomas e
• VIDROPLAST
Pastas e pó para as unhas on-pons rinários e desinfetantes, sais para fins •
amianto
carminados, e com nó de arroz pentes agrícolas, horticulas, sanitários e vete- Industrio Brasilelra
Classe 48
Pomadas perfumadas para o embeleza. rinários, sulfatos, superfosfatos. vacinas
~ume, sabonete, loções. água pedu- mesto iitt MIS /XXI pons, p6 de para aves e animais, venenos contra
Classe 16
mada para banho
Mantos, animais e herva daninha&
arras
haPtc~billseatea
Nome comercial

Clema Indústria
a Comércio Limitada

• Anjo da Guarda

anaustria

p
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a.° 584.499, de 27-3-63
José Duarte d'Oliveira
.
São . Paulo

TéCM0

•;MANACK-MERCADO DE
AUTOMÓVEIS • •

Ténis:to n.° 584.503, de 27-3-63
Termo n.° 584.509, de 27-3-63
Têrtno u.' 584.514, de 27-3-63
Ideal-Standard S. A. — Indústria e Navide,c
Equipamento e Decorações Seis Serviços Técnicos de Instalações
Comércio
ssavios Ltda.
Guanabara
São eaulo
Guanabara

‘rrorrogaçãn.
COLONIJ1
Inadstria Brasileira
•

Classe 21
Veículos automóveis

l_.,asse

Bac:as de privada, biseis e pias de
louça vidrada

Termo n.° 584.500 ide 27-3-63
Litobrás Gráfica Editora Ltda.
SãO Paulo

LITOBRÁS
Indústria Brasileira
„
•

•'Juillio de 1953

avidec
FRORROGACAO

Termo n.° 584.501, de 27-3-63
Esnco-Embu Comercial Ltda.
Sáo Paulo

EMCO /Indústria Bra2i1eira

Classe 8
• Artigos.
•
da classe
Térnst; n.1 584.515, de 27-3-63
.Organizaçãb Dambi Repsesentaçõe:
•

: Guanabara'

, kasp izasja D.IND/ heprwp ieçóes Lida'
Nome 'comercial
• Termo -n.° 584.516, de 27-3-63
,Tapeçaria Real Ltda.
- Guanabara
•

andústilà brasfieirr.

•TAPEÇARIA

Classe 41
Leite, queijos, manteiga, doces se leite
Termo n.° 584.505, de 27-3-63
Cabana da Vovó Eagrácia
Rio de Janeiro --

INDÚSTRIA BRASILEIRA

4ndústria , Braàileirb.

•
Classe 34
• Termo 12:°- 584.504; de 27-3-63'
saçãosde interioies . de navios
B. I. L:- D. .--Beneticiadora Inch:sairia) Pura a deco
e. dutraS . embarcações' de Leite .e Derivados tuia.
Guanabara
• Tèriao n.° 584.510, de 27-3-63. .
Companhia Cervejas:a Princesa. S. A.
,
'
Guanabara • '
•

Classe 32
Livros impressos

• SETI

sACOMR CERVEJARIA prnricEZA
o DE u.Nr,00

•REAL LTDA.

