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N.° 432.530 - Dalila - Ind.
de Produtos Alimentícios Dilis Limitada - Classe 41.
N.° 347.448 - Flogostop - JoãO
Em 15 de julho de 1963
Gomes Xavier & Cia. Ltda. EXIGÊNCIAS
Notificação:
Classe 3. .
N. 92.585 - Aperfeiçoamentos em
Uma vez decorrido o prazo de re- ou relativos a discos para gravação N.o . 397.124 - Cidol - C ia.
Têrmos:
curso previsto pelo art. 14 da Lei Ernesto Locaz Machado.
Swift do Brasil - Classe 1.
N. 109.837 - Continental Company
n.° 4.048, de 29 de dezembro de 1961
N.o 399.371 - 13 O - Altamiro
N. 94.842 - Processo e aparelho
e mais dez dias, para eventuais juntadas para a esterilização a frio com o au- Inc. - Cumpra a exigência.
Nunes Augusto, Classe 42.
•de recursos, e do mesmo não 'se tendo xilio de gases bactericidas, requerente
N. 110.634 - Peter Schlademiundt
Expressão de propaganda de-,
• valido nenhum interessado, ficam no- Rudolf Gewalt e Erich &cin.
- Willi-an H. Dennerlein e Langdon
ferida:
- fincados os requerentes abaixo mencioS. Simons, Jr. - Cumpram a exigênnados a comparecer a este DepartaN.o 377.088' - Fe e Seriedade MODELOS DE UTILIDADE
cia.
mento a Pin, de efetuarem o pagamento
Antônio Andrade Boll ° - Classe
DEFERIDOS
da taxa final concernente a expedição
n.o 50 - Art. 121 do código..
dos respectivos certificados dentro do
Termos:
Divisão
de
Marcas
Frase de propaganda deferida:
prazo de sessenta dias, na forma do paN. 118.093 - Protetor para seringa
o
rágrafo único do art. 134 do Código odontológica,
N.
329.177 -- Relojoeiros do,
requerente Orlando PiEXPEDIENTE DO DIRETOR
da Propriedade Industrial.
Brasil a Casa dos Bons Relógios res.
Leopoldo Geyer S. A. Jóias e ReDe 15 de julho de 1963
PRIVILÊGIO DE INVENÇÃO
lógios - Classe 8 - Art. 121.
N. 89.112 Tampa combinada com
Notificação:
DEFERIDO
abridor de garrafas, requerente MauriTítulo de estabelecimento decio Grostein.
Uma vez decorrido o prazo de
ferido):
Republicado por ter saldo com incorN. 107.807 - Um cabide para rou- recurso previsto pelo artigo 14 da
reçaes.
N. o 364.872 - Materiais para
pas, requerente Paolo Badalamenti.
,Lei n.o 4.018 de 29-12-61 e mais
Termos:
N. 108.800 - Nay° tipo de caixa dez dias para eventuais juntadas Construções Metrópole - Materiais
Para Construções Metrópole Ltda.
N. 114.204 - Processo para fabri- portadora de bobina de papel para má- de recursos, e do mesmo não se - Classes 1. 5, 11, 14, 15 e 16 quina
de
escrever,
requerente
Antônio
tendo valido nenhum interessado,
cação de novos compostos halogenados
ficam notificados os requerentes Art. 117 n.o 1.
Instaurados da série pregnâncla ou an- Florido.
Marcas indeferidas:
drostanica, requerente Syntex S.A. - ^N. 115.390 - New° tipo de puri- abaixo mencionados a comparecer
Retificado por ter saldo com incorre- ficador de fumaça, requerente Rinaldo a êste Departamento a fim, do efe-228 .218 - Olex - Francisco
N.°
tuarem o pagamento da taxa final
çdes. nos dias 5 e 12 de julho de Gallo.
de
Magalhães
Faria - Classe 48. .
concernentes a expedição dos res1963.
236.672 - Kationorm - A.
pectivos certificados dentro do S.NP
MODELOS
INDUSTRIAIS
& Cia. Ltda. - Classe
EXIGÊNCIAS
prazo de 60 dias na forma do pa- n.o Corréa
• ' DEFERIDOS
3.
rágrafo
único
do
art.
134
do
CóN.o 315.501 - Tonatex - Ind.
N. 107.624 - Hector Wallace Crisdigo da Propriedade Industrial. • o Com.
Termos:.
wold. - Mantenho a. exigéncia.
de Malhas & Jersey TonaMarcas deferidas:
lex Ltda. - Classe 36.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA N. 135.347 - Nervo e original moN.o 332.105 - Nordon - NorDIVISÃO DE PRIVILÉGIOS - delo de embalagem; requerente Dirceu • N.o 141.485 - Excelsior - Soc.
Importadora e Exportadora Excel- don Indústrias Metalúrgicas S. A.
REPUBLICADOS POR TEREM A rentes.
SAIDO COM INCORREÇÕES
N. 137.413 - Original modelo de sior Ltda. - Classe 6 - Menos - Classe 6.
calçado
masculino, requerente-Duracour para aparelhos distribuidores' de
Em 15 de julho de 1963
N.o 344.609 - Auto Mectinice
tintas.
- S.A. Indústria e Comércio.
General Ltda. - General - Classe
Notificação:
N.o 224.894 - ri. W. - Rodi & a.° 21:
N. 137.275 --- NOvo e • original, deUma vez decorrido o prazo de re- senho ornamental para tecidos, reque- Wienenberger Aktiengesellschaft N.o 346.667 - Café Oriente 11 e 13.
curso previsto pelo art. 14 da Lei rente S.A. Indústrias Reunidas F. Ma- Classes
Orlando
O. Lenzi & Irmãos - ClasN.o 228.043 - Kayser a.' 4.048, de 29 de dezembro de 1961 tarazzo.
se 41.
ner
Hayser
A.
G:
Classe
21.
e mais dez dias, para eventuais juntadas
N.o 350.59'7 - Vigia - Móveis
de recursos, e do mesmo não se tendo EXPLORAÇÃO. DE CONTRATO
N. o 232.125 - Emblemática DE PATENTES
de
Aço Vigia S. A. - Classe 17.
valido nenhum interessado, ficam noZeiss Ikon A. G. - Classe 8 N.o 365.448 - Trainag - Ind.
tificados os requerentes abaixo meadoCom
exclusão
de
almas.
pede
Brasileira de Tratores e Máquinas
nados a comparecer a êste Deputa- Wellit, material isolante S.A.,
N.o 235.966 - Hauptner Agrícolas Tramag S. A.. - Classe
mento a fim, de efetuarem o pagamento para ser anotada nas patentes:
n .o 6.
Hauptner - Classe 11.
da taxa final concernente a expedição
N.
34.207
Privilégio
de
laves,N.o 371.605 - Stereodiso - Cia.
N.o 239.864 - Printon - Agfa
doa respectivos certificados dentro do
Aktiengesellschaft Fui' Photofahri- Brasileira- de Discos - Classe 8.
prazo de sessenta dias, na forma do pa- çào.
rágrafo único do art. 134 do Código N. 42.075 - Privilégio de laven- kation - Classe 1.
N.o 393.803 - Alfa - MecAnica
ção•
da Propriedade Industrial.
N.o 283.388 - Ponto Azul - Comercio!
Alfa Ltda. - Classe 6.
N. 44.642 - Privilégio de inven- Bar Ponto Azul Ltda. - Classe 42
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
N.o 397.233 ..- Gal Gráfica Miga
ção.
DEFERIDOS
N.o 326.460 - Cipra - Comp. - Gráfica Atlas Ltda. - Classe
N. 48.434 - Privilégio de inven- Import. de Produtos Americanos n.o 50.
Térmos:
•
ção.
5
Cipra - Classe 8.
N.o 397.499 - Trás Caravelas
N. 92.065 - Original disposição em N. 54.183 - Privilégio de invenção.
N.o 337.276-- Hoinopin - C. Ind. Mecánica -Três Caravelas Iam
dnto, requerente António Potopeo de os contratos de sua exploração. Ciess.3 8.
•Souza Queiroz.
Averbem-se os contratos de exploração. H. Boehringer Sohn - Ciam, 8.1 nu‘eida

