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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 3 de julho de 1963
Decisões do Sr. Ministro republicado
por ter saído com incorreções
Firam Cia. Industrial e Fábrica do
Parafusos Águia S.A. - Recorrendo
do despacho que Deferiu o termo
106.753 - Modelo industrial para Um nõ90 parafuso, particidarmer te
usado na conexão de peças de camas
- Do Armando Garcia Leite Ferreira.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo único do art. 50, da Lei
n.° 4.048, de 29 de dezembro de
1961.
Nego provimento, Urna vez que se
trata Cs. p c; .dada r_gso da modelo
industríal e à vlsta dns pareceres técnicos fls. 53v. e 58, que lhe reconhece e característica de nóvidade suficiente para justificar o privilégios.

Em 14 de maio de 1963. - Ant(i•
nio Balbino - Ministro da , Indústria

TERÇA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 1963

REVISTA DA PROPRIMAD-R
INDUSTRIAL
Restauração de privileir-de invenção
_. republicado por ter saído com incorreções
Termo:
.
N.° 99.026 - Catador de café e
outros grãos - requerentes Liceu de
Artes e Ofícios de São paul°, e Fábio
riu Azevedo Oliveira - Concedo a
restauração.
N.° 103.422 7-- Dispositivo porta
gravatas para viagem do requerente
Indústrias de Artefatos do Tecidos e
Couros Luiz Chilvarguer Ltda. 'Concedo a restauração - republicado.
N.° 105.938 - Nova caixa para dinheiro - requerente Wataru Takahaehi - Concedo o desarquivamento -

Divisão de Patentes
.

EXPEDIENTE DO DIRETOR
Dia 3 de julho de 1963
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.9 4.948, de 29-12-61 e mais dez
dias - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam no.
tificados os requerentes abaixo mencionados a compareeer a este Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente

para' executar o prooesso (processo
de estiramento por deslize). - Wilhelmine Schmitt.
N. 110.038 - Aparelho torrador de
madeira triturada - Nicolino Gui*
marães Moreira.
N.9 115.145
Nôvo maçarico Manoel Oliveira Assumpção.
• N.2_115.998 - Processo de ativação
da
- Deraldo -Ferreira Lima.
MODELOS DE UTILIDADE
INDEFERIDOS
N. 117.745 - Nôvo modélo de salto para calçado de senhora - Ruy
Chaves.
•
N.9 108.951 - Balsa adaptável em
motonetas - Nobuo Murakami.
EXIGÊNCIAS
•
Acoumulatoren Fabrik Aktiengesel.
Ischaft (opoente do termo n.911.031)
- Satisfaça exigência.

à expedição dos respectivos certifi74.126 - Pertrix Untou GMBH
cados dentro do prazo de sessenta - N.9
Satisfaça exigência.
dias - na forma do parágrafo único

republicado por ter saído com incor- do artigo 134 do Código da ProprieN.9 110.369 - Siernens & Halsko
reções.
dade Industrial.
Aktiew,vesellschaft - Satisfaça ext.
gência.
Restauração de modelo de utilidade PRIVIMIGI DE INVENÇÃO
N.9 111.033 - Antonio,Schoen
DEFERIDOS
ter saído com inoorrepublicado por
repões

wffiel.

Satisfaça exigência,

N.9 112.254 - Continental Fita.1
N.9 109.909 - N(ivo queimador de Métricas
Ltda. - Satisfaça exiN . o 96.809 - Novas dhposições forno para fogões em geral - Mui- gência.
construtivas em pinças, prensas e tubos tibrás S.A. Indústria de Aparelhos
Rio, 3de julho de 1963
. N.9 113.12'i - Italo Pellizzetti - requerente Miguel Roque Filho - Domésticos.
Satisfaça exigência.
.
Concedo a restauração.
N. 113.275 - Constok InternatioN.9 110.161 - Tratamento de suN.° 96.376 -Perfilado para a co- perfícies com concreto betuminoao nal' Methane Limited - Satisfaça
Expediente do Diretor Geral bertura
de juntas - requerente Far- quente e processo - The Dix Seal exigência.
N. 113.324 - Wilson G. Moreira
metal - Fornecedora de Metais Li. Corp.
Notificação:
- Satisfaça 'exigência.
mitada - Concedo a restauração.
•
N.9 111.130 - Tubulação plástica
N.9 113.407 - Internacional Bu•••
N.° 121.450 - Um aparelho de - Pla,stube Limited.
Uma vez decorrido o prazo de resiness Machines Corp. - Satisfaça
•
pesca
requerente
p\lra
Miguel
Goncurso previsto pe!o crtigo 14 da Loi
•.
N.9 117.457 --- Um carro suporte exigência.
n.°‘ 4.048 de 29 de dezembro de 1961 çalves - Concedo a restauração.
tubular para televisões e análogas
N.9 113.409 - Union Carbide . Corp.
• mais dez dias - para eventuais 5N- Restauração de modelo industrial - - Reuben Sapira..
- Satisfaça exigência.
tadas de r z cursos do mesmo não se republicado por, ter &sido com incorN.9 117.524 - Aperfeiçoamentos em N.9 113.434 - Petronio Marcus do
tendo valido nenhum interessado, ficam
máquifils-larainadoras e cortadoras Garcia Ramos - Satisfaça exigência,
reções
N.9 113.438 - José Francini - sa..
de massas - Augusto Prot "ta Hijos
votificadós os requerentes abaixo sues'.
Termos: hsfaça exigência:
S.R.L.
canados a comparecer a este DeparN9 113.455 - J. Stone & C9 Dento
N.° 90.141 - NOvo modelo de viN.9 117.526 - Processo e aparelho
tamento a fim, de efetuarem o pagaLimited - Satisfaça exigência.
mento da taxa final concernentes a ex. sor para pilotos de alarma e similares para fusão de vidro - Johrus 1Vien- ford
" N.9 113.478 - Plásticos Hevea Ltda.
.pedição dos respectivos certificados - requerente Mecânica Esfera Ltda. ville Corp.
s.- Satisfaça exigência.
N.9 130.926 Aparelho de Crodsntro do prazo de sessenta dias - - Concedo a restauração.
N.9 113.480 - Union Carbide Corp.
moterapia
Dalila
Pereira
Szyszka.
- Satisfaça exigência.
na forma do pai-Agrafo único do artigo
N. 0 95.362 - Niavo tipo de porta
N9
142.532
Tiras
terminais
de
134 do Código da Propriedade Indus- ietrato com mensagem de boas festas
conexão elétrica múltipla - Scienti- N.9 113.495 - N. V. Philips Gloel.
trial.
lampenfabrieken - Satisfaça exie outras - requerente Cristiano Van fic Development Corp.
gência.
- Concedo a restaurarão.
MODELOS
DE UTILIDADE
Privilegio de invenção deferidos - re- Ray
N.° 103.924 - Nova configuração
N.9 113.518 - The National Ca.sh
DbrERIDOS
publicados por te: em saído com
Reigster . 0.9 - Satisfaça exigência.
e mestrutura de brinquedo em fortma
incorreções
N9
106.334
Nôvo
tipo
de
calção
11.9 113.526 - Henry
i Allen Steelde motor - Scooter - requerente para banho - Antonio Saldanha Roman - Satisfaça exigência.
Termos:
Brinquedos Bandeirante S.A. - Con- drigues.
N.9
113.549 - The National Cuia
N.° 107.949 - Um mecanismo es- cedo a restauração.
N.9 115.312 - Chuveirmho aplicá- Register 0.9 - Satisfaça exigência.
N.9
113.557
- Walter Grandt G.
friador a água, para motor de combusDESISTÊNCIA DE PROCESSO vel ao ramal de torneiras elétricas,
Rhone Poulenc S.A. - Declara a mangueiras em geral - Arnaldo Ma- M. 13, H - Satisfaça exigência.
tão interna, do tipo horizontal N.4 113.589 - N. V. Philips Gloel.
quer.. fito
- In.dústria de Mó- desistência do pedido- de privilégio de dueno Silva.
la.mpenfabrieken - Satisfaça exiquinas Agrícolas Ltda. - Em favor invenção para processo de preparação
PRIVILEGIOS DE INVENÇÃO
INDEFERIDOS
qu-•
T.'da. - Em foce de ruivo derivado da cama - HiclreN. 113.597dos pareceres téenicos, uma vez que xibutiramida - termo 138.376 14.9
105.901
- D.... para esti- mark - Satisf açai ex g ê ncI a,
•
e
arquive
desistência
se
se
o
ramento
nrofundo
.1 m
de
c:••1:-:-.•.;
de
marazõzs expostas na opo- Anote
N.9
- Pertrix Union P.
I teriais teriroplásticos e dispositivo Iss P 116.367
procesto.
- Satisfaça exigência.
• Comércio.
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As Repartições Públicas
- !Reverão remeter o expediente
destinado à pUblicaçãa nos
jornais, diáriamente, até às
5 horas, exceto aos, sábados,
¡quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas,.
— As reclamações pertinentes. à matéria, retribuída, nos
tasos de erros ou • omissões, de-verão ser formuladas por escrito, à Seçã'o de Redação, das
9 às '17,30 horas, no máximo
até 72 Uras após a saída dos
•órgão.1 oficia is..
,— Os originais deverão ser
kklactilografados e autenticados,
ressalvadas, - por quem de direito, rafuraS e emendas.•
Excetuadas' as para , o
*exterior. que serão sempre
,anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer épo,ea, por seis meses ou um ano:
— As assinaturas vencidas
,. •
poderão ser susPensas „sem
;aviso prévio.
,Para facilitar aos assinantes
a verilicação do 'prazo de vali.
dade de suas assinaturas, na

Julho de 1963.
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DIÁRIO OFICIAL
'negçÃo
11~ de oUlanoidade do """ lente do Depar•tarrienta
Neolortal de Propriedade industrial de Matutaria •
as Indemarla o Ciernaraie •

• Impresso mi: oricinaedo Departamento de Imprensa Nacionat*

ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS

• REPARTIÇÕES E PARTICULARES

CaPital e Interior;
Capital e interior:"-Semestre . . • Cr$ 600,00 Semestre.,
.• Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano • • .
• Cr$
Ano
900.00

Etterior:

Exterior:
)1no

Cr$ - 1.300,00

parte supericr do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará. A fim de evitar solução de

Ano . . .

•

As Repartições Públicas
• 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- messa de va!ores acompanha..
dos_ de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos-,
asem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a favor dO.
Tesoureiro do . Departamento':
de imprensa Nacional,.
Os -suplementos às edições dos órgãos Oficiais só sé ,
fornecerão aos assinantes, que os' solicitarem no alo da assi;
natura.
O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
está condição no ato da .assi-:
natura.
—.O custo de cada exemplar'
atrasado dos órgãos será, na venda avulsa, acresci- ; •
do de Cr$ 0,50, se do mesma .
ano, e de Cr$ 1,00; por ano
decorrido. •
--;

EXPEDLIENT

Cr$

1.000,00

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a - respectiva
renovação coln antecedência
mínima, de trinta (30) dias.

r

N.° 117.198 — General Electric C.9
— Satisfaça exigência.
N.9 118.240 — Centre National de
Recherohe Scientifique — Satistaça exigência.

Divisão Jurídica

Chas Pfizer Cl/Co. Inc. ,-- estabelecido nos Estados Unidos bia América do Norte e em favor de Pfiier
— Corpoçation do Brasil — estabelecido
no Brasil -.— Averbe-se o contrato de
exploração c a alteração de nome da
licenciada.

de . ImPerial Chemical Industries Limited — estabelecido na' Inglaterra, e
em favor de: ,Laboratórios Ayerst Limitada — estabelecido em São Paulo
-- Brasil — Averbe-se o contrato de
exploração.
tRILENS
CEISUICAL

• EXIGÊNCIAS
Dia 3 de julho de 196S
Organizaç ã• o Ortecol de Indústria,
Comércio e Imóveis Ltda. (no pedido
. de caducidade no . titulo Edifício Aurea
San.° 176.334 de Rudolf Korff)
•
tisfaça' exigência-.
Notificação — E' convidado -Ind.
Química e Farmacêutica •Schering Sociedade Anónima a compareCer. ao Departamentoa :- fim de tomar conhecimento do p. edido de caducidade requerido por Laboratório 1-11asbon • S: A.
' Produtos Quimicos Farmacêuticos na
marca Cortociclina n.° 192.764 e dizer
D que fdr do seu interésse dentro do
'
prazo de 60 dias.
Mirabel Produtos 'Alimentícios S.A.
(no pedido de -caducidade na marca
Ravel n.° 251.624. de Ind. de Aações
i3a1anceadas Azeredo Ltda. ) Satisfaça exigência.
Financiera de Perfumaria - S. A.
1(junto ao têm> 150.146) — Satisfaça
exigência .
Resitex -do Brasil Ltda. (junto ao
têrtno 434.753) — Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DA REÇA0 DE'
• TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
•
Rio 1 de julho de 1963
LISO AUTORIZADO DE MARCAS
(Artigo 147, parág- r.rafos 1. 0 e 2.* do
Código da Propriedade -Industrial) .;
Por despacho dó Sr. Chefe da Seção,
foi mandado averbar o.contrato de ex• Ploração da marca Dilombrina, regisp.ada sob número-274.527 — constante
ao clichê abaixo, de propriedade de:

constante do clichê abaixo, de proprie.
dade de: Texaco — Inc. — estabele.
-eido nos Estados Unidos da América •
do Norte e em favor de • Texaco —
Brasil S. A. Produtos de Petróleo
— - estabelecido no Brasil — Averbese o contrato de exploração.

Dl LOMBRÈNA
ProrJekta.rla

co.„
CU. Prtzuè
Licenciada
rinut CORPOR.AT zoo ao zusa

Por despacho' do Sr. Chefe da Seção,
foi mandado averbaê o contrato de exploração da marca Sparcatron .— registrada sob número 166.443 -- constante do clichê abaixo de propriedade
de: Sparcatron — Limited — estabelecido na Inglaterra e em favor de
— Sparcatrpn (Manufacturing) Limited — estabelecido na Inglaterra —
Averbe-se o contrato de exploração.

SPARCATRON'
,
• •4
.2-TProprietaria
LIM ITE13
. aPARCATRON
_
• 'Lic enciada-

•
SPARCATRCY (MANT3i'ACTUT1IN0)
,

Por despacho do'Sr:: Chefe da Seção,
foi mandado averbar o contrato de
exploração da marca Trile-e — registrada sob número -267.118 —
tante -do cliché abaigo, de propriedade

•

CMARMACIPTTICAIS)
tonares In g laterra ,

Proprietziria.
:IM PERIAL CREMICAL IfiDUSTRILS
LIMITED.
, Licenciada
„LABOITAT6RIOS
LINITADI
Por despaáo do Sr. Chefe da Seção,
foi mandado averbar o çoetrato de
exploração da marca The /Texas Company — registrada sob número 180.950
-- constante do clichê abaixo, de propriedade' de: Texaco Inc. --- estabelerido nos .Estados Unidos da América
do • 'Norte e • em favor de Texaco do
Brasil S. A. — Produtos de Petróleo
— estabelecido no Brasil Averbe-se
o contrato de exploração.

TIRE arEKA,
COM PA N

Proprietária"
TEXACO INC.

Proprietária-'
•/'TEXACO
•
•
ic a p eteci a\
Texaco do Brasil SM,
• Produtos de Petróleo
Por despacho do Senhor' Chefe da
Seção, foi mandado averbar o contrato
de marca: Dolphim, registrada sob número 185.434, constante do cliché abai.
xo, de. propriedade de Texaco inc, estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e em favor de: Texaco
Brasil S. A. Produtos de Petróleo, estabelecido no Brasil. Averbe-se o coo.'
trato de exploração.

DOLPHIN
Proprietária

;Li-ce-notada
• Texaco
Brasil Sitt.
- - Produtos de Petreleo
-•

TEXACO'iNC:-,
-

Licenciaa?.,p.,

• Texàco do Brasil SM,
• Por despacho do Sr. Chefe da Seção,
Produtos de Petróleo
foi mandado averbar • o contrato de

exploração da marca Texago • — Lar-ol • Por despacho do Senhor Chefe da .
— registrada sob númdro 192.626 — Seção, foi mandado ave . bar o -contrato .
•

• .

.
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de exploração da marca: Capella, re- dutos de Petróleo, estabelecido no de: . Texacá da Brasil S.A., Produtos Química do Brasil S.A., estabelecido
gistada sob n.° 185.435. constante do mandado averbar o contrato de explo- de Petróleo, estabelecido no Brasil. -- no Brasil, Averbe-se o contrato de exp
clichê abaixo, de propriedade de Texaco ração.
Averbe-se o contrato de exploração. . ploração.
tstaoelecicio- nos Estados Unidos
da América do Norte em favor de: Texaco Brasil S.A.: Produtos de Petróleo, estabelecido no Brasil. Averbe-se
o contrato de exploração.
TEEXÂCO NOTO. CR nPN
YroprietárIn

,SARAN

Proprietária

TEXACO INC

Proprietária

Licenciada
exaco do Brasil SIA.
'Produtos de Petróleo

TEXACO INC
Proprietária

Licenciada

'TEXACO INC.

Texaco do Brasil S/A,
Produtos de Petróleo

• Licenciada
Texaco do Brasil S/A.
' Produtos de Petróleo
Por despacho do Senhor Chefe da
Seção, foi mandado averbar o contraio de exploração da marca: Regal, registrada sob n.° 185.436, coestante do
clichê abaixo, .de propriedade de Texoco, Inc., estabelecido - nos Estados
Unidos da América do Norte, e em favor de: Texaco Brasil S.A. Produtos
de Petróleo, estabelecido no Brasil.
Averbe-se o contrato de exploração.

Por despacho do Chefe da Seção, foi
mandado averbar o contratd de exploração da marca: Texaco-T., registrada
sob n.° 192.330, constante do clichê
abaixo, de propriedade de Texaco, Inc.,
estabelecido nos Estados Unidos da
América do Norte, em favor de: Texaco do Brasil S.A. Produtos de Petróleo, estabelecido no Brasil. Averbese o contrato de exploração.
. .

Por despacho do Senhor Chefe da
Seção, foi mandado averbar o contrato
de, exploração da marca: Sala:nandu,
registrada sob n.° 271:784, constante
do clichê abaixo. de propriedade de
The Morgan Grucible Company, Limited, estabelecido na Inglaterra e em
favor de: Morganite Cluricble, Limited,
estabelecido na Inglaterra. — Averbese o contrato 'de exploração.,

THE DOW C TIVICAL

COMPANY'.

,Licencind$

.

