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SEÇÃO III
ANO XXI - N.° 13.2

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 11, DE JULHO DE 1963
-

DEPARTAMENTO NACIONAI.
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 9 de julho de 1963
Portaria n° 52,
de 70 de fevereiro de 1963
O Ministro de Estado da Indústria
e do Comércio tendo em vista o
disposto no artigo 49 do Decreto-Lei
número 9.933, de 26 de janeiro de
1946, resolve autorizar Eliezer Maciel Soares para desempenhar a /unção de Agente de Propriedade Industrial.
António Balbino.
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 9 de julho de 1963
Notificação

Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei número 4.048, de 29 de dezembro
de 1961 e mais dez dias - para
eventuais juntadas de . recursos, e do
mesmo não se tendo valido nenhum
interessado. ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a éste Departamento a fim,
de efetuarem o pagamento da taxa
final concernentes a expedição dos
respectivos certificados dentro do
prazo de sessenta dias - na forma
do parágrafo único do artigo 134 do
Código da Propriedade Industrial.
,PRIVILEGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDO
Republicado por ter saldo com incorreçUs.
Têrrnos:
N° 107.949 - Um Mecanismo Esfriador à água, para motor de combustão interna, do tipo horisonta 1 Requerente Marukyu - Indústria
de Máqu inas Agrícolas Limitada.
Expediente do Diretor cia Divisão de
Privilés.iios de Invenção.
Rio, 9 de Julho de ,963
.. • .

Notificação

Uma vez 'decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei número 4.048, de 29 de dezembro
de 1961 e ma i s dez dias para
evcnh:nk juntadas de recursos, e do
me-mo .nio se tendo valido nenhum
interer ,-:-rio, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a com-

N.° 117.776- Nóvo modelo de
máquina de escrever - Requer.n.
te - Spert• y Rant.' Corpoi•ation.
N.° 118.835 - Aperfeiçoamentos introduzidos em aparelhos para
N. 0 110.157 - Mangueira exten- leitura de microfilmes - Regue- Ey.
dH
emer
veline . Germine (lar
sível eletrivamente condutora, - rraeunte
liequerente, - 'lhe Houver ComPany,
N.0 110.277 - AperfeiçoamnN.° 110.755 - Aperfeiçoamen- log introduzidos em um vonjunto
tos sói-n. 0 eu relativos a materiais im p ressor em alto ou baixo relevo
erromagnéticos - Requerente - - Requerente - Walter Marini de
N. V. Philips' Gloeirampenfahrie- Azevedo.
,ken.
N.° 89.883 - Processo para a poN. 0 110.922 - NOvo processo limeriação‘ catalítica do material mopara fabricação de matrizes - Re- nomero compreendendo pelo menos
querente - Bruno Jakob Ado:f um-dierio conjugado - Requerente:
Philips Petro/eum Compány,
Eif ler.

REVISTA DA PROPRILDADE
INDUSTRIAL
parecer a éste Departamento a fim,
'de efetuarem o pagamento da taxa
final concernentes a expedição doa
respectivos certificados dentro do
prazo de sessenta dias - na forma
do parágrafo único do artigo 134 do
Código da Propriedade Industrial.
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO
Térmos:
N° 87.212 - Novo Dispositivo de
Tração para Veículos Motorizaeos
- Requerente - Dente - Searainelli.
N° 89.542 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a máquina de grampear
- Requerente - Werner - Schafroth
1\19 114.922 Paredes Edificáveis,
constitudas por paineis múltiplos e
destinadas a suportarem cargas, bem
como a respectiva unidade de painel
constitutiva - Requerente - Robert
Renker Keiler,
1\19 117.341 - Novo tipo de diferencial cambiador - de velocidade Requerente - Jesus Laguna Martins:N° 117.452 - Registrador Consecutivo - Requerente - Controla
Company of America.

N.° • 110 .. 976 - Mecanismo transferidor - Requerente nium Internatèonal Inc.
N. o 110.986 - Processo para a
obtenção deeorpos ligados constituídos por alumínio e-alumínio de
sinterização*- Requerente - Alumioium Industrie Aktien Gesellschaft.
N.°. 111.052 - Processo para
preparar 1- (a nitro. furfuril.deno
amino) 2 imidazolidino dona Requerente - The Norwich Pitarmaca' Company.
N.0 111.217 - Aperfeiçoamentos na t• egulagem térmica dps fornos para temperar o vidro - Requerente - •Compagnie de Saint
Gobain.
'
-r!*
N.° 111.583- - Mv° modelo de
caçarola - Requerente - Alexandre Elsaesser.
N.° 112.163 - Aperfeiçoamentos em metal em chapa de grãos
orientados - Requerente - General Electric Company.
N.° 112.247 -, Implemento de
a condicionamento de feno - Requerente - Brady Manufacturing
Corporation.

N° 93.095 - Aparelhagem, para a
separação de fibras e Partes carnosos de plantas Requerente Coxpagaie de Saint Cobaia.
N° 97.996 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a lentes - Requerente
- Comnagnie de Saint Gobain.
1\1 9 107.200 - Revestimento de
Superfjcies - Requerente - Pittsburgh Plate Gess Company.
N.o 107.985 - Material :de um
só componente nava a diazotipia 'Requerente - Kalle (5; Co. Aktienges ellsch ft.
N.° 112.325 - Método e produto
N. o 108.918 - Aperfeipaamen- para a p reservatáo de frutos dutos em rabeias para arpões .- Re- rantes transporte e armazenamento
- Eduardo Lima Castro. - Requerente - HisatOsi Absumi.
N.° 115.031 - Vaso de descarga
• NP 109.434 - Aperfeiçoamentos em sistema hidraulico regula- com comporta misturadora - Redor de velocidade com relé de re i- querente. - Fuller Company,
- Requerente - General
N.o 115.231 --Processo de faElectric Company,
bricação de produtos refratários N. o 109.725 - Bobinador • de ti- Requerente - Pecbiney Compar
las metálicasRequerente
- Lee nie de Produits Chimiques et Elec,trome tallurgiques.
Wilson.
•
No 110.022 - AnerfeicoamenN.o 116:757 ias referentes
referentes a máquinas ~és- I o. em
eelahvos a distribuição
Moas de lavar 1-mina - nentierente• :e
- Reo rierente..- J.
- Hoover Limited,
Lyons
Company Vinil:ed.

N.° 100.401 - Procesro de fabricação _de novos sais de netil - 4
beta - halogeno
etil - 5 tiao/as - Re q uerentes: - Raymond
Charonnat, Paul Lechat, Jean Chereton. e André Boirne. •
N.° 100.467 - Arruela de vedação Para junt ade canalização e junta comportando sua aplicação - Req uerente: Compagnie de Pont A
- Mausson
•
/'n .° 100.882 - Aperfeiçoasnentos
era ou relativos a aditivos para lubrificantes - R equerente: Ca strol
Lirnited
N.° 102.054 - Aperfeiçoamentos
relativos a métodos de cerre ka r
ac umuladores - Req
uerente: - J.
Stone 8s Company (Deptford) Lirnited

N.° 103.294 -. Aperfeiçoamentos
era ferros elétricos de passar roupas
- Requerente: Joaquim Ferreira
Guerra,
•
N.° 106. 71 .4 - Processo para a
fabricação de p ersulfatos - Requerente: F M C - Corporation.
IV.° 107.884 - NU ° tipo de core.
posições para o contrôle de i nseto'.
- Req uerente: Lee Ratner,
N.° 108.065 - P rocesso para.
obtenção de perOxido de hidrogénio.
de s oluções, por meio de destilação:
- Req uerente: Her Bert Schmidt,
N.° 1 08:083 - Espoleta para projeteis não raiados - Requerentes:
Helmui - Junghans Gebruder Junghans - Ag.
N. ° 109.399 - Processo P
oro e
tra tamento de fibras - Requerente
- Carlyle - Harmon .
N.° 109.447 - Luminária - requerente: Wes ti nghOuse
Electric Corp oration .

N.° 111.128 - Aperfeiçoamento*
sôbre oit
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As Repartições Públicas
- As Repartições PúblicaãEXPE.DIENTE
cingir-se-sio • as -assinuturcu
deverão remeter o expediente
renovadas até 28 .d6
destinado Ó publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL - anuais
fevereiro
de 'cada ano e' ãã
jornais, diariamente, até às
DIRISTOR Ga *AL
iniciadas,
em
- qualquer época,
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO FEREIRA
pelos
órgãos
competentes.
,
•
quando deverão fazei-to até ás
•
-A
fim
de
possibilitar
a
reCHAPA 00 St[RVIÇO 0111 PUBLICOÇ ES
CHEFE ta * sacro me aeiseção
11,30 horas. .
- FLORIANO GUIMARÃES messa de valores acompanha- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALVESdos de esclarecimentos quanto
tes à matéria retribuída, nos
à sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO
OFICIAL
casos de erros ou omissões, deusem os interessados prele
sçÂo
verão ser formuladas por esrencialmenie cheque ou vale
•m...mont• ao Ooportamooto
Coçado d. oublloidado
crito, à Seçãn de Redação, das
ao.
InelluatirM•
postal,
emitidos a favor .3dc
9 às 17,30 horas; no máximo
•
a.
Tesoureiro
do Departamentc
até 72 horas após a enteia dos
hr.presso nas cilicio:isco Departamento de Imprense Nacional
de
im
prensa
Nacional.
órgãos oficiais.
- Os suplementos às edi
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais só se
dactilografados e autenticados,
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PAR ricuunEs
ilarem no .ata da autos
reito, rasuras e emendas.
atsuorla.ic
Capital e Interior:
Capital e Interior:
- Excetuadas as para o Semestre . . Cr$- 600,00 Serriestre . • Cr$ 450,00 - O funcionário público' fe
exterior, que serão- sempre Ano
dera!, para fazer jus ao desCr$ 1.200,00 Ano
Cr$
900.00 conto
anuais, as assinaturas poderindicado, deverá' provai
Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époesta condição no ato da assi
ca, por seis meses ou um ano. Ano
Cr$ 1.300,00 Ano
:Cr$ 1.000,00 notara.
- As assinaturas -vencidas
- O custo de cada erempla,
poderão ser, suspensos • sem parte superictr do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiai.
impre-sos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresciaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesma
renovaçãn com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por anis
a veri/icação do prazo de vali-, que findará.
dade de suas assinaturas, na A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias. decorrido.
elo

Proprl

a. 11111renetéN0

HmeliMeria

Ctornèweblo

•

stompostoe orgânicos - Requerente:
The British Drug Houses Limited.
N.° 111.147 - Processo de polienerização com um 'indiciador peroxi-di-carbonato formado - in - situ
- Requerente: The Goodyear Tire
ds Rubber Company.
N.° 1110.182 Processo para a
preparação de novos pirazois - Requerente: - E. I. Du-Pont "de Nemoura And Company.
Arvore N P 111.487
- Requerente: Mard Continental, Inc.
NP 112.874 - Oxidação de xilenos
- Requerente: Chemisch Werke -Witten Gesellschaft - Mit - Beschrankter Haftung.
N.° 114.898 - Aperfeiçoamentos
em limpar pára-brisa - requerente
Tsico-Foffierth Limited.
N.° 120.598 - Artigos de Espuma
de - Poliestireno - Requerente Company.
Paper.
St. Regia
N.° 132.796 - Aparelho para preparação de soluções de uso fremiutico, injetáVeis ou não - Requerente: Laboratório Climax • S. A.
N.° 91.824 - NOvo método • dia-.
Positivo respectivo para a medida das
pressões da água intersticial em massiços terrosos - Requerente: Geo•
técnica S. A.
NP 92.901 - Processo de Pr.,'
ração de derivados da fentiazina Requerente: •Egyesult Gyogyser te - Tapszergyar.
N.° 92.961 - Processo de preparação de derivados da fentiazina -GyogysRequerente - Egyesoult
lItt
s - Tepszergyer„
•••••..

NP 93.226 - Composição de fita
adesiva permanentemente pegajom e
sensível à pressão - Requerente Minnesota Mining And Manufactu,
ring Company.
N.° 101.400 - Processo para s
obtenço de novobiocina
mono-s6dica
N.° 102.712 -7 Processn e dispositivo para b estudo e a " medida da
característica dos solos - requerente: Louie François Augusto- Menard.„
N.° 102 784 - -Aperfeiçoamento
em dispositivos para a polimerização
em , massa - Requerente: Compegnie de Saint Gobain.
N.° 105.829 - Processo para preparar non " Compfist-ci esteroide - Requerente: Chas. -P fizer es Co. Inc.
NP 105.955 Processo para a
alfa-cloro-beta -sunino-iPàM. c--I
preparação de derivados de ácidos alfa - cloro - bete - andrio --Hofcarboxilicos - Requerente:
famann-la Loche Cie, Societe
Anonyrne (P. Hoffmann LA Rocha fa
Co. " Aktiengsellschaft).
•NP 107.'788" - Processo de . belogenação Resfuerente: Solvey tis
Cie.
N.° 108.388 Processo de dupla
reação de compostos orgânicos de
alumínio 'com olefinzs. - Requerente: Dr. Karl aiegler.
N.° 108.710 - Processo e dispositivo_ para o' resfriamento brusco de
gases de craquinização quentes - Requerente: Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vorm - Arneister
Lucius fle Bruning.
N.° 108440 - Processo e dispositivo para a aéraçEo de Equid..s com

N.° 108.876 - Processo para

N.° 115.428 - Compostos hetern

aperfeiçoar tingimento texteis - Re- cíclico; nitrogenados • processo' par

querente - Ciba Societe Anonyme prepará-lo - Requerente Asna-ricar
Cyanamid Company.
- Ciba Aktiengessellschaft.
N. o 116.318 - Processo de, fabri
N.° 109.929 - Processo de fabri- ração
película de celulose regenere
cação de sesquicloretos de alcoil alu- da nãoda
fibrosa
- Requerente Americe.
Requerente:
Chernische
mínio --Cyanamid
Company.
Werke Huls Aktierigsellschaft.
N. 0 116.498 - Processo qiiimicr
N.° 109.409 - Aparelho de alimentação de boquilhas - Requeren- para converter misturas -contendo sul
te: American Machine 8s Foundry. fato de bário e carbonatos em misturada sulfeto de bário e óxidos correspon
Company.
. AOS carbonatos - ReciierentN.° 109.542 - -Aperfeiçoamentos dentes
Drug Inc.
em distribuidores de gás para f6rnos Sterling
N.° 117.065 - Cabeçote rosqueadol
"de combustão parcial de hidro-car. eutomáticn
- Requerente' Indústrii
bonetos Requerente: Soeiete Bel. Mecânica Devin
Ltda.
ce de L'azote et Des Produits ChimiN.° 117.148 - Composições poli
ques du Marly..
tingiveis e preparação das ine-e
N.° 109.954 - Aperfeiçoamentos méricas
mas
Requerente
Se
em condutores elétricos isolados com cietà Generale Per Miontecatini.
L'Industria Mine
polietileno Requerente: General rena e Chimica.
;
Electric Company.
N.° 109.967 - Aparelho para su- N.° 117.442 - Processo para rbfi
primento e distribuição de gás - Re- nação de ferro usando migam° tãcni
querente: Union _ Carbide Corpdration. cemente puro - Requerente L'A - r Li
N.° 110.663 - Processo para * quide; Societé Anonyme Pour L'Eud.
construção de coberturas flutuantes e Et L'Exploitation des Procedes Geor
aparelhos pare sua aplicação - Re- ges Claude..
N.° 121.611 - Composição par.
qiierente: Chicago Bridge lk IrOn
Company.
revestimento' - Requerente Continen
sF N.° 111.983 - Processos de for- tal Ca Co. Inc.
mação e coleta de fibras de material
Modêlo de utilidade deferidos
mineral termo-amolecivel - Requerente Owens Corning Fibergas Corpo- N.° 104.374 - N8vo Modal° 11.
secador para roupas - Requerentration.
.
N. o 112.880 - Processo para ob- Murray Martin Potter.
tenção -de adubos fãcilmente separáveis N.° 112.094 - Nava moais: d.
na deeparefinização de óleos' hidrocar- fogão - Requerente 'Gemer Arn.
bonados por rneio de ureia - Regue- Enck.
lente Edeleanu Gesellschaft
N.° 104.230 -- Suporte para coa
dor de café - Requerente Othonie
N. 0 112.976 - Processo Para a
px.odução de derivados de Tiofeno - Pinto de Carvalho.
N.° 115.290 - Um boné de carta
.Requerante Ciba Societé Anonyme.
N.° 114.876 - Aperfeiçoamentos_ tina ou matericl análegd - .2equeren
gases, em particular, com ar atrnot.- ern enrojadeira's de,. papel para o fa- te Gráfica Almeldl Marques Ltda.
férico - Requerente: Gebr. /3.ecker bricaçãede- tubos - Requerente Ga- N. 115.550 - Novo esguicho osci
Apparatebau.
lente para água - Requerente .N5vc
briel Simão
Cia. Limitada.

Segunda-feira 15
seguicho oscilante para água auerente Fico Ferragem Ir6t1r.la a
l'iomércio Ltda.
N. o 92.291 - Nevo tipo de paneta múltipla - Requerente Erasmo
Carneiro S.A.
N.° 96.040 - Nevo modelo de nanesector para livro - Requerente Pedro
klartin.
N. o 99.185 - Aperfeiçoamentos em
dispositivo psra obtenção de aero"otogre fies - Requerente Milton Semi-mio Dahyr.
N.° 113 . i937 - Protetor impermeável para colchões e similares - Requerento Liclice S .A . Indústri ae Coroerei° de - Plásticos.
N.° 115.069 - Um nevo modilo
de recipiente para liquides, dotado de
funil e filtro - Requerente OrganizaÇáo Mac I nica paulista Ltda .
N. o 119.773 Nevo modelo de
boneca - Requerente Alfredo Felinpelli.
N.° 91.950 - Um raivo modelo
de capa imperrniável transforrnável
em muchila ou saco e duas tendas vara campanha - Requerente: Saio ..
mon Grunberg.
N.° 101.595 - Armerio-penteadeira para banheiros - Requerente Industrial Metalux Ltda.
N.° 142 . S2G
Nevo modêlo de
calçado ortopédico - (Tíbia-Vara)
- requerentes: - Rinaldo Victor de
Lernare e Antonio Eegringnero.
N.° 143.809 - Nevo modêlo de
alicate de corte para ajustagem das
presilhes de pulseiras para ,relógios
- Requerente - Rolf-Hellmann.
N.° 144.048 - Alça conjugável.
anatômica - Requerente - Ruy
Guedes de Mello. •
MODELOS INDUSTRIAIS
DEFERIDOS
N.° 130.759 - Um raivo modelo
de capa protetora para discos fonográficos - Requerente: - Nilo Santos Pinto.
N.° 137.424 - Nova e original
conf:guração ornamental aplicada e
câmaras de refrigeração - . Requerente: Ekipa Frio S. A. Indústria e Comércio de Refrigeração.
N.° 137.425 - No9a I3 original
configurcção atine:inerte] eplicada
acionadores do cargas exploSivai
Requererte• Welter Zminh-no.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO

wrrrrnmes

N.° 88.615 z7-. Aparelho para prender fenos de contebilidede a serem
preenchidas pelo processo * de calçar
- Requerente: Erwin Dtto Haberfele!.
;NT.° 90.784 - Processo continuo
fabricaçã ode poliestireno
Basol S. A. Indú stria e Comércio.
N.° 98.246 - Um processo para
woeu e 'r
-en-re.-er nermeável
,épel e-re -de h RI cria lu
Jena:ui-der e o sepereder de papel.
,ara pleees de b-terie assim produzilo - Reouerente: General Motors
:orperotion
N.° 100.220 - Aperfeiçoamento
-UI OU rele tivos a assento _móvel are
oável para geltsdeirrs e outros ? equerente: Paulo Ribeiro Gemeu-o.
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Agricultura, Comércio e Indústria LiN.o 109.936- - Ralo Pellizzetti
mitada - Arquive-se, de acOrdo ceM - CuMpra a exigência:
N.° 110.359 - 'Robert atirglietle
o artigo 9.° do Código..
- Cumpra a exigência.
N.° 139.359 - Um nevo tipo de
N. o 113.194 - Ilomag Boppabler
brinquedo semelhante a uma roleta Maschinenbangesellschaft M. 11. Il..
mágica - Requerente: Max Slobodã - Cumpra a 'exigência.
- Arquive-se de acerdo com o arti- I N.° 121.221 7- Pedro Paulo da
go 9.° do Código.
'Silveira - Cumpra a exigência.
N.° 139.806 - Um nevo tipo da
N° 77.473 - Main do Welfogareiro - Requerente: Francisco delas Monark. S. .1. - Cumpra
a
Maria Palhoto - Arquive-se, sie exigência.
acórdo com o artigo 9.° do Código. I N.° 85.562 - Alce 1iishep DarN.° 14(1.933 - Aparelhagem pa- , ‘ill - Cumpra a exigência.
ra retirar navios inteiros do fundo I N. o 90.021 - Nelson Cuituar5e3
N.° 111.865-- Nova massa plás- do mar - Requeente: Vittorio Batta- Tamarindo - Cumpra a exigência.
tica e processo de obtenção - Re- glia - Arquive-si, de acendo con?
N o 9-1.138 - Francisco Navarro
querente: Anage Luiz Benedicto Reis artigo 9.° do Código.
N.° 139.959 - Bomba hidráulica Cumpra a exigência.
Nerfini.
N. o 99.403 - Juana SarnirmaN.° 113.418 - Processo para o fa- - Requerente: Antonio Beto Passas
brico de uni disc omusical ilustrado Pinheiro - Arquive-se, de accirdo cher de Lilvin -Cumpra a exi• gência.'
e disco musical ilustrado obtido pelo cem o artigo 9.° do Código.
, N. 0 01.001 - Organização LiÀ
mesmo processo - Requeretne: Lui- , N .° 140.516 - Batedor radial au
temático - Requerente: Remissio lian Ltda. - Cumpra a exigência.
se Bardowizirs, nascida: Holezko.
N.° 101.709 - Campos e
Franco Lazo
Arquive-se, de acOrN.° 135.351 - Aperfeiçoamentos do com o artigo 9. 0 do COC'.ge.
Ltda. --I Cumpra a exigência.
•
em estatuetas - Requerente: Bruno - N.° 140.605 - • Nevo sieteme
N.o 105.”17 - João Benitez Gl.•
Balsimelli Neto.
trav para autemOveis -.. Requeren- ria"ntez - Cumpra a exigência. .
N.° 140.695 -- Processo de fa- te: Benedito José Tavares Leite -No 105.129 - Wein)? Ezkedt
briceção de madeira - requerente: A rqvive-se, de acOrdo com o artigo - Cumpra a exigência.
Genesio Rodrigues Medeiros.
9'.°- do Código.
N. o 105.181 - Shinichiro Koldo
etip-in'rn -a exigência-.
N.° 140.606 - lalavo.4tipo de seMODELOS DE UTILIDADES
N o 105.310 - .1 o gis Franco
medeira odulr.acleira - Requerente:
INDEFERIDOS
- Cu os ora
e tOncia.
Bened'to José Tavares Leite - ArN
o
105:220 - Terno Mecanica
'uive-se
de
ectirdo
com
o
ertigo
N.° -90.286 rn-ta Térmica
ItrIstan Ltda.' - clinnra a exigêndo Cód:go.
de: Antenor Arcuri.
cii.
N.° 103.053 - Nevo e original
N.° 140.607 - Nãvo tipo de ,sN° 112.71? - Prema' - Preis
modelo de laje de encaixe, para p a- se ea per:luro - Requerente: Be- s e riavato Nladeiras .1. vimentação - Requerente: -7 José nedito 'rosé Tevares Le!te - ArguiCurnora a exigênca.
Geedenzi.
ve-ee. de acerdo cem o 'a rtigo 0.° d.)
N o 112. +91;) - Pierre -Albert
Jospia
N.° 95.210 - Nevo t:po de amo- 'Código.
Ciimpra a exigência.
'
•
lador de facas e outros tipos semeN.o 113.0,U - Dtmlnp Elnither
DESISTÊNCIA
DE
PROCESSO
lhantes - Requerente: José Emilio
Company 1.irraed - Cumpra a exiAlvarez e Alvarez.
.
Maurice Plget - declaro a desia- ge nein
N.0 104.390 - Um suporta intei:
113.0611 -- ffiloarre Ilegatli(!•••
riço poro perfilados ou trilhos de tencia do pedido de pr i vilégio de in- ri
, - Cumpra a exigência.
cortinas - Requerente: Ferrtgens vença-o para Bloco q ee /abre - te r
N. o-Andras Kahnan
m
o
:
1
.
6
0
5
A
n
e
t
s
a
d
i
ê
\
•
Moreira Ltda.
- Cniyinra a exigência.
cie
e
arquive-se.
o
poceseo.
'N.° 95.581 - Tenouro para poder
NP . 113. esn. In .081 e 112, 582
- de Frenci-co Cruveliari de CarEurostock Ahstalt - declara a de- - It nInton V e zenlelt.
- Cumpra a
valho.
sistência do pedido de privilézie d:
N 113.15S - Ciark
N.° 109.501 - Régua de multiplas invençáo: Meias sem rostura e pro
fineliciedes - • Requerente: João As1 ces ses e Máquinas para fabricar as Crinnany'- Cumpra a exigêncih.
mesmas
-e-talim°
139.092.
Anotori.
N 113.102 - lantoing O • alioN.° 115.418 - Eletro Barco Ana- te-se a desistancia e arquive-se o pra- 'noz Cid - Cumpra a exigência.
Líbio - Requerente: Plinio de Frei.. Exig.Nlic•as:
N°
• 113.1;5 - Éslehan Viroga
tez:
NP 107.821 - ilermane Medei- cainuira a exigência
I
N.° 113.203 - Tr . e.) Volbert 1.1-•
N.° 115.519 - Nevo tipo de es- ros Melo - Cumpra a exigência.
cetra praia roupa - Reouerente: N.° 100.940 - Farbenfabriken mited - Cumpra a ex'gaciii.
Adriena Fichino e Ida Bolei.
Boyer Aktiengesellschaft. - Cum- I n .N.o 113.2 n 1 - .1. M. Voitli (1.
N.° 117.034 - Noivo modelo de pra' a exigência, •
,. 1). li•,- _ etwapra il exigência.
N o
engate • articulado pare rebocar veíNorthon li)(teirN .o 112 . 062 - Herm:Lilo de
Mo- fria da113.259.Capotas e EsInfainentos
culos - Requerente: Paulo • Kuester .•
• - Cumpra a exig•èhcia.
1 Para Veículos Ltda. - Ciiinpin a
N o 112.561 - Pittshurgh Nate rxiettnria.
MOEÉLO INDUSTRIAL
Glass Gempany - Cumpra 11 exi.N.° 113. 27•1 - kfartin Durdey
INDEFERIDO
gência.
I COnl'ad - Cumpra a exigência.
N°
112.573
Electric
Stcel
N o 113.289 -. Sebn g l n . Mo/ tot
N.° 132.904 - Nova configuração
em conjunto para cozinha - Reque- Foundrv Company - Cumpra a Ribeiro de Vaseorc • eltorc e foeiS
.x.g. „
.1sIalpho . A bra nebes Fabris rente: Oswaldo e Colombo..
N.o 112.687 - Kalle (.• Alai- C 11111pra a exigênc:a.
,•
GARANTIA DE PROPRIEDADE engeseischaft • - Cumpra a exiN° 11.1.312 - Donlep Iltil)hae
gência.
Limited - Cumpra a
N.° 138.120 - Aperfeiçoamentos 'N o 112.71 - The • Nalional Company
exig,ène ia.
Nb
em máquinas injetoras destinadas do Cash Register Company - Cumpra
N
.
tratamento e fortaletimento tio eolo a exigência.
.° 113.323 - Alexandre Nau.
- Requerente: Sylvio Fernando N.° 112. 716 - Ttie Nalionat mann Filho - Cumpra a exigência.
Meando - Arquive-se, de ' acerio
Register Company - Cumpra • N.° 113.330 - Itosalvo Munis
com o artigo 9.° do Código.
de Macedo - Cumpra a exigeqlein
a exigência.
NP
112.710
&
Co.
AktiN.° 113.35j - 1 incenni Client
N.° 138.192 - NOvo tipo de esCumpra a exigên- - Cumpra a exigência.
sento pneurrático para bicicletas mo engeseltschaft
. NO 113.353 - Trivelial
tonetee. lembretes e outros - Regue- cia..
k • R. -.1.
Eng enharia o C-onlêrcio - Cumpun
NO 112.805 - Jolic.5
rente: Vilien Emid, Joarez Meireles
a
exigência
de Castre - Arquive-se, de adirdo 'vil !e Corporation - Cumpra a exigência.
com o art:go 9. 0 do Código.
N.° 113.356 - Flavio Vallo
For
N o 110.130 - Indústria de Pa- nandes - Cumpra a exigència.
N.° 138.201 - Nevo tipo de abrifere
cr,n;•••,-0,•
`'nri
S.
A.
Cumpra
dor de garrafas
N. o 111. ad.t -; Gomk
"'''
ggio g la•
"-: ty
dor de lates - r
poa a err4e4floka.
-• •

N.° 110.577 - Aperfeiçoamentoe
em placas para pavimentação - Requerente: Pedreira Fronteira Ltda .
N.° 105.761 - Processo para a
purificação de hidrocarbonetos saturados, usados como fluidos auxiliares
para a polirnerização de etileno sob
baixa pressão - Requerente: Chemische Werke Hüls Aktiengsellschaft.
N.° 109.019 - Nevo processo de
ventilação em ,assentos, encostos revestidos com plástico em plástico em
gerei - Requerente: José Bresser
Brandão e Antonio Rinaldi:

•

•
•_
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•

N.0 117.375 -- Nontecatini, So- mungir é tiatores para construções
N.o 427.574 '. - I.uiz José de
N.o 113.365 - Guilherme Luiz.
ciciá Generale • Per 'L'Industria Mi- de .e.lratia.•:.• sailUo os' demiEs arti
Souza -- Cumpra a exigência.
Je-nné - Cumpra a exigência. :.
neraria e Chimica .-- Cumpra a g as exclusivamente agrícolas.
N.° 112:387 - Jorge Viana Istat. • •'N.° 131.177 - Angela Bittelli exigência. • .
N.° 231.898 - Durkopp elasZocchi
Cumpra
a
exigência.•
tina
Cumpra
a
exigência.
•
se 21 de Durkopp Werke Aktien120.301
Dello
Ferro
Diversos:
•
o
N.
. geselse ha f t. NO 113.404 -. 'leiga Indust, ia!
Cumpra, a exigência.
Si. A. - •Cumpra a exigência.
N.° . 236.2 .18 - Immédial --;N.° 10.219 - Toshimitsu NaNi.° 113..423*Prandi & Fial- • N.° 120.617 - Teimo ' Anzuate• a .- Arquive-Se o .proceso Ckasse 1 de Cassella . Farbwerke'
s
gasp
kaski Ltda. - Cumpra a olgènCumpra a exigência..
Renato Alves 'de Maikur.
N.° • 81.819
•
eia.
NP 212.790 - - 'Esslinger.N'Woll&
• N.° 120.281 - Carlos Planas Lima - Arquive-se o processo.
N.° • 113.428 - Dunlop Rubber Pons - Cum p ra a exigência.
Classe
Merkel & Co.
Company Limited -, Cumpra N.°• 120.263 - Dalton Ramos . EXPEDIENTE DA SEÇÃO
- N.° 257.807 - Chlorodont exigência. •
Brandão - Cumpra a exigência.
DE INTERFERfiNCIAS
Classe 48 de Leu Werke G. M.
Ernst Cvikl
N.o 116.737
B...:
N.0 119.382 - Cia. uimica Rito• De 9' de julho de 1963
Cumpt a a- exigência.
N.° 261.581 - Perrotts Lida: •
a exidia BrasileiraCumpra
-_
N.° 116.739 - Internationale
- 'Classe 23 de P•errollsi'Lianit,ed.
Baumaschinenfabrik Aktiengesel ls- gência.
- lvinifiração:
•N.° 265.266 - Tanga!
Classe, N.°. 122.648 - Adail Ramos Ri1
cima - Cumpra a . exigência.
•
Cari Zeis:
beire - Cumpra a exigência.- • ' . Uma vez "decorrido o prazo (le n.°' 8
N.° 116.768 Max .Lowenstein
N.°' 292-.220 - Vetrix tBleylo recursa previs o , pelo artigo 14 da
° 122 6,57 -,- Murillo Gonçal- Lei ta° 4.018 de) 29-12-61 e mais. Classe 23 de,Bleyleohg..1 •
N...
S. A. Fábrica Aliança de Artefa..
tos de Melais - Cumpra 1a exigên- ves Botelho - Cumpra a exigên- 10, dias para eventuais juntadas de
NP .300.821 - Escolar - Claáeia ..
cia.
recursos,
e
do
mesmo
não
'so
tendo
N.° 12 .1.782 - Cano, Redaelli - valido nenhum interessado, ficam se .41- de Fábrica de Laticinios EmN.o 117.419 - SoCietá Applica- ' Cumpra
boaba S. A.
a exigência. .
os • reqUerentes a-baixo • N.° 303.707 • --.--. Rugacetina
zioni Gomma Antivibranti Saga S..
N.° 119.058 - • Cicerd Ala rgues notificados
mencionados a, comparecer . a êste Classe 48 da. Manvel Indústria
la • A. - Cumpra a exigência.
•
ncia
- Cumpra. a exigência,,
epartamento a fim, ed efetuarem Comércio Ltda.
Emprèsa IndusN.° 117.586
120370 - Luico ln Nicolay o
paamento
da taxa final concer- . N.° 305.377 - 11-50 - Classe-18
gxv
trial flesso . Alossoró S. A. - Cumnentes a epedição dos respectios de. Dynamit Actien " Gesellschaft
• - Ciuripra a -exigêncla. .
pra exigência.
N.° 129.678 - Sociedade. •Ani5- 1 certificai-los de-ntro . do prazo (le. 60 V, ormals Alfred Nabal & Co.
N.° 111.032 - Móveis Movartià
Ltda. - - Cumpra a exigência. .
ninaa R e finar ia Magalhães - Cum- dias na forma • do parágrafo •-tIn'eo
N.01 331.323 - Tele Iling
" do art ., 134 do Código da ProprieN.o 112.380 - Heleno Kambers- pra a exigência: .
'Classe 32 de Rádio Rio Ltda.
d
N.° 118.680' l'uhlil" * dAdç Inustrial.
ky - Cumpra a exigência.
N.o 341.137 - Nôvo Mundo
•
Ltda. - - Cumpra a' exigência.
• Marans deferidas- •
N.0 ,123.351 - Celso Guimarães
Classe
26 de • Banco New° :Mundo
Londrina •
N.° 118.912 .-- S.
Arante Nogueira
Cumpra a• exiS. A.
N.°
128.551
Chocolil
ClasIndustrial - Verjra- 4 RePres.'11--- se, 41.- Requerente - Nilson Sa-.
gência:
N.o 345.475 - Sikalite N.° 130.516 - Orgardiação "itto tacões - SALI - Cumpra-a exi- hino. Pinho, •
se . 10 de .Raspar Winkler &
•
Pêcego Ltda. - Cumpra a .exigèn- gência.
Inhaber Dr. Svlienlwr Wiukler.
Classe
emma
133.081
eia.
•
N.0 110.315 - Farbenfabriken n 6N.-..11eoresnntações
N.° 135.094 - Louça - era se
de AlágítiN.° 138.860 - Brubo•Steirnruch Bayer Akt-engeseltschaft - Cum- i nas. Aldterea o Acessórios
'n.0 37 de. Ernprèsa Industrial GarRemiria.
pra a exigência.
Jawer
Cumpra- a exigênc'ia:
I S. A.. -- Considerando-se inexis-. cia S. A.
N o 87.563 - Metalúrgica GraN.° 373.771 - Ideal Ultrabril
- Rubens" Baião - tente a ONDCP50 Linat'po e para
arra Ltda. - Cumpra a exigência. Cumpra a exigência.- " •
•
H:- -Classe 1 de Ideal S. A. Tintas
1.4
.
y ernizes. •
.
NO 89.353 - Mareio • Duilio ! N-0 .141.379 - Rubens Baião - .sejam máquinas ou partes de má1
.
Pinto *- Cumpra a exigência. • Cumpra a exigência. -.N"
373.773
Ideal
Industrial quinas.
.
.
•
,,,
•,,
.
Classe
1
--,
Da
Ideal
Sociedade
AnãN.° 92.644 Turmas Imitada,- • NP. 102.781 . - Compagnie de
N.° 134 - 861 - EP "-ilen • ,..,
- Classe
",
I nana Tintas Vernizes -- Sem direito
CumPra a exigênção e Comércio Ltda. -'Cumpra a Saint GObain
R - (Ir lr' n0 Quím ica '', - i t •
a
•
•
cia.
•
exigência. . •
1 N. 0 141.171 - Rosenhain __ ° Uso excaisivo da palavia Industrial.
NO 110.591 - Joaquim Gomes Classe 11 - E. S-limi•dt 7 Cia. .N9 371.921 ._... Mifipe - Classe 43
• N.° 92.698 - Samuel Liberman Ferreira - Cumpra a exigência.
- De 1.4 . ,carccicacc,
1- I. til
1\19 3/7.922 - ja.agua
Lerner --''Cumpra a exigência.. i •• N. 0 110.735 .Watl • ff Company Classe
114.40G - Edinal
Clas 43 - De 14 . Peccicacco.
Limited
Cumpra
a
exigência.
N.o 92.801
Dom:ngos- Gaud.o
se 4 er LI1.12 NiroP. ,
1\1' 378.603 - ISOnt Sono - Cumpra ta ekigência.
: • N° 153 241
E. M. S. -.CiasI N.° 111.145 - Cowles
2 =Da i'ernan_ o Pad_osa,
N. o 93:351
Artliur Felisberto Compan y - Cumpra a exigência. Si; 1 de •E lel anmetahlrg'ea Saudade se N°
379.772 - Dlabetamiaa ---- ClasMonteiro •• Cumpra
a
exigência.
N.° 111.281 - Ilex Industrial S.
se
3
Lac. Zamlion Labo.atóilos Par,
Lida
N. 0" 157.503 - (")•CO - Classe 47 nmcut.o
• .N o 96.761 - Eugenio Fabiano À. - Cumpra a exigência.
5 Sociedade Anôni ma
de Sncony Vacu= Oil Company
- Cumpra a exigência.
N9 382.644 -- Maiicoo - Classe
NP 112.0 .13*.- Fábrica de Acor- Inerroorrteil
42 --• _Lie -Cd Moilcdo Veiga. à
deõe,s Sonelli 'Ltda. Cumpra a
' N.o 95.589 - José
NP 190.307
Dr. . Dralle
cjosse
Ni 387.326 - F.- Q. E. varez e Manoel -Martinez Castelló exigência. •
rip Geou* Dralle
- Cumpra a exigência.
Equipamentos Químicos
N° 205.M9 - Ulisa - Classe 8 se 8 _.,
NP 117.744 - Societe des Bre1•
Elétrico
L:inítada.
Ltda.
-'
'vats
J.
A.
Gre,gorre
'Cumpra
a
de
Eletro
Mecânica
N.o 100.057 - José Domingue.s
;N°
311.
Clorcz_d
Classe
3
Gonairlerair4o-se,
e-o-mo
revelados
os
.
exigência..
- Cumpra a exigência.
'De - Instituto Hormoguiraico e Biofilmes eiruivas foto gráficas• o exN,0 400.'056 - Rocco Guerraro
N.o 117.906 - Silvio Gristoni - cluindo os exemnlares a -exPress50 lógico Sociedade Anônima.
- Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
genérica- . apare l hos .antomáticos • N° 392.310 - Intestovern11 ClasN° 192.140, - Tateki Hori - . N.0 11810G - Laszlo Trautwein elêtrrros.
se 3 - De Chcmisc.le 1.4abrik Von
- Cumpra a exigência. • Cumpra a exigência.
N.° 207.573
Fia•ura Degaito - Heyden Abtiengsellschpit.
N.° 103.027 - Luci° Naja N.° 118.209 - Giambattista Classe 11 de Cout'nliti, Caro & Ca. - N 392.379 - biucatax Piso
Cumpra a exigênii
a.
•.
• -N.° 211.005 - Tiger - Classe 6. tuante - .Classe 16 Eucatex
Ferrari -- Cumpra a exigência.
N.0 118.555 - Nelson Icibaci - de F,mnrêsa Ultramarifia de Inter- Sociedade Anônima - Indústila e Co• N.° 107:1.83 - Silvant-Borgatti
cambio S. A.
•
mércio -- Na . Classe 16 - E Sem •
Cumpra a exigênCia.
Cumpra a 'exigência.
•
direito io uso exclus.vo da . expressão
*-NO
242.e.ne
NP 110.254 - Maiora de Carva-Opera
N.° 103.713 - Norton Company
lho Chaves - Cumpra a exigência. - Cumpra a exigência.
n.o 40 - Carlos Pereira Indústrias Piso ,F•utuante.
1\19 392.381 - Eucatex Revestido
N.0 104.092 -••• OSE1181' Alves San- Oufol icas S. A. - Com e x.r11
1.9ã0
N.o 11.1.365.. - ZoltatrItut Illitsch
de cPra para remendos, cêbo e ver- Classe 16 1"- De Eucatcx Sociedade
Rosenburg Glueck - Cumpra à taba - Cumpra a exigência.
Anônima Indústria e Comércio
Sem
.
exigência.
•
N.° 103.070 -L- • LernfOrder Me- 11171‘1;.
direito ao uso exclusivo da expressão
228:000.
Williams
CiesN.0 114.278 . - Anacleto Carletti tallwaren G.
B. O. - Cu-m- se,' 3 de The J. B. Williams ,Com /Revestido.
- Cumpra a exigência.
pra a exigência.
•
pany:
N° 392.438 - Histiogal - Classe 3
•
NP 103.366 - Koppers Compa- "N.° 229.156
• NP 115..083 - . Artitur Lichtner
De Laboratórios Farmacêutos
.Soennocken ny
Inc.
Cumpra
a
exigência.
- Cumpra a exigênaia.
Classe 17 (In F. Soennerken.
, • Exactus Sociedade Anônima.
N.O. 117.476
Ab Banco N.0 111.'90Q
Alfredo. •Gnmes
229.276:
Persil
'Henke] 397.021 - Modesul -- Classe 1
Cumpra a exig Calda..
Glasse . 6 j-0Henket & Cie. G. M. - N°
.
Villaça - Cumpra a •exigência.
De Modelismo do Sul Modesul-LiNP 115.310 - Kopper COMPEly 11... [I.
•
NP 117.520 - Manar Alves
mitada.
Tm.- Cumpra a exigência'
*
N.o 231.516
Lanz -' Classe 7
Barreto - Cumpra a exigência.
Ni 397,109 - M C - Claàse II'N.o
115.310
J.
Il.
Geigy
S.
de Ile • nrIeli Lanz Ati egesellsc ha ri __ De Metalúrgica Continental SociedaNO 118 179 - lyartinian'o RiA.Cumpra a exigência. • •
-- com nellisão de • máquinas de de Anônima.
paldi
Cumpra a exigência.
•