Ru.1,co.oC..noso.339a 4t 48-9170o 411-0175

Nome comercial
Classe 11
• Termo n.° 584.517, de 27-3-63
Classe 43
"Santicastro” Louças Sanitárias Castro
Ferragens, ferramentas de tóda espécie;
Refrigerantes, exceto água minceal e
Sá Ltda.
cutelaria em geral e outros artigos de
sorvetes
Guanabara
metal, a saber: alicates, alavancas, ar..
mações para óculos, arruelas, argolas,
Têm° n.° 554.511. ie 27 - 3 - 63
aldravas, armações de, metal, abridores
Pring Torres
Cia. Ltda.
SANIC ASTRO
de latas, arame liso ou farpado, assaGuanabara
deiras, açucareiros; brocs, bigornas, bais
zelas, bandejas, bacias, baldes, bentboPHUHROGACAc,
LOUÇAS SANITÁRiAS
nieres, bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros. correntes, cabides, 'chaves, cremones, chaves
CASTRO SÃ LTDA.
de parafusos, conexões para encana..
mento, colunas, caixas de metal para
Nome comercial
portões, canos de metal, chaves de fen• ( Termo n.° 584.518, de 27-3-63
Desominação social
da, chave inglesa, cabeções, canecas,
Casa Cantagalo Indústria Comércio
copos, cac.hepots, centros de mesa, cos
Termo n.9 584.506, de 27-3-63
Ltda.
queteleiras, caixas para acondicionaCosema de Engenharia Ltda.
mento de al:mentos, caldeirões, caçamRio de• Janeiro
las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores. distintivos, dobradiças: enxadas.
enxadões, esferas, engates, esguichos ens
feites para arreios, estribos, esferas
para arreios, espumadeiras; formões,
foices, ferro para cortar capim, ferroNome comerciai
lhos, facas, ficões, fechaduras ferro cos
Tê-mo n.° 584.519, de 27-3-63
mum á carvão, fruteiras, funis, fôrmas
Classe 4'.
lackson Cerqueira Costa
para -doces, freios para estradas de
Classe 16 .
Sal a grane.
• Guanabara
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garArtigos da classe
fos; ganchos para quadros, gonzos para
Temo n.° 584.512. de 27-3-63
Térmo n.° 584.507, de 27-3-63
carruagens: - insigisias, limas, laminas, lis
Indústria de Bebidas Gramacho Ltda.
coreiros, latas de lixo, jarras. machadiUn,ted Artista
Rio de landis,
nhas, molaspara portas, molas para
Estados Unidos da América
venezianas, martelos, marretas, nutri
PRoRROGACÁ04
zes, navalhas; puas, pás, pregos. parafusos, picões. porta-gelo, posaras portas -IT'S A MAD. M.O. MAD MAD WORLD
pão. porta - jóias, paliteiros, panelas: rol- O Modo Esta Louco. Louco, Louco. Louco
Classe 33
danas, ralos para pias, rebites, regado..
•
Titulo de estabelestmento
res, serviços de chá e caré: serras, serrotes, anchas. sacarrolhas, tesouras, taTermo n.s 584.520. de 27-3-63
Classe 32
lheres, talhadeiras, torquezes. tenazes,
Sorveteria e Bar Kid's Ltda.
Filme
cinematográfico,
peça
teatral.
raCavadeiras, telas de arame tõrratiras,
Guanabara
diofônica
ou
de
televisk.
trincos, tubos para encanamentos, trilhos
par aportas de correr, taças tavessas,
Termo ts• 584.508, de 27-3-63
turIbulost vasos, vasilhames, verrumas Elektrokemisk do Brasil — Pomos Elétricos de Redução S. A.
Urino n.• 584.502, de 27-3-63
Guanabara
Editora Libra Ltda.
Classes: 41. 42 e 43
Clssse 41
Sá° Paulo
Titulo de estabelesiments..
Vinagre de álcool
Termo n.° 584 ç21. de 27-3-63
- isiBRÀ
alarmantes Modas Ltda.
Ti
mo
n.° 584.513, le 27-3-63
ileira
ilna.stria Dr as
Guanabara
1 Seul Serviço; Técnicos de instalações
Guanabara
brasileira

CASA C ANTAGALO
INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA.

1

IMÓVEIS

K1D'S

Indústria

Classe 50Agendas, apólices, ações, bilhetes de
loteria, etiquetas, impressos somerciais.
' prospectos e rótulos

\

SET1 - SERVIÇOS TÉCN1COF.

•

rir c.,e

Fornos c1étric'os de redução

GE INSTALAÇÕES ITDA,
New

contereis.

CHARMANTES
Classe 36
Título de estabelecimento

NOSSA ESCOLINHAl
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 584.523, de 27-3-63
Restaurante Bico Dourado Ltda.
Guanabara

RESTAURANTE
BICO DOURADO

PRIMEROSE.
BOUTIQUE

-

Classes: 13, 35, 36 e 48'
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 584.530, de 27-3-63
Tanagra Artigos Para Presentes. Ltda.
. Guanabara

TANAGRA_
FLORES E PLANTAS

INSTITUTO:
VITÓRIA RÉGIA
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.9 584.525, de 27.3-63
Dulce Fish de Miranda D'Abreu
• Guanabara

'

CURSO PUCCION1

Termo n.° 584.526, de 27-3-63
Dulce Fish de Miranda D'Abreu
Guanabara

PEIXINHO
VERMELHO

Termo ri.' 584.532, de 27;3-63
Alberto Cohen
•
Guanabara
,

Termo n.° 584.533, de 27-3-63 .
Lutzwall Confecções Masculinas Ltda.
Guanabara
.