. DOW QUIMICA DO BRASIL'
Por despacho. do Senhor phele
Seção, foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca — SEPARAN
— registrada sob número 227.390 —
constante do clichê abaixo, de propriedade de: The Dow. Chernical Company
— estabelecido nos Estados Unidos da
América do Norte e em favor de: Dow
Química do Brasil S. A. --'estabeleci.
do no Brasil Averbe-se o contra'
de exploração. .
•

SEPARAR!)
Oroprietãr14.
TUE DOW CUEMICAL COMPANZ
Licenciada
po;,
isiurmicn DO BRASIL, S.A:

Prdiiriettiris

Por despacho do Senhor Chefe da
Seção, foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca: ZEFRAN —
registrada st.b número 250.949 — consLicenCiada
tante do cliché abaixo, de "propriedade
MOIRGANITE ClitICIBLE LDIITED
de — The Dow Chemical Company —
estabeleci4? nos Estados Unidos da AmePor despacho do Senho' da rica do Norte. em facor de: Dow QuíSeção, foi mandado averbar o contrato micas
do Bra,-.11 S,, A. — estabelecido no
de exploração da marca: Acetocid, re- Brasil --• Averbe-se o contrato de exgistrada sob n.° 266.651. constante do ploração.
clichê abaixo, de propriedade de: Bri
tish — Oshering Limited, estabelecido
naI nglaterra e em favor de Laboratórios Humanitas S.A., estabelecido no
Brasil. Averbe-se o contrato de exploProprietrin
ração.
THE . DOW C
ICAL COM l'ANY
TEZ ERGO CrsUCIELE COMPANY
Itif Una

REGAI.
Proprietária

TEXACO INC

Licenciada
rexaco do Bra3i1 S/A.
Produtos de Petróleo
Por despacho do Senhor Chefe da
Seçto, foi mandado averbar o contrato
de exploraçpão da marca: Valor, registrado sob n.° 185.437, constante do
clichê abaixo, de propriedade de :Tcxoco. Inc., estabelecido nos Estados
Unidos da América do Norte e em favor
de: Texa o do Brasil S.A.: Produtos
de Petróleo, estabelecido no Brasil.
Averbe-se o contrato de exploração.

Proprietárti) .
ptXACO INC.-

Licenciada
TBxaco do Brasil SM
Produtos de Petróleo

-ACETOCID.

Por despacho do Senhor Chefe da
Seção, foi mandado averbar o Contrato
de exploração da marca: Rabtex, registrada sob a 155 781. constante do clichê abaixo. de propriedade de: Texacol
Inc, estabelecido nos Estados Unidos
da América do Norte e em favor de:
Texaco do Brasil S A — Produtos de,
Petróleo, e.cabelecido no Brasil. Averbe-se. o contrato de extdoração.

RABTEX
Proprietária
Proprietária
. TEXACO INC.
licenciada

• Fexaco do Brasil S/Aà
Produtos de Petálto

ZEFRAN

.(EXACO
Licenciada
Texaco do Brasil S/A,
- Produtos de Ude°

Propriotaria
BRITIS. 11 , SCHERING
Licenc inch

Licenciada
DOW QUIllICA DO BRASIL

S.A.;

Por despacho do Senhor Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato do
exploração da marca: DOW — regisLA730ATORIOS HUMANITA S S.A. trada sob nutriu° 258.675 — constante
do clichê abaixo, de propriedade de:
The Dow. Chemical Company — estaPor despacho 'do Senhor Chefe da belecido nos Estados Unidos da AmériSeção, foi mandado averbar o contra- ca do Norte ern favor de: Dow Quito de exploração da marca: , Lurex, re- lo-leo do Brasil S. A. -*- estabelecido no
gistrada sob n.! 212.590, constante do 'Brasil — Averbe-se o contrato' de excliché abaixo, de propriedade de 'The ploração.
Dow Chernical Company, estabelecido
nos Estados Unidos da América do
Norte e em favor de: Dow Ouimica do
Brasil S.A., estabelecido no Brasil. —
Averbe=se o contrato de exploração.

LUREX

ITopr iet j.rin 45.
•
TtiE DOid CFIFIlICAL

COmPAN*.e

Propriet ãri

Tur.

DOW CUIR.IICAL W11'01

Licenclao
DOI; QU IMICA ,
D0 • BRASIL S.A,)

Licenciadl
bow QUNICA DO BRAET.I. S.A.
Por despacho do Senhor Chefe
Seçi,o foi mandado averbar O c-mtrato Por despacho do Senhor Chefe da
de exalo-ação da marca: Texaco Motor Seção foi mandado averbar ,o contrz,to
Ou. registada sob n." 192.309, cons- de exploração da marca: Pelican, regiatante do cliché abaixo, de propriedade tmda sob o n.°,185.438, constante do
‘de: Texaco Inc.. estabelecido nos Es-', cliché abaixo, de -propriedade de: Tetodos T i'clos da América do Norte em, xoco, Inc., estabelecido nos Estados
favor de Texaco do Brasil S.A. Pro- Unidos da América do Norte e em fuer

Por despacho do Senhor Chefe da
Por despacho do Senhor Chefe da
Seção foi Mandado averbar o contrato Serão. foi mandado nverbar o contrato
)x-ioração 'da mra-ca: • Saran. regis- de exp loração da marca — STYTRO.
scoli n.° 215.733, ciastante do FOAM — registrada sob número: —
c iclè abaixo,: de proprzedade de: The 258.688 —. constante do clichê
abaixo,
Dow Chemical Company, estabelecido ide propriedade de :The Dow Chemical
nos Estados Unidos e eis favor de: Dow ICeraciany — aatabeleeido nos Estado' •
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N.9 427.868 & Shangtil - Helena
N. 561.462 - Cooperativa .VitiUnidos da América do Norte -. e em _da_América do Norte, e em favor de:
favor - Dow Quimica do Brasil S. A. Dow Química do Brasil S. A. - esta- Vinícola Pratense Ltda. - Cumpra Curtis Industries, Inc. CL 48 Prorrogue-se o registro.
a exigência.
- estabelecido no Brasil. - Averbe-se belecido no Brasil. -- Averbe-se o collN. 445.135 - Paratassil Z- LaboN.9 562:772 - Química Alfredo
trato .de exploração
o contrato de exploração.
Geissler S:A. - Cumpra a exigência. ratórios Nitrafarm S:A. - Cl. 3 N.9 583.348 - De Faria & Cia. Prorrogue-se o registro.

STYROFOAM

NARLENE

N. 446.309 - Balatum - Les PaLtda. - Cumpra a exigência.
N.9 590.731 - Esfinge S.A. Co- peteries de Genval Société Anonyme
mércio e Importação' - Cumpra a - Cl. 34 - Prorrogue-se o registro.

N. 447.490 - Robins
HewittRobins International S.A. --- Cl, 6
Proprietri-R
- Fracogue•se o registro.
N.9 41.3?2 - 107 - Sabão Russo
THE DOW CHEMICAL COMPANY
Incaistria e Comércio Limitada Cl. 43 - Porrogue-se o registro.
LicenCiada
Licenciada
•
N. 453.441 - Printex.- Printex
S.A.
BRASIL
DO
DOW QUIMICA DO BRASIL S. A.
DOW QurucA
Indústria e Comércio Químico S.A.
_ Cl. 1 - Prorrogue-se o registro.
N.9 453.653 - Cuprotrigel - LaPor despacho do Senhor Chefe da Seboran Franco Veles ' Indústrias Quí- Por despacho do Sr. Chefe da Se= ção, foi mandado averbar o contrato de
mica e Farmacêutica S.A. *- Cl. 3
ção, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca: PROFUME - Prorroguet-se o registro.
exploração da marca - STYRIFOXVI registrada sob número 270.853 - consN.9 453.788 - Café Regente '- registrada sob iaúmero 259.813 - tante do clichè abaixo, de propriedade
Edith Laanjeira Almeida
Cl, 41
constante do clichê abaixo, de proprie- de The Dow Chemical Company 'Prorrogue-se o registro. •
dade de: The Dow Chemical . C.ompany estabelecido nos Estados Unidos da AméN. 454.951 - Volgtlãnder - Volg- estabelecido nos Estados Unidos da rica . do Norte - e em favor de: Dow
tlânder Aktiengesellschaft - Cl. • 8
América do • Norte, em favor de: Dow Química do Brasil S. A. - estabelecido
- Prorrogue-se o registro.
Química do Brasil S. A. - estabeleci- no Brasil. - Averbe-se o . contrato de
N. 454.952 - Heliar - Voigt15.nder Aktiengesellschaft - Cl. 8 . do no Brasil. - Averbe-se o contrato exploração.
DIVERSOS
Prorrogue - se o registro,
de exploração.
N. 455.362 - Galã - José Luiz
N.9 230.640 - Ozalid -- Brasil Fábrica Nacional de Papéis Heliográ- Gonzaga Rodrigues - Cl. 43 - ProrO
M
ficos - Torne sem efeito o despa- rogue-se o registro.
cho de fls. 8v. para que se aguarde. N.9 455.363 - Tnan-Chan - José
a
solução do pedido 45.e transferência.' Luiz Gonzaga Rodrigues - Cl. 41.
Proprieta'rin:
• N.9 394.482 - Comp. Urbanizadora - Prorroguen.se o registro.
Propriet;.ria
N. 435.539 - Superball Walda Nova Capital do Brasil (Novocap)
THE DOW CilICAL comPievy
demir Paula Freitas Santos e Anto. THE DOW CHMICAL COMPA'..1Y.
•
- Aguarde-se.
Licenciada
N. 445.624 - Porcelana Real S.A. nio José Gonaçlves Moreira Leite Licenciada
- Aguarde-se a solução do pedido Cl. 49 - Prorrogue-se o registro.
DOW QUIMICA DO BRASil, S.A.,
N.9 455.664 - Lusamer - Plástide alteração da firma.
DOW quimicA DO BRASIL S.A..
N. 461.633 - Indústria de Meias cos Lusamer S.A, - Cl. 28 - ProrPor despacho do Senhor Chefe da "Parola"
rogue-se
o registro.
Ltda. - Aguarde-se a soPor *despacho do Senhor Chefe dc Seção, foi mandado averbar o contrato lução do pedido
N.9 455.899 - Lagoa Santa - Gonde
transferência.
Seção, foi mandado averbar o contrato de exploração da marca --ESTEROX
N.9 462.018 - Irmãos Falhamo - çalves & Nunes' Ltda. - Cl. 43 de exploração da marca - The Dow - registrada rol. número 179.389 - Aguarde-se a solução do pedido de Prorrogue-se o registro.
N.9 457.793 - Foulard - IndúsChemical Company - registrada sob constante do clichê abaixo, de proprie- transferência.
número '264.088 constante do cliché dade de: The Dow Chemical Company _ N.9 531.482 - Francisco Menta & trias Dante Ramenzoni S.A. - Cl.
abaixo, de propriedade de The Dow - estobelecido nos Estados Unieos e em Cia. Ltda. - Aguarde-se a solução 36 .- Prorrogue-se o registro.
N.9 457.407 - Velour - Indústrias
Chemical . Company - estabtlecido nos favor de - Dow Quimcia do Brasil S. do pedido de alteração da firma.
N. 534.177 - Cervejaria Mãe Pre- nauta Ramenzoni S.A. - Cl. 36 -'
Estados Unidos da América, do Norte, A., estabelecido no Brasil. Averbeo registro, sem direito
ta S.A. Nada há que deferir uma Pronogue-se
em favor de - Dow Química do Brasil se o contrato de exploração.
a0 uso exclusivo da expressão "Vevez
que
o
R.
251.399,
está
em
vigor
S. A. estabelecido no Brasil. - Averlour" para artigos de veludo (velours,
até 31-12-1969.
be-se o contrato de exploração.
N. 562.123 - Metalúrgica Mogi- em francês).
ESTE R 0 X
Mirim S. A. Industria e Comercio N. 459.057 -. Fruna - Casa FaD•
.THE DOW CHEMICAL COMPANY
Aguarde-se a solução do pedido de chi S.A. Indústrias é Comércio -•
Pr. opriet;.ria
alteração da firma.
Cl. 41 - Prorrogue-se o registro.
N.9 562.132 - Eril S.A. Indústria
THE DOW CIMICAL COMPANY
N.9 459.730 - Marinex - Huinble
Proprietriri
e Comercio - Aguarde-se a - Oil & Refining Company 47,
Licenciada
do pedido de transferência.
- Prorrogue-se o registro, retifican- .THE DOW CHF.MICAL COMPANY
do-se a data para 30-7-50 e com averDOW QUIMICA DO DRASIL.S.A.
N. 563.614 - Luwa A.G. bação de contrato de explora .) a
Licenciada
há que deferir.
de Raso Standard do Brasil,
N. 566.575 - Figueiroa Modas Es- favor
'DOW QUIMICA DO BRASIL S.A.
Inc., por despacho de 11-7-60. Proc.
portivas Ltda. - Aguarde-se a-solu- I n.9
EXPEDIENTE DA SEÇAO
47.113-59. Esso Brasileira de Peção do pedido de transferência.
DE PRORROGAÇA0 .
S.A., por desp. 27-9-61. '
N. 566.576 - Figueiroa Modas Es- tróleo
N. 459.732 - Voltessso - Humble
portivas Ltda. - Aguarde-se a, solu- OU
Rio, -2 de julho de 1963
& Refining Company - Cl. 47
ção do -pedido de transferência.
Prorrogue-se o registro, retifican• Por despachO do Senhor Chefe da
N.9 570.297 - Companhia Intersul -do-se
EXIGÊNCIAS
a data para 26-6-50 e corri,
Seção, foi mandado averbar o contrato
de Crédito, Financiamento e Inves- averbação
contrato de exploração
timentos - Aguarde-se a solução do a favor da de
de exploração da marca -- TYRIL Essa Standard do Brasil,
Têrmos:
pedido de alteração da firma.
registrada sob número 264.101 - consInc., por desp. de 18-7-60 (Proc..
N9 252.692 - S.A. Pastifício Emi- N.9 574.230 - Augusto Zanfrances- n.9
tante do clichê abaixo, de propriedade
47.122-59) F-sno Brasileira de Per
Cumpra
a
exigência.
Pranchini
de The Dow Chemical eschi e Lelia Zanfranceschi
Aguar- tróleo S.A., por desp. 27-9-61.
de-se
tabelecido nos Estados Unidos da Amea solução do pedido de trans- N,9 459.734 - Esso-Mar - HumN. 351.173 - Laboratório ElectrosCumpra a exigência. ferência.
rica do Norte e em favor de: Dow Qui- sil Limitada
.
ble Oil & Refining Company - Cl.
mica do Brasil S. A. - estabelecido no
N.9 414.701 - Chemische Fabrik N.9 577.113 - cardobrasil S.A. 47 - Prorrogue-se cr registro, retifiBrasil. - Averbe-se o contrato de ex- Grünau G.m.b.H. - Cumpra a exi- Fábrica de Guarnições de Cardas - cando-se a data para'30-7-50 'e com
gência.
Aguarde-se a solução do pedido de averbação de contrato de exploração
ploração.
a favor de Esso Standar do Brasil,
N. 445.991 -- Rádio Record A. transferencia.
N.9 531.952 -- Natec Corporation Inc. por desp. de 11-7-60 P. nú- -Cumpra a exigência.
• N.9 446.875 - Chocolates Kopenha- - Aguarde-se a solução do pedido mero' 47.110-59 e de .Easo Brasileira
de modificação de nome.
de Petróleo S.A., por desp. 27-9-61.
gen .A. - Cumpra a exigência.
• N. 9 583.101 - Enda Laboratories,
N. 459.735 - Maroleum - Humd
N. 447.'763 - Indústria
Brasileiraa Inc. - Aguarde-se a solução do pe- ble 011 Refuung Company - Cl.Proprietaria
de Peixe S.A. - Pascal - Cumpra dido de alteração de nome.
47 - Prorrogue-se o -registro, retifiN. 583.108 - Endo Laboratories, cando-se a data para 30-7-50 e com
2 HE DOW CliFf4IC AL Cal PA.NY_ a exigência.
Inc.
Aguarde-se
a
solução
do
peaverbação de contrato de exploração
N.9 452.829 - F. Pinto & Santos dido de alteração da firma.
Licenciada
a favor de &ao Standard do Brasil,
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.9 455.361 - José Luiz Gonzaga N9 473.910 -. Crystasil - Vidrasil Inc., desp. 11-7-60 (Proc. n.9 47.113)
.1)0W QUIMICA DO BRASIL S.A.
S.A. Comércio o Beneficiamento de ESSO Brasileira de Petróleo S.A., por
Rodrigues - Cumpra a exigência.
-- Cl. 14 clichê publicado em desp. de 27-9-61 (Proc. n.9 55.221•
N9 455.364 - José „Luiz Gonzaga Vidros
10 -2 - 61, foi mandado prosseguir corno 1960) .
Rodrigues - Cumpra a exigência.
N.9 455.884 - Padrão Indústria registro nóvo contando o prazo de N. 459.736 - Penola - Humble
Por despacho do Senhor Chefe da
Oil & Refining Company - Cl, 47
Seção, foi mandado averbar e. contato Metalúrgica e Comércio S.A. - oposição desta data em diante.
- Prorrogue-se o registro retificande e)plorção da marca: NAR LENR Cumpra exigência.
do-se a data paia 30-7-50 e com
PRORROGAÇAO DESIARCAS
- registrada sob número 264.106 -N. 462.628 - Condomínio " Edifício
averbação de contrato de exploração
constante do clichê abaixo, de proprie- Brami - • Cumpra a exigência.
N. 401.708 - Indob - Indústria a favor de Esso Standard do. Brasil,
N. 475.416
Antonio Morello - Metalúrgica "Indob" Ltda. - Cl. 11 Inc., autorizado par desp. de 29-6-60
dade de - 'The DOw Chemical Company - estabelecido nos Estados Unidos! Cumpra a exigencia.
- Prorrogue-se o registro. (Proc. n.9 17.117-59) Easo
ProprietariÁ
I TW_DOW CHEMICAL COMPAN?