•-
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N.' 399.040 -- F_Tieirina Ideal De Laboratório de ProduClasse 2
tos Químicos e Veterinárois Vigor
mitada. .
N9 399.536 -- Revista de Homens De Murillo Pereira Reis.
. Classe 32
N° 399.585 - Cleide 34 - Classe
, • 11 "- De Indústria de Arames Cleide Sociedade Anônima.
N9 399.586 - Cleide 48 - Classe
11 - De Indústria. de Arames Cleide
Sociedade •Anôn:ma.
N° 399,537 - Gleire 35 - dasse
11 -• De .Indústria de Arames Cleide
Sociedade Aisôninia.
N° 399.588
Cleide 32 - Classe
.11
De Indústria de Arames Clelde
Sociedade Anónima.
N° 399.589 - Cleide 47
Clase
:11 - De Indistria •de Arames Cleide
Sociedade Anônima.
.
N° 399.611 - Filtro Lete - Classe 8 - De Povesi Companhia- Limitada - Sem exclusão de veles pára
filtros.
N° 100.558 .= Palmeira
Classe
4 - De Madeireira Palmeira Limitada.
N° 400.583 - Açucar Excelsior.Clasre J - De Socie:e de Secreries
Bresillennes.
N° '400.587 - Notícias -Municipais
Classe 32 - De Instituto Brasileiro
de Administração Municipal.
N9 100.590 - Sibral - Classe 50
- De Sociedade Imobiliária Urbano
Rural Sibral Limitada.
N° 400.632 - Gondomar - Classe
6 De Indústria Mecânica Condomar
Limitada.
- De Honsi Organização de-Representações Limitada.
• N° 401.771 - Machrans
41
De Irmãos Machtans Limitada.
N° 401.772
Arakel - Classe 36
- De. Arakelian Ô, Irmãos,- Substituindo-se 'alpargata por alpercata. .
No 401.947 - Primatol - Classe
2 - De. J. R. Gelgy Sociedade Ari&
• ninia.
•
N' 483.117 - Colobaril - Classe
3
De Laboratórios Silva Araújo
R5ussel Sociedade. Anônima.
• Frase de propaganda deferida
N,° 345.646 - Sabonete Memphis
Luva Pare seu Banho d. 48 de: Indústri ade Sabonetes e Perlu-.
tilarias Menphls Ltda.
de rieôrdo
com o artigo 121 . do Código. " N.° 346.764 -- Climax - O Re:
frigerador da Maiori - cl. 8 - de
Isnard C, Cia. S.A. -- 'Consércia e
Indústria . de aceire° com o artigo
.121 do Código.
•

-

Instgala cãmerciel deferida'
N.° 157.855 - 51Si .-- - Classes
8 - 11 - 13 - 14
15 - 17 25 -, 26 .- 28 e 40 - "ritz
- de acôrdo• com o' art;go 14 do
Código.
•
N.° 399.531 - Meca - el. .33 de , Cooperativa de Consumo do:. Médicos,' Engenheiros, Cirúrgicos, Dentistas e Advogado de Santos de
acôrdo com o artigo .114 do Código.
•

Nome comercial. deferido

N.° 220.185
Confrcções Remember Ltda. requerente - Confesçõ?s
Rcminember Ltda. - de acôrdo com
o artigo 109 do Código.
N,° 299.767 - Olive:ra Costa S.A
Comércio e . Indústria - requerente Oliveira Ceeta eS. Cnrnr!rclo e !na:orla - de acôrdo com o artigo 109
do Cód;go.

N.° 329.741 - Lemrnerz S.A.
Indústria 'Automobilística - requerente - Lemmerz S.A. Indústria Automobilística - de acôrdo com. o _artigo
109 n.° 2 do Código.

Diversos
N.° 236.474 - Hag Aktiengesellschaft ' - Aguarde-se.
N.° 210.585 - Heinr. I3oker Lis
Aguarde-se.
Co. Naumwerk
N.° 228.249 - Astur Tchakerian
8s Cia. - Aguarde-se.
N.° 232.577 - - Robert Brisch G.M.
B.H. - Aguarda-se.
N.° 237.451 - Daimler Benz Alctiengesellschaft, - Aguarde-se.
N.° 238.721 - Fortuna Werke
Spwzialmaschinenfabr:k A. G. Aguarde-se.
N.° 390.496
- Villares S. A. Par.
ticipações Industriais - Aguarde-se.
N.° 391.524 - Jaime Chiffer Aguarde-se,
N.° 391.634 - Lojas Maraoanã
Ltda. - Aguarde-Se.
N.° 397.092 - Feigenson • S. 'A.
Indústria e Comercio - Aguarda-se.
• N.° 397.108 - Metalúrgica Continental S. A. - Aguarde-se.
' N.°-397.266 - Importadora MotoCar S. A. - Aguarde-se.
N.° 397.267 - Importadora MotoCar S. A. - Aguarde-se.
N.° 398:974 - Wilson Brok Aguarde - se.
N.° 399,526 - Indústrias- Reunidas , Imperatriz
- Aguarde-se
N.° 599.527 - Indústrias Reunidas
Imperatriz Ltda. - Aguarde-se.
N.° 399.561 - Flavio Spohr
Aguarde-se
N.° 399.571 - Elio Pinto Tapares
- Aguarde-se.
N.° 399.577 - Affonso "Pezzuto
Aguarde-se.

N.° 340.373 -' Cia. Propac Comércio e Indústria - requerente Cia. Propac Comércio e Indústria
- de acórdo com 'o artigo 109 mimero 2 do Código.
N.° 398.018 Fábrica • de Calçados - Alcem aLtda. - requerente- Fábrica de Calçados Aloma- Ltda.
- de acórdo com o artigo 109 número
3 -do Código.
Titulo de estabelecimento .deferido
N.° '355.050 ,- Alfaiataria CredrBraS - cl. 33 e 36 - de Alfaiataria
Credi-Brai Ltda.: cl ,•• acôrdo com o
artigo 117 a ° 1 •l °Código, Incluindose a classe 33.
N.° ' 366110 - Manufatir-a Chasin.
- cl. 33 e 36 - de David Chasln
Registre-se, de acôrda
com o artigo 117 n.° 1 do Código.
• N.° 336.082 - Eletricidade Para
Autos Varela Indústria e Comércio
- cles,.es 6, 3. 11, 21. 39- --- 1-de Aquilino Cal Varr i a -..- cie acórdo com o
artl oo 117 n.° 1 do Código.'
N.? 393. 9 36 '- R estaurante Brasilia - ri. 41, 42 e 43 . . - de Restaurante Brasília aLtda. --:- de acórdo
com o a!•t-no 117 n.° 1 do Código.
• Morena indeferidas
N° 162.461Teartex - cl. 23
-----Ter-,dos e Ar-fatos Irschr S.A.
N° 211.436 - cl.
17 - ci oFabrielçen Talem
á Zona N.V.
• EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N° 226.045 - Figura de . Tear
DE PRORROGAÇÕES
cl. 23 - ' de Lanifício Itti S.A.
Rio, 9 de Julho de''1963 ,.
.N.° -239,366 - Eikonal- - cl. 1
de • Aofa Aktiengesellschaft Fur
Exigências
Phr,t J,e.ta fim
Termos:
N.°
União
c?. • 8
N.° 233.070 -- Vita Zahnfabrik H.
- des r-' 1,4 1/2 União Ltda.'
•
Reuter O.H.G. - Cufnpra a exigênN° 280.845 - Figura de. Tear - cia. •
ci. 23 -- de Cotonificio Candido RiN.° 203.071 - Vita Zahnf
abrik--1-1.
beiro Ltda.
Reuter O.H.G. - Cumpra a exigênN.°, 344.845 -• Ponto Final
cia.
- cl. 42 - de Bar 'Poli:,
N.° 418.389 - Heinrich Boeker
Fral
Ltda.'
as Co. Baurawerk Cumpra a exiN.° 345.341 - Vasco da Cama - gência.
N.° 422.124 - Gillette Roth-Buchd. 41 - de Pinto Bastos S.A. Inner G.m.b.H. Cumpra e exigêncorooraeões)..
" cia.
N.° 332.095
Mateol - classe
N.° 465.137 - Heinr. Büker 8s Co.
41
de Concentrado./ Nacionais S.A.
N.° 388.082 - Primavera - das- Baumwerk - Cumpra a exigência.
' N.° 537.853 - Lojas Bompreço de
se-42 - de João Garcia.
Calçados Ude; --- Cumpra a ex igên
N.° 393.588 - Lutécia - classe
-cia.
41 - de Laboratório Lutecia S. -A.
N.° 552.791 - Farmácia Berga• N.° 399.495 - Mankal - classe moschi Ltda. - Cumpra a exigência.
47
de Enrique Carceller
N.° 568.534 - Civilsan Engenharia Civil e Sanitária S. A. - Cumpra
.• Exigé'nciaa
- a exigência.
N.o 204.555 - Hermann Lier K.G.
N° 591.113 • - The International
- Cumpra a exigência.
Nickel Company (Mond) Limited N.° 220.925 - Ernst Scharff. Ko- Cumpra a exigência.
ber e. co. - Cumpra a exigência.
Ns. 591.116 -591.117 - 591.118
• N.° 226.661 - Kelle e, Co. Ak- 591.119 - 591.123 - Sport Club
tiengesellschaft '--- Cumpra a exigên- Corinthia.ns Paulista - Cumpra a exi-eia.
gência.
N.° 229.737 - Ludwici Scherk - •N.° 591.142 - Meyer-Schaedler
S. A. Indústria Mecânica - Cumpra
Cumpra a exigência..
a exigência.
N.° 237.071 - Farwerke Hoechst
N.° 591.163 - Manoel Àmbroslo
Aktiengesellsehaft: Vorm. Meister, Li- Filho S. A. - Cumpra a exigência.
cius 6 Bruning - Cumpra 'a exigênN.° 591.218 - J. B. Cardoso, Licia.
mitada - Cumpra a exigência.
N.0 591.219 - Irmãos Mayer S.A.
lí.° 378,425
Funtinod S. A. Máquinas e Materiais Gráficos - Cum- - Comercio, Indústria, Transportes e
pra a exigência,
"Aer; Cehlra - Cumpre a‘exigência.
•
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Diversos
N.° 413.342 -.Xaile as Co. Aktien.
gesellschaft - Aguarde-se a solução
a ser dada 'ao T. 127.100.
N.° 556.931 - João Augusto Leonesy Pontes - Não há que deferir
em vista do registro.
N.° 584.802 - Blenco Importadora e Exportadora Ltda. - Aguardese a solução do pedido de alteração
da firma.
N.9 591.037 --- Comercial e Importadora "Macalci" Ltda. - Aguarde
prazo.
Prorrognçío do Marcas
N.° 334.441 -- Evansol Evans
Medical Limited - classe 2 - Prorrogue-se o registro (fls. 12/14) retificando-se a data para 14-10-46.
Evans
N.° 384.829 - Colliron
Medical Limited - classe 3.- Prorrogue-se o registro. ‘N.° 411.568 - L.F.S.• - Sachtleben AG. -für Bergbau und Chemische Industrie -- cl. 1 - Prorroguese 10 96r9e.gistro com !Agência até 6-8
d
•