EUTIWALL
• COilFECÇÕES MASCULINAS
Classes: 35 e 36
• Titulo de estabelecimen.o
Termo ti.° 584.534, de 27-3-63
Lutzwall Confecções Masculinas Ltda.
•
Guanabara
.
,

•
Classe 33,
Título de estabelecimento
Termo n.° 584.527, d• 174-63
Júlio Duarte
Guanabara •

LUTZWALLINDÚSTIRTR. BRASILEIRA

AUTO ESCOLA
O IMITE

Classe 36 •
Artigos da classe

e

Classe 33
Título de estabelecimento
Termo ri.' 584.528, de 27-3-4
Carlos Viveiros da Silw
Guanabara

Classe 33
Titulo de estabelecimento

Classe 8
Artigos cia classe

Tertno n.° 584.538, de 27-3-63
Erich Kuh
Guanabara

Termos ris. 584.546 e 584.547, de
27-3-63
Perma Plásticos S. A.
Guanabara

IIAMOR

PER MÁ
INDúSTRIA BRASILEIRA
Classe 5
Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe
Termo n.° 584.548, de 27-3-1963
Perma Plásticos S.A.
Guanabara

INDÚSTPdA BRASIL=
- Classe 36
Artigos da

Classe 33
Titulo de estabelecimento

•

Classes: 8, 15, 25, 31 e 40
Titulo de estabelecimento

Classe 33
fitulo de estabelecimento

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 40
Artigos da classe

Termo n.° 584.539, de 27-3-63
Samuel Alves Sacramento
Guanabara

. Termo n.9 . 584.540, de 27-3-63
Avany Bonfim
Guanabara

TENDA (ÓXI-MINOR)

SOLEIL — ARI'

CURSO MN'

Termo n.9 584.545, (Se 27-343
Aparelhos Eletro-Dornésticos Telma
Ltda.
•
Guanabara

I NDÚSTRIA BRASILEIRA

Artigaoas ssdea 3c5lasse

Termo n. 9 584.531, de 27.3-63
Ettore Puccioni
•
Guanabara
• ,

2187

TEIESON

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classes: 25 e 45
Titulo de estabelecimento

Junho de 1963

GUARUJÁ

CHYPRE

'.

Classes: 41. 42 e 43
Titulo de estabelecimento

Tendo n.° 584.524. de 27-3-63
Tarcilia de Freitas
• Guanabara

Termo n.° 584.537, de 27-3-63
- • Móveis Guarujá Ltda.
Guanabara

Termo n.° 584.529, de 27-3.63
José Fabiont Filho
Guanabara

Termo n.° 584.522, de 27-3-63
Maria Angela Delia Mediu Ribeiro
Dantas
Guanabara

,
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Termo n.n 584.535. de 27-3-63
Ruy Austregésilo de Athayde
Guadabara
•

RUY CAL
INDÚST In A BP a SILEIRA
Classe 16
Artigos da classe

BRASILEIRA
L INDUSTRIA
Classe 10
Artigos da classe
•

Termo mi 584.541, de 27-3-63
Argus Eletrônica Ltda.
Guanabara

ARGUS
INDÚSTRIA BRASILEIRA •
Classe 8
Artigos da class
Termo ri.' 584.542, de 27-3-63
• Pedro Guinhos
Guanabara

GUINHOS
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 13
k Artigos da classe

classes: I, 5, 25 e 28
Termo n.o 584.549, de 27-3-1963
ackson Cerqueira Costa.
•
Guanabara

QUANTO VAIE
SEU IMÓVEL

Ir

Classe 33
Frase de propaganda

Termo n.° 584.550. de 27-3.1963
Bar e Café Abílio & Lopes Ltda. -

Abilio. 84 Lopes,
Classe 41
Serviços de bar, café e lanche
Termo n°° 584!$51, de 27-3-1963
&pega Hotel Ltda. São Paul

4.