STYROFOAM

.
•TYRIL

PR

FU

E

exigência.
N.9 590.820 -- Ernany Lopes -Cumpra a exigênaia.
N. 9 580.821 - Ernany Lopes Cumpra a exigência.
N.9 590.832-- Café e Bar Bom
Amigo Ltda. - ' Cumpra a .exigência.
N. 590.835 - S.A. Rádio do Parará - Cumpra a exigência.
N. 590.855 - Autovox S.p.A. Cumpra a exigência.
N.9 590.858 - Lanvin S.A. (Trake
1Vlarks) - Cumpra a exigência.
N.9 590.862 - Lanvin S.A. (Trade
Marks) - Cumpra a exigência.
N.9 590.965 - Campos & Cia. Ltda.
- Cumpra a exigência.
N.9 590.984 -- Oscar Moraes e Silva - Cumpra a exigência,

•
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N.9 473.457 -Brotinho - Entrera de Petróleo S.A. por dr.:iacho de
N.° 493.561 - Óleo , Benedito N.° 590.848 - Saisidran ..•-• Lab.
posto VitiVinicola Aurora Ltda." - Nóbrega & Dantas • S.A. . - Indústria Silva oraújo• Rcussol S. A,
27-9-61 (Proc. n.9 53.224-60).
cl 3
o Comércio , - Cl. 41. - ProrrogueN. 459.737 - Atlas - liumMe Cl. 42 - Prorrogue-se o registro.
re•rrogue-se .o
,stro.
' 011 & Refining Company - Cl. 8
se
o
iegistro.
Tecidos
N.9 473.487 - Epoca
lb Prorrogue-se . o registro retlfican- Casa da Epoca S.A. importação e
N.° 527.411 = Lidador - Tecidos • N.' 550.849 - •ilvidran --•.L
ao-se a data para L5-11-50 e com Exportação - Cl, 23
Prorrogue- 11. F. Pinto S.A. - Cl. 23. := Pror- Silva Araújo Rousse' S. A. -'cl 3
averbação de contrato de explora- se o registro, retificando-se a da
- Fru:rogue-se (,; reza to;
rogue-se o, ,registro.
- ção a favor de Atlas Supply Cornpa- para 1-6-51.
ny of Brasil, Swicancie Anônima,
N.° 590.856 - Carset JaCkbit -N.°
532.321
S
com
emblema
N.9 ,473.488 - Epoca. - Tecido:,
norte-americana, industrial estabele- Casa
n Ingersol ) Rand Company- - dl. ' 6 ea..,
General Telepho ne & Electronics Itia
Epocs,
S.A.
Importação
e
• cida nesta Capital por • despacho do Exportação - Cl. . 23 - Prorrogue- ternational Inc. - Prorrogue-se o Prorrogue-se o regis.ro.
• Sr. Diretor de 14-11-49 (Pet. número se o registro, retificando-se á data registro.
• N.° 590.857 - Becadex - Lab. Gla• 21.830-49).
• - ---ConIecções
N.° 564.385,
ro •Estssil) S. A. , - cl. 3 -• ProrZero-Mar Humble para 1-6-51.
N. 459.738
• - Prorro- rogue-s e o registro.
Oil & Refining Company - Cl. 47
N.9 473.678 - Sal X - Quimica Confecções Riski Ltda.
•
gue-se o' registro.
- Prorrogue-se o registro, retifican- Alfredo GeLseler S.A. - Cl. 3
N e N90.861 - Easblemática
John
do-se a, data para 30-7-50 e com Prorrogue-s o registro..
finieog - Suerdireit
N.° 567.435
cl. 42 -.
averbação de contrato de exploração
N. 475.831 - Olivetti -• Ing. C. S.A. Charotos e Cigarrilhos - Clas- Walker'84 Sons, Lint'.ted
Pra :rsgue-se o regiazta.
a favor de Esso Standar do Brasil, Olivetti & C. S.p.A. - Cl. 6 - se 44.
Prorrogue-se o registro.
Inc.-, por desp. . de 15-6-60 (Proc.. Prorrogue-se o registro.
N.° 590.971 Hepase - Delfim
N.° 567.535 - Alexandre - Ale- D'Arawo 81 Cia. Lti a. - Cl. 3 N.9 473.11
Samello- . Calçados
n•9 47.124-59) Esso Brasileira de Petróleo S.A., por despacho de 27-9-61 Samello S.A. - Cl. 36 --rProrrogue- xandre Samuel - Cl.- 34. ---, Pror- Prorrogue-se o régistrs.
.
rogue-se o registro. .
•
s o registro.
(Proc. n.9 55.21540).
N. 459710 - Palurccr-- Hw.nble
N.0 ,9.40.972 - A-las StaN:9 474.086 - Tauril - Ruggyan•N.° 570.479 - Magneeordee -011 & Refining Company - Cl.. 47 taérrugyár
Cl. 31: - Prorrogue- Midwestern InstOlunents, Inc.
tas Steei Corporation - cl. 16 - Pror- Prorrogne-se o registro, retifican- se o registro.
rs gt o•se o registro.
Cl. 8. - Prorrogue-se o . registro.
do-De a data para 18-11-50 ,e com
N.o 474.174 - Balis - Tórres Y
N.' 590.982 - Champlory - CamN.° 577.649 - Bar Guanabara averbação de contrato de exploração Ribaltas SaA. - - Cl. 41. - Prora favor de Esso Standard do Brasil, rogue-se o registro.
Companhia Cervejaria Brainna. - pa 'Lis 'Salitrara Aneti Chitérse - el.
'
• Inc., autorizados por' desp. de 29-6Cl. 42. - Prorrogue-se 'o regist:I. 1 - t rorrogue-se registre.
19110 (Proc. n•9 47.117-59) &so Bra- . N.o 474.447 .L- . Guariabara (AlfaiaN.° ;,90.983.- E enbleirática - Cia.
N.. 577.650 - Bar Guanahara sileira de Petróleo S.A., por despa- taria) - Guanabara' S.A. - Cocho de 27-9-61 (Proc. n•9 55.216-60). mércio c Indústria - CI. 36. - Companhia Cervejaria • Bradamo - Salitrara Anglo ChLena *- cl. 1. •
N.9 '459.741 - Univolt - Huble Prorrogue-se ,o registro, retificando- Cl. 43. - Prorrogue-se o • registro. Prorsi Lue-se o registo s.
Cl.47 se a data para 10-9-49. •
..
N.° 590.985 - Bre:fomento 011 81 Refining Company
N.o 578.292 - Segurança ArN. 474.448
Casa Guanabara - tes Gráficas' Irmãos SouzavLtda. - r.!asnerra de Fornen.o Industrial
- Prorrogue-se o registro retificane
Comércio e In- Cl. 38. - prorrogue-se okregistro.
do-se a data para 6-11-50 e com Guanabara S.A.
Mereartil Brasfomer.':o
cl. 6 Cl: 36. - Prorrogue-se
averbação de contrato de exploração dústria
a favor de Waso Standard do Brasil, o registro. retificando-se á data para • N." 578.33R - .11Iendes - Mendes Prorroeue.se o . regisrto.
N" 591.001 - C F. M.
Cia.
de Matos 8; Cia. - CI. 11. - ProrInc., por desp de 18-7-63 (Pet. nu- 4-10-49. • . • - cl. 16 •-•
mero 47.122-59) Esso Brasileira de _ N." -474.701 Napoll - Indús- - rogue-se . o registro, -retificando-se a Fornecedora de
Prorregue-se o regil
Petróleo S.A. desp. de 27-9-61 (Pro- tria de Calçados Napoli S.A. --.- Cias- data para 26-11-63.
•
Se 36. - Prossogue-se o registro,•
cesso n.9 55.229-50).
N.° t-91.014
E834' d Seal :„ UniN.°
579.179
Wheaton
When-.
N., 474.702 - -Napoli
Indústria ton do Brasil S.A.
N.9 459.742 - Terola - Fiumble
Indústria e ted t•irzraft 'Corpo:etiori --* el. 6011 & Refining Company - Prorro- de Salçados Napoli S.A. - CI. 35. Comércio -, Cl. 14. - Prorrogue-se 11.e.-.-egne-se o regO-ses.
••
gue-se o registro, retificando-se a - Prorrogue-se o registro.
o registro.
data para 30-7-50 e com averbação
N.° 585.382 - 0.gente
N.
475.150
Dalton
Meias
N.° 579,33 6
. Nome Comercial - Ma t ei ts. A. - Teo'.do e Armarinho •
de contrato de exploração a favor Waldorf S:A. Comércio e Indústria
de Esso 'Standard do Brasil, Inc., - CI. 36: - Prorro e ue-se o regis- Imobiliária Nova Era S.A. - Prorcl, 23
Prorrogue-se- o reg.- 1.3..
rogue-se, o registro.,
por desp. de 18-7-50 (Pet. n.9 47.121i , :- . 31Cn e-Se a- data _para 21-10-53.
59) Esso Brasileira de Petróleo S.A., tro.
N.° 579.547 475.600 -- Cartolinha Cezá- Instituto
por despacho de 27 - 9 - 61 (Proc. 'nú- rioN."
Maria Faria - CI. 41. - Pror- Bioquímico Maragliano Ltda. - PRORROGAÇÃO . DE EXPRESSÃO
mero 55.223-61).
Cl. '3. - Prorogue-se o registro.
N. 459.743 - Telo-Mar - Hum- rogue-se o registro.
DE PROPAGANDA
N.° 476107 - Revue de L'Instible Oil & Refining .Compa.ny - Cl.
N.° 570.753 - Prado -- Nota, Fortut
de
.Demoplailocratie
Your
la
Paix
47 - Prorrogue-se o registro retifireira, Comércio e 4.ndústria Ltda. N.° 475 . 838 - Superball, Organiza..
•cando-se a data para 30-7-50 e com U'niverselle - Cl. 32. - ProrrogueCl. , 41. - Prorrogue-se' o registro. çáo Nacional .de Equipamentos Espor.•
se
o
registro.
•
averbação de contrato de exploração
N.° 581.884. -- Suquinho - Com- tivos - Waldemir Paula Freitas Ssna favor de Esso Standard do Brasil, • No 476.416 - Apollo Baptista
Inc., desp. de 18-7-60 (Pet. núme- FCrli:1 odes S'.`A. Comercial, Importa- panhia Usinas Nacionais 7-- Cl. 41. tos e Antônio José Gonçalves Moreira
ro 47.121-59- Esso Brasileira de Pé- dora e Ex p ortadora - Cl. 21. - - Prorrogue-se o registro:
Leite - el. 36, 39 e 49 - ProrrogueS:A:, por despacho de 27-9-61 Prorrogue-se o registro retificandoN.° • 581.949 .Ace-Riji-Tuf -- se 33 registro.
. ."
(Proc. n•9 55.219-60).
•
Antrace Corporation - Cl. • 28. se a dista para 10-6-52.
N.o 476.433 - Ajaix-Hultgren - Prorrogue-Se. o registro. •
. N.9 459.744 - Surett
Humble
PRORROGAÇÃO DE FRASE DE
OH & Refining Company - Cl, 47, Ajax Electric Company - Cl. 8. PROPAGANDA
N.o 532.358
American Interna•
- Prorrogue-se o registro retificanProrrogue-se o registro.
•
•
tional Underwriters Representaçães
do-se a data para 30-7-50 e com • N.° 477.840 - Astrallo
Carlos'
'N.° 456.569 - Sois Noivos? QueAmerican International Liaaverbação de contrato de exploração Pereira Indústrias Quinleas S.A. S.A.
. a. favor de . Esso Standard do Brasil, - Cl. 47. - Prorrogue-se o regis- derveriters Representaçóes S.A. - reis a 3elicidnde comprai os anéis do
'
noivado e as vossas alianças na Caca
inc., despacho de 15-6-60 (Processo tro retificando-se da data para 18 Prorrogue-se o registro. •
•i1.9 47.120-59) Esso Brasileira de Pe- de •abril de 1950.
N.° 582.930 - Pine Tree - Stall- Mesetti - Casa 1Vlasetti S. '. Indés• , tróleo S.A., desp. de 27---61 (Proc.
worth Pine • Products Company - Iria e Comercie, - cl. E-3.13 - ProrN.0 476.140 - Errar Compa- Cl.
3.9 55.220-50).
1. - Prorrore-se o registro.
rogue-se o registro.
nhia
Ernesto
de
Carvalho
Indústria
N. 945,745 - Caloria -.- Humble
N.° 463.958 - Café Serrador si dó
e
Comércio,
"Errar".
ProrrogueN.°
583.64'1
Sopressata
S.A.
(Hl & Refining Company - Cl. 47
-• Prorrogue-se o registro (1.11-10), se registro, retificando-se • a data - CI. 41. - Prorrogue-se o regis- melhor sabor urgel --* Indústria o
•
tro.
Comércio Ltda. - cl. 41-E '- Pror:etificando-se a data para 24-5-45 e 5-11-51.
tom averbação de contrato, de exrogue-se o registro.
N.° 473.362 - Santo Amaro
N.o 390.707.- .Cisne - E ãloysés
ploração a favor de Esso Standard TTinificio Santo Amaro S.A.
N.° 465.900 - Tagus a primeira Fá. Cl. 10. - Prorrogue-se
rio Brasil, Inc., por despacho de 24-6- CI. 23:
Prorrogue-se o registro:
brica de relógios eléhicos da América
C.0 (Proc., 11.9 47.126-5) Esso BrasiN.° 479.183 - Rienzle,- Rienzle
leira de petróleo, por despacho de Uhrenfabriken A.G. - Cl. 8.
N.° '590.708
Iatropyvrol - La- Latina -. Cia. Tagus de Melo Pimen15-6-61 (Proc. n.9 47.126-5). Prorrogue-se o registro.
t1. 3. -.- ,ta de Relógios - cl. 3-2 - Prorroboratório
Geyeyr
N.9 455.858 - Benzothiol - Cl. 3
gue-se o registro.
N.° 480.589 - .Panutry - Labo- Prorrogue-se o registro.
Prorrog ue-se o . registro
ratório
Goulart
S.A.
Cl.
41.
-N. 480.572Jipi-Japa - IndúsN:o 590.815 - Herdar - Herdar
N.° 473.359 - Neptuno Maillot das
o iegistro.
trias Dante Rarnenzoni S.A. - Pror- Prorrogue-se
N.° 480'.633 -- Delicia - Laticínios Editóra Livraria Lida, - Cl. 32. - Estrelas - Neptuno Fábricas de Rourogue-se la registro.
Delicia Ltda. - Cl. 41. - Prorro- Prorrogue-se ; o registro.
pas de anho e Agazalhos S. A. - 7- .cl.
••
N.9 462.80 - Juçara .- Tomaz gue-se
o registro, retificando-se data
N.° 590.834 - Emblemática - Lin- 36-E --. Prorrogue-se o registro. ,.
Campos .& Cia. Ltda. - Cl. 41
para 19-1-52. N.° 431.229 - Parquitinha lustra
dolto Lourenço da Silva - ci. 42
Prorrogue-se o registro.
. N.° 430.840 - Pay-Pay - Conser- Prorrogue-se o regi3tro.
brincando, brincando lustra - 'Cia.
. N.9 464.441 - Armoureapa - Fri- vas
Cargueiro
S.A.
CI.
41.
gorifico Armour do Brasil S.A. QuimiCa - Duas _ Coroas el. 45 N.o 590.845'. Lypyopen •••- Lab. Prorrogue-se, o registro.
• Cl. 41 - Prorrogue-se o registro re- Prorrogue-se o registro.
tificando-se a data para 3-6-45,
N.° 489.955 .•-• Iley Dei Norte - Silva Araújo Russel S. A. --el. 3 ...• N.° 577.354 - Transforma em dia
N. 465.33 - Floresta - Perfuma- The Pillsbury Company - Cl: 41. Prorrogue-se o reelstio
ria Guedes Sobrinho Ltda. St Cl. 48 - Prorrogue-se o , registro.
de descanso o seu dia de lavar roupa
N."
590.846
LasJpyocil
Lab.
- Prorrogue-se o regLstro.
N.° 480.956 - Northern King Cá51.5) Muniz S. A. Importação e
N. 466.215 - Menagol - Nova- The Pillsbury Company
Cl 41. Silva Araújo Roussel S. A. - e:4 5 Comércio'- ci. 1-t
7 - 8 - 9 mi:vette. Laboratórios Fi.A. - Cl. 3
- Prorrogue-se o registro.'
Pro-rivue-se 'o registo.
•
14
15
- 16 - 17 10
11
- .12 1.4ãrrOrt?-3,3 o remstro.
• N. 491.495 Le
31 -.35 -.40 N.9 ,473.133
F1ND
FWD Cor- tires' Indost7iel, Jorres
Lamson Ma•_. N.- 590.847 - Loscpypen - Lab, 18 -1 20 - 21
49 - Prorrogue-se o riporation - Cl. 21 - Peurro gue-se o chine Compaov. - Prorrogue-se- o Silva Araújo Rousse! S. A. - cl. 46 - 47
•
•• registro.
Pror•ceeue-se o registe . .
gistro.'
registro.

•
+1,

2402 Tèrça:feira 9
011ar"'""""""

•

-

N° 583.404 Luporini - Uns simbolor de confiança s,- Companhia Lupo,-ini Administradora e Comercial . - cl.
6 - 7 -.11 - 16 - 21 39
- 47 - Prorrogues-se o registro.
PRORROGAÇÃO DE NOME
COMERCIAL
- N.° 452.59á - Germino D'Almeida
8s Cia. Ltda. Prorrogue-se o registro, retificando-se a data para 14-8-52.
N 0 565.722 -- Organização Paulista de Auditores S/C "OPAL" - Organização Paulista- de Auditores S/C
"OpAL" - Prorrogue-se o registro.
• NP 571,429 - Nome Comercial Agência Vencedora Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N.0 590'.98á -- Nome Comercial Cartonagem Flor de Maio Ltda. Prorrogue-se .o registro.
• N.° 591.002 - Companhia Fornecedora de Materiais - Companhia
Fornecedora de Materiais - pfOrrogue-se o registro.
,
PRORROGAÇÃO DE TITULO DE
ESTABELECIMENTO
N.° 445.253 - Instituto Aché -Instituto Ache S. A. -- .cl. E-3 Prorrogue-se o registro.
'N.° 451.525 - Transportadora Rodofiel S.. A. - Transportes Comercio
e Representações -'cl. E-33 - Prorrogue-se o registro, retificando-se a
data para 30-9-50.
NP 473.387 - .Fundição Suburbana 7- Viuva Francisco Garcia ês Filhos Ltda. - c. E-51I - Prorrogue-

•
N.° 473.924 - A "Olímpica" -

se O registro.

joio Rucian Ruir cl. E-41 -.Prorrogue-se o registro.
017.,.oa5LifrFedo

N.° 475.172 - Gar4e -Figueira
Importa,k.ra Vitória de
cl. 33-E.
AutirarAcis Ltda

ie Plo

',
sorrogi.7e•e o registro. •
475.501 - Lapidacãa• Afica ,
cl. • E-13.
Lapideção Alka Ltda.