Departamento Nacional
da Propriedade Industrial

REVISTA DA PROF='RIEDADE
INDUSTRIAL..
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Repartições Públicas
'deverão remeter o expediente
destinado à publicação' nos • DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diáriamente, até às
01141ITOR
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRItei PEREIRA
quando deverão fazê-lo até às
C14..
IRIIIIVICO O• .......c^ceas
ci.a p ar o* sacio Der ooresaclo
11,30 horas. •
FLORIANO
MURILO
FERREIRA
ALVES
GUIMARÃES
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, demacio m
verão ser formuladas por es• y lblbewidoalo ler• mmmmm benh de ChaiimPtaIr.antlier
crito, à Seção de Redação, das
IN-wwnhbolawe In.VastrMIN de 1.41nNtórIG
9 às 17,30 horas, no máximo
ine14.trea Cor..4~~
até 72 horas após a saida dos
icinesoo
Deparlamtnto
Imotos,* nas af
Irt.prenes Nacional
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULARES I
reito, rasuras e emendas.
Capital e Inferior:
Capital e Interior:
- Excetuadas as para o
Gr$
600,00
Semestre
. Cr
Semestre
...
450,00
exterior, que serão sempre "
AR
Cr$ 1.200,00Ano
Cr$
900.00
°
anuais, as assinaturas poderExterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. Ano
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
- As assinalaras vencidas
poderio ser suspensas sem parte supericr do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos o numero do talão dos jornais, devem os assinanaviso prévio,
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
a verVicação do prazo de vali-1 que findará.
idade de suas assinaturas, nal A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias •

- As &Partições Públicg
cIngir-se-4o as assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e à4
iniciadas, em qualquer época;
pelos órgãos competentes. .
-- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque au vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamente,
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos ás edi•
ções dos órgãos oficiais só sÁ
fornecerão aos assinantes qu4
os solicittfflern no ato da assi.
natura.
- O funcionário público fe•
dera!, para fazer jus ao desa
conto indicada, deverá prona4
esta condição no ato da asai,
fratura.
- O custo de cada exemFl
atrasado dos órgãos oficial
será, na venda auvlsa, acresci,
do de Cr 0,50. se do I13141:11
ano, e de Cr$ 1,03, por anal
•j
decorrido

N.o 388.986 - F.BAL - Estruturas Brasileiras de Aço Ltda. Aguarde-se.
Ns. 437.764 e 437.765 - Oica
Comercial e Importadora Ltda. Aguarde-se.