Arpege Hoiel
Note Cotziercial

Termo n.°584.552, de 27-3-1963 6N.
Télino n.° 584.543, de 27-3-63
Indústria de Condensadores Lorenzetil
ndústris Ricardo de Artefatos de Ma—• B.M.V. Ltda.
deira Ltda.
Rio de Janeiro
Indústria de Condensado7R

RICARDO.`,
INDÚSTR T

1)" "LEIRA
Classe 26
Artigos da classe

.Lorenzetti B. M. V. Ltda.
Nome Comercial
Termos os. 584.554 à 583.551, de
27-3-1963
Deotilaria Medelln S.A. '
Guanabare

Termo n.9 584.536, de 27-3-63
Valbrás Acessórios Induzstriais Ltda.
. São Paulo .

Télo n.9 584.544, de 27-3-63

VAIARÁS

GRANADA

INDúSTRIA BRASILEIRA

INDÚSTRIA .BRASILEIRA

Classe 42
Cocktail

Classe 6
Artigos da classe

Classe 90
Artigos da classe

Classe 41
Cocktail

David Lima
Rio de Janeiro

2188 Quinta-feira

Termos as. 584.555 A 584.556, de
27-3-1963
Destilaria Medelin S.A
Guanabara

Termo a. 584.564. de 27-3-1963
Ana Maaia Rodrigues Doca

Nou
I ncl Úsn ia

Termos ns. 584.557 à 584.558, de
27-3-1963
Destilaria Medelin S.A.
Guanabara

Classe 42
Cocktail
Classe 43
Cocktail
Termo n.° 584.559, de 27-3-1963
Livraria do Comércio Ltda.
Panar

livraria do Comercie
Classes: 17, 32 e 38
Titulo
Termo n.° 584.560, de 27-3-1963
Olaria Barro Preto Ltda.
Paraná

Liziasiieira

silar. máquinas e moinhos para fo r ragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeiras, segadeiras,
rindústria
socadores de terra, tosadores de graClasse 4
ma, tratores agrícolas, válvulas para
Madeiras de tôda espécie em brido
máquinas a gricolas
parcialmente preparadas (serrada)
.
Classe 32
Almanaques, anúncios, boletins, boletins
Termo n,° 584.574, de 27-3-1963
impressos, crônicas, jornais, revistas,
Gilberto Flores
peças cinematográficas, peças teatrais,
Guanabar
programas radiofónicos e programas
de televisão
Classes: 6, 7 e 8
Sinal de propaganda
Classes: 6, 7 e 8
Classe 32
Insígnia
Uma publicaço periódica
Termo n, 9 584 .570, de 27-3-1963
Indústrias Orestes Codega Ltda.
Termo n.° 584.575, de 27-3-1963
Gilberto FloreGuanabara
ledÉstrin Orestes

Proâlemao Sockk

Problomas riscsio
Classe 31
Uma 'publicaço periódica
Termo n. 9 584.576, de 27-3-1963
Confecções Letnan S . A .
Pernambucv

Vulcãe

Termos as. 584.565 à 584 .569, de
27-3-1963
Indústria Gancha de Implementos e
Máquinas Agrícolas S.A.
AGRISA
Rio Grande do Sul

Classes: 1 5e 16
Titulo
Ye-rmo n. o 584.561, de 27-3-11963
Lapa 6 Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul
Classe 6
Maquinas e suas partes integrantes
Classe 7
Máquinas e utens,lios para serem asados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores . combinados
arrancadores mecânicos para agricu l tura, batedeiras para cereais bombas
para adubar, ceifadeiras, carpidefras,
ceifados para aftoz. charruas para aoriculutura, cultivadores. debulhadores,
destocadoras, desentegradores. esmaga
dores para a agricultura, escarrificado
res. enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras Pa:a
agricultura, máquinas insetifugas, máquinsa vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra
máquinas per (uradoras para a agricul
tura, máquinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
tosquir, de triturar, de esfarelar terra.
para irrigação, para matar formigas e

fira siieiretá

Classe 11
Esfregões de aço
grmo n.° 584.562, de 27 -3 - 1963
Lapa 6 Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Indústria 13rasiletra

Classe 11
Esfregões de aço
tênno n.° 584 .563, de 27-3-1963
Maria das Dôres Conceiçâo
Pernambuco

1Mascarenhasi
..m..15ADn .