N.° 422.176 - Sukepar - Paulo
Proença - cl. 3 r--- Prorrogue-se o registro.
N.° 422.177 - Pivax - Paul;
Proença - cl. 3 - Prorrogue-se o registro. • '
N.° 422.179 - 'Anemias - PauloProença - cl. 3 - Prorrogue-se o
registro.
N..° 478.152 - Emblemática cl, 42
Martini 8s Rossi S:p.A.
- Prorrogue-se o registro.
>. N.° 478.221 - Narciso Azul • Perfumaria Lopes Indústria e Comer.
el. 48 - Prorrogue-es
elo S. A.
o ragistro.
N.° 478.456 - Kearoma - Comércio e Indústria de .Café "Estrêla
de Saúde" Ltda. - -ci. 41 - Prori ogue-se o registro.
.
• 478.474
N.°
- Metedada - And
ils Cia. Ltda. - cl. 36 - Prorrogue-.
se o registro.
N.° 478.575 - Época - Tecidos
Exportaçaciehm hm hm hm hm hmm
Casa da Época S. A. Importação •
Exportação - el. 23 - Prorrogue-se
o registro, ratificando-se a data para
1-6-51.
N.° 478.709 - Profer - Indústria
e Mercantil "Profer" S. A. - cl. 11
.Prorrogue-se o registro.
N.° 478.942 -- Lana '.-.,Sociedado
Comercial "Leria" Ltda. - cl. 14
-Prorrogue-se o+ registro.
N.° 50á.043 - Lactonal - C. 1L
130ehringee Soim - cl. 1 - Prorrogue-se o registro, com,. vigência até
25 - 9 - 61.
N° 526.420 - Pigalle - Bar e Res.
tanrante Pigalle Limitada - Classe
41, -- Prorrogue-se o registro.
N° 526.550 - Caçadar 1Tecidos
Custodio -Fernandes Sociedade Anónima - Classe 23 - Prorrogue-se o
:
•
registro.
Custodio,Tecidos
526.551
--‘r
N9
Custodio Fernandes Sociedade Anônima
- Classe 23 - Prorrogue-se o registro.
N° 537.684 Saninox Aço Inoxidável Fabril Guarilhos Sociedade•
Anônima - Classe 15 - Prorrogue-se
o registro.
I\T° 542.912 -- Ibesa - Ibesa Indústria Brasileira de Embalagerks
dedade Anónima - Classe 10 - Pu*,
rogue-se o registro,
•
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Hoover - The Hoo
.N.9 577.681_2 Tocld -.Todd Shi- ' N9'590.175
pyards Corporation -- Cl. 8 - Pror- ver , Company Ó' 46 - Pror
rogue-se o registro.
• rogue-se o registro contrato de expio
N. 579.552 - 'Vencedora ' Cal- ração a favor Hoover• Limited„ dcsp,
çados Kalaigien Ltda. - Cl. 36 - 10 de dezembro de 1956 Pet. 28.163-5_
Prorrogue-se o reigstro, retificando- - Cont. de exploração a favor d.
se a 'data para 14-11-53.
• -Hoover Brasileira Sociedade Ananim.
Indústria e Comércio - Não 'const580,289
Noblem
Koh-I- *N.9
Noor,•spojené Kovoprurnyslové závo- a datd- do despacho.
J:
dy, národni .podruk - -Cl. 12..
N° 591,141'- Liosulfona de Angel
Prorrogue-sé o registro.
•
- Instituto de Angeli do Brasil Produ
Belmiro tos Terapeuticos Sociedade Aruánim,-.N.9 580.548 - Tupy
& Cia. Ltda. - Cl. 3 - Prorrogue- - Classe 3
Prorogue-se o regls
.se o registro, tro,
A
• N. 581.356 - Anginopen
Lobo-.
ratório Especifarma S.A. - Cl. 3. • N° 591.143 - Emas' - Eletro Me
- Prorrogue-se o registro-.
• talurgicá ,Abrasilvos Salto Sociedad•
N.9 583.406 . - Esso - Humbie OU Anómala
C.lasie 3
Prorrogue-s,
& Refining ComPany - Classe 6 - o regiitro
'
Prorrogue-se o- registro, com contraIs.P.591.;152.0Arautoisto-to de exploração a favor de •Esso Waidcmar
Augusto, da Silva
C.lassç
Standard do _Brasil Inc., despacho
dini El Companhia 'Limitada . - Classe 5-6-60 Proc. n• 9 47.132-59. - Outro 32 - Prorrogue-se
. . o registro.. 1.,
PRORROGAÇÃO DE INSIGNIA DE .42 -- ,Prorrogue-se o registro, retifi- contrato de exploração, a favor de
N9 -. 5911153'
Optica- EstbetIca .Brasileira rle Petróleo S.A., des- Nelson
•.COMÉRCIO
candO-se a data para 18 de novembro' Esso
Dias
Rangel
- Classe
pacho 27-9-61, Pet, 55.288-60.
•
Prorrogue-se o registro, considerando
.
de
•
N.9 584.797 - Ayrol • Werneck - se como 'distintiva a forma da represenSafrany - João
Isaias Raw
N 9 574.530
N° 567.932 - Cultas
8 - 10 Classes 6
^, 4 '
Safrany
C,Lasse 32 - Prorrogue-se o regis- Quimica Farmacéutica Maurício Vil- tação da marca. ^
leia S.A, - Cl-. 3 - Prorrogue-se
16 e . 47 -Prorrogue-se o' registro.^: tro.
`,
N°
591.155
FundiçãC
reigstro,
retificando-se
a
data
para
o
• Teixeira 27-1-53.
N 9 568:064 - Legião
Brasil
Soledade
Anônima
Classe
PRORROGRAÇÃO - DE;•MARCAS parbosa - Companhia Limitada - - •N.9 '584.798 - Boletim do Campo
Prorrogue-se o registro;
Classe 42; - Prorrogue-se O 'registro, - Octacilio Almeida - Cl. n - -N°.
591.156 - Entretela Cambraia
N° 552.678 -7-2- Emblematica.Bloco
retificando-se a data para 29 de no- -Prorrogue-se. rétificando-se a data - Irmãos
Brudere; Sociedade Anon(
'para 27-6-53.
Reis, Cardoso, Botelho Sociedade Ano:. vembro de 1953.,• •-•
'
ma Fábrica de Tecidos Seniper; Ideir
•
nana Indústria Gráfica - .CLiisse 38
N. 585.502 --L• Plagentini N.9 568.282 ^- Sarna - Sarna S.A.
:Classes 2 -e 4 - Prorrogue-se c
ei.o.:rogive-se .o registro.' •
- Serviços -Acumuladores, Máquinas, J. Plagentini - Cl. 42 - Prorrogue- registro. .
se
o
registro.
•
Acessórios
.Cl.
8.
.-•
prorrogue-se
Permatex
• N 4 558.011- - Edilit
_
N° 591:171 Sassarico - A.. Pa
registro.
- Cimento e Amianto Sociedade Anô- o••N.9
N. 9 585.511 ' - Onysan - Onyx ranhos--Emblemática - Al- Chemicai
Classe 42 - Prorrogue:se ;I
Corporation
Classes
1
Classe 16 - Prorrogue-se o meida• 568.450
nima
Land S.A. •- Comércio e Im- e 2 -e- Prorrogue-se o registro.
registro.
registro. :
portação - •Cl. 6. - Prorrogue-se
N. 9 585.512 - Phi-O-Sol-- Onyx n N° 591.215 - Vapofier --•Vapnrier
Figura de Condores o registro, retificando-se a data para Chemical Corporation - Cl. 1. - Corporation - Classe 6 - Prorrogue. N 9 559.309
14-11-53.
Prorrogue-se o registro.
Classe
- Bebidas Koller Limitada
"se o registro, com exclusão de válvulas
N. 570.097 - Peters- Pe.ters }ler42 - Prorrogue-se o registro.
•
•
N. 585.596.- Bardahl
Bardahl 'magnéticas. .
1manos,- Compafiia Comercial e IndusSant'Ana - Pedreira trial, Soziedad Anonima - Cl. 42 •Manufacturing Corporation - Cl. 47
• N' 559.383
N
591.216\
Comprox.
Prorrogue-se
o
registro.
`. Sant Ana 'Limitada - :Classe ,1
- Prorrogue-se o registro, zetlficanz
N.9 .586.028
Sulandes - Chefie ;British' Petrolfun Company Limit1.do-se a data para 4-11-53.-.
.
Prorrogue-se o registro:Leão Felipe - Cl, 36
Prorrogue- ,Classe 46_ - Prorrogue-se o registro.
.Compa-^ 'N. 9 570.113 - 'Rato-Feriu - Co- se o registro.
N u 559.490
Simples
Th4 Bri.
N 9 591.217 -- B}'-Prox
585.806 - Alea
"Incitistria. s tish
Cias- cito Irmãos Técnica e Comercial S.A: de-.N9
nina Quimica Puas Ancoras»
Petroleum
Company
Limite4
-Produtos
Químicos
“Alca"
Ltda.
.o registro.
• •17 - Prorrogue-se o registro. ., -.Cl. 2 - Prorrogue-se
Prorrogue-se' o- registro>
- - Flansa, F. C. Mart- - Cl. 1 -- Prorrogue-se o registro. Classe 46
1n1° 586.844
Quina Petróleo San- 'N° 591.221 -- Vega Vega En.
Ltda. - Cl. 44 - ProrN° 560.607 - Brancoopaco Wanda feld
Dar - Perfumaria San-Dar Socieda- gcnharia , e Comércio Sociedade 'Aná- Companhia de Tintas e ..Vernizes rogue-se o registro. '
•
Classe 48 - Prorro- ciima - Classe 16 -- Prorrogue-se s
R. Montesano» -"Classe 1 - ProrN. 9 570.909 - Engrenagem - In- de Anónima
registro.
_j
rogue-Se o 'registro.
dústria e Comércio, Irmãos BervOsa gue-se o registro.
N° 587.070 -• Boa Ãini -- The Bon Frase de propaganda prorrogada
N' 560.608
Vencedora - Com- Ltda. - Cl. 11. - Prorrogue-se o
Arai Company - i•-• Classe -46 -' Prorpanhia 'de Tintas e Vernizes R. Mon- registro.
558.091 -- Regência a ROu9 - 571.238 - =eixo Aço Paulista rigue-se o . registro, retificando a data '"paN.°
' tesáno» - Classe 1
Prorrogue-se - •N.Fábrica
por Excelência - Cl. 36 -, de
de
Aço
Paulista
S.A.
:
para 13 de outubro de 1953.
. o registro. •
•Indústria de Roupas Regência
.Ci. 21 - Prorrogue-se o registro:
• N. 57.637 - Festa - Cari Leonl
N° 587.372 - Blolabo -- Laborató- S. A. - Prorrogue-se, retificanN° 560.610
Vanda. c,Rotulo
N.V. - CL - 44. - Prorrogue-se .o rio Clinico Silva Araujo Sociedade do-se a data para 19..11-1960;
- Companhia de Tintaa e Vernizes *R. registro.
N.o 56r.585 - A Paulistqu1
o
-Montesano» - Classe . 1 ProrrogueN.9 571.638 - Onitire
Cari Leo- Anó,nima --- Classe 3 - Prorogue-se
vale por duas - Cl.' 46 4; cb!
.
sé o registro. ;
ni N.V..
, Cl. -,44Prorrogue-se registro.
Agua s Sanitária' Super tilobn
• N° 589.011.- Protoza'cla - Massa Ltda. --, Prorrogue-se o registro.
N° 560.432 - Cerveja Preta -.D.. o registro. •.^,
.
• Amelia
Cervejaria -D. Amelia LimiN. 573.092 - Soalho - Bril S.A. Falida Laboratório Raul Leite SociedaNP 568.317 --- Ofertas destll
tada
Classe 42 - Prorrogue-se o Indústria e comércio - Cl. -46 - •de Anónima - Classe 2 - Prorrogue,
Prorrogue-se o registro.
. se o registro, retificando-se a data para Semana - Classes: 2 -registro.
Baldulno 28 de: novembrode 1953. .
N.9 573.182 - B W
- 9 -- 11- 12- 1S - IA =N° 561.232
Evora
Voa: Al- Weber
Cl. :11, -&, Cia. Ltda.
15
18 -- 21- 23 4- 2-1
meida G Filhos Limitoda
ClaSsc
IP
589.188
Geomicina
raboraProrrogue-se o registro.
26
28
- 30'- 34- 35--'
Prorrogue -se o registro.
. • - Meio Especifarina Sociedade Anónima
N. 9 574.119 - "Revista Therama,
41
CI.Nxçp 3 - Prorrogue-se o regis•• 36'- 37- ' 33 -39 ,- 40
. PRORROGAÇÃO DE INSIGNIA:DE Instituto Soro=liorrooterápico Nacio48 -2- 48 e 49
- 42 -- 43
nal S.A. ISON - Cl. 32. - Pror• . Mesbla Sociedade Anónima. • COMÉRCIO
rogue-se o registro.
1 9 589.189
A. Analergin
Laregistro.
N9 576.140 - Climom - Labora- boratório Especifarma Sociedade' Anô- Prorrogue:sse
N" 561.586 - Impa..tório Clirnax S.A. - Cl, 48 - Prof- nima
•
N.°
591.154
- Seu oculista
Classe
3
Prorrogue-se o
` Paraná Limitada Prot.- rogue-se o registro.
melhor, amigo que • 'seus Co'ho;
registro. •
rogue - se o registro:•
ZLQ 576.145- Climaxb
-• Laborade Cia
oraN° 589.501 - Defumado; Espiritual podem' ver - Ci. 8
N 562.152
Darling -Sontiena tório Climax S.A. - Cl. 2. •- ProrRangel
õptica
e Comércio.
A
Natureza'
Produtos
FarmaCauticos
* Cintas Darling Sociedade Anónima' rogue-se o registro.
- Classe 2 - Prorrogue-se Prorrogue-se o registro. :
N.9 576.22-1 - Ahnar - Alroar In- Limitada
Classe 36 - Prorrogue-se' o re- dústria
O registro.'
e
Comércio
S.A.
-C2.
11
Sinal de propciganda prorrjjaffi
Wstro.„ - - • e
. - Pronrogue-se o registre.
N Ó 589.629 - Anobcsin - Labora- . N.° 590.062 , - Boas roupa:
N° 565.433 - Casa 'Unau
JoaN. 576.944 - Litocerimica
Ce- tório Paulista de 'Biologia Sociedade
. abaria ' Casa Hanau Sociedade Anónima raralca 'São Caetano Cl. 16 Arión:ma - Classe 3 - Prorrogue-se Merecem bom 'trato *- Waldor
a-- Classe 13 - Prorrogue-se o re- - Prorrogue-se o registro, retifican- o registro, retificando -se a data para Tinturaria de Elite- - Cl.': 433 --.
de Waldorf S: A. Lavandéria, 1
gistro, /retificando-se a data part. 24 do-se a data para 22-11-53.
29 de novembro de 1959.
Tis
gi
nttruor.a. ria..--. ,Prorrogue-se
, .. 1 6 ,re.
Oe novembro de 1953,
N.9 576.0" - Senador -• Mas!. ed
N
Ó
589
.
630
Biologie°
Labora.
.
Prorrogue-se
o
re1n19 565.434- Cilanto N° So- Cia. Ltda
de • B:o1ogia Sociedade.
s todo
••
.
Noite amarelai prorrogado.
crel Sociedade de Cimentos Refrata- gi tro_
Anèn:cia
ClJsse 3 - Prorrogue-se
, N., 577.652 - Crystal
Campa',/• Especiais Limitada - -Clasie 16 altia 'Cervejaria Brainna - Cl. 41 o registro: retificando a data para 29
N.o, 5e7.395 --Certunica
'L.-,Prorregueoke o registro'.
- Prorrogue-se o registro.
cehte ,B. A. -- de 'Cerâmica BA
de setembro de : 1953. , .
•
•
N° 565.723 - Noturno - Editora
Abral Limitada - Classe 32 - Pror'rogue-se o registro.
N° 566.391 - Emblemática Latir:inios /ama Sociedade Anónima Classe' 41 - Prorrogue-se o regiáro.,.
N° 566.392 - Jambo - Torrefação
e Moagern de Café jambo Limitada Prorrogue-Se o registro.
Classe 41
. NÓ 556.675 - Ostrolite - Quanico Plástica Ostrolite LimitaPRORROGAÇÃO DE _MARCAS
da -- Classe -28 .Prorrogue-Se o xe. .
'
1Sis - _Laboratório gistro.
- '1\1° 543.755
Par,.
Classe 3 Wcsp Limitada
N 9 566.978 -- Belpar
dial 6 Companhia 'Limitada - Classe
.
rogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro, retifican, N' 545:146 -1- Benziaa-. -- Usina 41
do-Se
a data para 14 de_novembro de
Mctalurgica Joinville Swieciade Anóni-.
.
1953.
•
.1.9rorrogue-se o rcma - L.dasse'
egistro. :
N° 566.979 Be:par - Belli, PerPRORROGAÇÃO DE TITULO DE
• ,
- ESTABELECIMENTO
.
Casa Jane - -...' F.
N • 543.492
Tallavena 6 Companhia Limitada Prorrogue ise o re11.. f irlã .À5 3b:
.
gistro.
• N" 543.496 -L Gazapina - Cçrve^j.ir..a Gazapina 'Sociedade Anônima
ClaSac 42 - Prorrogue-se o registro

•

Segunda-feira 15
unária Pcrcelite S. A. - Prorrogue-se o registro.
•
N.° 575.447 - Casa Systeme
Ltda. - de Casa Systema Ltda.
- Prorrogue-se o registro.
Titia° de estabe:ecimento
Prorrogados
N.o 478.567 - Casa da Época
- Cl. 23 - de Tecidos Casa da
Época S. A., Importação e Exportação. - Prorrogue-se o reg:stro retificando-se a data para
Á-6-1951. -N.° 575.446 - Casa Systeme.
-Belo Horiz3nte - Minas Gerais
- Classe 17 - de Casa Systema
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO
DE DOCUMENTAÇA0
Rio, 9 de julho de 1963
Exigências
Têrmo N.° 138.587 - Nailotex S. A.
Fiação, Tecelagem e Confecções.
.
- Apresente clichê.
N.0,139.285 - A cebiades Sprea.
- Apresente clichê.
/"N.0 140.278 Duracour S. A.
Indústria e Comércio. - Apresente clichê.
Sperry Rand
N.° 140.881
Cerporaton. - Apresente clichê.
N.o 140.891 - Cia. Palermont
Industr'a t de Perfumes e Artigos
de Toucador. - Apresente
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Exigências
Laboratórios Ayerst Ltda. No pedido de averbação de contrato das marcas números 119.512
- 245.174.- - Apresente clichê.
Martini & Rossi S. A. Ilndústrio. e Comércio de Bebidas- No pedido de averbação de con.trato da marca 131.729. -Apresente clichê.
Laboratórios Ayerst Ltda. No pedido de averbação de contrato das marcas de números
147.712 - 146.318. - Apresente
os clichês.
Cia. Industrial Farmacêutica
- „No pedido de exploração de
contrato de exploração das marcas - 161.154 - 165.313. Apresente clichês.
Baker Herzog 'Produtos Qui!
micos Ltda. - No pedido de exp'oração de contrato na marca
n.o 152.870. - Cumpra a exigência.
Laboratrólos Andrdmaco S.A. No pedido de averbação de contrato
da marca n.9 188.712 - Apresente
clichê.
Cia. Brasileira de Equipamentos
Esportivos - No pedido de exploração de contrato n•9 21.083 - expressão de propaganda. - Apresente
clichê.
Duniop do Brasil S.A. Indústria
de Borracha - No pedido de exploração de contrato da marca número
165.463 - Apresente clichê.
Teddy do Brasil S.A. - No pedido de exploração de contrato das
marcas de ns. 221.212 - 22.213 221.215 - 221.214 - 221.640 - isto
é, um só clichê para tôda.s - Apresente clichê.
Metalúrgica Canco S.A. - No pedido de averbação de contrato da
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marca n•9 280.893 - Apresente clichê.
Cia. Electrolux S.A..- No pedido
de averbação de contrato da marca
234.349 - Apresente clichê.
Standard Branda of , Brazil Inc. -No pedido de averbação de contrato
da• marca n.9 254.450 - Apresente
Laboratórios Silva Araujo Roussel
S.A. - No pedido de averbação de
contrato da marca n•9 269.204 272.071 - Apresente clichê.
•
Têrmos:
N. 395.983 - Distribuidora de Ferragens e Ferramentas Fermotec Limitada - Apresente clichê.
N.9 397.917 - Kosinorama Propaganda. em Cinema Ltda. - Apresente clichê.
N. 405.959 - Salomão Jarawan Apresente clichê,
N.9 406.146 - Sonksen Chocolates
S.A. - Apresente• clichê.
N.9 406.775 - Kellog Company Apresente
clichê,
•
N.9, 406.965 -- /soa° Kauffman Apresente clichê,
N.9 407.000 - Zambon Laboratérros
Farmacêuticos S.A. - Apresente
clichê. N. 408.185 - Bar e Mercearia Paimolive Ltda. - Apresente clichê.
N. 403.429 - Protelax Indústria
de Estamparia Ltda. - Apresente
clichê.
N. 408.747. - Sociedade Técnica
Pinto da Rocha /Motores a Explosão
Ltda. - Apresente clichê.
N.9 407.641 - Metalúrgica Carioca
Indústria e Comércio Ltda. - Apresente clichê.
N.9 410.723 - Fielvetia Mercantil
e Exportadora Ltda. - Apresente
cliché.
N.9 413.731 - Tissages Rodier S.A.
- Cumpra a exigência.

N.9 413.888 - Starcom Mercantil
e Exportadora Ltda. - Apresente
clichê.
N. 413.890 - Velocímetro Bonde!.
rante Comercial Ltda. - Apresenta
N.9 413.957 - International Baste
Economy Corporation - Apresente
clichê.
N. 415.396 - Comércio e Ilidas.
trÇa Corazza Paloschi Ltda„- Apre.
sente clichê.
N.9 415.720 - Imperial de Ramos
Tecidos Ltda. - Apresente clichê. •
N. 416.948 - Cia. de Pesca Kraus
se - Apresente clichê.
N. 417.492 - Representações universal Ltda. - Apresente clichê.
N.9 420.014 - Indústria de Arte.
fatos Plásticos Plasténica Ltda. Apresente clichê.
N.9 420.055 - Getulio Lino da Sil.
va - Apresente clichê,
N.9 422.208 - Publicidade Karvas
Ltda. - Apresente clichê.
N.9 422.300 - Eva Steinhilber Apresente clichê.
N.9 422.979 - Jamartin, Comércio,
Indústria e Importação Ltda. Apresente cliché.
N.9 422.980 - Jamartin - Co..
mércio, Indústria e Importação Ltda.
- Apresente cliché.
N.9 425.539 - Farmácia Julio Roberto Ltda. - Apresente clichê.
N.9 425.892 - Farbenfabriken
Bayer Aktengesellschaft Apresente
N.9 426.630 - JoSé- Giolito Sobrinho - Apresente cliChê.
N.9 436.861 - Manufatura Nacional de Plásticos S.A. - Apresente
clichê.
N.9 436.863 - Manufatura Nacional de Plásticos S.A. - Apresente
clichê.
N.9 559.389 - Representações P11.•
mon Ltda. - A
' presente clichê.
•
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
NEGOCIOS INTERIORES
Repositório de doutrina. decisões aélminism
trativas, pareceres, acórdãos c?...4s tribunais jad:ciârios, legislação. acompanhado de índices
analitico e alfabético: Publicação trimestrais.
N. 82 - JUNHO DE 1962

Preço: Cr$ 300,00
VENDA t'.
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Ajves, 1:
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos Delo Serviço de Reembõlso festa!
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Sures ..» azo de GO dias para o deterimento do pedido. Durase: tese prazo podeião apTesentar suas opoot'ções ao Danar halabento
. Nadastani da P1Cfr Iac1e linclat-trial aqueles : ç'ae se jati:gruem prejudicados coro a sonoessatto dct aetistro requento .
Pubilearaõ fada de acórdo com o art. 133 do .04digo da Praleriadade Induatplal. Da data da puUleaaãO começará a
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Termo n.° 588.075, de 25-4-1963
• Confecções Du Barry Ltda.
Guanabara •
X

'

çoni.ecções
-

D-u Bà'rry Ltda.
Nome Come ai

Tema) n.° 588,076, de 25-4-1363'
Walter Roberto `Pecorano
São Paulo

-WÀLMARI_
INDUSTRIA IIRASILEIRA
Classe 40
Acolchoaaos para camas e pára Má-vais. almofadas, aparadosies, armários.
balcões para venda, • para móveis e
berços, biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés, catres, colchões, colchões
de molas cómodas, conversadeiras, casins, diváns, enxergões, escabelos, estantes, gabinetes' de telefone, guardacómoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de jantar, mobílias de quarto,
poltronas, _ prateleiras, • sofás e
sofás-cama estofados .
Termo ri.° 588.077, de 25-4-1963
Furtado
'
Rio Grande do Sul

=um wor

•n••nnn

I'