N.° 375.093 - Emblemática
Cia. Brasileira de Cartucho/1
Classe 18.
N.° 379.749 - Litanit - Deutt
che Edeletahlwerke A. G. se 5.
N.o 380.234 - Corbertos =;:
Indústria Paulista de Cortiço S. A
- Classe 31.
N.0 380. 25 - Irbestos
Indústria Paulista de Cortiço 8. A
- Classe 31.
N.0 380.236 - Metagibei3tOs -Indústria Paulista de Cortiço S. A.
- Classe 31.
N.° 380.561 - D. J. - Nato
nal Lead Co. - Classe 11.
N.° 404.799 - Revista da U
E. E. - A União Estadual doi
Estudantes UFE.
Classe 32.
N.0 409.109 - Pessina - Fiaçã.
Pessina S. A. -

-

As

N.° 399.041 - Linimento Reuna
Lab, de Produtos Químicos e
Veterinários Vigor Ltda. - Classe 2.
N.o 399.043 - Arsenatrol - Laboratório de Produtos Químicos
Veterinários Vigor Ltda. - Classe Z.
N. o 399.500 - Cavali - Cavoli
Indústria e Comércio de Pecas Limitada - Classe 8.
N.° 401.319 - Santo Andra Santo Andra Auto Diesel S. A. Classe 8.
NP 401.320 - Santo Andra Santo Andra Auto Diesel' S. A. -Classe Il.
N o 401.321 - Sinto Banto André Auto Diesel s. A. Cla-zse 7.
N.0 401.322 - Snnto Andre Banto André Auto Dlesel S. A. Cl11 p 21,
N.o 401.322 - Santo Inolre Santo André Auto Diesel S. A. Classe 6.
Título de estabelecimento 4.ndeferidos.
N.o 397.234 - Gal Gráfica Atlas
- Gráfica Atlas Ltda. - Classes
ns. 17. N2, 38 e 50.
Exioncias:

N.° 398.557 - Timoneiro Marcas e Patentes Ltda. S. C. ..... Satisfaça exigAncia.
Na. 401.075 e 401.076 - Ibesa
indústria Brasileira de Embalagens
S. A. - Satisfaça exigência.
•
Diversos:
N.° 386.539 - Maneei dgado.
Soss i ni Rossi e Joaquim Luiz Mar

-

tity
.'
DIÁRIO OFICIAL (Seção

Nada hifi que deferir. depoisite

quiser sain adv. pedkisi.

EXPEDIENTE .

EXPEDIENTE DO SEÇÃO
DE PESQUISAS
De 15 de julho de 1963
Notificação:
Uma vez decOrrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n.o 4.048 de 29-12-61 e mais
dez dias para eventuais juntadas
de recursos. e dl mesmo não se
tendo val,';do nenhum interessado,
ficam notificados os requerentes
abaixo mencionadas a comparecer
a èste Departamento a fim, de efetuarem e pagamento da taxa final

concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do
prazo de 60 dias na forma do parágrafo único do art. 134 do Código da Propriedade Industrial
N.o 370.163 - Emblem(utie,a Chrysler Corp - Classe 21 - Considerado excluídos das partos integrantes reivindicadas as máquinas e motores.
N. o 370.211 - Mivros - Oficina
de Jóias Mivros Ltda. - Ciasse 13
N.° 370.463 - J. B. - Emprèsa
Jornalistica Asapress S. A. Classe 32.
N.o 374.977 - Litoral - Luiz
Caramuru Nogueira - Classe 8. I
N.° 375.001 - VO - Vereinigte
Osterreichische Eisen Und Stahlwerke Aktiengesellschatt - Cias-,
se - Com exclusão de órgãos dei
fechamento.

N.° 409.110 - Pessina. - Fia

TRIBUNAL FEDERAI DE RECURSOS
REGIMENTO INTERNO
DIVULGAÇÃO N., $78
$0 edição

'Preço: Cr$ 3100
A VENDA:
Selo de Vendas: Av. Rodrigues :Nivea I

k.6.ncla Is Ministério da Faaencla
Atende-st a re A.ic'ros velo Serviço de ReeadAilse Postal

ção Pessina S. A. - Classe 24.
N.° 409.111 - Pessina - Fia
cão Pessira S. A. - Classe 36.
N.° 409.112 - Pessina - Fia

eão Pessina S. A. - Classe 37.
N.o 409.113 - Pessina - Fia

ção Pe.-sina S. A. - Classe 22 Con exclusão das express5es
Ma a espcie.
Insignia deferida:
N.° 375.187 - Romac - Roma
Engenharia e Comércio do Brasi
Ltda. - Classe 33 - Art. 119.
N.o 404.375- Futuram' turama - Instanaç6es Artistica
Ltda. - Classe 33 - Art. 119.
Tltuio
eataároieeirneato de
feridos:
N.o 401.786 - Lago Azul Peado de ervilo Ligo Azul 141.1a
- Clame 33 - Art. 117 n.o 1 cor

Se::tr.-:e.:ra 19
'exe,11-:5,) (Ias p xpres.--45e3
,out.r,-)8
loca i‘s.
N. 0 402.377 - Lince Propa g anda S. A. - Classe 33 Art. 117 11. 0 1 com exclusão de
outr . -is !oia s.
N 4111.655 - Pairrada - Pêsto de S.irviço Pairrada Ltda. Clascs 1p 47 - Art. 117 n.0 1
Cürn rias expres-4ies e outros
0 277.579 - flimitile
Co. • - aI i4:iça exign1 nc ia.
f .927 - Imobiliária Berra Ltda. - Prossiga-se como in. tvt, n pela seção.
N.° 10'1.921 - Earnanda Chinaglia
Prossiga-se corno inlicado
• ,'
•1'IVANSIIIIPNCE.1 E
Da 15 de julho de 1963
.
.
11, tern.o
1°
Ti' 1,110 da titular de processos.
Ph leo Corpora ion - Transfe rêr eia para s...0 no-me das patentes
do números:
N. o 41.196 - Privilégio de Inverção.
N.0 49.910 - Privilégio de Invenção.
N. 0 50.687 - Privilégio de int' io

J.