Prutogue-se o regist:a.
N.' .476.685 - Indústria de RenIncbtstàa de Reádas Vp'..tanga
e. E-24. das Xpi:anga Ltda
Prorn.gue-Se o registro.
Depósito de Sedas
N.° 477.861
Antonio de Melo cl. E-23. Prorrogue-se o registro.
And - 'eche' Jakir
NP 562.770
Veicer - cl. 11 - IV- . 13 - 29
38.•.- prorroguerse
- 30 - 35

-

o registro.
N.° 578.277 --- Tecelagem Diva

cl. 23. -ProrroGino Giometti
gue-Se o registro.
N.° 579.295 - Cálcbão de Molas
'Produto Probel -- de Macieza
Permanente - Armaçes de Aço Grocl. 40. - Prorrogue -se
bel S.A.
o registro.
N.° 580.194 -- Paris NAmerIca ... de Castro, Modas S.A. -- el. 12
-22-23-24-34-36-37.
- Prorrogue-se o registre.

N,° 580.972 -• Casa do Aço Qsny 'Nolentino de Souza
el. 1 --15 e 47. - Pror8 -, 11. )
zogne - se o registio.
N.° 590.709 - Editora São Boa.
ventura --- el. 32. - Prorrogue-se
- 7
o re9 7stro.

1
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EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E N.° 394.870 --- Extra Bali - 1a N.° 396.885 - .Amotec
ConiersSEÇÕES REPUBLICADOS POR B: asil Comércio Indstria Ltdá
Sport Anatex Ltda. - cl. 26.
"1.1-.nr?.M SAIDO CONI INCORRE- .49.
•
•
•
••.
Np 396.9)2 - Satelite - Fálasrica
ÇÕES
•
'
N.° 398.920
Flor Londrina
de Calçados SateLte Lida.
cl. 36.
nãos Baba Ei Çia 1.tdi. - cl. 42.
íri
N.° 402.802
Andurinha
Gaivão El Cia. - cl. 41.
NOTIFICAÇÃO
NOME COMERCIAL DEFERIDO
N.° 407.334 - Capixaba - ;Jair
Dia3 ' de julho de -1961
N.° 472.291 Linhas Corrente Nascimento Ltda. - I. 48.

N.° 431.909 - 131- B
Pan ProS.A. - Linhas Correnii S.A. Uma vez decorrido o prazo de re- (art.
&dos
Alimentigos Nacionais S.A,
1(19
curso Previsto, pelo artigo 14 da UI
el. 41.
n.° 4.048 de 29A2-41, e mais Deu TITULOS DE ESTAIMLÉCLIVIENDIAS - para eve ntuais juntadas de
'SINAL DE PROPAGANDA
• TOS DEFER1D()S
recursos, e do mosmc não se tendo
INDEFERIDO •
valido nenhum interesipdo.. am moN.° 406.513
Senice
Soc:
Nadificados os. rumerentes, abaixo men:. cional ed Imóveis San' ed S
394.725 - Bane: Real de São
Paulo 5 A.
cionados' a comparecer a ste Depar- cl. 33 (art. 117 ti." 1).
(Simb..la de Eficièn- .
cia e Rola:Code)
tamento a fim, de eletaarern o paga.
Banco Real de
NP 407.852 - Editie,o Alvor -- São Pulo S.A. - cl. 33.
metnto da taxa final concernente3;
expedição dos respectivas certificados Imóhiliária Oliveira Lopes Elltda. dentro do pra,-:o de . SFEENTA DIAS cl. 33 (a-t. 117 n.°
TRANSFERÊNCIA E ALTE
' RAÇÃO
na forma do 'parágrafo 'único do
DE NOME DA PITLIT.AR, DE
MARCAS
-INDEFERIDAS
artigo VCD do Código. d P-opriedade
PROCESSO5
lodstrial.
Dr. 'Vital Valdi-:
N.° 384.141
LcsLahoratoires Rous4d (transferêiicl. 16.
visso
.MARCAS DEFERIDAS
'tia para o seu nome las marcas:
• Gcnrrsestryl - 11;‘) 156.642.
•
N.° 397.010 -, Queen Riter
N.° 337.453 - Simen - P. J. SiNico,tyl
n.°
158.788.
;Zinner ei Cia. Ltda. - ch 17.
mon Ei Cia.
cl. 40.
Nicoms. n.° 148.767.
Á
•
N.o, 397.012 - Pingo lo ()este N.°' 384.957 - Erpe Eme MaSedo
Gs
i
noestryl
,
Laboiatórios
Ribeiro Silva 6 Cia. Ltda. - cl. 42. lharia Romano Montamar1 Ltda. Silva Araujo Roussel S.A. anilar°
N.° 407.953
Milwan - Comer- c1.36.
159.038.
cio e Representaçcs
Milwarie Ltda.
N.° 385.247 Calot - Indústria
- cl. 2.
Syntisone n.° 160.025.
e Comércio de Bicicletas Calol S.A. ,N° 160.025 - Syntesone.
N.° 408.263'
Belletato - cl. 47:
; N° 160.201
Metandig,
tato 6 Cia. Ltda. - el. 38 (com exN° 160.806
brazidran.
Aupe • N°
N.° 385.316
Aupe
clusão de máscaras mata-borrao e
- 162.460 - Trinestryl.
Peças Industriais Ltda. - cl. 6.
guardanapos).
• N° .164.074 - Rousse'.
X° 164.075 - Trinandryl.
Vitathion
BioN.° 394.788
Good Housekeeping
407.849
S° 163.713 - Soframyeine.
farma Societe Anonyme - cl. 3.
- The Hearst Corp --• el. 32.
NO 168.792 - Symbiotin,aN.° 405.882 '- SUZCS20 •-•" Offset • N.° 396.720 - Guaraná Po - AnN° 170.589 - Ecortyl.
cl. 43.
dré Pctrarca de Mesouita
N° 110.590 - Aderogyl.'
Gr4fic.4 Selkel S.A.
cl. 40.
1° 174.659 - Ermalone,
N.°
396.863
-Franca
do
Impera.N.° 408.061 - Prudência - SebasN° 176.521 - Lutogyl.
dor - José João Garcia -7- d. 41.
tião de Oliveira Lopes - cl. 43.
N°- 176.523 - Eido Gynoestryl.
N° 176.524 --Ecto Sterandryl.,
N° 176.525 - Syncortyl.
N° 176.998 - Lutazol.
N°177.963
Sofrainieina
N° 177.964- Tifomieina.
N° 187.498 - 1sorilorie.
188.561 - Collubirzol Banzaikonium.
N° 139.808- lIblrocor.,isone Rousse).
'
N° 190.651 - Sterandryl A P
N° 244.519 - 111 Sterandryl.
N° 203.561 - Colchicosyl, .
• N° 206.570
Soframicol.
207.339
Rousse].
• N° 207.687
Sufazol
PREÇO: CR$ 12;00
N° 210.535 --:-Framisena.
'N° 208.923 -L-"Streptorilae.
N° 214.648
Sterogyl.
N° 215.058 - Ii
o Gynoestryi
P,.
N° 215.788 - Collubrazol.
N* 217.211 - Biratol.
- .N° 221.108 - Ophfazol.
N° 224.358 - Asrhosedll•
X" 224.359 - Prednasma.
..N" 224.360 - Arubleortancyl
, N° 223.144 - Prednarcmil.,
N° 225.145 - Prortosedil.
N° 223.826 - Dermocortancyl:.
N° 227.247 - Sterogyl.
N° 228.1.74
Throinhyl.
.
N°229.770
Aderog:s1.
PREÇO: CR$ 12,00
.N 9 229.773 - Topicort.
N° 231.381 - Drageas de Cons..;
'fanico' noussel Srrsa.
A VENDA:
' N° 2:11.382
Po Aromatizado
Cloranienicol iloussell Ursa
•
Colirio de Cloranfe„ •
N° 231.333
Seção : de Vendas: Av. Rodrigues Ales. 1
nicol floassel Sorsa. .
:N° 231.391 - Cortaremyl.
Agência I: Minisrério • da Fazenda
N° 231.410 ---Franiicor:taicyl.
,N° 231.412 - Cuticortancyl,
N°233.733 - Sterogyl.
Atende-se a -pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
235.331 - Cl o sseil e .
..N° 235.915
13enzo Cynoestr;v1.
N° 242.871 - Coirldax,
N• 212.872 -.C.n1trsx.
N."

CERTIDÃO -NEGATIVA
IIntIPÓSTO DE" RENDA
E SEUS ADICIONAIS

.

•

0,11 Z

CERTIDÃO' NEGATIVA

PARA VISAR ,PASSAPORTEã

7

R

,r

•
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Teeça- n eira
N° 217.841 - Itinocortatncyl.
249.372 - Etinestryl.
N° 250.750 - Glosso Slerandryl.
N° 255.509 - 1Ii .Gynocsiryl.
N° 255.510 - 1,Ltogynoestryi.
N° 255.931 - 'fiftnnYrine•
N° 260.525 --. llidrocortancyl.
.
N° 264.017 - Grodimil.
N • 267.221 - Tio .Colciran
N° 268.209 - Venisona•
N° 274.359.- Gerrndril.
N° 276.237 - Ginandril.
N° 277.323 N° 277.531 - Sterandryl.
Previsone n a 250.758 - Anote-se.
Cd. Ltd.
'as tranfcrências. Bacardi
(transferência praa o seu nome 'da
-marca Bacar(li n o 247:807) - Anotese a transferéneir.
. EXIWCIAS
N° 185.560 - Studenik S. A. /nIdústelas de Serras Pacas e Ferramentas. - -Satisfaça exigência. --- N. 426.349 - Lever BrOthers Port
Sunlight Liraited. - Satisfaça exiganN. 426.459 - Modelagem e.Galvanoplastit. Walmir Ltda. - Satisfaça
exigência.
N. 426.470 - Casabela Domésticas
Limitada - Satisfaça exigência.
. N. 426.496 - Exataprint de Máquinas e Materiais de Escritório - Satisfaça 'exigência.
N. 424.678 - Utilfone Indtleeía de
Aparelhos Eletrônicos Ltda. Satisfaça exigência.
N. 433:975 - Ando 6, Sato Ltda.
Sat'sfaça exigência.
N. 426.087 - Indústria e Comércio
de Máquina Santa Cruz Ltda. - Satisfaaa exiganda.
Ns. 426.150 - 426.151 - 426.152
- 426.154 - Ca Thcodor Wille Co-

mércio Indústria Representações. Satisfaça exigência.
N. 426.092 - Tubos Ferros e Metais e Tufcrrna Ltda. - Satisfaça
exigência e prossiga-a ena classe I.
N. 408.245 - Toyo Rayon Cu
Limitada. - Satisfaça exigência.
DIVERSOS
N. 315.348 - Antônio Borin
Cia. Ltda. - Nada há que deferir.
N. 397.871 - Radelsa Rádio Ele.
frialdade S. A. - Aguarde-se.
N. 405..408 -- Indústrias Reunidas
Triunfante Ltda. - Arquive-se.
N. 411.074 - Stri Serviços Transportes Rodoviários Interestaduais Ltda.
-Nada há que deferia.
ARQUIVAMENTO
DE PROCESSOS
• (Ficam os processos -abaixo naenclo;
nados arquivados).
N. 229.894 - Elio Faní de Stefant.
N. 353.008 - Baker Perkins Lirnited.
N. 388.825 - Masarni Sigeko Nakanisni 6 Cia. Ltda.
N. 388.909 - CEI Centro de Estudos e Instalações Ltda.
N. 389.649 - Francisco Itajahy
Companhia.
N. 389.773 - Júlio Martins Coucetro.
N. 390.022 - Launinda T. Falido.
N. 390.701
Carroceriai Mabor
Limitada.
N. 390.831 - Reinaldp Amaral
Duarte.
N. 390.053
Construffira Elite Limitada.
N. 301.068 - Lampstron Comércio
e t ”citi , tr i as Reunidas Ltda.
N. 391.951 - José cio Carmo.
, N. 392.340 - Vicente Pelegaino.

Julho da 1963 2403

de Texaco Inc. o contrato 'de sua expio
ração). - Awrbe-se o contrato de e:
ploração.
Texaco Brasil Inc. (pede para ser
anotada na marca Texaco n. 144.011 da
Texaco Inc. contrato de sua ex.
03 ). - Averbe-se o contrato de exploração.
Texaco Brasil S. A. Produtos de
Petróleo (pede para ser anotada na
marca Spica n. 145.533 de Texaco
Inc. o contrato de sua exploração) •-•
Averbe-se o contrato de exploração.
Texaco , Brasil S. A. Produtos de
Petróleo (pede para ser anotada na
marca Honor n. 129.681 , de Texaco
Inc. o contrato de sua exploração), -...
Averbe-se o contrato de exploração.

N. 392.918 - Trevo Ind. e Comércio de Peças para Bicicletas Ltda.
N. 399.178 ..--' Sobramet Soc. Brasileira de Aços e Metais Ltda. - Arquivem-se os processos.
DIVERSOS
N. 417.187 .-=-( Secarda Imóveis Limitada - Prossiga-se como indicado
pela seção .
• N. 426.460 - Representações Suam'
Limitada. - Prossiga-se como -indiLado pela seção.
RE'rIF ILAÇÃO DE CONTRATO
DE EXPLORAÇÃO

Kibon S. A. Indústrias Alimenticias
(pede para ser anotada na marca Gerais n. 250.797 de Indústrias Alimenticias Gerais S. A. o contrato de sua
exploração) - Averbe-se o contrato
de exploração.
• Privilégio de InverCão
Nuodex S. A. Indústria e ComèrTÊRMO N. 121.499
cio de Secantes (pede para ser anotada na marca Fungitrol n. 269.161
26 de Julho de 1960
de Hayden Ne,wport Chemical Corp. •o
contrato de sua explqração). AverRequerente: Onion Gráfico '---. Esbe-se o contrato de 'exploração.
• Kibon S. A. Indústrias Alimentícias tado da Guanabara.
Titulo: Um novo . processo de , Coo.
(pede para ser anotada na marca Nufacção
de Envelopes -cdm Janelas.
triton n. 217.004 de Ind. Alimentícias
1
Gerais S. A. o contrato de sua exploPontos Caractjáticos
ração). •
1. "Um novo Processo de Confecção
Fiat . Società per Azioni (pede para
ser anotada na marca Sundstrand nú- de Envelopes. com Janelas Transpamero- 134.432 de. Sundatrand Cor' o rentes", caracterizado por consistir em
contrato da sua exploração). - Aver- submeter-se o papel à impressão «ia
uma camada de tinta, ern tõda Sua cit.
be-se o contrato de exploração.
pedida, deixando livre. entretanto. ara
Texaco Brasil Inc. ,(pede para ser [IIespaço oval 'alongado, no sentido
anotada na marca Dieseltex n. 158.71O transversal, constituindo, assim, a ia.
de Texaco Inc. o contrato de sua ex- ela transparente Integrada no papel da
ploração). - Averbe-se o contrato de referido envelope, de vez que a parteexploração.
restante fica opaca, resultante da taTexaco Brasil Inc. (pede para ser mada de tinta Impressa. - Total de
anotada na marca MUlti(ak n. 171.022 2 pontos.
•

•

•
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OBRAS.COMPLETAS DE RUI BARBOSA
Volume

Tomo

1

VIII
•x
XIII
XIV
XVIII •
XVIII.,
XVIII XIX
XIX
XL
XX7.V
XXV
X"Vl
XXVI
XXVI

IV
II

II

• III
IV
III

IV
V
II
Iii

VI
TI
1

Preço

Assunto

III

1V

Diversos Trabalhos
Reforma do Ensino Primário
Trabalhos Diversos
Questão •Militar
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Trab. jurídicos - Est. de Sitio
Trab. Jurídicos - Est. de Sitio
Trabalhos Jurídicos
Impostos Interestaduais
Trabalhos Juridicos
Discursos Parlamentares
Discursos -Parlamentares
Trabalhos Juridices
A Imprensa

•

100.00
-40,00
400,00
120,00
50,00
65,00
80.00
120,00
120,00
250,00
200,00
120,00
120.00
100.00
12'0,00
120,00

Volume

•
XXVII
XXVIII
XXIX
XXIX

XXIX
XXX
XXXI
XXXI.
XXXI
XXXI

Tomo

III
II

III
V
III
rv

XXXII

XXXIII
XXXIV
XXXIX
XL
XLVI
XLVI

1
1
II
II

Assunto

Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Réplica
Réplica
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares,
Discursos Parlamentares
Trabalhos Juridicoa
Limites Cear - Rio G. do Not.&
Limites Ceara - Rio G. do Norte
Discursos Parlamentaras
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos Jurídicos
Trabalhos Jurídicos
Campanha Presidencial
Campanha Presidencial

Preço

90,00
120,00
120,00
12000
130,00
120,00
100,00
120,00
120,00
120,00
120,00
150,00
250,00
400,00'
400.00
120,00
120.00
4k
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MARCAS O EPOSIT,ADA
,Pubnaaião Seita da aoôrgo com o art. 130 da Código da . Proeriadsde industrial. Da data da pubnoaa4o começa/irá a
urrar e prazo* de CO dias pasa o daferimauto do peilleo.--narante km ;caro poderão,kweserktar emas °notações ao Da:Ga:lanam, ,
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imites, papel furnegatório, pós inseticiTreno n.° 587.155, de 19-4-63
Instituto Químico Veterinário S. A. das, paraticidas, fungicidas e desinfeRio Grande do Sul
tantes, preparações e produtos inseticidas, germiciclas, desinfetantes e veterinários, raticidbs, remédios pára fins
veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins • agrícolas,
horticulas, sanitários e veterinários,
sulfatos, superfostatos, vacinas para
aves e, animais, venenes centra inseus,
animais e hervas dadinhas

SUPerCbki0
;Indústria Brasileira
'

Classe 2
Substâncias e reparações quimicas
usadas na agricultura-, na
na veterinária ,e para fins, sanitários,
a saber: adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes_ e para fins ranitáriás, , apanha-moscas e insetos (de
goma e . pfapel °ir papelão), álcalis,
bactericidas, baraticidas, carrapaticidas,
aesol, crcosotalina, creosoto, desodorante, desinfetantes, defumadores, exterminadores de 'pragas e hervas daninhas, esterilizantes, embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ossos:
fertilizantes, fosfates, Sormicidas, fumigantes, fungicidas, glicose para fins
veterinários, guano, herbicidas, inseticidas, insetifugos, larvicidas, rWcrobicidas, medicamentos para animais, aves
g peixes, óleos -desinfetantes e ,veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumegatório, pós inseticidas,. paraticidas, fungicidas e desinfetantes, preparações e produtos inseticidas, germicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins
veterinários, sabões veterinários -e desinfetantes, saia Para fins agrícolas,
horticulas, sanitários e veterinários,
sulfatos, superfásfatos, vacinas . para
aves e animais, venenos contra insetos,
animais e hervas dadinhas