Termo n.°.588.086, ele 26-4-196., j
de beleza, água facial, água de lavanda, leiras para portas, tijolos, tubos de conIndústria e Comércio Ltda.'
água de colônia, • arminhos, água de ' ereto. . telhas, tacos, tubos de ventilação, Sinzal
S30 Paulo
guina, água de rosas, água de elfaze- tanques de cimento, vigas vigamentos.
mas, amônia perfumada . liaanda. 'cá pó,
vitros, venezianas
',e1tÇADOR
em- pedras, para banha, orilhant.nas,
Classe 6
- .
Ind. Brasileira
bandolinas, birons, cosméticos pára o
Betorielras,
briquetadores,
tranamontaClasse 41
cabelo, pestanas, cílios • e bigodes:
dores, cravadeiras, escavadeira a e
. Vinagre •
crayons, cremes para- a pele, carmins,
1,r
máquinas para drenagem
cheiros 'em pastilhas, em tabletes. em
Termo n.° 588.037, .de 26,4-1963 I
lentilhas, ern trociscos e co. pílulas,
Classe 7
Incl:itai.a e Comércio Ltda.
cr:mes Para barbear, cremas dental, Máquinas e utens.lios para • sereia usa- Sinaal
•s
depilatórios, desodorantes, dissolventes, dos exclusivamente na agricultura e
essências, extratos, estojos cie perfilares, horticultura - a saber: 'arados _abridores
3I NZAINk.
creme r;.ara limpeza da pele, para base de sulcos, adubadeiras, ancinhos cuecaBras].. elrt
de pó de arroz. esmaltes para uriná rimos e empilhadores . conitainados
Classe 43
escovas , para dentes, cabei o. rou,xas, arrancadores mecânicos para agricu
-aucilids e unhas,. fixadores para o cabelo. ra, batedeira d para cereais bombas Aguas gazosas, naturais 4-sti arti4iclais;
pestanas, cílios- e bigodes, fivelas para para adubar, ceifadeiras. carpideiras, Caldo de cana, caldos de frutas, guara- •
ná; refrescos, refrigerantes; soda;
o cabelo.- glicerina perfurnada4"p-ara uso ceifados 'para affoz„ charruas para agride toucador, grampos para o cabelo, culutura. cultivadores. debulhadorea,
Termo n.0 588.088, de 26-4-1963
para maquilagem, lança-perfumes lo- destocadores, desentegradores, 'esmaaa
r aastria
d
Mecânica Ybarra Ltda.
çõed, líquidos dentifrícios., em pasta, em dores para a agricultura. escarrificado" o Paulo
• geléia de petróleo perfumada. 'lápis, res, enchovadeiras, tacas para magiafBAllità
sabão em creme, em elixir ea em Pó . nas agricolas ferradeirasa gadannos,
' Ind. Brasileira,
líquidos para ondulação, permanente, garras para arado, grades • de discos
lixas para unhas; lacM, óleos - para o ou dentes, máquinas batedeira para
Classe 21
cabelo, pasta e pós parti :lautas, perfu- agricultura, máquinas insetitugas. .mámes, petróleo , . para uso de toucador, quinsa vaporizadoras,- máquinas
Alavanca de freio, amortecedores, an.
pastas e pó para as .unhas, pon-pons mungir.. máquinas niveladoras de terra. tcparos, barras de eixo, barras de freio,.
para pó de arroz; papéis perfumados. Máquinas ,
per‘uradoras para a- agricul- braçadeiras de mola, braçadeiras- de
eixo, capotas, carrocerias, freios,
canninados. e cern pó de arroz. pentes.: tura, máquinas de plantar. motoctiarpomadas perfurbada g
molas e paralamas
para
o
embelezaruas,
máquinas
regadeiras,
máquinas
de
tnento da cutis, pon-pons. pó de
roçar,,
de
semear.
para
sulfatar,'
cie
'
Termo
n.°
588.089, de 26-4-1963 r •
arroz .
tosquir, de triturar, de esfarelar terra.
• Alumínio Guarantã Ltda.
para irrigação; para matar forcai -Tis • e
• Termos ns.. 588.080 à 588.083,
São Paulo
"
outros insetos. para burritar e puiwn-i. de- 26-4-1963
,
GUARANI%
•
zar desinfetantes, para adubar.- para
Ind. Brasileira•
• Binasa -- Sociedade Brasileira de
agitar e espalhar palha para colher
.Empreendimentos Ltda.
. - algodão. para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agricolas
Para distinguir: . • Ferramentas • manuala
São Paulo
cortar árvores, para espalhar, para ca- terragens.cutelará e pequenás artigoi
pinar, máquinas combinadas para ae- de metal coinum, da indústria e comer- ,
mear e culturar, de desbanar. para en., cio da reqUerente, a saber: rarrackiai
..BINASA•
miar máquinas e moinhos para torra- e machos para fazer rosca braçadeiras,
•a
Ind. Brasileira
gens. máquinas toscadoras, ordenai:da artigos de metal 'para Janela'
res mecânicos, ráladoreS" 'mecânicos èo- escadas e cort,nados. a fiadores. aldralos compressores para a agricultura. vas, alavancas, alicates. a aniutállas.
Classe 16 •
sachadeiras • serneadeiras, segadeiras. ancinhos anéis para Chaves, chaveiros,
Para distinguir: Materiais' para cons--, cieadores de terra, tosadored: de gra- tachas. argolas, armações de toJd'm
truções e decorações: Argamassas, argi- ma, tratores agricolas, válvulas para . aros, rebites; arruelas. atiçadores azeila, areia, azulejos, batentes, balaustres.
• máquinas agricolas
:eiras. laminas e navalhas de barbear
. -.blocos de cimento, blocos para pavibroca. buris , bainhas, • baldes, inalas
Classe 50
mentação.. calhas, eimento. cal, cré;
zaimáziosa , bicos. •1hoses e oeá .ais de • .
grampeadores, - grampos -e ganchOs Para
Impressos em geral
atacadores para sapatos. bisnagas. -orchapas isolantes, caibros. caixilhos, coborboletas botões, puxa sores.
lunas, chapas para coberturas, caixas Termos ns-. 588.084 a 588.085, de cas,
,-cis para cabides e prateleiras • cnni •ee26-4-1963
d'água, caixas de descarga. para lixo,
In-lura:ia e Comércio Ltda . es chantradores cortadores a ara vadoedificações prernoldadas, estuque. emul- Sinzal
-as, cunhos cabides cabos. Caçarolas,
sâO de base • asfáltico, estacas, esquacadeados. caldeirões. canos a tubos,
drias, forros, frisos, gesso, grades, jacantoneiras. alças. pegadores puxadores. ..
SINSAL
nelas, estruturas metálicas para Construcimas para Caixotes, coadores cOlher,
Oes, lamelas de metal, ladrilhos, lam/na.. Brasileirn
res. Cotou a as. cunhas Clispideiras idesbris, luvas de junção. lages. lageotas,
cacadorcs debruns, dedais, enxós I es7
material . isolante contra fric e calor
cariadores,„ elos, enxadas. escumadeiras;
Classe 42'
manilhas, massas para revestMentos de
espánilas
estie?.clores, espremedores.
paredes,- madeiras para -constmções, mo- Aguardentes, aperitivos, anis, _ binar, tacas ' tacões. ferramentas :ortantes-.
saicos, produtos de base asfáltico, prci- branely, conhaque cervejas, essências perturantes desbastantes e alisantea..-dutos ,,para totrnar_aimpermeahilizantes para bebidas alcoólicas, gene raris. fer- toices. furadores. fechaduras ferrolhos,
a adrgarnassas de eimeata e cal hiciráu-, net, gim licores, kumel, nectar, punch. fivelas. fôrmas para bolos' e para 1 eallica, pedregulho, proiu:os betuminosos pipermint, rhum, suco de frutas cora çados. funis ganchos, graminhos. impermeabilizantes llqu i d .s u soi ou- álcool, vinhos quinados, vinhos espu- dores de laa5 lairas. jogos de chaves
tras formas para revestimeatus e outros mantes, vinhos. vermoutes e vodka de parafusos, lâminas e folhas de serra.
usos nas construções, persianas, placas
, Classe 43
lampiões_ latas para cumesti.reis
para pavimentação, peças e:na:untais Refrescos, sodas, suco de frutas e xa- e para lixo. 'charné.iras' . e •dobradiçasa
de cimento ou gesso para tetos e - parei. ropes, águas minerais, artificiais, água anachadmlias. martelo 'Pequenas' mális.
s des, papel para forrar :as as. massas tônica, gingerale, guaraná. água 'mine- ter'ragess a para peças de mobiliária,
anti-ruidos para uso nas canstruções.
ral natural e granad na
cinzéis es,arnaciores. punhais pás) paparquetes, portas, portões. pisos. soClasse 43
nelas, - para fiaxis - pinos e contra • pinos,
Ge

Lli.15Se 1 •

PRORROGAÇÃO

DOURADO
Classe 41
Carnes do todos os animais, crua, ir_ aparada e em conservas
Termo n.° 588.078; ke 25-4-1963
Bemol ••—.'Participações, Administração,
Comércio e Lavoura S.A:
a
Guanabara '

Classe 5f, Impressos
Termo n.° 588.079, de 25-4-1963
Perfumarias Carioca Ltda .
Guanabara

tndústria Brasileirá.'S

_
Classe 48
Para distinguir artigos de toucadoé e
%aerfuinarias em geral: Almíscar, água

•

,

_
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Termo n.° 588.096, de 26-4-1963
Tea.no n.o 588.095, de 26-4-1963
serras, serrotes, tesouras, terçados, trina •
Sogepla Sociedade Geral de Indústria Sigma Encaan'iaria e Comércio Ltda.
chantes, tachos, torquezes. trilhos,
:.7.7:0 Paulo
e Comércio de Plásticos Ltda.
verrumas
São Pauto
SIGMA
Teama n.° 588.090, de 26-4-1963
Ind. Brasileira
SOGEPLA
Indústria Guarancly de Madeiras Ltda.
Ind. Brasileira
Classe 50
Sao Paulo
Impressos
Lasse.
28
MIRA ri.px
Para distinguir: Artefatos de material
.Ind. Brasileira
Termo a° 588,098, de 26-4-1963
'plásticos e de nyion: Recip.entes fabri"Acema" Acessórios e Mater'ais
cados de material p:astico, revestimenClasse 4.
Elétricos Mac...Micos Ltda.
tos confeccionados le substâncias alatMadeira em bruto
São Paulo
inais e vegetais: Argolas. açuearen os,
Termo ri.° 588.091, de 26-4-1963
armações para óculos, bules bandeias
ACEMit
Sumaria Indústria e Comércio de
bases para telefones, baldes,' bacias
Ind. Brasileira
Móveis Ltda.
bolsas, caixas, carteiras, chapas cabos
Classe 8
para ferramentas e utrnsiltos cruzetas,
São Paulo
caixas para acondicionamento de ali- Aparelhos, instrumentos e utensilios fl_
SUMF,RIA
mentos. 'ca,xas de material plaanco sicos, quimicos, óticos, náuticos, eletroInd. Brasileira
para natenas, coadores, copas, canecas técn.cos. de pesagem, de sinalização,
colheres, conchas, cestas para pão', ces- de. contrõle e fotográficos; instmuentas
tinhas, capas para álbuns • para livros. de. medição; aparelhos para telegrt
Classe 40
tia e' a telefonia com ou setu fio; ton.
Para distinguir: Móve.s de aço. vidro cálices, cestos, castiçais para vetas castores elétricos: aparelhos dè verifica..
metal ém. geral: Armários..bandos, bu• caixas para guarda de objeroa cartuchos. ção e de contróle das fumaças; aparefés: caixas para radios caixas para coadores para chá. descanso para pra- lhos de iluminação, deram:alas pararádios-vitrolas, caixas para tervisares. tos, copos e copin:ids de plástiao para raios, alarmes de policia e de incêndio;
caixas toca-discos. camas ca,niseiras sorvetes, caixinhas de plás'aco cara sor- tele-indicadores; campainhas; instalações
colchões, camiseiras, carteiras escoia- vetes, colhermhas, pasinhas. garfinhos e de condutores para linhas elétricas.
res. criados mudos e cristaleiras, livans de plásticos para sorvetes. forminhas • cabos, contatos, resistências, corta-cir.
estutameinos e almofadas. guarda-Ca- de plástico para sorvetes, discos de cultos, interruptores. tusivais, quadros
sacos. guarda-comida, guarda-roupa mesa, estojos, estojos para óculos, em- de distribuião e de contagern, elemenguarda-louças, poltronas, prateleiras. baLagens de material plástico para sor- tos para acumuladores, acumuladores
. estojos para objetos, espumas •
sapateiras, travesseiros,, sofás, sotásnylon,
esteiras, enfeites para automó- aparelhos elétricos para fins de teatro;
camas.toilletes mesas
veis. escoadores de pratos, mossas antl- aparelhos de projeção; :ama:idas tici
ruidos, formas para doces, fitas isolan- descarga, lainpadas amplincdoras e
Têrino n.' 588.092, de 26-4-1963
Impadas de retificação, ;ativadas de
Comércio e Representções Eletrônicas tes, filmes virgens,' fios de celulose,
luminescência
fechos
para
bolsas,
facas,
guarnições,
Cajamat Ltda
guarnições
para
chupetas
e
mamadeiras.
IO Paulo
Termos os, 588.09; à 588.100, de
guarnições para porta-blocos guarni26-4-1963
ções para liquidificadores e para bateCAJAMAR
"Mecanolock" Engenharia Ltda .
deiras de frutas. e legumes. 'guarnições
Ina. BrasiWira
São Paulo
de material plástico para utensílios e
objetos, guarnições para b.sas. garfos,
CIRURGIA
Classe 8
galerias para cortinas, jarros, laminados
L DOS METAIS
Cabos para colatiores, carregadores de plásticos, lancheiras, mantegueiras. maInd. Branileirar
bateria, painéis, terminais aciisticos las. orinó.s, prendedores de roupas. puterminais acústiccs. terminais •para ca- xadores para móveis, pires, pratos, palibos de baterias, intensificador da pres- teiros, pás de cosinha. pedras pomes arClasse 6.
São do óleo d opedal dos freios sôbre ficlais, porta-pão. pulseiras para relóas rodas dos veiculos motorizaos e do gios. protetores para documentos, pu- Para distinguir: Máquinas e partes de
aparelho. auxiliador para os mesmos xadores de água para us6 doméstico, máquinas para todos os fins industriais:
fins, lanternas. pestana para farol de porta-copos. porta-n,queis, aurta-notas, Máquinas de rosquear,serras mecâniveículos. antenas pr veiculos, 'cumula - porta-documentos, placas, • ..ebites. roch cas, motores elétricos, alternadores. ferdores, automático de partida, baterias. nhas. recipientes, suportes, suportes para ramentas e placas para tornos, geraausmas, botões de partida botões de ladrilhos e adesivos para azulam, dores para corrente continua e alter,usina, filtros de óleos pnra motores. pecas. carrateis para teaelagetn e guar- nada plainas, máquinas de furar e cenriróls, isoladores de corrente. interrup- nia*es de material plástiao para indús- trar tornos mecanicos, prensas mecana
ores de papel. interruptores de freio, tria textil. colas • usadas nas indústrias, cas, máquinas amassadeiras, mfsturadonterruptores de pressão de óleo, •inter. guardanapos, saleiros, tuaos. tigelas. mas e distribuidoras " de concreto
ugtores da luz de controle da pressão tubcs para ampolas, tubos para serin- nas adaptadas na construção e ,conser10 óleo do motor, interruptores das. gas, travessas, tipos de material plass. vação de estradas, mineração. corte le
uzes dos paiéis e dose faróis, pedal de tico, sacolas, sacos, saquinhos vasilha- madeira movimento de terra. carretos
rádios para veiculos, radiado. Mes para acondlaiónamento, vasos. it.. e , o'utros fins industriais. elevadora. máes sele de buzina, tele de faróis, sela caras, colas a frio e colas não .incluidas quinas desetnpalhadoras. descascadoras.
e dínamo, sinaleiros, taximetros, voi- eco outras classes, . para borracha: para. erisacadoras, brunidoras, classificadoras,
metros, filtros, moldes, cai caças para curtumes, para •marcineiros. para caribin ventiladoras moinhos, para cereais,
teiros, vidros, pasta adesiva para máquinas secadoras. trituradoras. a tilrádios e máquinas falantes
correia, pasta e pedras para afiar. verizadoras fresas. politrizes. tranchas,
esmeril em pedra. em pó, em disco, tesouras mecânicas. tupias, máquinas de
Termo n.° 588.093, , de 26-4-1963
em pasta para afiar, moer e desgastar. abrir chavetas marteletes, ventiladores,
Depósito N. S. Mãe dos Homens
rebolos, adesivos para tacos. adesivos exaustores para forjas bombas centriLimitada
• ' de calçados ..„
e - a 'nulo
fugas, rotativas, de deslocamentO e a
•
pistão para todos os fins, arietes,
Termo n.° 588.097, de 26-4-1963
S Yin Pub
deiras e turbinas, injetores para calOrganização Farmacêutica Lupas Ltda. deiras, válvulas e transportadores auuoMONS
'ind, 3rasileita
São Paulo
tomáticos de alta e baixa pressão.
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e' máquinas amadoras, máquinas operaPRORROOACAn
Classe 50
trizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquhms para
Imp.essos
indústrias de tecidos: teares. urdideiras,
encanatórias espv.1.7.deiras torcedeiras,
Termo ta° 588,094, de 26-4-1963
meadeiras.• rolos e mictes, brunidores
Christo Georg.es Courcouvelia
paar cereais, máquinas para fabricar
São R-a"!papel e máquinas para.. fabricar papel e
LIDÁ.
ntel.N.raess.
RLÀ—.JSENTACOE.5,.
!niquinas de impressão, riçw.-ttios e
5 oro 0"1".0
TREVO
receptáculos
Classe- 5
.
rasai-irado aço
Classe
3
Class,a 33 •
lA3US
para molas,

.BLUMEN

aço instrumental e rápido, especialmen.
te trabalhados, bronze, bronze de manem bruto ou parcialmente preparados,
cimento metálico, cobalto ern bruto cai
parcialmente trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente trabaaliado, ferro, ferro maleável, lâminas de
metal, latão em fôlhas amalhas, :Impesio, - metais estampados. niquel, ouro.
papel de estanho, platina, poeira de
zinco, prata, soldas, ttingstenio, zinco
corrugado e zinco em tólhai,
Termos as. 5881.0 à 588.102, de
26-4-1963
"Mecanolock" Engenharia Ltda.
São Paulo

m11111,111

.Ind. Brasileira;
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e Partes de
para todos os.fins industriais:
Máquinas de rosqueas, serras. mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, geradores para corrente continua e alternada. plainas, máquinas de furar e centrar tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, misturadomas e distribuidoras de concreto •
barro, máquinas compressoras. tnáqui•
nas adaptadas na construção e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desecnpalhadoras, descascadoras,
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras. moinhos, para cereais,
máquinas secadoras, trituraclorãs, pul.
verizadoras fresas, politrizes, tranehas,
tesouras. mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, cnarteletes, ventiladores.
exaustores para forias bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietes, caldeiras „e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores aia.
tornáticos de alta e baixa pressão.
prensas hidráulicas martelos mecânicos
e máquinas liniadoras, máquinas operatrizes.
~a. rotativas ou cortadoras' para usia
nar tem aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos: teares, urdideirlás,
encanatórias. espuladeiras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e 'roletes, • brunidores
paar cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para fabricar papel . e
máquinas de insprestão, dínamos e
receptáculos
: . Classe 5
Aço cm bruto, aço preparado. .aço &ice,
aço para tipos; aço fundido, aço parcialmente trabalhado. aço . polido, aço
refinado, bronze, bronze em bruto arames lisos e farpados, bronze de manganês. bronze em pó, em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado,
atsbalto rai bruto ou parcialmente tíabalhada cimento metálico, cobre em
bruto bu parcialmente trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
trabalhado fero. em barra, em chapa,
bandido, maleável. manganês, gusa. velho. gusa, temperado. maleável, 11111minas para fechaduras, funis, furadores,
latão em vergalhões, alumínio. alpaca,
ligas metálicas, metais em massa, es-.
tampados, Para soldas, para ligas, limalhas, magnésio, metais não trabalhados
ou paramente trablhados, níquel, ouro
páldib. papel estanho, platina, poeira
de zinco, prata, solda, tungstênio, .
zinco corrugado, zinco liso t.
em fõlha
máquinas

é

2478 Segunda-feira IS
Termo 11. 9 588.103. de 26-4-19$3
Takesha Tahara
•
São Paulo

Classe 15
i'resentes em geral, artigos da classe
Termo ri.° 588.104, de 26-4-198.
Auto Peças Erciwal Ltda.
•
São Pa

'k1 Ba3.1etrh,
ERCIWAL

•

Classe 16
Artigos da classa
Termo n.° 588.105, de 26-4-1963
Ulysses Vieira Gouveia
.
•
Ind. Platrao leira

• Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
- integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos
'breques. braços - ara veiados, bicicletas. carrinhos de mão e caricias, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões.
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças. carrocerias. chassis, chaas
miares para 'veículos, cubos de veicules
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos, direção. desligadeiras, estribos. escadas rolantes, elevadores é•,, • a passageiros e para carga
eraates pra carros, eixos de direção.
!Talos, fronteiras para veículos, guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas. motocargas, moto furgões.
manivelas. navios. ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais. pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos.
rodas para veículos, sebos. tricicles tiJantes para veículos, vagões, velocipe“des, varetas de controle do atogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varges de
, carros, toletes para carros •
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dados, dardos, discos, dominós espingardas . de brinquedo, espingardas de
vento, estamánhas para jogar, enigmas
engenhos de guerra de brinquedo, ter
rinhOs de engomar, ferramen ras paaa
crianças fieuaas de aves . e animais,
figuras pdra afôgo de xadrez, .togões e
fogãoz- i!aas de 1 ainquedos jogos da
tutebui de mesa, iot lhanas .lara esporc.
ganchas para peace gu:sos para crianças, ni teres 'c: 165, iscas artificiais
para pasca, jogos de damas, logos de
dominó, logos de raquete. linhas para
pesca, luvas para box. para esgrima
para 'jogador de'-.oco. máscaras carnavalescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de utensílios domes-ticos.' patins, patinetes, piões. petecas,
planquetas para ginástica, peças de
jogos de damas dominó e xadrez pelotas., pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas, papaga.os de papel, panelinaas
quebra-cabeças em forma de armar
raquetes, redes- de pasca redes
fogos, rodas de roletas, rel.-Maar de
brinquedo. soldadiiahos de' chamba ta
boieiros para jogos. tacos da NI:ar
tambores para crianças, tainburéas.
tamboretes, ténis de Mesa. ten e vias
férreas para brinquedos. 1/aras para
. pesca. vagonetes e zepelans
Tèrmo n.o 588.108, de 26.4-1963,
Indústria de 'Meias Antosar Ltda.
•São Paulo

ANTOSAR
IND. BRASILEIRA
Classe 36
Meias
Termos as. 588.1' à 588.111, de
• • 26-4-1963
Fabricação e Can: .3 de Bebidas
' •
Tigre Lida
São Paulo

Ind. Erasileira

• Termo n.o 588.107, de 26-1-1963
• Classe 41 ,
• Fábrica" de Brinquedos e Essènciás vegetais para condirnentRs e
radaflex.
Bijouterias Ltda.
•
preparações de alimentos, farinhas ali• San 1)---'n
mentidas •cle cereais compostas ou não,
fermentos, gorduras, sucos de remates
e de frutas para fins allmentres e
vinagre
Classe 42 •
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira.
batidas, brandy, bitter. cacnaça. cerveIND. BRASILEIRA
jas, cidra, conhaque. extrato de malte
fermentado,. fernet. genebra. gengibirra
gás,
gingar, kirsch. kurnrael. licores./
, Llasse. 49
marasquinhos.
nectar, pipermint. • pon• Jogos, brinquedos, artigos desportivos e ches, rum, suCo
de frutas com álcool,
• passatempos. a saber: álbuns -para' re.
vinhos, vorika e whisky
cortar e armar. aviões. automóveis
• Classe 43
aros, argolas, bercinhos. bonecas, bone.
cos. baralhos de cartas, bolas para Aguas gazosas, naturais ou articicials;
todos os esportes. brinquedos em forma caldo de cana, caldos de frutas aaara'de animais. balões de brinquedo. bilha.
ná; refrescos, refrigerantes; soda:
tres, brinmirdos • mecânicas. brinquedos
xaropes para refrescos
:cin . forma de instrumentos musica s.
Teamo n.° 588.114, de 26-4-1963
'brinquedos em forma de armar bianquedais de borracha Com ou 'sem asso- Fabricação e Comércio de 'Batidas
•
Tigre Ltda. a
vio, carrinhos. carrocinhas, caminhõat
São Pataa • ' '
cartas de jogar, chocalhos. ranelelaar
para esporte, cartões para leito. ciai.
PABRICACAO
•
nhas de brinquedo, casinhas de ararit
.. COMERCIO DL
cadeiras -de brinquedo. carteiras e en- •-ZEBIDÁS TIORS
velopes com fõlhas , para recortar,
• 112DA,
armar, calçados para bonecos,' cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo.
Nome Cosaa. saal
; copos de dados, 011'1~ de música,
a•

FADAFLEX

Jii:he de 1963 !

Termos os. 588.115 a 588.116, de
• 26-4-1963
Padori Indústria Eletrônica Ltda.
São Paulo

rInd.
TRANSVIOR Brasileira
Classe 21
• Rádios para veículos •em geral
Classe 8
•
Para distinguir: Artigos e aparelhos
imos . e eletrônicos, aparelhos * utilidades domésticas, acumuladores para
trigeração, aspiradores de Do. aquecedores, aparelhos 2C ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e apare/nos
ae comunicaçao interna, bules elétricos,
baterias, balcões • trigorificos, natanças,
batedeiras, condensadores comutadores'
campainhas elétricas, chuveiros elétricos. -coqueteleiras, discos gravados, escutas, enceradeiras, expreMedoies 'elétricos, fornos elétricos, ferros elétricos de
ergomar e- passar, tios, tonogra4os
gareiros elétricos fervedores,' formas
elétricas. maquinas Iotograticas, geladeiras, gartatas téraicas, liquiditicadores
elétricos, ,microtorais, refletores: relógios,
regadores automáticos, resistências elétricas, radio coniugado ou não cum to.
nogratos. panelas elétricas soquetes
aor‘eteiras. serairs de alarme transtoraiaat;res, teietones, temiam...nas, talevisores, va'auás, ventiladores
' perfiladas e eletrodos

Termo n.° 588.120, de 26-4-193
Waldemar lyeda
Bahia

"AUTO lElja,1

•Classes: 5, 6, 7, 8, 11, 21 e 33
Titulo
Termo n.° 588.121', de' 26-4-1963
Stauffer Produtos Quimicos Ltda.

STÂUF'PER
inti: Brasileira'

Classe 1
Para distinguir; Abraarventes, acetona
ácidos, acatamento e coloração tle fibras. tecidos, couros e celulose; água
raz, alcool, albumina, anilinas, alumen
alvaiade, alvejantes industriais, aluna;
nio em pó, amoniaco anti-incrustantes,
anti-oxidantes, anti-corrosivos, anti- detergentes.-azotatos, água -acidulada para
acumuladores. água oxigenada ara fina
industriais, amola; banhos ara galvanização, benzina, benzol, betumes, bicarbonato de sódio, de otássio; cal virgem.
carvões, 'carbonatos. cataliaadores, 'celulose, chapas totográficas, composições
estintoras de incêndios, cloro, corrosivos, cromatos, corantes, creosotos; descorantes; desincrastantes. dissolventes;
emulsões fotográficas, enxofre, éter, esTermo n.° 588.117, de 26a4-1963
Fábrica Nacional de Artefatos Plásticos maltes, estearatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, fluiFanapla Ltda.
•
do: para freios, formol. fos r-atos indus,
triais, fluoretos, fundentes para solda:
aalvanizadores aelatina para fotografias
• pintura. giz, glicerina; hidratos. hidraulfitos: inipermeabilizantes, ioduretos;
:acas; massas para pinta ra, magnésio.
11
mercúrio; nitratos. • neutralizadores, nitrocelulose: óxidos, oxidantes, óleos para pintura, óleo de linhaça; produtos
quimicos para impressão otassa industrial, papeis emulsionáveis, para a foto•
grafia, papeis de turnesol. papeis hei.ográficos e reliocopista, películas sensiClasses: 1, 2, 4,' 5, 6, 28, 37 e 50 veis. papeis para fotografias e anális-s
• Titulo
de laboratórios, pigmentos, potassa, pós
metálicos vara a composição de tintas.
Termo n.° 588. 118, de 26-4-1963
preparações para fotografias, produtos
Antonio Vieira de* Mello
niquelar pratear e cromar, prociu,
para
Bahia
tos para diluir tintas, prussito; reativos,
removedores. revt:aJore s ; sabão neutro.
sais, salicilatos, secantes, sensibilizantes.
silicatos, soda caustica, soluções quinacas de uso industrial, solventes sulfaO )211;:_42_2yrait,
tos; tintas em pó, liquidas, solidas ou
pastosa para madeira, ferro, paredes.
construções, decoraçõe s , couros, tecidos,
fibras. celulose barcos e veiculos. talco industrial, thmer; vernizes;zarcãa
_
•
•_Termo
n."
588.122,
de
26-463
Classes.: 5,..6, 7, 8, :,21 e 33
Stauffer Produtos Quitn:cos Ltda.
•
. Titulo
São Paulo
•

-..AUT

Têrmo 11.0 588.119. 'de 26-4-1963
Walter Dias
Bahia

LágurST

PausTI;27,,

I tal 017
Strk"FE
aSi
• 4.- AT
• Nane ccmarcial
Termos na. 588-.123 e 588.124, de
26-163
Irmãos G"-'.'l raaCia . Ltda.
São Paulo

áigtma
ra leira

Clazses; 5, 6, .7.,8, 11.-21, 33.e 47
Titulo
•

Clasae 8
Material didático e instrumentol de medição, a saber: globos para o ensino
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geográfico, compassos para o ensino
peográfico e geométrico, contadores mecânicos para fins didáticos, jogos ex=
alusivamente para 5ins de ensinamento,
mapas em relevo, normógrafos, tábuas
de aritmética, tábuas de logaritmos nata métricas, aparelhos para desenhar.
teodolitos, ardósia d'e papel para escolas, pedras de cartão par aescolas, cartas geográficas; Imagens, mapas e modelos par ao ensino pelo aspecto: cartões de padrões; discos para cálculo;
réguas de cálculo, réguas corrediças. réguas graduadas, réguas métricas, `réguas de medir madeira, rguas de medir
mercadorias, réguas de medir tabuado.
réguas de medir tipos, réguas de medir
vidro cilindrado, réguas de sistema me.
trito, tira-linhas, t ransferidores, renas,
varas graduadas, varas de agrimensor.
varas de medição, varas de nivelar
para engenheiors, esquadrias de agrimensor pantógrafos, planisférios, panaimetros, planOrnetros e planimetroa
•
Classe 1
Absorventes, acetona, ácidas. acetato&
agentes químicos para o tratamento e
coloração, de fibras, tecidos, couros e
celulose; águo 'raz, álcool, albumina,
amimas, aluraen, alvaiade alvejantes indusnlais, alutninio em pó. amoníaco.

antoincrustantes, anti-oxidantes. anticorrosivos, anti-detonantes, azotato&
água acidiilada para acumuladores.
água oxigenada para fins aodustriais,
amônia; banhos para galvanização. benzinas, banzai, betumes. bicaroonato de
sódio, de potássio; cal virgem. carvões,
•carbonatos, estalizadores, celulose, chapas fotográficas, composições estintorea
corantes, creosotos; descorantes, desincrustantes, dissolventes; emulsões foto.
gráficas, enxofre, éter, esmaltes, estes-

dores com minas, descansos para lápis
•Termo n.° 588,126. de 26-4-63
Fm-macia --e Drogaria Brasília Ltda. e canetas, esquadros, espátulas, furadores, jusins, fichários, fitas para manuf.
São Paulo . nas de escrever, fichas para arquivos,
.
BRASILlá.
/
Máquinas para escrever. caletaar. e soInd. Brasileira
mar. fitas gomadaá, maquinas para
grampear, goma a arábica,' gomadores,
Classe 3
Substâncias, produtos e preparações grampeadores, grampos e ganchos para
químicas para serem usadas na medicina escritórios, gis, goPets, Instrumentos de
escrever e de desenhos, lápis lapiseiras,
ou na farmácia
Termo n.° 588.127, de 26-4-63
Indústria Derlintex Ltda.
São Paulo ,•

INDÚSTRIA BRASILEIRA .
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: alicates, alavancas, armações para óculos, arruelas. argolas,
aldravas, armações de metal, abridores
de latas, arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocs, bigornas. bal..
zelas, bandejas, bacias, baldes, bombo- ,
nieres, bines; cadinhos, cadeados, casa,
tiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, cremones. Chaves
de parafusos, conexões para encana..
mento, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de fenda, chave inglesa, cabeções. canetas,
copos, cachepots, centros de mesa, co..
queteleiras, caixas para acondicionamento de ai:mentos,- caldeirões, caçara:.
las, chaleiras, caleteiras, conchas, coadores, distintivos, dobradtaas, enxadas,
enxadões, esferas, engates, esguichos enfeites para arreios. esradaos, esferas
para arreios. espumadeiras; tormões,
foices, ferro para cortar ciáplca, ferrolhos, facas, facões, fechaduras, ferro co-

ratos; fenol, fihnes sensibilizantes para mum a carvão. fruteiras, funis, farinas

fotografias, fixadores, fluidos para para doces, freloa para estradas de

•freios, formol, foitatos Industriais, fós- ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, gara

foros industriais. fluoretas. tuadantes
para solda; galvanizadores, gelatina para
fotografias e pinturas, giz, glicerina; hidratas. 'hidrosulfitos; magnésio, mercúrio; nitratos, neutralizadores, eatrocelulose; óxidos, oxidantes óleos para pintura, óleo de linhaça; produtos mim'.
cos para impressão, potassa industrial.
papéis emulsionáveis, para a fotografia,
papéis de turneaol. Papéis heliogrÁficos
•e beliocopista, películas sensIveis, papeia para fotografias e análises de laboLica% para a composição de tintas, preparações para fotografias, produtos para
niquelar. pratear e 'cromar, produtos
nelas elétricas, pilhas, pinga,. resistenpari diluir tintas, prasstatos; reativos.
removedores, reveladores; sab$o. neuto.
saia, silicilatos. secantes, sens.bilizantes.
alhearas, soda cáustica, soluções quitaieas de uso industrial, solventes. tulha
' tos; tintas em pó. liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes.
Lonstruções, decorações, couros, tecidos,
fibras celulose, barcos e veiculas, talco
Industriai, thiner, vernizes; zarcão
Termo n.° 588.125, de 26-4-63
•Sociedade BrasIleiraAmericana de
Produtos Oftálmicos Ltda.
São Paulo
•
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fos, ganchos para quadros, gonzos para
carruagens; insígnias, limas, lâminas, 11coreiros. latas de lixo, jarras, machadinhas, molas para portas, molas para
venezianas, martelos, marretas, matri.

zes, navalhas; puas, pás, pragas, parafusos, picões. porta-gêlo, aosetras porta,pão, porta-jóias, paliteiros, panelas: roldanas, ralos para pias, rebites, regado,:
res, serviços de chá e cae-, serras, serrotes,' suchas, sacarrolhas, teaouras, talheres, talhadeiras, torquezes, tenazes,

travadeiras, telas de arame, torneiras,
trincos, tubos para encanamentos trilhos
par aportas de correr, taças,. tavessas,
turibulos: vasos, vasilhames, verrumas
Termo n.° 588.128, ale 26-4-63
Indústria Dailintex Lidai
São Paulo

INDÚSTRIA DER LINTEX
LTDA.

.

Nome comercial

'Tèrmos na. 588.129 e 888.130, de
' 26-4-63

Indústria Derlintex Ltda.
São Paulo
Classe 17
Para distinguir máquinas e Instalações
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para correspondência, almaÂMEBICOL
fadas para carimbos e para tintas, abrij.r1011, Brasileira
dores de cartas, arquivos, apontadores.
berços para mata-borrão, borrachas.
brochas, canetas para desenhos. cortadores de papel, colchetes. earimbadores.
Classe 3
cestos para papéis e correspondência.
Substanciai, produtos e preparações classificadores, chias, caiadores canetas.
químicas, para serem usadas na medi- compassos. cofres, canetas tinteiros. canetas esferográficas desenhadores, dataciaa ou na farmácia

niolhadóres, mata-borrão, máquinas e
apetrechos para apontar lápis. mapotecas, metros para escritórios e para

desenhos, papel carbono, perfuradores,
pastas para escritorios, \com fechos de
metal, pastas para escritórios, com fechos de metal, porta-tiuteiro& , parta.
lápis, porta-canetas, porta-carimbos.
porta-ca tas, porta-blocos, penas, prensas, pincéis, prendedores de papéis, percevejos, réguas, steneis, separadores
para arquivos, sinetes, tintas para escrever, tiralmha. tintas para carimbos,
tintas para duplicadores, tinas para impressão, tintas para desenhoa, aparelhos
para tirar cópias, pastéis. de tintas para
escrever e desenhos, máquinas de endereçar, máquinas reg si. adoras
Classe 38
Aros para guardanapos cie papel
aglut:nados. álbuns (em branca.), álbuns
para retratas e autógrafos. balões (ex-

cintas, combinações, corpinhos, calças
de eenhoras_e de crianças, calções, calças, ,eamisas, camisolas, ' camisetas,
cuecas, ceroulas colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, eclaarpes, fantasias, fardas para militares, tolegiais, fraldas, galochas, gravatas, dor.
ros, jogos de 'ingeria, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, nantõs, melas,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas. penhoar, pulover, pelerinas,
Nugas, pouches, polainas, pijamas, punhos,'. perneiras, mamonas. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas, stolas, soutiens. slacks, taier, toucas, turbantes.
ternos, uniformes e vestidos
Termo n. 9 588.132. de 26-4-63
José Cana vesse
São Paulo
•
c.L5021.TRI,

Ciasse
s er1148iletra
.112d
. "triaB
0
Acckhoados para camas e para suó.
yds. almofadas, aparadores, armárjos,
balcões para venda, para móvelai
berços, biombos, cabides, cadeiras, ,aamas. canapés. catres, colchões, colchiks
ceto para "brinquedos), blocos para de mplas cómodas, conversadeiras, ao.
ai:respondência, blocos para cálculos, xins, divans, enxergões, escabelos, esblocos para anotações. bobiaas, brochu- tantes, gabinetes de telefone, guardaras não impressas, cadernos de escre- cómoda, guarda-roupa, mesas, mobílias
ver, capas para documentos, carteiras. de sala de jantar mobilias de quarto.
papel 'ou papelão, cápsulas de papel,
poltronas, prateleiras, sofás e,
caixas de papelão, -caderactas, cadersofás-cama estofados
nos, caixas ae cartão,-calas para PaTermo 9 588.133. de 2614-63
pelaria, cartões de .visitas, cartões coVictor Mendes Francisco
tnerchas, cartões indicas, conieti, carSão Paulo • .
tolina, cadernos de papel enche:Irada,
e em branco para desenho, cadernoS
AR - DON Pla/aST
escolares, cartões em braa...., cartucoos
de cartolina, chapas planogrdticas, caIndiustria Brasileira
dernos de lembranças, carretes de paa
palão; envelopes, enválucros para chaClasse 3
rutos de papei., encadernação •de papel
Soros parenterais em geral
ou _papelão, etiquetas, fõlhas indicas,
•fôlhas de celulose, guardanapos. livros
Termo n.°, 588.134, de 26-4-631
não Impressos. livros livros' de Indústria de Fitas Métricas "Korona"
contabilidade; mata-borrão: ornamentos
Ltda.
de papel transparente; pratas. paPéli.
São Paulo
abas,' papéis de estanho e de alumínio.
K OROXI A
.papéis sem impressão. papéis era branco
Ind. Brasileira
para impressão, papeis farrasm menos
para- forrar paredes, apei almaço com
Classe 17 .
ou sem pauta. papel crepon, papel de
. Fitas métr:cas
seda, papel impermeáVel, papel em boTermo n. 588.135, de 26-4-63
bina para impressão, para:1 encerado,
Açougue TejuPa Ltda.
papel higiênico, papel impermeável
São Paulo
para Copiar, papel para &senhos, papel Para embrulho Impermeabilizado
TEJUFA
papel para encadernar, pape: para esTI.

crever, papel para imprimir papel parafina para embrulhos, papel celofane.

papel celulose, papel de Unho, papel
absarvente, papel pára eraorulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel. rótulos de papel. rolos
de papel transparente. sacosade papel,
serpentinas: tubos postaii de cartão,
tubetes de papel
•

Termo n." 588.131, de 26-4-63

-Confecções -Danatex" Ltda.
São Paulo

DENATEX
Ind. Brasileira

-

Brasitura

Casse 41
Carnes tua conserva

—
Termo n.° 588.136, de 26-4-63
Representações Gerais Lagi Ltda.
"São Paulo
•
L AGI
Ind. Brasileira
Classe 5
Aço em bruto. alumínio em falha, chapas
de aço, chapas de ferro, chapas de
zinco, chapas estanhadas, chumbo em
bruto. -chumbo em barra, cromo, cabalas,
cobre em barra, cobre em falha e
ferro em bruto

Termo rae 588.137 .de 26-4-63
"&eiraar - — Indústria, Comércio •
Classe 36
?rp-esmtacões Ltda. •
Parti distinguir: Artigos de vestuários
Sao Pz.q.113
e roupaa feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, raáguas, blusas,
botas, botinas, blusCes. boinas, babaInd. Brasileira
douros, bon.'s, capacetes, cartolas, caraCI:t!-.se 16
.puças, casacão. coletes. capaa, chales.
cachecols, calçadas, chaeups, cintos,
L4u14;aviaic para adira° de- prédimi