N.° 50.929 - Privfl égio 4 inve•,ç5o.
dos têrmos
118.195 - Privilégio de inve; ção.
N.0 134.203 - Priviléaio de irava/ ção•
IN 0 131.338 - Privilégio de n-

tert:ao.
Ao-se ae seguintes tran.sferências.
1 - Transferência de Philco
Corporation , organizada sob as leis
do F stadn de Pennsylvania. para
Ford "Motor C‘ilnnanY.
- Transferência desta última
para o re q uerente, or g anizada sob
as leis do Estado de Delaware•
CorPoration - Tansferênciiiii para seu nome da patente
do n.0 2,826 - Privilégio de inVeneã,è P
IV° 115. 026 - Priviii lgio de inN.encila
N.° 115.411 - Privifi : gio de
vençrto •
N° 115.682 -- Privilégio de hlveneão.
N ti:, .so t
i rieniio.
N.° 1 lê. 599 - Privilégio de int t1 '1111
N.° 1 10.5:-.6 - rivilgi d. ia

Dl RIO OFICIAL (Soo° lil)
•
Waldir Melo tis Cia. Ltda. - No
2 - Trangerência desta última
para Philco Corporation, organiza- pedido de transferência no têrma
da sob as leis do Estado de De- n.° 113.181 - Cumpra a exigência.
Farmiatra do Brasil S.A. Produtos
leware.
Químicos, Farmacêuticos e Biológicos
Quanto aos pedido feita pela - No pedido de averbação de contrisPinico Rádio e Televisão S. A., nos to na marca • n.° 248.140 - Cumpra
contratos de exploração nos pro- a exigência.
cessos acima mencionados. AguarFrigorífico Mouran S.A. - Na aldem-se as concessão das patentes. teraçao do nome no termo 421.102
Comércio e Indústria Irmãos Sa- - Cumpra a exigência.
hagoff S. A. - Pede para ser anotada na patente 11. 0 2.277 modele
DIVERSOS
industrial as alterações do nome
da titutar. - Anotem-se a alteraIaiatt do Brasil Máquinas 'resteis
ção de Irmãos Sallagoff 45.: Cia. para Limitada - No pedido de exploração
Irmãos Sallagoff Cia. Ltda. e de contrato tia marca 278.380 dAste último para o requerente.
Aguarde-se.
S. A. White Martina - Transferência para seu nome das patentes:
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N. 0 61.918 - Privilégio de invenTRANSFERÊNCIA E
ção.
LICENÇAS
N.° 61.911 - Privilégio de inven•
ção.
Uso Autorizado de Marcos
N.° 62.724 - Privilégio de 'invenArtigo 147, paragrafoa 1. 0 e 2.° do
ção - Anotem-se as transferência*.
Código da Propriedade Industrial
Air Producta And. Chernicals. Inc.
Per despacho ao Sr. Chefe da Se- Transferência pára Seu acima do ção, foi mandado averbar o contrato
Carmo 118.506 - Privilégio da in- cla exploração da marca Antigrippine,
venção - Anote-se a transferência . registrada sob ninnero 147.566 Rouaael Uclaf - Pede para ser ano- constante do clichê abaixo, de protada no termo 119.434 - Privilégio priedade de Societe d'Etudea de Rede invenção a alteração do nome da charcas et d'Aplicationa Scientifiques
titular - Anote-se a alteração de no- et Iladica/es - E.R.A.S.M.E me.
estabelecido na França e em favor
anotada no têrmo 119.908 - Privilá- de Aplicações Farmacêuticas, CurnárCastrol Litnitad - Pede para ser cio e Representações S. A., estabea
gio de invenção - A alteração do no- lecido no Brasil - Averbe-se o conme da titular - Anote-se a alteração trato de exploração.
de nome.
Dr. Her Chel Smith - TransferênMITIGRIPPME
cia parcial no privilégio de invenção
- têrrno 122.954 - Anote-se parcial
Proprietirra
da transferência..
Société D'Etudes de Rechercties
et D'Aplications Scientifiques
Dr. Herchel Smith - Transferência
parcial no armo 122.955 - PriviléMedicales (E, R. A. S M. E.)
gio de invenção - Anotaase transfaLicenciada
renda parcial.
Dr. Hhechel Smith - TransfedinAplicações Farmacêuticas
!ágio de invencão - Anote-a a trana.
Comércio e Repres. S. A.
eia parcial do tarmo 122.956 - Priviferência, parcial.