1 07 L.901rZlinilt01/.. PO'CO

asmumweNTO Ssr.O.
CA

Indústria Brasileira'

algodão, para colher ce runs,
Classe 41'
amassadoras p.ira fins agrícolas dt
táb.:orneias alimentícias e seus prepa,
y.-11
, Essência salimenticlas Ingredi-

tras formas para revest.mencas

Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 584.577, de 27 - 3 - 1963
Confecções Leman S.A.
Pernambuco

Coniecções
Lernan S/A.
Nome Comercial
Termo n.° 584 .578, de 27-3-1963
Guias Turísticos °alega Ltda .
Pernambuco

Guias Turísticos
Mega Ltda.

e :Adros

usos nas construções, petanas, placas
para pavimentação, peças arnamentais
de cimento ou gesso para tetos e paredes, papel para forrar, casas massas
anti-ruidos para uso nas onstruções,
parguetes, portas, portõe, pisos, goleiras para portas, tijolos timo:: de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilação,
tanques de cimento. vigas vigamentos
vitro, venezianos
Paraná

Nome Comercial
Tèrmo

'Nome Comercial

tifitrit Triunfl
Ch! q es: 33, 4 1 , 42, 43 e 94

n. o 584 .579, de 27-3-1963
'D escamar S . A .
Perna mbuco

gl

'Tèrmo n:° 584 .572, cie 27-3-1963
Hotel Triunfo Ltda .
Paraná

(

2'•t

Indústria Brasileira'

lica, pedregulho, pr,,Ji.tas betuminosos
urncrmeabilizantes 'ap.uckís ou .-.on ou-

zta desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para colher

_

;114/1.•

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila, areia, azulejos, batentes, balaustres.
blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré,
chapas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga, para lixo,
edificações precnoldadas, est ...time. emulsão de base a sfáltico, esta:_as. esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, „janelas, estruturas metálicas p , ra construoes, lamelas de metal, ladrilhos, iam..
bris, luvas de junção, lages, lageotas,
material isolante contra frio e calor.
nianilhas, massas para ra,s, ast . mentos de
paredes, madeiras para construções mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para totraar
er:neabilizantes
a sargamassas de ciinentd e cal hidráu

outros insetos. para burrifar e pulvirri•

•

riattadaaD4rea
CO10 21;al
s .

entes de alimentas

Têrmo n.o 584.573, de 27-3-1963
Sociedade Madeirtira Ltda.
Paraná

Líder

Classe 4'3
Para distinguir: Sabonetes sólidos, 11.
quidos, pó. creme, blocos e bolas, sabâo 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 labios,
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode. cosmeticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de colonia e de toilette, pó oe
arroz, comprimidas e em tabletes, tinturas para cabelo, dentifrício eia pó,
liquido, concretos e em pasta, sabões
dentifrícios, essencias, talco perfumado
água. para e lesamen d a pele
shaa.I . 00 liquida, pé: ou con - ,r; o, [MiCelixa Lida.CGS vigores a cabelo pele ;‘epit•Staos em ligu idc pó ou concretas.
Paraná
pomadas, vernizes, tabletes, Iapis. pasNome Comercial
tas, líquidos e esmaltes para limpesa
das unhas, águas de quiaa, swhets para
Termo n.° 584 .571, de 27-3-1963
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes Vulco — Materiais para Construçáões
e em pó, prearados licytdos 5 m p5 e
Limitada
porradas para evitar o suor, Jaselina
perfumada sais para banho
Paraná

Olaria ãaira bete

' Indústria.

cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e culturar, de desbanar, para en-

LIMEI

*YR. SRA.",

Classe 41
Cocktail
Classe 43
Cocktail
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Tèrmo n.0 58-1.5S(1 . ae 27-3 1963
Loiascope S . A .
Rio Grande do :NorK-

Loms.rrt:n.
()

1-J(),TF,i': Cr$
r$ 4,00

Nome Comercial

A•