Termo n.° 587.157, de 19-4-63 '.
Instituto Químico Veterinario S. A.
Rio Grande do Sul

Classe 2
Substâncias c reparações . 'quimicas
usadas na agricultura, ria ho.ticultura.
na veterinária e para fins sanitários,
a saber: adubos, -ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para fins sanitários, apanha-moscas e insetos (de
goma e papel ou papelão), álcalis,
bactericidas, baraticid as, carrapaticidas,
cresol, creosotalina, creosoto, desodorante,. desinfetantes, defumai:fores, exterminadores de pragas e liavas daninhas, esterilizantes, embroca ,- ões para
animais, 'enxertos', farinhas,' de ossos,
fertilizantes, fosfates, kirmicidas, furnigantes, fungicidas, • glicose para fins
veterinários, - guano, herbicidas, inseticidas, insetifugos, larvicidas, -microbicidas, medicamentos para animais, aves
e peixes, óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários , e écsinfeTermo n.'
de -194-63
tantes, papel fumegatório, pós inseticiInstituto Químico Veterinário S. A. das, paraticidas, fungicidas e desinfeRio Grande do Sul
tantes,: preparações e produtos inseti;
•
:cicias, germicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas, - remédios para fins
veterinários, sabões veterinários e desinfeantes, sais para fins agrícolas,
horticulas, sanitários e veterinários,
sulfatos,' suPerfosfa tos, vacinas para
aves e animais, venenos contra insetos,
animais é hervas dadinhas

I.T'ultroverrrre

Indústria Brasileira

a' saber: adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para fins sanitários, apanha-moscas . e insetos (de
goma e pfapel ou papelão),
bactericidas, baraticidas, carrapaticidas,
cresol, creosotalina, creosoto, desodorante, desinfetantes, defumadoreá, exterminadores de pragas e hervas danij
nhas, sterilizantes, embrocações para
animais, enxertos, farinhas de ossos,
fertilizantes, fosfatost .4ormicidas, fumigantes, fungicidas, gliccise para fins
veterinários, puano, herbicidas,. inseticidas, insetifugos, larvicidas, microbicidas, medicamentos para animais, aves
e peixes, óleos desinfetantes e, veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumegatório, pós inseticidas, paraticidas, fungicidas e desinfetantes, preparações e produto inseticidas, germicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins
yeterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agrícolas,
horticulas, sanitários e veterinários,
sulfatos, superfosfatos, vacinas para
aveà e animais, venenos contra insetos.
animais .é hervas dadinhas

Termo n.° 587.160, de 19-4-63
Monte-Paz S. A.
Uruguai

Classe 44
I
Artigos para fumantes. Cigarreiras,
cinzeiros, cachimbos, carteiras para fu.
mos, charutos, cigarros, tigarrilhos,
filtros par, piteiras e ara cigarros, fumos em tenha ou em corda, isqueiro;
piteiras, tubos de cachimbo, rapé
Termo n.° 587.161, de 19-4-63 l
George Selim Skaff, Henry Scaff
Haddad, Mario de Tomrnaso, Baptista
de Tommaso
'
São Paulo

4).
rxy o
O)
I, •
b0„o
0
•
‘,„ .e>

Termo ' ri.° 587.159, de 19-4-63,
Instituto Químico Veterinário' S. A.
Rio Gynde do Sul
,

(t5) "0/>0
nii'•45C Avc I Ft
1:0(.14,151, satati, Reid

MAG
• - 45'
Classe 33
Título

Classe 2
•
Substâncias e reparações químicas
usadas na agricultura,- na - horticultura,
na veterinária e para fins sanitários,
a saber:. adubos, ácidos sanitários,
águas desinfetantes e para fins sanitários, apanha-moscas e insetos (de
goma, e pfapel ou papelão), álcahs,

Terras) n.° "587.162, de 19-4-63
George Selim Skaff, Henry Scaff
Haddad, Mario de Tommaso, Baptista
de Termas°
São Paulo

r.,'N.S*()**o
4-

1

t-

bactericidas, baraticidas, carrapaticicias,

cresol, creo-sotalina, creosoto, • desodo4;T'
."..(\t‘ f'12.°
rante, desinfetantes, defumadores, exClasse 2 •
Termo n.° 587.158, de 19-4-63
terminadores de pragas e hervas
''be
lubstáricias e reparações ' químicas Instituto Químico Veterinário 6. A. abas, esterilizante% embrocações para
C)
asadas na agricultura, na horticultura,
Rio Grande do - Sul
animais, enxertos, farinhas de ossos,
ia veterinária e para -fins sanitários.
fertilizantes', foáfatos, rormicidás, fumi▪ saber: adubos, ácidos satitários,
gantes, fungicidas, glicose para fins
Ciasse 33
kgpas desinfetantes e para fins saniveterinários, gnano, herbicidas, inseticitários. aparl‘amscas e insetos (de
das, insetifugos; larvicidas, :microbicigoma e pfaPel ou papelão), álcalis,
das, medicamentos para animais, aves
Termo a.° 587.164, de 19-4-63
bactericidas, baraticidas. • carrapaticidas,
e peixes; óleosdesinfetantes, e veretiMetalúrgica Joter Ltda.
cresol,- crec,setalina, creosoto, desodonários, petróleos" sanitários e desinfeSão Pau'o" sante, desinfetantes, 'clefumadores, ,ex;
tantes, papel fumegatório, pós inseticiterminadores de pragas e .hervas danidas, paraticidas, fungicidas e desinfenhas, esterilizantes, embrocações • Pará
PRORROGAao
tantes, preparações e produtos insetianimais, cri:certos, farinhas . de ossos,
cidas, gerinicidas, desinfetantes e veteferezarites, fosfates, !'ormicidas, fumirinários, -raticidas, remédios para Ins I
JOTER
ganias, fungicidas, glicose para fins
•
veterinárids. sabões veterinários e cieveterinários, guano, herbields.-.4 InseticiIrxcluztrig
Braileira
sinfetantes,
sais
para
fins
agricoli.
Classe 2
das, insetifugos, larvicidas, microbici.
.
.
horticulas', ' sanitários e vcterináries" i
.
das, medicamentos para
animais, aves Substâncias ereparações químicas
sulfates,
superfosfates,
.-- vacinas para
•.
.
Casse °i'
..
.
e peixes, óleos desinfetantes e veteri- usadas na agricultura, na ho:ticultura, aves e animais ven-.nos contra insete.s. F iara distinr!iiir:,»-f-41,:s para asPireeão , '
nários, petróleos sanitários e desinfe- na veterinária e para fins. santtárioi,
- ani:r,as e he..v..s er.dinhas
e - el .minçfio de Agua e motores
I

e

..
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Têrtno n.° 587.172.. de 19-4-62
Termo n.° 587.163, de 19-4-63 Á dores 'para correate continua e alterLaboratório Lutécia , S. A.
George Selins Skaff, Henry . Scaff' nada. plaissas, máquinas de furar e cenGuanabara
iladciad, Mario de Torrunaso, Baptista ! trar tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, misturado'
•
de Tornmaso
mas e distribuideras de concreto e
São Paulo
PRORROGAÇÃO
barro, máquinas compressoras. -náquia
I nas ada p tadas na construção e conserEDIP IC 10 JOã O PA MALHO- vação . de estradas. mineraçâo, corte de •
Sao Bernardo do Campo, madeira, movimento de terra, 'carretos SCIENCIA
CONSíciaansA
outros fins industriais, elevadora, má-.
Est .de Sao Paulo.
' equinas
`•&eutict4 Srnsilsirt
desempalhado:as. descascadora&
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos, para cereais,
Classe 3
máquinas secadoras, trituradoras. pulClasse
Artigos dà classe
verizadoras fresas, politrizes. tranchas,
Titulo
Termo n.9 587.173, de 19-4-63
.
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
Termo n.' 587.165, de 19-4-63
abrir chavetas, marteletes, ventiladores, Pedurnaria Lopes Indústria e Comércio
Finantec S. A. Comercial y Financiara exaustores para forjas bombas cantilS. A.
Argentina
lugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietes, salROBBINS.
deiros e turbinas, injetores, para caldeiras, vályulas e transportadores auClasse 16
tomáticos de alta e baixa pressão.
Para distinguir: Materiais ara coustru- prensas hidráulicas, martelos mecânicos
ções e decorações: Argamassas. argila,
e máquinas limadoras, máquinas operaareia, azulejos, batentes. balaustres, blo- trizes, rotativas ou cortadoras para usios de cimento, blocos para pavimenta. nar ferro, aço e bronze, máquinas para
çâo calhas, cimento, cal, cre, chapas industrias de tecidos: teares, urdideiras,
isolantes, caibros, caixilhos, colunas. encanatórias, espuiadeiras, torcedeiras,
chapas para coberturas, caixas d'água. meadeiras, rolos e roletas, brunidores
caixas de descarga para lixos, tdifica- paar cereais, máquinas para fabricar
ções premoldadas, estuque, emulsão de papel e máquinas para fabricar papel e
base asfaltico, estacas, esquadrias, for- 'maquinas de impressão, dínamos e
Classe 3
ros, frisos, gesso. grades, janelas, estru
receptáculos
tIG
um produto farmaceu
turas metálicas' para construções, lame
Termo n.° 587.169, de 19-4-63
las, de metal. ladrilhos, lambris, luvas
Term.() n.° 587.174, de 19-4-63
José Cardó 011ê
de junção, lages, laaeotai, material isoRui Augusto Mattos Nogueira
São Paulo lantes contra trio e calor, manilhas, masGuanabara
sas para revestimentos de paredes, maC
-A
D
deiras 'para construções, mosaicos, produtos de base asialtico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasClasse 6
sas d ecimento e cal, hidraulica, pedregulho. produtos betuminosos, irnermea- Para distinguir: Máquinas para fabribilizantes, liquidos ou sob outras formas
_• car tijolos
para revestimentos e outros usos nas
Termo
n.°
587.170, de 19-4-63
construções, persianas, placas para pa- Sociedade Campineira de Representa..
vimentação, peças ornamentas de cimençôes Ltda.
to ou gesso para tectos e paredes, papel
São Paulo
para torrar casas, massas ants-ruidos
Classe 33
para uso nas construções, parquetes
Insígnia comercial
• PRORROGAÇÃO
porCas, portões, pisos, soleiras para porTermo n.0 587.175, de 19-4-1963
tas, Manos, tubos de concreto, telhas, • Antonio Gomes Ferreira
cos, tubos de ventilação, tanques de s
Casa
Carlos
.
Oes
•
•Guanabara
mento, vigas. vigamentos. vitrós

•

de 1963 2405

Termo n.° 587.179, de 19-4-1963
Laboratório Tricomicina Ltda.
Guanabata
'

noRrtoc4io
,
IN

'rRYCOMICINA
DOSTRIA BRAmeuvl

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar, água
de beleza, água facial, água de lavanda,
água de colônia, arminhos, água .de
guina, água de rosas, água de alfazemas, amónia perfumada liquida, em pó,
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, • pestanas, cílios e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas, em rabletes. em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essências, extratos, estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
esdivas para dentes, cabeio, roupas,
cílios e unhas, fixadOres para o cabelo,
pestanas, 'cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para, uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-perfumes, loções, líquidos dentifrícios, em pasta, cm
geléia de petróleo perfumada lápis,
sabão em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, ¡acme, óleos para o'
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumes, petróleo para uso de toucador,
pastas' e pó para as unha& pon-pons
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e cota pó de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento . da adis, pon-pons, pó de
arroz .•
Termo n.° 587.180, de 19 - 4 - 1963
Hermes Felix da Costa
Pernambuco

'.5'áG
• O -1
=

y. - ,

Termo n.° .587.166, de 19-4-63
Casa Publicadora Brasileira
São Paulo
0.11.

PRORROGA
•ÇAO

' Classe 32
Para distinguir: Um órgão de 'Publia
cidade, 'uma revista

P ROR ROGAÇ"Ab

:1_,

.ffipt
,

NZO fir. 3].

Agrpmotor -Distrikdora de Metera

para

Transporte

e Agricultura S.A

Classe 6'
Para.. distinguir: Máquinas e partes dr:
máquinas para todos os Ens industriais:
Máquinas de rosquear. serras mecânicas marores elétricoa alternadores, res.;
~tuas e placas para tornos, gera-

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

•Têrmo n.s 587.171, de 19-4-63
Antonio Alvaro Gregolin
São Paulo
•

Termos ns. 587.167 e 587 ..168, de
19-4-63
Agromotor — Distribuidora de Motores
Para Transp orte e Agricultura S. A.
São Paulo

CURSO FERREIRA

Classes: 17 e 8
. Titulo

5:çs'
.- ‘e

(

r 4{5

1

Têrmos ns. 5&7.176.à 587.177, de
19-4-1963 .
- Lanchonete Vip's Ltda
Guanabara •
'
Nome Comercial

Len. choneze
Vip's Ltda.
Classes: 53, 41, 42, 43 e 44
Titulo–

Classe 41
. Tern) on.s 587 .178, de i9-4-l963
Laticínios; leite liquido, leite condensaacero Peltier Bachl
do, leite dessecado leite em pó, mane Guanabara
teiga, creme, ovos dessecados, ovos em
pó, queijos, conservas de carnes, de
peixes, de legumes, de frutas, de frutas
sucos de carne, de legumes, de frutas,
de frutos, doces: geléias, xaropes alimentícias, essências alimneticias, farinhas especiarias, café, chá, mate, chocolste, cacau, condimentos culinárias, masClas se 50
sas alimenticias, mâlhos, Ueos alirnentidos, gorduras almenticias ou culinárias, Serviços téanicos de arquitetura, coni.Serviços técnicos da a•suitetura e coassorvetes, cereais, biscoitos, balas,
'
tru0o civil e urbanismo
bombOns e confeitos

ILL/
Ih• Mqw,

f,ø, 44eS **•.~~

HERMES FELIX DA COSIA

Classe 46
'Sabão comum
Termo n.° 587.181, de 19-4-1963
Cooperativa `'"" ';-"cola Pratense
Limitad

Rio Grande do Sul
VINHO TINTO

DE MESA

?1,~0,•19
wt.e.~1w,..01

11:0 vitarsaa
inisstrsss assa
o
•••• •

11•11 • 11 • ••n
! .:4

asmas
Vinhos

, .
Termo n.° 587.182, de 19-4-1963
Rádio Eldorado S.A. ,
•
Guanabara
•

Termo ri.° 587:188, de 19-4-1953.
t.andard Electrica S.4.,
. Guanabara

"?.j
a. 0P 1

•W

Termo n.°587.183, de 19-4-1963
Fábrica de Cigarros Sudan S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃrl
•.
.
tork

•

Classes: -32' 33
e
Titulo

Classe . 8 • Máquinas talantes e receptores de
rádio e de 'televisão

,/ 14 2' UPd
Z344 VI a Breallidra

Termo n.o 587.184, de 19-4-1963
Serafim Rimos Rodrigues
São Paulo

FRPIC ?EIRA PODULAN -

Classe 8
IVIáquinas falantes e receptores de
rádio e de televisão
Termo n.0 587.190, de 19-4-1963
Standard Electrica S.A.
Guanabara

r '0

Termo n.9 587.185, de 19-4-1963
Cordeiro Ltda...
Leal, Games
, Paraná'

Termo n.0 -587.191, de 19-4-1963
Standard Electrica S.A. •
Guanabara•

PRORROGAÇÃO

2: Jf;:!

• Leal, Gomes 1
Cordeiro IML
Nome ortiercial
Termo n.° 587..186, ode '19-4-1963
"City" Admiti:serie:ora de Imóveis
Paraná

Intr5 Brasileira
Classe 8
Máquinas falantes e receptores de
"rádio e de televisão •
• Termo n. 9 587.192, de 19-4-1963
Standard Electrica S.A.
Guanabara

•heily"

misfradora
fie kiõvek;
Classe 33
Titulo

Termo n.° 587.187, de 19-4-1963
Standard Electrica S.A.
Guanabara

PRORROC4.0.1

U
Classe 8
Rádios-receptoies

INUCST21A. CQ.11ãliCIO
' Classe 33
Titulo

PRORROGAÇÃO

A A GG 1
IDà:a*
'ta 1lza,1.ttrs
Classe 8
Máquinas lalantes e receptores de'
rádio e de televisão .
• 'Ferino a.' 587.193, de 19-4-1963
Standard Electrica S.A.
Guanabara

PINDOP,-4.114,4 Çk uphr m
.

PRORROGAÇÃO'

Ltaggiria alquAlsIrai

v

Bataalle
. Classe

8

falantes e receptores de
rádio tf de televisão

Itiikolaas

PRORROGAÇÃO'

Classe 3
Substâncias químicas, produtos e pre.
parados "para serem usados na
mediicna Ou na farmácia
Tèrmo n.° 587.200, de 19-4-1953.'
Ipamos Importadora Ltda.
Guanabara
ipamzs impciriadora

Intgetr la Ert Ueta

-

• PRORROGAÇÃO

Classe 44'
•
Para asinalar e distinguir genéricamente 'os...artigos da classe, a saber:
Tabaco manufaturado ou náo. Artigos
para --turnantes, exceto papel

I

•
Têrmo ri.° 587.194, de 19-4-1963 •Standard Electrica S.A'
Guanabara

IND 044 / fr •

• Tèrmo • n.° 587.189 de 19-4-1963
Standard Electrica S.A.
Guanabara

51111.
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•
Classe 8
Máquinas falantes e receptores de
rádio e de televisão

IniNstria Castle!"