Laboratórios Jorna Ltda. - Transf
rincia para seu nome da mame número 155.038 _.. denominada Analgedor
- Anote-se a transferência.
Cia Apollo de Produtos Alirnentidos - Pede para ser anotadas nas
marcas:
Clássico - n.° 156.401.
Café Apollo - n.° 169.818.
Café Astória - n.° 193.736.
Café Horizonte - n.° 253.344 es alteracoes do nome da titular Anatem-se as alterações de nome,
Real Vinícola de Andrade S.A. Pede para ser anotada na marca N
I Sem Rumo - n.° 249.072 - a ...teração do nome da titular , Anotase a alteração de nome.
Velcro S.A. - Transferência para
aseu nome da marca Velcro - târmo
N 0 118.110 - Priv n légio de in- 1 378.792 - Anote-se s transferência.
Bonimex do Brasil S.A. Importavev.iio.
ção e Exportação - Transferência para
N.° 118.692 - Privilégio ite
seu nome da marca Bonimex - termo
409.151 'a-. Anote-se a transferência.
N.° 118.861 - P • iviliY•gia de

.

N.0 109. ns
,• n •nr;lo.

Privilégio de in-

Ar olana , a as s e iminf, , ,; f ronsfe" .ér ias.
1 - 'Transferência itg
: o:Tora/kin, organizada sob as leis
i0" Estado de Penns y lvania, para
.11ord Motor Conmariár.

Per despacho do Sr.. Chefe da Seção, foi mondado averbar o contrato
de exploração da marca - Midystal
- registrada sob niunero 246.496 constante do clichê abaixo, de propriedade de Societe D'Etudes de Recherches et D'Applications Scientifiques et Medicales (E .R. A .S .M .E.)
- estabelecido na França e em favor
de Aplicações Farmacêuticas, ComérRepresentaçõee S. A., estabelecio
. e
ct o no Brasil - xax se o conr
trato de exploração.

Proprietária
Societe D'Etudes de Recitei:mu
et D'Aplications Scientifiques
et Modicales ( E. R. A. S. M. E.)
.
Licenciada
Aplicações Farmacêutico
Comércio e Repres. S. A.

EXIGÊNCIAS
Instituto Medicamenta Fontoura Secieda -'e Arênima - No pedido de
averbarão de contrato da patente
60.192 - Cumpra e tr, i^ -• ',;n
A. - Transfarra-, a's rara
Velcro S.A
seu nome da marca Velem o termo
Anate-,.a • transferência.
3 78 7t12

Por despacho do Sr. Chefe da &ação; foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca Thloclacalne
registrada sob n.° 196.620 constante do cliché abaixo, de propriedade de Societe D'Etudes de Recherchas et D'Anlications Scienttfi-

Julho de 19" G3 2543
ques et Medicalas (E .R
a.kabeleudo na França • em ta.
vor de Aplicações Farmacêuticas, Comércio e Representações - estabelecido no Brasil. - Averbe-se o contrato de exploração.

1H1ODACAINE;
Proprietária
Societe D'Etudea de Recherches
et DAplications Scientifiques
et Med:calca E. R. A. S M E.
Licenciada
Aplicações Farmacêuticas
Comércio e Repres. S. A.
Por de:pacho do Sr. Chefe da Sedão, foi mandado averbar o contrato
do exploração da marca - Exofena
- registrada sob dunero 179.290 constante do clichê abaixo, de propriedaale de Societe D'Etudes de Ra.
cherches Et D'Applicatians Sciantifia
que. Et 'Medicales - (E.R.A.S.11.E.)
- estabelecido na França e em favor
de Aplicações Farmacêuticas, Comércio e Representações S. A., estabe'tecido no Brasil - Averbe-ssi o contrato de exploração.

EXOftill
Proprietária
3ociétá D'Etudes de Recherches
et D'Aplications Scientifiques
et Medicados ( E. R. A. S. M. E. )
Licenciada

Aplicações Farmact'uticat
CCOTÓrCi0 e Represa. S. A.
Por despacho do Sr, Chefe da Seção foi mandado averbar o contrate
de exploração da marca HeIrnazine
registrada sob número 185 698
- constante do clichê abaixo, de propriedade de Societó D'Etudea de Ra.
cherches Et D'Applications Scientifiques Et Medicalea (E.R .A .S . M.E.)
- estabelecido na França e em favot
de Aolicações Farmacêuticas, Coméra
cio e Representações S. A. - estabelecido no Brasil. - Averbe-os
contrato de exploração