•

2480 Segunda-feira 15
Termo n. 9588.138, de 26-4-63
4iossa Senhora de Fátima Auto-Onibus
.

Ltda.
São Paulo

• NOSSA SENHOR)
ME MIMA

Ind. Brasileira
Classe 50
Destinada a asinala re distinguir o
timbre da sociedade a ser aplicado nos
papéis de correspondência e contabilidade. beta como, nos seus veículos
"Termo n. 9 588.139, de 26-4-63
Comércio de Sacaria Assunção Ltda.
São Paulo

ÃSSUNÇÃO
ind. Brasileira
Sacas
Termo a. 9 .588.140, de 26-4-63
Dr. Milton Ayres , Lacerda
São Paulo

Dl P:0 OFICIAL.

cachecols, calçados, chaéups, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes. fantasias fardas para militares, colegiais, fraldas; galochas, gravatas, gor:
ros, jogos de !ingeris, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, inaatós, meias,
maiôs, mantas, mandai:o mantilhas, paletós, palas, penboar, pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quirnonos, regalos,
robe de chambre, roupão sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas,_ stolas, soutiens. slacics, taier, toucas, turbantes,
,ternos, uniformes e vestidos
Termo n. 9 588.145, de 26-4-63
Indústria de Artefatos .de Cimento e
Amianto Tec-dcalit Ltda.
São *Paulo

TECN1CALI2
Ind. Drasualra

talasse 16
Para distinguir':. Materiais 'para construções e decorações: Argamassas, arstila, areia, azulejos, batentes. aalaustres.
blocos de cimento, blocos_ para pavimentação. calhas cimento, cal, cré.
INDUSTRIA BRASILEIR"..
chapas isolantes, caibros, •aixilhos. colunas, chapas para cobertaras, caixas
Classe 32
d'água. caixas de descarga para lixo,
Para distinguir: Revistas e jornais im- edificações precnoIdadas estuc.ue, emulpressos e demais artigos da classe
são de base astáltico, esrasas esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, jaTermo n. 9' 588.141, de 26-4-63
Ltassviusia 5. A. — Representações e nelas. estruturas metálicas para construTurismo
'ções s lamelas de metal ladrilhos. lamSão Paulo
bris. luvas de junção, laaes, lageoras,
material isolante comia Fria caisn
manilhas, massas para rey aa mantos de
BEMVINDOparedes, madeiras para construções, mo'REPRESENTACOES
saicos, produtos de base a , taluco. psoduros para torrnar anpanneabilizantes
E TURIsmo,
a sargarnassas de cimenta e cai hidsairClasse 50
lica, pedregulho, arodutoa bmurrinmos
Representações e tuaismo
ou sob
manermeabilizantes it
4-1.ffiaar.
ti-as formas pára revestmentos e oa. .,s
Termo a." 588.142, de 26-4-63
usos nas construções. persainas, p!a,:-Js
Irmãos Biagioni Ltda.
para pavimentação, peças asuamentais
São Paulo
de cimento / ou gesso para tatus e paredes, papel para forrar massas
PADARIA E'
anti-ruidos a para uso nas construções.
CONFEITARIA
parquetes. portas. portões pisos, soPINHEIRO
leiras para porras, tijolos. cubos de coa,
Classes: 33. 41 e 50
creta. telhas, tacos, tubos sie ventilação.
Titulo
tanques de cimenta, vigas. Vigamentos.
vascas, venezianas
•
Termo n.° . 588.143, de 26-4-63
Quimorgânica Produtos- Químicos Ltda.
Termo ,n. 9 588.146, de 26-4-63
São Paulo
laliquelaço e Cremação Philips Ltd-a.

SUIMOROANIÇA
Ind. Brasileira
Classe 4/

São Paulo-

PEDI PS
Indo Drasileir

, Julho de 19b3 e

produtos inseticidas. fermicaaas. desinfetantes e veterinários, sraticidas, remédios para fins veterinários, .saaões veterinár.os -e desinfetantes. .lais para fins
agrícolas. hortícolas, sair irias e vete,
tinimos, sulfatos, supertosasras vacinas
para aves e animais, venenos contra
insetos, animais e hesva daninhas
Termo n.° 588.147, de 26-4-1963
laicas/alias Mecânica Ltda.
-

não

ig21191r.a
21‘

Para distinguir: Amortecedores, antepa

dores cota minas, descansos para lapa
e canetas, esquadros, espátu ara furado
res, -fusins, fichários, fitas para maga
nas de escrever, fichas para arquivos
máquinas para escrever, calcular, e somar, fitas gomadas, máquinas pars
grampear, goma arábica, gomaddres
escritórios, gis, godets, instrumentos
escrever e de desenhos,' lápis. iapiseiras
malhadores, mata-borrão, máquinas o
apetrechos para apontar lápis, mapo,
tecas, metros para escritórios e para

desenhos, papel carbono, perfuradores,
pastas para escritórios, coar !echos' ds
metal, pastas para escritórios, cOm fechos de Metal. porta-tinteiros. porta•

lápis, porta-canetas. porta-carirnhas,
ros, auto-carainhõei, alavancas, alavan- porta-cartas, porta-blocos. penas, prencas de cambio, alavancas de relos. aros, sas, pincéis, prendedores de papéis. pers

automóveis,. breques, barras de freio
braçadeiras de mola, buchas, barcos, ba.
laustres, barras de tração, barras de direção, braçadeiras, e suportes do cano
de escapamento, cubos de veiculos chapasa..
circulares, carroserias, chassis, car-

cevejos. régtias, stencia, se paradorea
para arquivos, sinetes, tintaS para es•
craves, tiral.nha, tintas para carimbos,
tintas para duplicadores, tintas para impressão. tintas para desenhos aparelhos
para tirar cópias. pastéis de tintas para
cassas, caixas. para armaçes, cotovelos. escrever e desenhos, máquinas de eu
dereçar, máquinas registradoras
Carburadores, correntes de distribuição.
coroas, capotas caixas d ecarnbio, caTermo n. o 588.150, de 26-4-1963
bos, caminhes, caminhonetes, carros Arthur Donato, Comércio e Indústria
conamota de escapamento, direçãa, des.
Sociedade Anônima
ligadeiras, dorsais, engates para veícuGuanabara
los, estribos eixos ,engrenagens, em.
breagem, freios para veículos, fronteiras para veículos, feixes de mola, guarPRORROGAÇÃO
niçaes para maçanetas, gonzos, grades
ponteiras, hélices, hastes indicadores
de direção, juntas universais, lanchas,
molas, manivelas, motocicletas, motociclos, mancais de *veiculas mOtonetes,
pedais, paralamOs, -partidas. portas laterais, pinhões, porta rodas, parabrisasa
paineis. parachoques pistões, pedestais.
reles para businas, reles para faróis, ro-

ssassaral
das, -retentores, reboques, soquetes para
veículos, serpentinas, tambores de • freClasse 16
ios, tirantes, terminais para cabos ale
baterias, tuchos, varetas de veículos, va- Taco de madeira par pavimentação
rais . de veículos, varetas de controle de
Termo n.° 588.151, de 26-4-1963
afogador e velocípedes e volantes
Calnércio e Indústria Fios
Fiesma
Esmaltados Ltda.
Têrmo n.° 588:148. de 26-4-1963
São Paulo
Indústria de Doces Kurnagal Ltda.
São Paulo

AUNDOCDIK
Ind. Braslieirl

PIES

e

Classe 41
Doces em geral, especialmente doces
de amendoim
Tèrmo n. o 5.88.149, de 26-4-1963
Metalúrgica Flex Comércio e
Industria S.A.
Guanabara

II
Indutr1i MrR5. 1 1 el!ra
Classe 8
Cabos - e condutores elétricos
Termo n.° 588.152, de 26-4-1963
Plásticos "Polaris" Ltda.
São PauJa
- P O L'

1:1

S

Industria Brasileira

PRORROGAÇÃO
Classe 2 .
Classe 28
Substâncias e preparações cpunels usaPlásticos em geral
das na- agricultura, na horticu;; , tta :ia
%farinaria e para fins saastários a
• Térmo n.° 588.152. de 26-4-1963
saber: adubos, ácidas sanitários águas
Imobiliaria Araribâ Lida
desinfetantes e para fins sanitários.
São Paulo
apanha-mosca e insetos ide goma e
papel ou paparão), álcalis, baacerradas
INDOSTRIA
•0,4„
baraticidas, carrapaticidas. cresol cresotalina, creosoto, desodorantas, • desinfe•
▪N,,?.
Classe 17
tantes, defumadores, exterminadores de
re,
pragas e hervas daninhas. asicrilizari- Para .distinguir máquinas e instalações
tes. embrocações 'para animais. enxer- para escritórios e .desenho's em gerai:
tos, farinhas de ossos, fertilizantes fos- Arquivos para correspondência, almo4)
1 n9i0
raslie1ra jI fatos. formicidas. ft:miga:ires fungici- fadas para carimbos e para fintas. abridas, glicose para fins veteriaZ:.tos, pua. dores de cartas, arquivos, apontadores.
Classe 36
no, herbicidas laser (idas, 'ils;rilugos, berços para mata-borrão, borrachas.
t,
Para distinguir: Artigos de vestuários larviciclas, microhici 1 os, medicalnentos brochas, canetas para des'enhos. cortae roupas feitas em geral': Agasalhos, para animais, aves e p2tx , !s óleos ds ; dares de. papel: colchetes. caambadores.
aventais, alpercatas, anáguas, blusas, sinfetantes e v;t2r:nkr:::: .."‘t-O!,sos sa '.certos para, p apais e correspondência.
botas, botinas, blusões, boinas, baba- nitários e d2sHH-1^-,c'-”- o ecnres clips, colad l'°3 canetas.
douros, bonés, Capacetes, cartola, cara- trirkiçpóR
sernpassos, cofres, canetas a rteiros. Capuças, casacão, coletes,' capas, cindes, gicidas e
Nome civil
..
wes. data

Óleos de çualquer espécie para iluminação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, semi-refinado e nãorefinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais„ animais ou vegetais,
para a iluminação, aquecimento, lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos comisustiveis provena
entes de etr 61 e o
Tértno si.' 588.144, de 26-4-63
Tily Ferester
• São Paulo

-

enur.da-feira 15 •

Dl...RIO OFICIAL• (Seção III)

Termo n.o 588.154, de 26-4.-1963
Têímo n.° 588.157, te 26-4-1963
Comércio e Representções "Agir" de "Sivain" Companhia de Produtos para
• Feror e Aço Ltda.
•
Fomento Agro-Pt cuário
São Paulo'
• São Paulo

AGIR
Indústria B ras 1 e irai]
Classe 5
Aço e carbono e a venadio, aço basicmei.. aço bruto e corrugado, aço doce
em chapas e vergalhões, aço elétrico.
aço de vergalhões, oitavados, aço extra
doce fundido, aço laminado, aço niquel.
aço, polido, aço em chapas e em ',Olhas,ligas de aço. ligas . de alumiai°, amalgamas de metais, metal antifricção, antimônio. metal baNit. bronze em verferro chapas ae •zinco, chapas estanhadas, chapas pretas, metais para chumaceiras. chumbos em bruto, em barras,
tia bastões e era lençol. ligas de chumbo., cobre em barra, em chapas e em
fõlhas, ferro, espelho, ferro estanho‘
em Rilha ou não, estanho em bilha em
verguilhase,em papel , laminado, -ligas
de estanho- ferro a carbono, ferro em
barras, chapas em verga-11)0es e em 16lhae, ferro fundido em bruto e em chapas galvanizadas ou não, ferro guza.
ferro laminado, &Nas de, ferro. Ferro
manganes. ferro maleável, fólhas de
Slandres. lisas ou ' não. metal. para fundição de tipos., latão, latão em fólhas,
em chapas, em vergalhões. ligas de
metais metais ere barras, em chapas,.
em fõlhas e em masas, metais forjados,
metais estampados. • niquel. solda comum: molibdeno, tungsténio. zinco, zinco corrugado liso, em chapas em
•
fôlhas e ligas de zinco

ADEBIO',

'

Industria.

Julho (12 1963 2481
_

Termo n.° 588.165, de .26-4-1963
Café Bandeirante Ltda.
Guanabara

Termo n.°588.169, de 26-4-1963
Ronrico Corporation
Estados Unidos da América

• RONRICO

PRORROGAÇÃO

Classe 2
Produtos veterinários para o tratamento
das anemias dos animais

•

•
•
Classe 42
Bebidas alcoólicas e fermentdae
Termo, n.° 588.170, de 26-4-1963
Ronde° Corporation
Estados Unidos da América

Termo n.° 588.158, de 26-41963
Fiesma
Comércio e Indústria Fios
, Esmaltados Ltda.
- São Paulo
AE
PIEM* • COME.ECIO E I

ESMALTADOS LT:-

NDÚSTRIA FIOS

— 'fgA"f
XA
_j_1
1 151

Trlal:seert:IS/1.r.tr. •
le§11:/t1SC

• • Classe 42
Bebidas alcoólicas e ,fermentdas

Nome Comercial
Termo n.o 588.159; de 26-4-1963
Comércio e Representção de/Acessórios
Testeis Geahtex Ltda.'
São Paulo

EAHTEX•

Artigos da classe

Termo n.O 588.166, de 26-4-1963 .
N Laboratórios Enila S.A.
Guanabara

•'

C.lasse 6
Comércio e representção de máquinas,
peças e acessórios texteis

•

t PRORROGAÇÃO

Termo ri.° 588.171, de 26-4-1963
(Prorrogação)
Werthelmer Freres, Inc.
Estdos Unidos da Amér,:•a

PAIITASIO

Classe 48
..
•
.
Para distinguir artigos .de •toucador e
Termos as. 588.160 à 588.161, de
perfumarias em geral: Almíscar, água
26-4-1963
-.de beleza, água fadai, água de lavanda.
Enila
Mauro Vieira Machado
água de colónia, arminhos, água de
São Paulo •
•
! quina, água 'derosas, água de ,elfaze1 mas az,n6nia perfumada liquida. em pó,
RiO--cle-Janeiro
1 em pedras, para banho, brilhantinas,
FREIOTEX
bandolinas, .batons, cosméticos para o
(Indúsaia Bt:asileira
I cabelo. '• pestanas. cilios 'e bigodes,
• crayons, cremes para. a pele, carmins,
Classe 28
Classe 3
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
Embalagens
de
plásticos
Termo n.° 588.155, de 26-4-1963
lentilhas, em trociscos e te, pílulas;
Artigos
da
classe
Cla.sáe 39
Heitor Sanchez
•cremes para barbear, cremes dental,
Borrachas par freios
São Paulo
depilatórios.. desodorantes. dissolventes,
Termo n.o' 588.167; de 26-4-1963
Laboratórios Enfia. S.A.
essências, extratos, estojos ie, perfumes,
Termo n.o 588 .162," de 26-4-1963
Guanabara
creme para Jitnpeza da pele, e para base
Eduardo Alfredo Fayad
—
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
PRORROGAÇÃO
escóvas para .deates. cabelo, roupas,
LAB O R ATORIOS EN1LA
ciliim e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas, cílios e bigodes, fivelas para
10
Ga'
o cabelo, glicerina perfumada, para uso
•
Classe 3
de toucador, grampos para . c, cabelo,
Artigos da classe
para. maquilagem, lança-perfumes, loCO
ções, líquidos dentifricios, em pasta, em
0 o
Termo
n.°
588.168,
'de
26-4-1963
geléia de petróleo perfumada, 'lápis,
"MP
Arat~~we
The Gameivell Company
49:
sabão em creme, em elixir I" ein pó,
IAS os r 4
'
Estados
Unidos
da
América
•
líquidos paia ondulação. Permanente,
, '
lixas para unhas. laquê, óleos para-o
EAG LE S ÔNAt.
cabelo, pasta e pós para dentes, perfuClasses:. 21 e 33 COM PANY
mes. petróleo* para uso de toucador,
Titulo
MOLINC, ILLIN015
pastas e pó para as . unhas. pon-pons
. •k
•
para; pó de ar;oz,, papéis perfumados,
6
Termo n.°. 588é163'> de 26-4-19,3
.
carminados, e •com pó de arroz. pentes,
•
A. Coblentz
Classe 8
-lasses: 41, 42 e 43
pomadas perfumadas para o embelezaGuanabara
Aparelhos de ; :ad6 e acondi, 1mento da cutis. pon-pon
*)
.
• Titulo
ciodos. aparelhos fotográficos, uende.
' arroz
. PRORROGACÃO-.1,
dores automáticos, aparelhos deterillTermo n•° 588.156, de 26-4-1963
Termo ri.° 5r881m7:,ar ad e .26-4-1963
zadores, alto falantes e amplificadores
Torrefação e Moagem do Café Bauru
de som, bebedouros de água refrigera- Wilson King S.A. — (Automóveis)
Limitada
dos, balcões frigoríficos, balanças, barN- O beadores
elétricos, condicionadores de
Classe 8 •
ou automáticos de voltagem, exausto- WILSCNI -RING S. A. (Autorriovols)
Relógios cronômetros é despertadores
_ res, extintores de incêndio, estufas, fogões à lenha—, à gás. , elétricos ou a
Termo n.°., 588.164, de -26-4-1963
Nome Comercial
querozene. gravadores de som e de imaoblentz
A
Termo n.o 588.173, de 26-4-1963
gens, isqueiros, irradiadores , de 5-10 ou
Gu nabara
1
calor, lavadoras de pratos e talheres, Cçmércio e Indústria de Confecções de
PRORROGACÃO
Roupas Parasol Ltda.
lavadoras de roupas, máquinas de laGuanabara
var roupas, máquinas de secar e passar)
roupas, microfones, refrigeradores domésticos, comerciais e industriais resistências -tétrica& resfriadores; relays
(reles), reguladores 'de voltagem, refrigeradores a compressão e absonlo,
sorveteiras elétricas, transformado és de
voltagem termostatos, torneiras de
•
Classe 41
compressão, ventiladones elétricos doClasse 8
Relógios cronômeros e despertadores mésticos, comerciais e Industrias
Ca..
grão, torineo e moído
Nome Comercial
•

IÇAICIODENIW

Incustri 3ra31 letra

--COMÉRCIO E INDÚSTRIA,
DE CONFECÇÕES DE
.ROUPAS PARASOL ltdaj

-

Dl F,110 OFICIAI_ (Seção 11)

2482 Seguncia.-feira
*armo is.0 588.174, de 26-4-1963
(ProrrNação)
„Indústria Brasileira oe Re-Re5Lação de
Óleos S.A.
Guanabara

Termo n.° 588.180, de 26-4.1963
Massas Alimentícias Aymor.: Ltda.
'-luanabara

Jno de 1963

Tèrmo o.* 538.184, de 26-4-1963
Massas ./V!r-.Jriticias Aymoré Ltda.
Guanabara

TÍTIll 111 5,1_111V
_-

Piiiji-ti;UjAÇAC

.n4 n•• ••n

_

1BROL
indústria Brasileiro
Classe 47
Óleos lubrificantes
Têxmo n.° 588.175, de 26-4-1963
(Prorrogação)
Farbenfabriken Bayer Aktiengeselischaft
Alemanha
PRORROGAÇÃO

53

rsreranait

—
•—•

1

1.