Classe 8
Máquinas falantes e receptores de
rádio e de televisão

•

Nome Comerciai

Têrmos as. 587.201 â 587.204, de
19-4-1963
I•
fica Foliarás Ltda
•• Grá
Guanabara

' Termo n,° 587.195, de 19-4-1963
Irmãos Viegas
Rio de Janeiro

PRORROGAÇÃO

!ndústria 13.-a4iletra

: Classe' 25
Arvores de natal. bibelts, bolas para en•a,
feitas de árvores de natal, cartas geo- .
' Industria .Eraaileira
gráficai, • cartões postais, cartazes, dia-. 7 Classe 42
plays, desenhos artísticos, desenhos de- `•
Aguardente. de cana calcotnania para tecidos estatuas. esta- •
tuetas, estampas., gravuras,' frutas de •
n.0 587.195, de 19-4-1963
vidro. _figuras de ornatos, festões, fotoGráfica Folhibrás Ltda.
grafias. frutas de louças, figuras para
Guanabara .
enfeitar bolos de aniversrios, batizados,
Casamentos e outras quaisquer . comemorações,
gravuras imagens, letreiGrãfin Folhibrãs Ltda. ros
manequins, maquetas,- obras artista;
cas• abras de pintura, painéis e carta-..
zes para deCorações e para exposieão.'
Nome Comercial
prOletos, mostruários de 'mercadorias
. Termos os. 587.197 à 587.199, de diversas e para propagand Na, suportes
.19-4-1963
•
artísticos para vitrines, estatuetas para
Ipamos Importadora Ltda
adornos e para fins artistica& e
GuanabarP
•
•
Classe 32
Almanaques, a'gendaa, anuários, áliJunir;
impressos, boletins. catálzegos; edioes
impressas. • folhe.r.s, jornais, livros impressos. publicações impressas, revistas,
órgãos de publicidade
Indietria . ràra811C11111
Classe 38
Aros para g aardafiroos de papel •
Classe I
agIbtinados. áluns leia tranco). álbuns
SUbstâncias. e preparados quiMicos usaretratos e autógrafos; balões
das nas indústrias, na fotografia e nas aara
reto para nrinquedos blocos para .
análises químicas. Substâncias e - preparações químicas anti-eorrosivas e correspondência,' blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas. brocnuanti-oxidantes
raS não impressas; cadernos de escrever,- capas para documentos, • carteiras
Classe 2
Substâncias e preparações TI:icicas usa- para cigarras, calcos de tipografia de
das na agricultura, na horticti y.ura, aa' papel ou papelão, cápsulas de Papel,
veterinária e para- fins: sanitários, a caixas de papelão cadernetas, cadersaber: adubos, ácidos sanita rios águas nos caixas de cartã, caixas para padesinfetantes e para fins sanitários. pelaria; cartões de visitas, cartões coapanha-rriosea_ e -insetos ( ie goma ,e merciais, cartões indices. 'contab. Carpapel ou papelão ), álcalis. :Áctericidas, tolina, cadernos de papel melirnetrado.
baraticldas, carrapaticidas. Cr cicso; e em .branco para desènho, cadernos
faliria, creosoto, desodorantes desinfe- escolares, cartões em branco, cartucho&
tantes, defutnadores. extertniaadorel* de i de cartolina, chapas planegrá'icas. Capragas'e bervas daninhas. esterilizan- dernos de . lembranças, carretéis de pates, embrocações para animais enxer- pelão; envelopes envolucros para chatos, _farinhas de ossos, fertilizantes, tos- rutos de papal. encadernação de papel
fatos. formicidas, fucniganres .fungici- ou papelão. ettiquetas; tOlhas indicas,
das, glicose para fins veteriaários, gua- tõlhas de celulose; guardanapos; livros
no, herbicIdas, Inset.cidas, insetaugos,
larvicidas, microbicidas, medicamentos não ' impressos livros tiscais, livros de
para animais, aves e peixes. óleos de-1 contabilidade; mata-borrão; ornamentos • i
papel transparente; pratos, papelisinfetantes e •wterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, parei fumega.. aos. papéis . cie estanho e de alummio.
tór:o, pós inseticidas, parasiticidas, fun-1 papéis sem impressão, papéis em bifoner.,
gicidus e desiafetantes, preparações e, para • impressaq, papéis tantasia, menos
produtos Inseticidas.- Fertnicidas, desin- para forrar paredes papel almaço .ora
fetantes e veterinários, raticidas, remé- ou sem pauta. pape/ crepon; papei de' I
dios para fins veterinários, sabões vete- seda, papei impermeável, papel em borinárás' e desinfetantes. sais 'para fins bina para 'impressão, papel encerado.
agrícolas.' horticulas, sanitários. e -: vete- papel higiênico. , papel impem:aval
rinários, sulfatos, super fOsfatos. vacinas para copiar, papel para desenhos, papara aves • animais, venenos contra pel para embrulho impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para esinsetos, animais e herva daninhas

ITAO(ARIN-A

cevar,. papel para Im p rimir, papel parafina para , ebbrulke, papel celofane, ••
papel. celulose, papel de linho, • papel
absorvente, papel para embrulhar •autas de papei, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas; tubos postais de cartao,
. tubetes de papel
Classe 50
O tisabr ede todos os impressos comerciais da firma, tais como: papeis de
carta, memorando, envelope, etiquetas,
cartões de visitas e comerciais, faturas,
avisos, recibos, títulos, cheques ', letras
d ecimbio, duplicatas, . promissórias,
ações, bilhetes e passagens
Termos ns'. 587.205 e 587.206, de
.
19-4-1963
Giovani Gomes
Minis Gerais

•

OYA N

Classe 42
••
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira,
batidas, brandy. bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; Sernet; genebra gengibirra;
gin, gingar; kirsch, kummel . licores;
azaarsquinhos; nectar; , piperinitn, ponches; rum; suco de frutas cora álcool;
vinhos, vodka e whisky •
Classe 43
Bebidas sem álcool em geral, etc.
Termo n.° 587.207, de 19-4-1963
S. F. Rosa õ Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul •

baunilhas, extrato para doces, extrato
de tomate, ervilhas, encova, extrato de
cama .flocos, asseadas para balas, doces e alimentos, gelatinas, granulos, herva doce, línguas, linguiças, leite, 'lomleite condensado,' leite em 'pó, legu;,Consárcio de Aplicações • bo,
mes, lentilhas, lagosta, mel, Marmeladas,. • •
mortandelas, manteiga, mostarda, maris'Imobiliárias S. A.Í
co, raoluscbs, molhos, margarina; mas•
•
sas de tomate, melado, nós-mdscada.
óleos coraestiveis, ostras, paios, pesseTermo 12. 0 587.218, de 19-4-1963
gada, peixes, pescada, pickles; patês,
Construtal
Engenharia, Construções patilhas, pós para pudins, pralinés, pães,
• e Montagens Ltda.
pimenta, presuntos, polvilho, queijos,
Guanabara •
quirera de milho, .rações balanceadas,
• Classe
requeijão, roscas, sagü, salames, semi> /
Anilinas
una de trigo, sopas enlatadas, sucos
frutas, salsichas, 'sal, • toucinho, tremo- Termo n. o 587.212, de 19-4-1963 ços„ tirgo, torta, torrões, torradas, ta.
Indústria de Farinha Tozzo j Cia.
ataras, tapiocas, vinagre e sarque
Limitada
_
Classes: 16, 33 e 41
Indústria
Brásileirk
*Santa -Catarina
•
Insígnia
Classe 16 *
•Termo
n.
9
587.223,
de
19-4-63
Estruturas metálicas para construções
Organização Comercial de Miudezas
S. A. (Orgam11)
Termo n. o 587.219, de 19-4-1963
Pernambuco
Transportes e T. erraplana.Transter
Classe 41 •
gens aLtda . ,
Fubá de milho
Guanabara
Termo n. 9 587.213, de 19-4-1963
Indústria de Farinha Tozzo &. Cia.
•
Limitada
.
Santa Catarina

•Termo ri.° 587.208, de 19-4-19q3
Marcenaria Baependi Ltda. 0.
Guanabara

Classe 4
Madeiras em bruto e parcialmente
preparadas
Termo n.° 587.209, de 19-4-1963
• Touring Club do fIrasil
Guanabara'

T.~ Jduhmq

Termo n.° 587.21,, de 194-1963 Consórcio de Aplicações Imobiliárias
Sociedade Anônima
Guanabara

Termo n.° 587.211, de -19-4-1963
Arthur Meyer
• Guanabara

FUBÁ TOZZO

FARINHA DE TRIGO
\TO.110
" Classe 41 •
Farinha de 'trigo

Classe 36
Calçados
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Termo n.° 587.211. de 19-4-1963
Sociedade Hoteleira S.A.
Sotel
Guanabara

,HOTEL
INTERNACIONAL!
00 ÇALEÃO

Classe 12
Alfinetes, agulhas, botões, colchetes,
dedais, fechos de. pressão, fechos corrediços •

Classe 16
Materiais para construções de prédios
Termo n. 9 587.224, de 19-4-63
• ' e. estradas
Laboratório Farmacêutico Ricl.aid Ltda.
Guanabara •
Termo n.° -587,220, de 19-4-1963
, Imbra .—• Engenharia, Indústria e
PRORROGA41.,
Comércio S.A.
Guanabara
'ITITA --. S til.,

Classe 3
Artigos da classe

Indãtrii e Corriéréiõ-SW.
Nome Comercial
• Termos. as. 587-.221 e 587.222, de
19-4-63 • . •
•
Imbra -- Engenharia, Indústria - e
Comércio S. A,
•
Guanabara
•

Classes: 33, 41, 42 ' e 43
Titulo de Estabelecimento

•`

Termo n. 9 587.225, de 19-4-63
hamar Contes de Assis
• Rio de janeiro

meti

• 4,14.4..".~

Indústria Brasileira:

7rerrao n.° 587.215, de 19-4-1963

Classe 48
. Artigos da classe

Mario Santos Nascimento
Guanabara

EDIFICIO
Cidadedó Pciítõ,
_

1 ;" dt iria Brasileira

IiMBRA- Engenhà.

NEN
•

indéstria Braalleirà

Tirmo n. 9 587.226, de 19-4-63
Itarnar Contes de Assis
,
Rio de janeiro
•

a
Classe 41
•
Para distinguir: Amendoal, araruta, alpiste, avelã,* amido, ameixas, azeites,
Térmo n.° 587.210, de 19-4-1963
açucar, azeitonas, aveia, atum, amenCooperativa Vinícola Auror aLtda.
Indústria. Brasileira
doim, alhso, balas, bombons, biscontos,
Classe 33
Rio Grande do Sul
bolachas batatas, bananada, bolos, baTitulo
Classe 48
MÉRITO
calhau, banha, canela, chouriço, chocoArtigos da classe
Term on.° 587.216, de 19-4-1963
lates, caramelos, coalhada, camarão, carConsórcio de Aplicações Imobiliátfas nes, carne .de baleia, confeitos, cacau,
PRORROGAÇÃO
Termo n.°. 587.227, de 194-63
•
Sociedade Anônima
Cereais, cebolas, creme de leite, creme de Laboratório Oftalmológico Kerato Ltd.,
Classe
São Paulo •
Guanabara-..--"
milho, condimentos, crustáceos, chá, craVo, café, cangica, eixo, castanhas, coAguardente. anil, aperitivos, bagaceira.
cangiquinha, conservas alimenbatidas, brandy, bitter, cachaça, cerve- Consrcio de Aplicaço-ei
tícias, doces. drops, Ligada, frutas, 1.•rujas, cidra, conhaque; extrató de malte
-1!
•
•
tas secas, fr.v.fas kmi calda:, trutas cristainie!ntal.,as
fermei,tadcf !ernet; genebra gengibirra,
lizadas e frutas compotas, féculas, figo,
gin. gingar; kirsch, kummel: licores;
Indp stria Brasileira'
fermento, farinhas, fava, .farelo, fubá,
maarsquinhos; necjar; pipermitn, ponClasses: 16 e 33
Classe 3
gomas
para
mascar,
geleias,
goiabada.
.ches; rum; suco de frutas com álcool;
gorduras, grão de bico, glaces. glicose,
Artigos da classe,
Titulo
-••
vinhos, voika e whisky
•
• Classes: 33 e '47
- Título

Barbajato

Hicor7-Fenicol,
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Termo is.• 587.233, de 19-4-61
çaboratório Torres S. A.
São Paulo

iTermo n.° 587.228, de 19-4-63 , I
Laboratório Oftalmológico Kerate Ltda.- j
.
•
. São, Paulo • .

ANS!~

•
Têrmo n.° 587.238; de 19-4-1961.
(Prorrogação)
Parke, Davis
Company
Estados Unidos da América

Classe 3
Artigos da classe
.1.••••

Termo n.° 587.229, de 19-4-63
IVIinasfarma Ltda.
•
Minas Gerais

unatFarrna
_
Indústria Brasileir.
Classe 3 ••
•

-

rxxle. Dor'. a cosmaNY
11.5.49,

São Paulo
Indústria Brasileira
- Classe' 3

Um produto farmacêutico inaizado coajo
meai.tação, adjuvante nos estados de
tensão emocional, ansiedade e . ápressão
' Termo n.° 587.234, de 19-4-53
Francisco de Paula Cossenza
Gdanabara
•

Classc.' 3
• Prepwar„.a ta'rniaceuticO
Têrmo n." 587.259, de 19-4-1963 .
.(Prorrogação)
Párke, Davis-Õ Company
Estados Unidos da América
KABODRY,L

Artigos da classe

Teimo n.° 587.230, de 19-4-63
Zermatt Modas Ltda. •
Guanabara

ZERMFITTI

Territo 11. 9 587.243,- de 19-4-1963
• Pilkingtcn Prothers.Limited
' •,.
Inglaterza

,;faár

Lzboratório Torres S. A,
Indústria Brasileira

Julho de 1963

Classe, 3 , •
Um agente .anti-niitaminico para a terapeutica de. doenças e manifesta.ções
alérgicas
Termo n.o 587.24J: de 19-4-1963
(PrJrogação)
Parle, Davis 6 Company
Estados Unidos da ALa:rica

•

Classe 14,
Vidros

• Termo n.° 587.2-14, de 19-4-1963
(Prorrogação)
C. G.Conn,
Limited
"
Estados Unidos da América

PAN
AMERICAN'

Classe 9
Flautas e flageolet, oboés e contra baixos, clarinetes, saxofones. trombetas. .
IiIITABEX
pistons, alto, rnelofonos, trombones, tubas, baixos, tambores, violino, violas,
violoncelos e partes dos mesmos e "
'
Classe 3
petrecho spara tambores
Um preparado vitaminico7mineral para
terapeutica de' certas deficiências nustas
Termo n." 587.245, de 19-4-1963
de vitaminas e minera i s especialmente
Adriano Ramos Pinto Es Irmão,
em gestantes lactantes e convalescentes
Limitada
•
Portugal
Termo n.° 587.241;stie 19-4-1963
(Prorrogação)
L'air Liquide" S.A., :Cour L'etude Et
L'exploitation dei Procédés Georges
ADRIANO , RAMOS Pténtl
Claude
•
França

Classe 8
Classe 36
Cafeteira ailtotnática
- Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
•Termo n.° 587.235, de 114-63
aventais, alpercatas, anáguas, 'blusas,
Florestal Brasileira S. A.
botas, botinas, blusões, boinas, babaGuanabara
douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chaéups, cintos,
•cintas, combinações, corpinhos, calças
R
de senhoras e de Crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
GRrwTRN
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar9
pes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorFIXAI
ros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
SILE‘
luvas, ligas, lenços, mantOs, meias,
Classe 8
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pafrnaltia Brasileira
Maçaricos para trabalhai' metais
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
Classe 1
pejas, ponches, polainas, pijamas, pu- Extrato .4:anico para Corar:crie de peles
Termo a.' 587.242, de 19-471963
nhos,, perneiras, .• quimonos, regalos, ou courr.s extrato de -quebracho, produ(Prorrogação)
robe de chambre, roupão, sobretudos. tos químicos para classificar os extratos
William Pearson Limited
suspensórios, saídas de banho, sandálias
.
taniccs
Inglaterra .
svveaters,- shorts sungas, stolas, sou-,
Vens, slacks, talar, toucas, turbantes,
remo n.o ' 587.236, de 19-4-63
ternos, uniformes e vestidos
(Prorrogação) , .
Parke, Davis
Company
• Termo n.° 587.231, de 19-4-63
Estados Unidos. da América
Avelino Pomar S. A. Produtos
• -Farmacêuticos
".
THERIDQL
Guanabaz a
preparado polivitamialco para a
Classe .2
AVELINO , POMAR S.A. I1m
terapêutica de 'carências vitaminIcas Substancias e preparaçoes quimiass
ProdUtes rareenffiniu4iest
múltiplas
usadas' na agricultura, à saber: adubos,
adubos artificiais para o solo, • álcalis
Termo n.° 587.237, de 19-4-.1965
• Nome come:ciai
•
para fins agricolas, bactericidas, ceras
(Peorrogação)
para enxertos, cianamide de • cálcio
Rko
General,
Inc.
'rei-mo s.° 587.232, de 19-4-63
coo adubo para o solo, defumadores,
Estados
Uridos
da
América
Laboratório -Torres S. A.
desinfetantes usados ' na • agricultura -e
São Paulo
na horticultura, escórias básicas rara
adubos, essências para exterminar ani.
mais
plantas daninhaa, extratos de
quassia para fins -'1orticolas, fertilizantes para o solo, formicida. guano. :nse.
Lakar
l'atério -urres S. A.
tgugos, massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos, preparações .oara
preservar o solo, preparações para des
.„1 São. Pau,e,
fruir insetos, fremas e plantas diui.
trir!Uatria-i3ai-asileira
nhas. sais para fins agrícolas. sais paia
fins horticolas, substancias quimiras
n
. .Classe
-3 Classe 8
para destruir insetos. .hervas e plantas
,
•
Um- produto farmacêutico - indicado como Filmes adaptarias ia-a. rep.rOdu,;o e daninhas. venenos contra e vt rminá
,-i de
_ vistas
.a
;
Veneros para insetos e viagos
;nedicação adjuvante • nos estados de , contendo imawns iegat
tenso emocional, ansiedade e depressão I , - -com ou sem registro de son •
.
contra lagartas`

t

'

• )'

Liasse 42
,
Aguardente, .ania, aperitivos, bagacera,
batidas, brandy, bicar, cachaça, cermjas, cidra, conhaque, extrato de malte
fermentado, fernet, genebra, gengibirra •
gingar, 'kirsch, kummel. licores,
marasquinhos, nectar. pipermint, ponches, rum, sn,co de frutas com álcool.
vinhos, vodka e whisky
Termo 0. 0 587.246, de 19-4-1963
(Prorrogação)
.
Acheson Colloids Limited
' Inglaterra

,
Classe 47
.
Lubrificantes que contém óleo e grafite.
- Termo n.o 587.247, de 19-4-1963 t, .
1
1
(Prorrogação)
Pepsodente Limitei
•
í
, Inglatera-a

1i 1
- Classe 1 ,
Sulfato Dealquila purificado

‘NN

•••••n ••••••
•

•
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Termo n.° 587.248, de 19-4-1963
(Prorrogação)
Walworth CorapanS,
Estados Unidos da América

Termo n.° 587.255, de 19-4-63
Adimex — Administração Importação e
Exportação de Metais Ltda.'
São Paulo
-

Julho de 1963 2409

peugai, pouches, polainas, pijamas; punhos. perneiras.. quunonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas cie banho, sandálias,
sweaters, shorts, sungas, sstolas, sou.
ktcs palas, -penhoar, pulover, peierinas.