•

HELMAZ IN r.C
Ce;;ST21.4
Proprietária
Societé D'Etedes rIaRecrierchos
ot D ' Aptit3.-:, Scientifiques
et Medicales (i.R.A S. M E ).
Aphcações FormarSutcas
Comércio e F4aaa's S. A.
Por despacho do Sr. Chafa da g,
ção, foi mandado , averbar o contrata
de expinrtc:io d. rp ^ree, Suppositoire,
Midy Adreno Stvptiques reaistra.
de sob número 179 176 - constante do :liché abaixo. do propriedade
de Societe d'Etudes de Recherches et
d'Aplicatians Srientifiquea et Medi.
cales (E.R A .S.M.E. ) estabelecido na França e em favor de Apita
caeões Farmacêuticas, Comércio e Ret-
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1'L9 427.830 - Indústria de Café
presentações S. A., estabelecido no cio e Representações S. A. - esta-' Inirto Mar , Ltda. - Satisfaça exi- Averbe-se o contrato de belecido ao Brasil. - A‘erae se o gèna.a.
contrato de exploraçao.
exploração.
N. 427.831 Indústria de Café
Pôrto Mar Ltda. - Satisfaça exigência.
N.9 427.834 - Cia. Brasileira de
Novidades Doceiras - Satisfaça exigência.
NY,";;.! CIIICI;1011I n ItteC , A0 , e/111 : . .:\`',„•
Proprietária
.?.,..1' SUPPOSITOIRES MIPY rr.?.
N.9 427.856 - Conservadora e Vi4.
.
,,....,:.1
trificadora de Assoalhos Daguran LiSociêtà D'Etudes da Recherchet
mitada - Satisfaça exigência das
."
.. " . "" .:'''7 :: . . " .
et D'Aplications Scientifiques
Seções.
1:::641
et Medicaies ( E. Ft. A. S. M. E. )
N. 427.057 - Pontal Mercantil
A ".""e2.1gr
al lí,' ^
\i5RI, lrii.zrr, mOrborre<1
S.A. - Satisfaça exigência d'as SeLicenciada
ções.
. \:, 'kt ''''. 5' >5', .
"''. ;/ .: ?\;:,. \''' ',.5''\' ' , s(,.;',4
N.9 427.858 - Barros Oliveira &
Aplicações Farmacêuticas
Pereira Ltda. - Satisfaça exigênProprietária
Ceffléf00 e Reptes. S. A.
cia.
Sociéta D'Etudes da Recherches
N. 9 427.862 - Itamaracã Engenhaet D'tplications Scientihquas
ria e Construções Ltda. - Satisfaet Medicales ( E. R. A. S. M. E.)
ça exigência.
Licenciada
•
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N. 9 427.876 - Panificadora Rio
EXAME FORMAL DE MARCAS
Apticacões farrnaduticas
Verde Ltda. - Satisfaça exigência.
Comõisio e Restes. S. A.
N. 9 427.877 - Lanches Sá BarDia 15 de julho de 1963
bosa Ltda. - Satisfaça exigência
Por despacho do Sr. Chefe da
EXIGÊNCIAS
das Seções.
Seção, foi mandado averbar o conN. 9427.855 - Atina Paulista S.A.
N.
9 371.736 - Rica Representações Indústria
e Comércio - Satisfaça
trato de exploração da marca Pipe- Indústria e Comércio Americano Liexigência.
rezina Midy - registrada sob nú- mitada. - Satisfaça exigência.
mero 173.936 - constante do clichê
N.9 427.887 - Transportadora BraN.9 3 .608 - Luiz Gonzaga C.
silia de Inflamáveis Ltda. - Saabaixo, de propriedade de Societe Lira - Satisfaça exigência.
exigência.
d'Etudes de Recherches 44 d'AplicaN.9 427.821 - Electra Indústria e tisfaça
N. 9 427.888 - José Maria Fernantions Scientifiques et Medicales (E. Comércio de Aparelhos Domésticos des
Rosiers - Satisfaça exigência.
R. A. S. M. E.) - estabelecido Lbd'a. - Satisfaça exigência.
N.9 428.107 - Virgílio Villarouga
N. 9 427.827 . - Cia. Brasileira de Fontanela
na França e em favor de Aplicações
Filho - Satisfaça exiDoceiras - Satisfaça exi- gência.
Farmacêuticas, Comércio e Represen- Novidades
gência.
tações S. A., estabelecido no larasil.
N. 9 427.828 - Viação Cometa S.A.
N.9 428.111 - Amaury G. O. Gra- Averbe-se o contrato de explora- - Satisfaça exigência.
ga r Y - Satisfaça exigência.
ção.
N.9 427.829 - Viação Cometa S.A.
N. 428.117 - Antenas Viag Ltda.
- Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência das Seções.
t >:!,>
\À
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PIPERültiE hIDY
proprietária
Société D'Etudes de Recherches
et D'Aplications Scientifiques
et Medicales ( E. R. A S M E.)
Licenciai/a
Apitc2c3 Farmacõirricas
Comercia e Reprcs. S. A.
•

OBRAS COMPLETAS DE

RUI BARBOSA
•

Volume

Seção, foi mandado averbar o zonarato
1•••.de exploração da marca Thioderazine
- registrada 3ob número 146.402 Vil!
X
constante do clichê abaixo, de proXlii
priedade de Societe d'Etudes de ReXIV
cherches et d'Aplications ScientifiXVIII
• ques et Medicales (E.R.A.S.M.E.)
XVIII
- estabelecido na França e em favor
XVIII
de Aplicações Farmacêuticas, CornarXIX
cio e Representações S. A., estabeXIX
lecido no Brasil. - Averbe-se o contrato de exploração.
xx
XXIII
XXIV
XXV
THIODERALINE
XXVI
XXVI
Proprietária
XXVI
Sociéte D'Etudes de Recherch.es
XXVII
XXVIII
et D'Aplicatiors Scientifiques
XXIX
Medicales ( E. R. A. S. M E.I
XXIX
Licenciada
XXIX
•
xxx
Aplicações Farmacêuticas
xxxr
Ceraa r aaa o Pertrts 1 S. A.
xxxI
XXXI
XXXI
Por deapacho do Sr. Chefe da SaXXXII
fio, foi mandado averbar o contrato
XXX/II
ike exploração da merca Proveinase
XXXIV
registrada sob número 161.739,
XXXIX
imonstante do clichê abaixo, de proXL
priedade de Societe d'Etucbas ta ateXLVI
eherches et d'Aplieetions ScientifiXLVI
ques et Medicales (E.R.A.S.M.E.)
4- estabelecido na França e em favor
,Aplica0e4 Farmacketieas, Coro( r-