Urnaral
pitouttoçAçÃo

:

Classe 41
Masas ai:mentidas
Termo n.° 588.181, de 26-4-1963
Massas. Alimenticias Aymore Ltda .
Guanabara

Classe 41
Massas r•-.rnicnticias
Tèrmo n." 588.182, de 26-4-1963
Massas Miíz...,nticias Ayroore Ltda.
Guanabara
•
- Classe . 41

Tèrmo n.• 588.177, de 26-4-1963
(Prorrogação)
Fábrica de Gazes Medicinais
4Cremer" S.A.
Santa Catarina

ailtZM WT
::i-

AIJ

CE2gLââld21,1;32.:...J2,21
PRO kt ROG.V.‘ O

AMERICA
Mas. s alimenticias
Têm° n.° 588.183, de 26-4-1963
Massas Alimerticiz,s ~ore Ltda.
- Guanabara

Termo n.° 588.178, de 26-4-1963

Serviços de Engenharia Impa Ltda.
Minas Gerais

Ligroko=

je enaenhari"

n

p a limitada

Classe

50

Impressos em geral
Têm° n.° 588.179, de 26-4-1963
•Serviços de Engenharia Impa Ude.
Minas Gerais

rrnpa
Notue aolseiçial

• PRORROWÇAD
ejs

ri

g

Clazse 41
Macus
Tèrmo
58. 13, de 26-4-1963
Sussex Import ,,;Zio e Exportação LV13
Guanabara
-;"

Classe 44
Acendedores de cigar,•os e charra.,
aromanzadores para tumaates: bolsas
para turno, tabaco e nye, boquilhas:
cigarros e chorutos, cachicabus, cigar•
rilhas, c:alui:os; filtros aara piteiras,
tostoreiras, turno manulaturEic ou não;
isqueiros; palha para ega:rus piteiras,
ponte.ras de cachimbos, poda-charutos.
porta-cigarros
Terino n.° 588.159, de 26-1-1953
Produtos Quimicos
Mula Ltda.
Ga:rara:ara

inciústr:n

Classe 2
Um Inseticida, produto que será exposto
venda pública

Classe 10
Ataduras e gaze hidrófila e gaze
hidrófila em geral

'1 ermo
ue 2.o-4 15O3
.1..:Jal:03 Á ZItSlh S.A.
/tio uranue c° Sul

'1. 33 13212211.1-

PRORROGA'ÇÃO

PRORROGACAO

3ndústria Brasileiro

jrne

#4, ce.e. .0

PRORROGA ÇA0

(Prorrogação)
Landwirtschattliche Chemikalien G.m.b.H.
Alemanha

PRORROGAÇÃO

• Termo n.') 536.185, de 26-4-1963
Massas Alimernicias Aymoré Ltda.
Guanabara

27P,Uã

Têrmo n.° 588.176, de 26-1-1963

P E C U S AN O L

Classe 41
Masas alimenticias

Susse;: :importação
e Exportação Ltda.

n 1112'../

Classe 1
Produtos para conservar alimentos e
usos -técnicos, agentes umectantes. substâncias químicas usadas nas indústrias1
e na ciências

Cela

nn•
•••

Urra° n.° 5,58.137, de 26-4-1963
Sussex importz.çuo e Lxportção Ltda.
enianab-

PRORROGAÇÃO

Classe 11
Para distinguir Forrarnr:Itas manuais
terragens.cutelaria e p.• quenoç arlgos
Classe 46
de metal COMNI/1 da ind•istrta - comer
Cio da requerente, a saber . Tarrachasj Cera em pasta para lustrar z.,ss(salhos,
cal;ados e móveis
e machos para fazer rosca braçadeiras I
artigos de metal para janelas portas
Tèrmo n.° 52.3.190, de 25-4-1963
escadas e cort,nados. afiacIores aldraProdutos QI: j 1111COS
Mala Ltda.
vas, alavancas, alicates ai m.ro,ids
Guanabara
ancinhos anéis para chaves. :haveiros
tachas, argolas armações de ,o1dos
aros, rebites. arruelas atiçadores azei
teiras, Ifiminas 'e navalhas de baleear
brocas, buris. bainhas, baldes. bacias..
balmazios bicós. ilhóses e :)an71 .de
atacadores para sapatos. bisnadas perra,

borboletas

botões. puxattores, bra-

. para cabides e prareleira., canive.
res chantradores. cortadores. cravado.
cunhos, cabides cabos, zi;i:tc.las
cadeados, caldeirões, canos e tubos
cantoneiras, alças, pegadores puxadores
cintas para caixotes, coadores colhe..
res, cotovelos, cunhas cus pideiras, de&
cacadores. debruns, dedais, enxós es.
cariadores, elos, enxadas, escumadeiras
espátulas, esticadores, espremedores,
• Classe 2
facas facões, ferramentas cortantes,
' Uni inseticida
perfurantes, desbastantes e alisantes,
bicas, furadores, fechaduras ferrolhos,
Teérmo n. , 5E8.191, e, 26-4 1963
fivelas, fôrmas para bolos e para , cal- A Editora Movinv:nt'o Nacional Ltda.
çados funis. ganchos graminhos. abriGuanabara
dores de latas farras. logos ar chaves
de parafusos, lâminas e Milhas de serra.
limas. lampiões latas para ..:ontestiveis
e para /iro, charneiras e dobradiças
machadinhas, martelo pequenas molas.
C1AL•—
•
escarnadores, punhais pás papeias. parafusos pinos e contra pinos.
Classe 32
• retos, rodlnhas roleras sacarrolhas
serrotes ferragens para malas, tenazes e
Um jornal imp:.n- ,o falado e
tarou
televisionado

vo

LL-iiidJLE-1A
—pou

Clave 41
Malas alimentielas

/
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•
26-4-1963
talina,
creosoto,
desodorantes, cka.nfea
,
Termo
n.°
588.199,
de
• Termo n.° 588.192, de 26-4-1963•- Termos as. 588.196 a- 588:197, de
tantas,
defunaadores,'
exterminadores- clE
Lanches
Nogueira.
Ltda.
26-4-1963
Cia.
Ltda.
El
Barata
n Fernandes,
pragas
'e
hervas
daninhas:
-•
Guanabara
•
(Prorrogação)
•
/
Guanabara
tes, embrocações para animam.
S.A. Frigorifico Ano
tos, farinhas de ossoà, fertilizantes, tos.
Silo Paulo
fatos, formicidas, futnigantes, fungick
das, glicose para fins veterinários, gua• -PRORROGACAu •
no, herbicidas, inseticidas, tnsetitugos,
PRORROGAÇO
larvicidaá, tolero- !Ácidas. medicamento*
para animais, aves e peixes,, óleos de.
•
Classe 41
.e veterinários. petróleos sa.
Refeições prontas — lanches prontos — sinfetantes
doces -- nitários e desinfetantes, papel fumegacafé — leite •— chocolate
pós' inseticidas, parasiticidas, fun.
biscoitos e chã — Substâncias usados tório,
gicidas-- e desinfetantes, preparações e
-como alimentos e ingredientes de
produtos inseticidas, fertmaidas, desin.
alimentos
fetantes e veterinários, raticidas, reméI OOSTnIA DRA911.10/4
dios para fins veterinários, sabões vete.
Termo_ n. o . 588.200, 'cle 26-4.1963
rinários e desinfetantes.' sais para fins
Prinorpa
Frigorífico Norte
,
Classe 41
agrícolas; hortículas, sanitários. e vete.
aranaense
Ltda
.
•
-'
'
p
Alcachofras,
aletria,
31110,
aspargos,
'N. INDUSTRIA URASILEIRA . •
rinários, sulfatos, superfostatos. vacinas
açuzar,' alimentos para animais, alindo,
Paraná
•
para aves e animais, venenos. contra
ámendoim, ameixas, amêndoas, araruta,
'Insetos, a.fitnais
• e herva daninhas
tonas: banha, bacalhau,. batatas. balas,
arroz, atum, áveia. avelãs. azeite, ,azeiTermo n. 9. 588.205, de 26-4-1963
çlasse 42
biscoitos bochbons, bolachas, baunilha;
Organizaçáo Sào Jorge de Apucarana
Aperitivo
café em pó e em grão, camará°, canela
Limitada
em pau e em pó, cacau ' carnes, chá,
Paraná •
588.193,
de
26-4-1963
o
Termo n.
caramelos. 'choedates. confeitos, ., cravo,
Bicicletas Monark S.A.
cereais, cominho, cfetne de - leite, cremes
' São Paulo
miau ificios, croça:a. compotas, can..
;* Ch, coalhadas, castanha, cebola condi..
atritos para alm.:atas. • colorantes,
chouriços. dendê, doces, tocas de fru"tas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas, extrato de taClasse 11
ra
mate, farinhas alinienticias, 'favas, fétINDUSTRIA BRASILEIRA\
Classe 17
culas. flocos, farelo, fermentos, • feijão. Banha, carnes em conservas, salgadas,
Titulo
figos, frios, frutas secas, naturais e .cris- secas; defumadas, enlatadas, chouri•ç'os,
d
talizadas; glicose, goma de mascar, gor- g orduras animais para fins cinárlos,
Termo n.° 588.206, de 26-4-1963
Classe 21
duras, grânulos, gra° de bino,' .gelatina, língua, linguiças, mortadelas, presuntos,
• (Prorrogação) -,
Bicicletas, motocicletas, motocicletas, goiabada, geléias. herva doce.. herva
paios, salsichas e adumes
IVIcarl Johnson Endochlmica Indústria
monociclos, motonetas, triciclos
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite.- Téernio n. o 588.201, de 26-4-1963
Farmacêutica S.A.
velbcipedes e vespa
condensado,, leite em pó. - lagunas em
São Paulo
•
"Top-Club"
Clube
de
Turismo,
Orgaoxiserva, lentilhas, linguiça, louro: mas,.
Termos as.. 588.194 à 588.196, de 'a-s
nizaçá
0
e
Previdência
•
alimentícias. mariscos, Manteiga.
.26-4-1963
'Rio Grande -do Sul
aargarina, marmelada; macarrão, inalMiuel Belèngues
as de tomate. mel e, melado, mate, tnas' Rio Grande do Sul
das para mingaus, molhos; moluscos,
fRORROGACM,:
mostrda, mortadela; nós moscada, nozes; óleos ,comestiveis, ostra, ovas;
ENDOCHtit
•
paes; Paios, pralinés, pimenta, pós para
Classe 33
1:!eTa4
pudinm. pickles, peixes, presuntos, paJohnson rndachicitOINN.
• Insígnia
tês, e petit-oís pastilhas, pizzas, pudins:
Frirn aceutioie S.A.
_
queijos, rações balanceadas Para aniTèrmo n.° 588.202, de 26-4-1963
,
$;.
o
Pauta
.
mais, requeijões. sal, saga. sardinhas.
Casa Triunfante' Ltda.
tIndtist ria Bessijiskra
sancluiches, salsichas, saltará sopas en..
Paraná
(atadas, sorvetes, sucos de tomate e de
'frutas; torradas, tapioca, amaras, talharim tremoços, tortas. tbrtas Para aliClasse 3
mento de animais e aves, torrões, tonelSubstâncias quimicas e outros prepaClasse 36
' clnho: vitiagre
rados 'para serem usados na medicina
-• Classes: 11, 12. 13, 14 e 36
•
,Classe 46
Para distinguir: Artigos de vestuarlos
e' na farmácia; vacinas e bioculturas
Titulo
e roupas feitas em geral: Agasalhos. Amido, alvejantes, anil, água de lavapara serem usadas na medicina e na
aventais. alpercatas.- anáguas, blusas, deira, água sanitásia, casa para assoafarmácia
Termo
n.°
588..203.
de
26-4-1963
botas, botinas, blusõea, boinas, baba. lhoi, detergentes, esponjas de açO, fósEmpório
Toledo
S
.
A
.
foros.
lixivoa,
lixas,
cartolas,
carala
bonés,
capacetes.
de
aço."
Termo
n.
pomao 588,207, de 26 -4 - 1963
doures,
Parar.'
puças, casacão coletes, capas, chaies. das 'para calçados, palha de aço, prePlásticos York S.A.,
racheols. calcados, chapéus. cintos. parados para polir, e limpar Madeiras,
São Paulo
cintas, combinações. corpinhos, calças vidros, metais e objetos, panos para
foliórie- Toledo
de senhoras e de crianças. calções. cal- polir .e para limpeza, panos de esmeril
PRORROGAÇÃO'
-.
ças, camisas, camisolas. camisetas, cue- e • material • abrasiVo empregado na limceroulas.
colarinhos.
cueiros;
saias
cas,
peza de metais e' objetos, sabões - em
Classes: 8, 11, 14, 23, 36. 40 e 4!
casacos. chinelos, dominós, echarDes; geral, sabões em pó, em flocos, saponó.
;i0ÈK-PLAST'il
Titulo
fantasias, fardas para_ aulitarese co'e• geral, sabões em pó, em flocos, saponá.
fraldas, 'galochas, gravatas, goraras4.ffir-gi
Termo n.° '588.204, de, 26-4-1963
ceos, velas_ e Velas a base'
ros. logos de lingerie, laqueias; :aguas.
Reata — Artigos -Rurais Lida.
•
estearina •
luvas ligas, lenços, mantéis, meias
Paraná
•
'.
maiôs. mantas, mandrião, à ag ulhas; pa- ' Termo n.''588.198, de 26-4-1953'
. ‘ Classe 28
!dói'. palas, penhoar, pulover. peie:arma Companhia Industrial - Farmacêutica
Colas
_
.
,
poaches, polainas. pliamas; pu• ••
Guanabara
ITr.
.
ilhoa perneiras, , mi:monos, regalos,
ãrao
n.°
588.208,
de
2-4-1S3
„, .
.i
1
robe de chambre, roupáo. sobretudos
-• Mãrio Mi R&•
j•
suspensórios, saidas de banho, sandálias.
indústria Bral
' São Paulo
sieir—al
»
_
atolas,
sou,
:meares. &horta sungas,,
4W
4 . .04, 4
14 Classe 2
tiens, aladas, taier:„.toucas, turbantes;
: fPRORROGACÃO
-Substâncias e preparações 9uitntcas usaternos, uniformes e vestidos
das na agricultura, na hortiantrara.' na
indústria Brasileira,
•
•
veterinária e para fins sanitários, a low-` "QUÀDRQ- RI4r
• • Classe 32
ioARE
.
_ ,
Almanaques, anuncias, boletins, boletins
saber:a adubos,
s n tá ios.
i r ácidos
águas
Classe 3
Impressos, crónicas. jornais, revistas,
desinfetantes e para fins ,senitários,
peças cineinatográficas, peças teatrais. Um preparado farniacêutico mucolitico, apanha-mosca e insetos (de goma e
programas radiofónicos e programas expectoranre nas afecções .do trato res- papel ou papeláo). álcalis. bacteriCdas,
Classd 2.6
•
piratório • e suas manifestações
. •
baratichias, carrapaticidas, creta eras°.
de televisa°
Vittnio de .5slabals

o melro

N

` Vota do Estia°,

IticiástiSra5ilei

Otimização SM Moi
. de Rog arão.

"NP-CLlid"

#4,%

+Caia Trinta*

-

9

'

E E A 11 A -

_. •

' .

.
t •:
,e
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588.209, de 26-4,1963
'remo
Chester S.A. Achninistração
• São Paulo

1CHES•TER
)tipOSTRIA BRASILEIRA
Classà 5Q •
Impressos em geral

Termo n.° - 583.216, de 26-4-1963
tho - Pbarmaceutical Corporation
Estados Unidos da • AnieÁrica

•FE,CUND411.

V3141

Termo n.° 688.211, de 26-4-1963
Chester S.A. Administração .
- São Paulo

,?zz,y
;

Termo n.° 588.212, de 26:4-1963
• Lancaster S.A. Administração
São Paulo

LANCASTER
MIX7STRIA BRASILEIRA"
Classe 50
Impressos em geral 'termo n.° 588.213, de 26-4-1963
Lancaster S.A. Administração
- São Paulo

LANCASTER
ADMINISTRAÇÃO
=

16 33 e 50'
Classes
. •"
• Titulo

Termo n.o 588.214, de 26-4-1963
j..,ancaster S.A. Administração
• .São Paulo
'

LANCASTER S.A.
ANINiSTRAÇÃP
- Nonie Comercial
Termo ti.° 588.215, de 26-4-1963
FrigorificO Dai Cima Indústria e
' Comércio Ltda.
Guanabara

Brasileiro
Classe . 41.
•
33acon, banbk conservas, carne cie beef,
feita e 'derivados, lingüiças, mantei-ga,
mortadela,-/Cesunto, ' „queijos e requeijões, 'alentese salsichas

Classe 32
Revistas, etc.
Termo n.° 588.223, 'de 26-4-1961
, Editorial Briguera Ltda. •
•
Guanabara

Coleção Eu Seret...;

PRORROGAÇÃO.

Classes: 16.33 e 50
Titulo

Nome Comercial

Termo n.° 588.222, de 264,1963
Editorial B:igueira Lt0.
Guanabara

Industria Brasileira

CHESTER
ADMINISTRAÇÃO

Classe 32
Revistas, etc.
Termo' n.° 583.224, de 26-4-1963
Editorial Briguera Ltda.
• Guanabara- •

Classe 45
Sementes, etc.
Termo 'n.° 5'.I.218, de .26-4-1963
Produtos Alinientitios Sererê- Ltda.
• "••
São Paulo •

Produtos Alimentícios
•ererê Ltda.
Nome 'Comercial
Termo n.9 588 . 219, de 26 -4-1963
Panificação e Confeitaria Perlo Ltda.
' Guanabara,

Panificação‘
e Confeitaria
. ,

Termo n.°..•
•
5à8.229, de 26-4-1963
•
Rosa Critz4Imobiliária Construtora
• ; Limitada
São Paulo .

ROSACRIR
Classe 50
Projetos, prospectos e impressos rela.,
-cionados com .constrições de- prédios, estradas,. mcorpoiáções e adalinistraçãO
de imóveis
Termo n.° 588.230, de 26-4-1963
)
Rosa Cruz ---I Imobiliária e ConstrUtora
Limitada
I.
•.
São Paulo
•

.ROSACROZ Imobiliiiriárron;Wwto'

1

Classes: 16„ 33 e 50
. Titulo

„
Termo n.° 588.231, de 26-4-1963 !!'
Nizon Farmaceutica Ltda .
•
Guanabara

Classe 32
Revistas, etc.•

Termo n.t) 588.225, de 26-41963
Guanabara
Editorial. Briguera Ltda.

. CoIeção H.
Um

Dois .: Três...
Classe 32
Revistas, etc.

Classe 3
Indicado no tratamento das traguem
bronquites e suas manifestações f •
Termo n.°. 588.232, de 26-4-1963- , •
Venza Produtos Quimicoi e Farmacéu-'
ticos Ltda.
•:h
Guanabara,
•

Termo n.° 588.226, de 26-4-1963'
Editórial 'Briguem -Ltda.
Guanabara

PEROLA
Classes: 33. 41, 42
Titulo

Coleção Cella .
•

JuíRo. de 1963

•

Coleção
Cultura Esportiva

PRORROGAÇÃO

Classe 3 • ;
'termo n.°, 588.210, de 26-4-1963 •
Um produto, farmacêutico indicado para
Chester S.A. Administração
.
auxiliar a fecundação
São Paulo
Termr n.° 583.217, de 26-4-1963
Plínio Oscar Werner
Rio Grande do Sul

ESTER S. 'A.
•ADMINISTRAÇÃO

O,
.

e 43

Coleção
Pintorama

Classe 3
Uni 'produto farranceutico Indicado no
tratamento das diarréias ints titnais '
Termo n.° 588.220; de 26-4-1963
Panificação e Confeitaria Pérola Ltda.
. Termo n. 9.- 588.236, .de 26-41963
-- Guanabara
Classe 32
Eletrificação Rural de Minas Gemia
•Revistas, etc. ••
.
' •\,
S.A. Ermig
•
Minas C-,arais
‘t?k
•Tèrnio n.° 588.227, de 26-4-1963 Agrícola e Comercial Agrolândia Ltda.
CP: " 15. •
Rio Grande do Sul
Eletrificação Fim?!
e

efegt

'‘

AGROLANDIA

elt)

.

Cré Minas Gerais, S. A. - ERMip:
Nome Comercial

Nome . Comercial
Termo n.o 588.221, de 26-4-1963
-Editorial Briguera Ltda.
Guanabara
-

Coleção
• ,Cultura Humana-

, Classe 32 Revistas, etc.

PREÇO r'r.

...R-1,1,11

Classe 2
Adubos, etc-.
Têêrmo n.o 588.228, de`26-4-1963
Rosa Cruz s.— Imobiliária Construtora
Limitada
•
São Paulo

: Termo ti,° 588.237, de 26-4-196
Laboratório Walfer Ltda.
• Qu'anabara

.

.PRORROGAÇÃO

epatõglico1'

Classes: 16, 33.e 50 •
Insígnia
•
•
"" --'
: Cr$ 4,00

- Lab..Walfér Ltda.
Rua do Senado,216-so
Rio de Janeiro
,

Classe 3
, .Píoduto "farmacêutico --, Col?goge.