veals de madeira, mastros de madeira
palitos. pedestais de madeira, pegadores
de madeira para roupas, pratos de ma.
deira. marfim ou osso, quadros de tua.
dera, reguas de madeira, exceto para
escritórios, rosários de contas de 'marfim. madeira ou osso, tábuas de madeira
Termo n.° 587.262, de 22-4-63
S B C — Sociedade Brasileira de para fins caseiros, tampos de madeira,
toneis de madeira. varas 'e vasos de
Construção Civil Ltda.
madeira, marfim ou osso
São Paulo
•
Têrmo n.° 587.265, de 22-4-63
Refrigeração lnterpolos Indústria
Comércio Ltda.
São Paulo

indústria Brasileira',
Classe 5
Artigos da classe
Classe 11
Acessórios e tubos de válvuias ?abricados de' ferro fundido, ferro maleável,
bronze, cobre e aço, a saber: acessórios de tubos, juntas ent' "L" e
bicos buchas, tampões, uniões, uniões
com flanges, flanges, cápsulas, redutaores, curvas, cotovelos de união e uniões
em "T"; válvulas de esfera, válvulas
angularp, válviilás de retensão, válvulas de comporta, vlvulas de tampão,
válvulas de redução, válvulas de segurança, válvulas em "T", válvulas reguladoras, vlvulas de pedal ou válvulas
acionadas a pé e válvulas para baixar
pressão, artigos e acessórios para
bombeiros e Caldeireiros

•Termo n.° 587.256, de 19-4-63
Lindolfo Moreno •
Guanabara

1'0 A

Indústria Brasileira
Classe 41
Manteiga

Termo n.° 587.257, de 19-4-63
• Lindolfo Moreno
Guanabara

Termos ns. 587.249à 587.251, de
19-4-1963
Atlantida Comercial Industrial e
Importadora S.A.
Guanabara

ANUIS

Classe 3
Artigos da classe
Classe
•
Artigos da classe
Classe 2
'Artigos da classe

Termo n.° 587.252, de 19-4-63
Arturo Salomon Schprejer
Rio de Janeiro

;Indústria Bratgetra
Classe 41
Manteiga
Termos ns. 587.259 a 587.261, de
. 22-4-63
Tecelagem Columbia S. A.
São Paulo

!classe 1t
Para distinguir materiais para constru.
ções e decorações: Argila, areia, batentes, balaustres, calhas, cimento, cal.
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos
colunas, caibros, caixilhos, colunas, chas •
pas paa coberturas, edificações premo!.
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forros, gesso. frisos, grades, janelas, lamelas de metal ladrilhos, lambris, luvas de
junção, laje, lajeotas, madeiras para
consSruções, material contra frio e calor,
mcsdicos, produtos de base asfáltico,
produtos para tornar impertneabilizantes
Glasse 8
.
as argamassas de cimento e cal hidráu- Para distinguir os seguintes produtos:
lica, - pedregulho, placas para , pavirnen. Geladeiras, balcões, frigoríficos, batedel
tação, peças ornamentais de cimento ou ras elétricas para leite, desnatadeiraa
gesso para tetos e paredes, parquetes, ventiladores e aquecedores elétricos
portas, portões, pisos, papel para • forrar
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
Têrmo n.° 587.266, de 22-4-63
de concreto, telhas, tacos, tubos de. yen.
Organização Neptunla Ltda.
tilação, vigamentos, Veneziaans e
São Paulo
vitrôs

Tertno ti.' 587.263, de 22-4-63
"Ofal" — Organização FinancaSi . a e
Comercial S. A.
São Paulo

P1ORROGA010

..NEPTUN I A
Classe 50
Para distinguir: linpresos

•

KELEVL
Industria Brasileirt

Classe 22
I--ara distinguir: , Fios de algodão canhamo. luta, lã, nylors fios plásticos, fios
DEL 1 I AS riA SERRAI de seda natural e rayon, para tecelagem.
ara bordar, para costura, tricotagem e
para crochê, fios e linhas de toda espaClasses: 41, 42 e 43
de, fios e linhas para pesca, linhadas
Título
de aço para pesca -Classe 23
Termo n.° 587.253, de 19-4-63
Para distinguir: Tecidos em geral. teCorep — Comércio e Res.-As:mações de cidos para confecções • em geral, para
Auto-Peças Ltda.
tapeçarias se para artiços • de cama e
Rio de janeiro
mesa, algodão, cânhamo, cetim, cama,
casemlras. .fazendas, e tecidos de lã 'em
peças luta, lersey, linho, nylon, pacopaco, percálina, ratai, rayon, seda na(
(11ffl EP C t3JÉRC I O tural. tecidos plásticos. tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro, ve'E R EPRESENTAM:S
ludos
pc AUTO.,PECAS'
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e ` roupas feitas em geral: kgasalhos,
aventais. alpercatas. aná g uas: b lu *a S.
Classes: 8. 11, 21 e 39
botas, botinas, blusões. boinas, baba.
Titulo
doures, bonés, capacetes. cartolas. caraTermo n.° 587.254,. de 19-4.63
puças. casacão coletes. canas chalra
Luzitania Confecçes Ltda.
cachecol'. calcados, shaoeus... •-1 aros.
Rio de Janeiro
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções, calças. camisas, camisolas. camisetas. cuecas ceroulas, colarinhos. cueiros; sa•as.
'LUZ !TANIA\ .
casacos. chinelos. dominós, echarpes:
fantasias, fardas para militare:se coles
PIDUST R IA BRA -S1 LE Ff-piam fraldas, galochas. gravatas, gorro s . i , )gos de lingerie. laquems: lumes:
luvas. Ilgas. lenços. .mas + es meias
Classe 36
tna • õs. mantai mandrião. trdtailhas; paArtigos da classe
letós, palas, penhoar, pulam, pelerinas.

•

Termo n.° 587.267, de' 22-4-63
Oliveira fm Cia. Ltda..
São Paulo
s

• '5!?*

‘()

4ZIfr‘
‘..0

, RR0G4 Ç40

NO

Classe 3á
Titulo

s
Termo n.° 587.264, de 22-4-63
Facompex S. A. Fábrica de Comsados
São Paulo

FA

.=zg

• 7E

•

EX

"teus,
4 II/
\js .

•

"/.4m4

t to

10~;:iig

1d W.

Classe 26
Adornos de madeira, marfim ou ANISO
Classe 42
para mobília, ancinhos de madeira. Para distinguir: Aguardente de eme
anais de madeira para cortinas, argolas
vinhos • e aperitivos
de madeira, marfim ou osso. argolas
Termo n.° 587.268, de 22-4-63.
de marfim ou osso para dentição. bar"João Ferreira 'Machado
deijas de madeira, barris de madeira,
• Goiás
cabides • para roupa de madeira, asbos
de madeira, caixas de madeira. cestos.
•
copos para cozinha, colheres de pau,
PRORROGAÇÃO .
marfim ou osso, dormentee de madeira,
INSEKIL
engradados de madeira, escada de madeira. espetos de madeira esteirinhas de
Indi;stria
Bras! 1 cir.)
madeira para mesa, fivelas de osso ou
marfim, forquilhas de madeira, gaiolas
de madeira para passarinhos, janelas de
•
madeira. ganchos de madeira, grades de
•
"
Classe
madeira, maçanetas de madeira, maniPara distinguir; Inseticidas
/

•

2410
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DI

Teimo ti.' 587.269, de 22-4-63
Ira:selada& Imobiliária Aruja Ltda.
São Paulo 1
.

RI3

nelas, estruturas metálicas para cOnstru..
ções, lamelas de metal, ladrilhas, Iam,.
bris, luvas de junção, lages, lageotas,
material isolante. contra frio g- calor
manilhas, massas para revast:mentos
paredes, madeiras para const.-tíções, mosaicos, produtos de base asiáltico, produtos para tornar impermeabilizantes
a sargamassas ale cimeats e cal hidráulica, pedregulho, pro raros betuminosos
Imperrheabilizantes ! i raria' .s u $ai outras formas para revest:tnealos e outros
usos nas construções, persianas, placas
para pavimentação, peças (amamentais
de cimento ou gesso para tetos e paredes, papel para forrar _casas. massas
anti-ruidos para uso nas construções.
parquetes, portas, portões. pisos, soleiras para' portas, tijolos, tubos de coa..
ereto, telhas, tacos, tubos de ventilação,'
tanques de cimento, vigas !vigamentos,
vitrõs, veneziana.

(Seção lli )'Julho

d

19E:1'

agrícolas, " horticulas, sanitários e vete- ciriirgicos para . oaerações. instrumentos
rinários, 'sulfatos, superfostatos. vacinas para 'abaioar língua, afastar lábio e .
para aves e animais, venenos contra gengivas, juntas corrediças - para' canetas
insetos, animais e herva daninhas
de brocas, iirigadores, liquido para lim"
Classe slU
peza e polimento dos dentes, lixas. amas
Instrumentos máquinas. aparelhos e pe; para ossos, lancetas . luvas de borracha
•PRORROGAÇÃO
trechos para medicina a arte dentária. para cirurg:à, lamparinas, laminadores a cirurgia e a nigiene. aarethos e Ins- para prótese . laaas para prótese, fixa
A .R-U
talações hospitalares, Amajagamas,
em - falha, e em disco, ligaduras de cá-,
INDUSTRIA cupim
hidro 4ilo, agulhas para injeções.- nharno, massas pia.iticas para ,fins udon- ..',
assentos -para enfermos, aparelhos de ' tulógicos máscaras para anestrçm me.
Classe 16
pressão arterial, arelhos de diatermia.' sai para operaçóes. meias elásticas, Me. Para distinguir: Materiais para consaparelhos para massagens, aparelhos de •sas para cúrativos, martelos, mertúria truções e decorações: Argamassas, argi...
raios ultral violeta. atraias, anitscootaa para obturações, mandril para .caraitas,
areia, azulejos, batentes, balaustres.
atastadores abre-bocas abaixa-lir:Águas! de brocas. materiais - para polimento.
blocos de cimento, blocos para pavi...
aparelhos
de ráios X, aparelhos para moldeiras, macas, mesas para clinica mémentação, calhas, cimento, cal, cré,
surdez, aparelhos adenotonos, alicates.' dica e hospitalar e cirúrgica, inoVeis
chapas isolantes, caibros, caixilhos, coataduras, adesivos curativos aparelhos para fins ciriirgians e aidontológices. rau- lunas, chapas para coberturas, caixas
para abaixar tinqua. afastar lábios e fios para dentaduras,. olhos artiticiais,
d'água; caixas de descarga, para lixo,
gengivas, agulhas para seringas, atum.' protetores para %tias, pontes móveral, e ,
edificações premoldadas, estuque, amaizadorcs, alargadoreS de canais, alavan- pontas fixas, • pontas de gina-percha,
sáo de base asfáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, jacas pára extração de dentes, ainaiga- pára obturações de canais .pós para linrmas para obturações, amianto em fibras eza e polimento dos dentes, porcelana•
nelas, estruturas metálicas para construa
Termo n.° 587.273, de 22-4-63
e em obras ngaios para brocas, para para os dentes:- paciolas, dreservativos,
. Cia. Swift do Brasil S. A.
ções, lamelas de metal, ladrilhos, lamfins dentários, aacia e aparelhos para pinças anatõmicas, pincela para aarganSão Paulo
bris, luvas de junção, lages, lageotas,
.
fundição e encrustação, aparelhos ele- ta, pivotá. protetores, placas para ossos,
material isolante contra frio e calor
manilhas, massas para reves'amentos
tro-dantários, cirúrgicos e eltero-diag- pós. artificiais. paus hiatenicos, placas
Brasileira
paredes, madeiras para construções, mo,
nóatico, aparelhos para gabinete de cli. para manipular craca pós adesivos para
salcos, produtos `de- base asfáltico, pronica e prótese dentária, arcos para ser- dentaduras, porta ressiduos par agabia
dutos para totrnar impérmeabilizantes
ras de ouro, artsculadores, , bolsas para netas dentários,' pontas de gra‘ires, ru.
a sargamassas de cimento, e cal hidráuágua quente, bisturis, baraços artificiais ginas,' perturadoras. prensas para nulica, pedregulho, produtos betuminosos
Classe 16
de borracha, bugias bombas de borracha fios e para coroas porta arcia!gamas,
in permeabilizantes liquidas ou sob nu- Amido, alv, ejantes, anil, •ág . a de lava- Para fins cirúrgicos e preteticosa bac:a quadros 'elétricos„ ruge para deno-s • retras formas para • revestMentaa e outros deiras água sanitária, cera pita assoa- para cupsideiras bicos para serinaas de ,toscópios: rodas ostra despaste, rolos ciusos nas constrt ções, persianas, placas lhos, detergentes, esonjas de aço
'rürgicos de lã de pau aparelhos 'se rápara pavimentação, peças ornamentais !orais, lixívia, lixas, ã de aça rasas- ar e água quente; e Iria, boticões, 'tra- ' rios X, raios ultra violeta e dia rcrtaaa .
ça
para
canetas
de
borsas,
brocas
pade cimento' ou gesso para tetos e pare- das paar calçados, palha as aço • pra
revestimentos para prótese, seda para
des, papel para forrar zasas, massas parados para polis e limpar mdesras ra clinica e de prtese,.broàueiros.- ban- I suturas, solda para prótese, serra e seranti-ruidos para uso construções, vldros, metis e aoletos, paaos . para ?a das de borracha, braços'para mesas au- ras ara raquioromia, suportes atlétizos,
parquetes, portas, portões, pisos, so- lir e para limpãasi anos ie ..meril e %aliares, bandejas haspitalares cautérios,
sacos para gélü, snndas, seringas para
leiras para portas, tijolos, tubos de coa- material, abrasivus emprega . ; • na .an_ ['alarma para clinica Infantil, ; canetas 'lavagens,
aparelhos . de infra vermelho,
creto, telhas, tacos, tubos. de ventilação, pesa de metais e objetos, an isties em para brocas para fins dentários, copos
tanques de cimento, vigas, vigamentos, geral a sabões era pá. em floaos, saponá- para cuspideiras.. cubetas cadeiras para seriagas hipociartnicas sandraca. sustuaaa de
vitais, -venezianas
ecos, velas e velas, a base de
dentiata, ceras rearadas e - composições pensórios atléticos, tira-leite,
para irriç, adores, terrnornstros,'
borracha
.estearina
de cera para uso de clinica e prótese,
tampões tagientaos tiras de lixa eacc-.
•
Termo n.° 587.270, de 22-4-63
cimento em geral para obturações; com- Mose, turbinas para ar, tigelas e tiras
Telda Industrial Ltda,
Termos as. 587.274 a 587.278, de
pressores de ar, cones, contraplacas, caSão Paulo
de borracr* :para rins . protéticos, vulsa22-4-63
Indústria de Móveis Fráncisco Bergamo netas para* brocas para fins dentários, . .nizadores. venta isolante, ventosa&
coroas estampadas ou não de qualquer
• PRORROGAÇÃO
.
Sobrinho .S. A.
,
1
, Classe 48,
material,. cuspideb as de fontes, copos
São Paulo
.TEK LA
elétricos, cera laminada,- cêra para _in- Para distinguir artigos de toticador, e
crustação e astizulaão, cera colante perfumarias em geral: ailmiscar; agua
Indústria Brasi lel t a
catgut. cadeiras para clinica médica, co- de beleza, água facial, água de lavanda,
BERGAMO
'de
Classe 31
Indústria Brasileira roas, cânulas, conta-gotas, costótomos!. água de cólania, i4tninhos. água
calcadores,. aparelhos de correção para guina, água de rosas, 'água de alfazePara distinguir: Cordoalha e barbante
os dentes, 'cambra:a hidrófila, chumascs mas amonia perfumada liqUicia, em pó,
da classe
Classe 1
higiénicos. cintas abdominais compres- em pedras, para banho, brilhantams,
Termo n.° -587.271, de 22-1-63
Para distinguir: Como marca genérica, 'sas, armários para fina hospitalares, ca- bandolinas, batons, cosméticos para .o
Pedro ialcoléa Lara
cilios e bigodes.
substancias e preparações químicas risa- !mas, 'carrinhos para transportes de enSão Paul
a. pele, carmins.
das nas indústrias, na fotografia e nas ; termas, drenos, dentes artificiais, denta- c raabyeoloan s, Pcreestp
tisPara
s
análises químicas, substâncias e pre- duras, duchas vagiáis, dilatadores de- cheiros cm pastilhas, 'em tabletes, era
parações químicas anti-corrosivas e anti- pressores. dedais de borracha discos pa- 1 lentilhas, em trociscos e em pilulas,
, oxidantes
ra fias _ciriircicos e protéticos,' discos de cremes para barbear, cremes dental,
Classe 2
feltro para polir dentes, descansos para • depilatórios, desodorantes. 4issolventes.
, IND TRA gRAGILIENUt.
Substrincias e preparações alm.-nicas ..sa, seringas. .clinícos, escavadores, estolos eatencias. extratos, estojos de perfumes.
das na agricultura, na horticultura, na de bolso ara instrumento .scirürcicos, 'creme para limpeza 'da pele, e para base
veterinária . e para fins sanitários,Classe 42 •
discos ara searar e desgastar dentes, de pó de arroz, esmaltes para unhai.
sara distinduir: Aguardente de cana saber: adubos, ácidos sanitários águs dentaduras, esWas.-- espátulas, escalpe- I escavas 'para dentes,. causo, roupas.
desinfetantes , para fins Sanitáraos,
I cil:os e unhas, fixadores para o cabelo.
Termo n.• 587.272, de 22-4-63
apanha-mosca e insetos (de gema e los escopros, elevadores, extratores, . es- 1 pestanas, cílios e bigodes, fivelas para
tiletes.
espéculos,
extirpanervos,
aguaZecartlaur — Comércio de Materiais de papel ou papelão). álcalis, Sactericidas,
1 o cabelo, glicerina perfumada para uso'
Construção Ltda.
baraticidas, carrapaticidas. aresoi ,creso• nervos, e equarissoires. espelhos para I de toucador. grampos para o cabelo.
São Paulo
talina, creosoto, desodorantes, desinfe- exames' de boca, espigões simples e du- para maquilagem, - lança-pertumes. lotantes, defucnadores, exterminadores de plos para fins dentários, extratores de I. ções, líquidos dentifriaius, em pasta, em
pragas e hervas daninhas, esterilizan- espigões, estampas para prótese estufas geléia de petróleo perfumada. lápis,
V.ZECARTHUR
tes, embrocações para animais enxer. para fins cirúrgicos e -odontológicos, es- sabão em creme; em elixir' e em
tos, farinhas de ossos, fertilizantes. tos- péculos de vidros, estojos para 'instru- líquidos para ondulação. permanente. .
fatos, formicidas, fumigantes fungici- mentos cirúrgicos -escrOtais elásticas, en- 1 lixas para unhas. laque. óleor - para . o
Classe M
.
das, glicose para fins veterinários, gua- costose para eniernos, escalvas higiê- cabelo, pasta e pós para destes. pariu- .
Para distinguir: Materiais para cons- no, herbicidas. inseticidas. insetifugos, nicas, esponjas para cirurgia, aspara. mes, petróleo para uso de toucador, .
truções e decorações: Argamassas, argi.. larvicidas, microbicidas: med,camentos drapos, equipos. iraxias higiénicas, fun- pastas e pó para as unhns. pon-pons
la, areia, azulejos, batentes, balaustaes, para animais, 'aves e' peixes óleos de- das, feltros, para cataplasma, ,tios de para pó de arroz, papé:s parfamadas.
blocos de cimento, blocos para pavi... sinfetantes e veterinários petróleos sa 'linha para feridas, tios dental, funis e carminados. e ecos pó de arroz.- pentes.
mentação, calhas, cimento, cal, cré. nitários e 'desinfetantes, .papel fumega bacias para cuspide.ras fieiras para mo- pomadas psrlutriadas para. o embeleza•c.hapas isolantes, caibros, caixilhos, co- tório, pós inseticidas, paras:thadas, fun toses dentários, quclara. gesso. guta-per- mento da ciais. pon-pOns. pó de
arrcz.
lunas, chapas para coberturas, caixas gicidas e desinfetantes,. preparações e cha, gazes. grampos para suturas,. gand'água,' caixas de descarga,
lixp, produtos inseticidas, ferrnicaas.' desin chos para müseulos goivas, gessos para
1
Classe 50
i
edificações prernoldadas, estuque, emula fetantes e veterinários, ratizIrds, remé- prótese, guta-parchaa para obturações,
ião de base aafáltico, - estacas, esqua- dios para fins veterinários. qa' ia-, vete , geradores, para protese, gaze antissépti- Impressos em geral, cartões comerciais
&kis, forma, Ma" PRA §RdIN #5* Plieltrios e desinfetantes, ai. 'sara fira ca ideal base. incrustações; instrumentos e de visitas, placas. carimbos, 'e . ... ras.