Tomo

Assunto

Preço

Por despacho do Sr. Chefe da

1
IV

11
1
/II

VI
IV
I II

Diversos Trabalhos
Reforma do Ensino Primário
Trabalhos Diversos
Questa° Militar
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Trab. Juridicos - Est. de Sitio
Trata, Jurídicos - Est. de Sitio
Trabalhos Juríãicos
Impostos Interestaduais
Trabalhos Jurídicos
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos Jurídicos
A Imprensa
Discursos Parlamer•tareR
Discursos Parlawntares

TI

V
1

Ii
Ii

Réplica .
Réplica .
Discurso, Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos earlament,ires
jurídicos
Limite; Ceará - RR) G. do Norte
Limites Ceará - Rio G. do 'Norte
Decursos Parlmnent.,-es
D.scurr-os P oniCtr s
01,r :ui-o ras l'..rImrent.rr,•s
rahar,zos 1:.r.;J:tos
l-raIli!xos
'e, ai
'.•r •:/'
1' ,içiencial

100,00
40,00
400.00
120.£0
50,00
65,00
80,00
120.00
120,00
250,00
2D0.00
120,00
120,00
100.00
120.00.
120.00
90.01
120.00
120.00
120,00
130,00
120,00
100.00
120.0C
120.00
120 0a
12..00
150 on
250.t'

en
120.0.)

120,00

N.9 428.118 - Agostinho da SnSantas - Satisfaça exIgéncia.
N. 428.132 - Abelardo Duarte
Mello e Maria de Lourdes Duar
da Gama - Satisfaça exigência.
N. 9 428.137 - Avalie - Avaliado.
Industrial e Engenharia Ltda,
tisfara exigência.

N. 428.143 - Indústria e Comé
cio de Abrasivos Kopel Ltda. tisfaça exigência.
N. 428.147 - Administração
Participações Ferromat S.A. tisfaça exigência.
N. 9 428.148 - Administração
Participações Ferromat. S.A. - Sr
tisfaça exigência.
N. 9 428.153 - Ciprom Indústria
Comércio de Produtos Naturais
Sintéticos Ltda. - Satisfaça exi
gência
N. 428.154 - Ciprons Comércio
Indústria de Produtos Naturais
Sintéticos Ltda. - Satisfaça cri
gêzicia.
N. 428.156 - Fazenda São Iaidr
S.A. Agricultura e Comércio - 8a
tiafaça exigência.
N. 428.156 - Sociedade Agricalr
e Química Agroquim Ltda. - Cl.
- Satisfaça exigência,
N. 9 428.157 - Indústria de Brin
quedos de Pele Texmulton Ltda.
Sa tisf a ça exigência.
N.9 428.165 - Polak e Schwarz Es
sências S.A. - Satisfaça exigência.
N. 9 428.173 - Mario Martinho Satisfaça exigência.
N. 9 428.175 - Pneus São Vita Lida
- Satisfaça exigência.
N. 9 428.176 - Indústria de Parafusos Melfra Ltda. - Satisfaça cai.
gència.
N. 9 428.177 - Francisco Llorens
Quiles - Satisfaça exigência.
N. 9 428.183 - Emprêsa de Propaganda Pubiltec Ltda. - Satisfaça
exigência.
DIVERSOS

N. 9 427.864 - Zelindo O1.vlProssiga-se como indicado pela Se.
ção.
N. 9 427.868 - Jose Pinto de Souza
- Prossiga-se como indicado pela
Seção.
N. 9 428.113 - Dr. Mano Diniz
Araujo Júnior - Prossiga-se como
indiaado pela Seção,
Na 428.145 - M. B. Máquinas e
Utensílios 'Ltda. - Prossiga-se como
indicado pela Seção.
N.9 428.169 - FActro Goabran Limitada - Pro.sçiga-se como indicado
pela Seção,
14. 9 428.179 liepruentações Mana Ltda. - Prossiga-se como indicado pela Seção.
=EMENTE DA SECA() DE

PRORROGAÇÕES
DL . 15 de juiho de 1933
EXIGENCIAS

N.9 402.071 . - Gebr Pat+ertuf lin satisfaça exigencia
N. 403.947 - Bristol ãiyers OverSenS Ge:,-ellschaft Mit Besclvankter
Haftung Kbasana - Satisfaç .t exigène: a.
j N.° 408.454 - Accumulatoren Fa! 'brik Aktiengeaallschata
Sal'aiaça

' exigancia.
N. 9 414..V3 - Gebr Weyersberg S,disfaça
N3. 414.511 - 414.514 - 414.663
- 419.692 - Dadische Anilin & Soda
Fabril Aktiengesellsella ft - Satisfaçaé%19-..;:i.v..xa.
N.° 414.558 - Chemitt- he
V,Ju
Aktiz:nrszlischalt Sitis far a
no. a .
N.° 414.€31 - Vill A. 1.11.1r &
C. 9 - Stirça e:;i•Jr•,:ncia
N.r . 453.862 - 453.853 - 453.66l
G2selisenaft. Fuer Linde's risn yas1 chlnen Aktiengesellscha ft - Sutis-