'TOUCHE
Indilstaa

•
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foros, lixívia, lixas lã de aço, poma&a pear calçados, palha de aço, pre.
parados para po':r e limpar md-iras.'
vidros, metis e objetos, panos para po• Termo n.° 587.279, de 22-4-63
ar e para bcapêsa, anos de esmera e
Kibon S. A. (Indústria Alirnenticia) material, abra Ires empregilo na limSão
pêsa de metais e objetos, sIbões em
geral, sabões em -pê, em flocis„saponá147~
)
AZUL
BRANél
'
ceos, vçlas e velas a 1.a e de
45`j'W
estearina
displays, cartazes, folhetos, folhinhas
promissórias, carimbos e propaganda
em geral

Tèrnio n.° 587.291, de 22-4-1963
Izaias A. Dantas _
Rio de • laneiro

Termo n.° 587.298,-de 22-4-1963
José Otero Peixoto.
Guanabara.

E scOL Á,

.,

g

[PIRANGA

.

Termo n.° 587 .285, de 22-4-1963
Ford Motor Company Limited
„( Prca rogação)
;:1""la,,

•
Classe 33
•
• Titulo de Estabelecimento

,

,12.! 11111
mi; mo

RIM o

ANGLIA
-

57A1.4 eirdisriPRA

•
Classe 41
Para distinguir: ChOcolates

9

UB IR ATã

Classe 19
Para distinguir: Aves e ovos em geral,
Inclusive do bicho da seda, animais
vivos, bovinos, cavalar, caprino, galináceos, ovinos e suMcis

PREFECT

9

Termo n. 587.281, de 22-4-63
5 B C — Sociedade Brasileira de
Construção Civil
São Paulo

Clase 21 •
Veículos terrestres a motor e partes
dos mesmos

•

Termo .° 587.287, de 22-4-1963
0.T.E.P. Organização Técnica de
Especialização Profissional Ltda.
Guanabara

B C - SOCIEDADE
BRASILEIRA DE
, CO NSTRUÇãO C IV IL. I
•

9

o E. p

Nome civil

Ténno n. 587.282, de 22-4-63
Companhia ' Agro-Pastoril ILIbiratã
São Paulo
-

(3

- 1'
CP\Ao.4`
„. ..
4

Nome comercial

9

Termo n. 587.289, de 22-4-1963
Odaléa da Costa Neves
Rio de Janeiro

MONIQUE

?

1 Sn= tt POWER
. Classe 8

INDUSTRIA BRA-S1LE1RA

Instrumentos para medir, indicar, registrar e controlar correntes liquidas

T

-•

n

_Classe 36
Artigos da classe

Termo n.° 587.290, de 22-4-1963
Izaias A. Dantas
Rio de Janeiro

GUARAREMA
NatiDÚSTRIA

Classe 46
Iktnido alvejantes, anil .áqua
&iras água sanitária. era Para a't-caLoa, detergentes, esonjaa de no. Ia.

, g

Classe 36
•Artigos da classe

Termo -n.° 587.300, de 22-4-1963
Wanderley da Matta Loubak
•
Guanabara

„TURISMO
-IAS VEGAS
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

/

Termo n.° 587 .294, de 22-4-1963
Roberto Fernando Leão Veloso Ebert
Guanabara

,

INSTITUTO

SOUZA LEÃO
Termo n.° 587.295, de 22-4-1963
• Lanches Oasis do Beduino Ltda.
•Guanabara
.

Classe lb "•
Artigos da classe

Termo n.` 587.283, de 22.4-1963
(Prorrogação)
Fisher 6 Portes Company
Estados Unidos da América

•

• Ter-Mo n°° 587,288, de 22-4-1963
.
I. S. Matos Serralheria
Guanabara

INDOSTRIA BRASILEIRA

• Classe 33
Título de Estabelecimento

Târalo n.° 587.293, de 22-4-1963
Salvatore Manna
• • Guanabara

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

MAR-LAR

•

Termo n.° 587.284, de 22-4-1963
(Prorrogação)
Rohu Haas Company
Estados Unido sda ,América

Classe 50
Artigos da classe

Classe 50
Artigos da classe

.5.\
*

ILEC-INSTITUTO _ DE
LETRAS E CIÉNCIAS•

'IAS VEGAS

o

Termo n. 587 .286, de 22-4-1963
(Prorrogação)
Ford Motor Compan,y Limited .
Inglaterra

Termo n. 587.299, de 22-4-1963
Wanderley da Mana Loubak
•'• Guanabara

Târtno n.° '587.292, de '22-4-1963
Salvatore Manna
Guanabara

Classe 21
Velculos terrestres a motor e partes
dos mesmos

Termo ri. 587.280, de 22-4-63
Companhia Agro-Pastoril Ubiratã
São Paulo
- •

o

Classe 36
Artigos da classe

alie

Cl/use 33
• Insignia comercial _ •

Termo n.° 587.301, de 22-4-196S
•Cartonagem Nilepolis Ltd*.
Rio de Janeiro

10 A S . 1 S 00
13EDUI
Classes: 41, 42'e 43
Título de Estabelecimento
• termo n.° 587.296, de 22-4-1963 •
Alda Moraes Pinto Bastos .
• Guanabara

•BÁBY SERVICE
Classe 33
' Título de Estabelecimento

Classe 38
Sinal de propaganda

o

;termo n. 587.302, de 22-4-19
Laboratório Medical Ltda.
Guanabara

LPRORROGAÇãO

Termo n.° 587.297_, de 22-4-1963
Maria Amadio de Azevedo
Guanabara"

aS$B4kor I e Med oa / 34 a
‘,8 1* 60 442181. ri-ESCOLA NOSSA
• Classe 3
.
SENHORA DE FÁTIMA,
\
Classe 33
•Titulo de Estabelecimento

{ Produto farmacêutico indicado' em 16.
dos os casos de fraqueza gera?, &simtriçáo, neurastenia, falta de apetite •
eouvaleaeenças
•

•
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paia gazolina, de Incêndio e elétricas, par vidros; aparelhos para' combater nhas, molas" para portas, molas para
betoneiras, brocas elétrwas burr ; ,hoç e formigas e outras pragas, aparelhos au i I venezianas, taartelos, marretas, nutri.'
temáticos acionados 'pela introdução de. zes, navalha:: puas, pás. prrgos,
'IA.. ditando p
in.uracl ores 'de ar
te de máquinas, caldeiras à Vapor,. car-, molas, aparelhos para picar, cortar ou fusos, picões, porta-geio, * roseiras portareduzir comestíveis, aparelhos espargÁ- pão, porta-jóias, pal.teiros, panelas; rol..
buradorcs, carimbo Ce tu
hidráulicos, cavadeiras p .1 .m,, coa- dores. aparelhos e instrunlentds de cál- danas, ralos para pias, rehrts, regado..
PRORROGAÇÃO
traidores de tôrno p.i.m. Chumaceiras culo, aparelhos ria:a observações sismi- res, serviços de chá e za&t; serras. serou mancais de anti-fricção, coletcres cas, aparelhos tesmostat:+s, aparelhos rotas, suchas. sacarrolhas, tesouras, ta-,,
de dínamos. e motores. compressores, para natação, .aritonômetros, aspitado- lheres„ talhadeiras, torquezes, tenazes.
-condensadores, eixos- quando parte de res de pó aerómetros, acepdedores elé- •travadeiras, telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamentos,,tr-ilhoi
Laboratorio Radical Md'. máquinas, êmbolos quando parte de tricos, alto-falantes, arnlificadores elé- par aportas de correr, taças. tavessas,
máquinas, engenho de serra, engenho tricos, ainassadeiras. arder/4. .hatedei:
Janeiro
de cana. engrenagens guardo parte de amprificadores elétricos, aalassadeiras, turibulos: .vasos, vasilhames, verrumas •
antenas, batedeiras, balança comum e
máquinas, freios quando parte de
Termo i.°587.314, de 22-4-1963
Classe 3
quinas, guinchos de fricção, guinchos elétrica. barómetrus °aterias ae actur'i.
Francisco Guerino
.
•
koduto farmacêutico indicado no tra- para caçambas de arresto,. 'guinchos de lador s, bnáculos,
as iinbinas. )6.
Rio
Grande do "Sul
unento da anemia, desnutrição, ticuras;
r;as
'adução.
rx:era
Pára
fins
.cura.
k
transorte aéreb, geradores a gazolina.
tenia, astenia e convalescenças
guindastes, limadores de 'cano .i.m. trvos, r otões de cama r.hai elttricas
DRORROGAÇAO,
máquinas
de imrimipr, lubrificadores boml-as Medidoras bus . na, kissolas, naTermo n.° 587.304, de 22-4-1963
kcos caixas d'e'
quando. arte de máquinas a vapor; terias cif tricas, bules
Laboratório Medical Ltda.
4. a câmaras viç r.r .t eas e buimáquinas de lavar roupa, máquinas de
.
Guanabara
costura, ináquinÁs -de- furar radial e - gráficas, ,cafpainhas elétricas, chassis de
horizontal, máquinas para o fabrico - e rádios, chaves elétricas, cinema tógrafos,
PRORROGAÇÃO .
acabamento de latas. e outros reqpien- cronografos: cronômetros, c, unbustoreS
gás,. cidômetros, cristais., de rádio.
tes. metálicos, máquinas borracheiras e
máquinas _ texteis, máquinas de tirar condensadores. cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, chaves atitocortiça, máquinas 'de limpar 'e afiar fa-. maticas, capacitores de Obqado, cadali(da.
caS, molas para máquinas, máquinas citores eletrolíticos, calibradores. dis
uaboratori o Medical
frigorificas. máquinas 'de rotular, mar- para telefones,' discos gravados, diais,
Rio to .unelro
telos a vapor, moinhos e mós 'não despertadores. enceradeira., el. , tricas, enagriColas, motores de combustão inter- genho de assar carne, espe tios óticos,
Classe
3
,
Produto farmacêutico Indicado' como na, elétricos e a gás, motores pafa bi- esticadores de luvas, espelhos de piás..
cicletas e motocicletas; pentes- quando ticos para eletricidade, esterilizadores,
Classe 44'
cadjuvante no tratamento da
parte de, máquinas, penteadores de tea- xtintores de incêndio, ferros elétricos de
Fumos
Terra° n.° 587.305, de 22-4-1963
res, rolos _para estradas, serras mecâni- soldar, filtros .e aparelhos filtrantes, filTermo n.o 587.315, de 22-4-1963
Alvaro Barbosa & Martins
cas, 'serras hidráulicas, ' serras de fita, tros para óleo, filmes falados„ fogões,
• (Prorrogação)
Guanabara
tórnos mecânicos .tórnoi de revólver, fogareiros, fusíveis: faróis corro' acessóCompanhia de Charutos Poock, Sutôrnos automáticos, termos -werticais, rios de veículos para sinalização e para
. ce.ssora de .Poock & Cia.
turbinas, tubulações para caldeiras, iluminação em geral, filmes revelados.
PRORROGAÇÃO
Rio ,Grande do Sul
velas de ignição para motores, válvu: fôrmas eléti.cas, fervedores. frigoríficos,.
. las e ventiladores . quando parte de' fotómetros fios elétricos., faros de inI R IC A DE TINTA,S)IENElti
'f,4ORROPA.e40
terferência, fotógrafos, garra fas técnicas,
máquinas
geladeiras, globos para lamoadas, globos
.
Classe' 8
-Classe 1
Abaixa luzes ct elámpião, ahajours, para lanternas, globos terrestres, para
Titulo
acumuladores, actinómetros," amperôme. ensino, gravadores, holofotes incubadotros, amortecedores de rádio e frequen res, indicadores cLe Vácuo, instrumentos
rermo no 587.306, de 22-4-1963
cia, anemômetros, aparelhos de --televi. de alarme, interruptores. !árnpadas inAlvaro_ Barbosa Ei Martins
aparêlhos para ilum'ilação, inclu- candescentes, lâmpadas cody.,ns. -nes,
Guanabara .
sive os considerados acessórios de vai. liquidificadores, maçaricos para soldar,
culos, aparelros para anúncios mecâni- caldear e cortar, máquinas de lazer
,,PRORROGAC-ÃO
cos, aparelhos aquecedores e medidores, café, mostradores para' rádio, moinhos
aparelhos cromográficas, aparelhos de de café, transformadores, tostadeiras, tribarbear elétricos, aparelhos registrado- pés para fotografias, válvulas para ráres é- medidores de distâncias, apare- dios, válvulas de descarga. válvulas de
ca DOURADO PRETO
válvulas de vácuo e ventiladores
lhos para purificar água, , aparelhos de
Classe 1
Classe 11.
sinais lampejantes, aparelhos reguladoTintas e vernizes,. produtos ara reavi- res de gás, aparelhos de galvanoplastia. Ferragens, -ferramentas de tôda espécie,
Classe 44
var pinturas, óleos para descorar, secutelaria em - geral e oUtros artigos de
Charutos
cantes e redutores, alvaiades e gomas tográficos, aparelhos automáticos para metal, a saber: alicates, alavancas, aracender
e
regular
gás,
aparelhos
para
mações
para
OCulos,.
arruelas,
argolas,
lacas
Termo rt.' 587.316, de 22-4-1963
separar café, aparelhos para aquecer aldravas, armações de metal,. abridores
•
(Prorrogação)
edifícios, aparelhos para experimentar de latas, 'aranie liáo ou farpado, assa-,
Termo n.° 587.307, de 22-4-1963
Danneman, Comércio e Imistria de
ananim, aparelhos para destruir, inse- deiras, açucareiros:'brocs,-bigornas, baiAlvaro Barbosa 6 Martins
Fumos Ltda. — "Dancoin"
tos, aparelhos náuticos científicos, apa- xelas, bandejas, -bacias, baldes, bomboGuanabara
•
' Bahia
rêlhos de ótica, aparelhos pulverizado- nieres; bules; cadinhos, cadeados, CasPRORRdGAÇAC
ziele tiçais, colheres para. pedreiros, correnres, aparelros para aquecimento .ie
PRORROGAÇÃO,
água,- aparelhos geradores eletroquimi- tes, cabides, chaves, cremones,- chaves
cos, aparelhos para' recepção, reprodu- de parafusos. conexões 'para encana,ção de som e sónicos, aparelhos auto- mento', colunas, .caixas de metal para
máticos eléétricos de passar, aparelhos portões, canos de metal, chaves de4en•
Classe 1.
para espremer frutas e legumes, apare- da, chave inglesa. cabeções, canàas,
AIsfaiades, gomas Pacas, tintas e ~at- lhos de alta tensão, aparêlhos de pro- copos, cachepots; centros de mesa, ,co..
m, produtos para reavivar pinturas, teção contra acidente de operários. queteleiras, "caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçam
óleos para descorar, secantes e
aparelhos 'a fiadores d eferramentas, las, chaleiras, -cafeteiras, conchas, -coaredutores
aparelhos distribuidores de sabão e de dores, . distintivos, 'dobradiças, enxadas,
• erra'os ns. 587.308- â . 587.310, .ele desincrustantes para instalações áanitá- enxadões, esferas, engates, esguichos emrlas,, aparelhos esterilizadores, aparelhos feitas -para arreiós, estribos, esferas
•.
22-4-1963 • .
•
e Instrumentos usados na engenharia, para arreios, espumadeiras; formões,
Eletrônica Industrial S . A
' Termo n. 9 587.
22-4-63
agrimensura geodézia, aparelhos gasei- foices, ferro para cortar capim, .ferroSão Paulo
Ciba S" Anonyme
ficadores, ajaarelhos de" análises, aparê- lhoà, facas, betes.. fechaduras, ferro co..
lhos "ozonizadores, aparelhos pasteuri- mum a carvão, fruteiras, funis,' fôrmas
zadores, aparelhos reguladores e estabi- para doces, irelos . para " estradas de
lizadores da pressão e "do fluxo' de ga- ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garses e liquidos, aparelhos para salva- fos, ganchos para quadros, gonzos para
-mento e para sinalização, aparelros carruagens: insígnias, limas, lâminas, li'para escafandristas, aparelhos' para 1;di. coreiros, latas de lixo, jarra., machadiClasse -6
Classe 2
tquezedores de ânua de alimentação.
barri:
.;
máquinns
de
c-.rtar-frios,_
Preparados
usados
na .medicina vete.'
• PREÇO DO . NÚMERO' DE HOJE: Cr$ 4,00 .
rinária
. as de ar para pneuniaticos, bombas
587.303, de 22-4-1963
'Um
Laboratório 'Medical Ltda.
Guanabara
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