laca exig,',ncia.
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Prins - Prime
N.9 591.669
N.9 591.347 - Niger - Cal. CerN.° 592.062 - Xarope Sto. An.*"
vejaria Paulista - Cl. 42 - Pror- Cia. Ltda. - Cl. 41 - Prorrogue- tónio - Laboratórios Reunidos Pa . se o remiro. rogue-se o registro.
- Classe 3 - ProrroN,9 S91.695 - Lebertroze - Labo- rana Ltda.
N.9 591.343 - Lua - Cie LuPO
o registro.
Agrícola Comercial e Indústrial - ratório Biopan Ltda. - Cl. 3 - gue-se
' N.0 592.067 - Gastrotanol
Prol rc;ue-se o registro.
reg.stro.
01. 36 - Prorrogue - 2
Lab. Farmacêuticos Natus Ltda.
N.9 591.698 - Vinepax
N.9 591.319 - Nub:a, -' Cia. Lupo
ratórics Farmacêuticos Natus Ltda. - Classe 3 - Prorrogue-se o reAgrícola, Comercial e Inrituçirial
3 - Prorrogue-se o
gistro. •
Cl. 36 -, Prorrogue-se o registro.
•
591.715
Izal - Newton
591.350
Slivotol
Ciba
N.9
N.9.
N.° 592.070 - Anilok - liumbio.
Aktiengesellschaft - Cl. 1 - Pror- Chambers & CP Limited - Cl. 2 - 011
(Ss Refining Co. - Classe 17 rogue-se o registro do cOntrato de Prorrogue-se o registro.
NP 591.807 - Nova Europa - Soc. Prorrogue-se o registro.
exploração a favor de Piodutos QuíN.0 592.139 -- Lab. Jardim Agrícola e Industrial Nova Europa
micos Ciba S.A.
N.9 591.351 - migafar - ciba So- Ltda. - Cl. 42 - Prorrogue-se o J. C. da Silva Jardim - Classe 3
olété Anonyme - Cl. 1 - Prorro- registro.
- Prorrogue-se o registro.
NP 591.810 - Cetocurin - Apogue-se o registro retificando-se a
N.° 592.146 - lleyngate - J.
teksvarucentralen Vitrum Apotekare- C. d.a Silva Jardim - Classe 3 data para 18:11-53.
aktiebola,get
Cl.
2
.Prorogue-se
Prorrogue-se o registro.
N.9 591.352 - Uromat , - Cibo Société Anonyme Cl. 1 - Prorro- o registro.
N.o 592.143 - Presidente Clube
NP 591.811 - 'Emblemática.
A
gue-se o registro da averbação de
contrato de exploração a favor de D C Halford & C.9 Limitei - Cl, -- Presidente Clube - Classe 33
- Prorrogue-se o registro.
Produtos Químicos C1130, S.A. • reti- 42, - Prorrogue-se o registro.
'
ficando-se a data para 18-11-53.
N.9 591.880 - U - Union Sils.
N.0 592.154 - llovipa,n - ProVan De Loo & C.9 - Cl. 21 - Pror- dutos Rocha Q uímicos e
N.9 591.353 - Aoerosima, - Aço rogue-se
Farm
o registro.
Torsima S.A. - Cl. 5 - Prorrogue(.lasse 41 --cèutiosS.A
•
se o registro.
o registro.
N.9 591.885 - SIP - Société Ge- Prorrogue-se
N.9 591.354 - Testometon - In- nevoise
N.0 592.155 - Atelor Prod'Instruments
de
_Physique
dústria Química e Farmacêutica
6 - Prorrogue-se o registro. dutos Florbe Químicos P Farma_Schernag S.A. - - Cl. 3 - Pror- - Cl.
N.
591.836- Taurus - Arrozeira cêuticos S. A. - Classe 3 - Prorrogue-se o registro.
S.A. - Cl. 22 - Prorro- rogue-se o registro.
N.9 591.386 - Neutralon - In- -Brasileira
gue-se
o
registro.
N.° 592.150 - ftimifon - prodústria Química e Farmacêutica
N.9 591.892 - Sedolatil - Insti- dutos
Schering S.A. - CI. 3- Prorrogue- tuto
boche Químicos e' Farma.Terapêutico
Delta
Ltda.
Cl.
se o registro.
'cânticos S. A. - Classe 3 L- Pror3 - Prorrogue-se o registro.
rogue-se o registro.
N.9 591.356- (Oco - A ide Dans591.893 - Sanarc - Instituke Spritfabrikker - Cl. 42 - Pror- •-toN.Terapêutico
N.0 592.171 • Dicosedine Delta
Ltda.
Cl.
rogue-se o registro.
-- Prorrogue-se o registro.
Miram] im ica S. A, Indústria
N.9 591.358 - Beckacite - Reich-' 3 NP
591.801 - Repesa:len - Insti- Comércio - Classe 3 - Prorrohold Chemice.1s Inc. - Cl. 1 - tuto TerapCut:co
Delta Ltda. - Cl. gue-se n .registro.
Prorrogue-se
o
registro
do
contrato
DivaR80si
N.0 592.175 - Ao Mundo . Elede exploração a favor de Resana 3 - Prorrogue-se o registro.
S.A. Indústrias Químicas.
NP C91.907 - Slogyl - Jean Clau- gante - Ao Mundo Elegante 3.NP 591.389 - Hurit Foods and InN.9 591.374 - Petrograph - Ir- de Lcdanois - Cl.' 1 - Prorrogue- A. Tecidos e Confecções - -Clasdustries Inc. - Aguarde-se.
mãos Petrone & Cia. - Cl. 17 - se o regiztro'.
se 23 - p corrog'ne-se O registro.
NP 591.605 - Lab.. Regius+Ltda. Prorrogue-se o registro.
NP 591.918 - Laboratório Sul
- Aguarde-se.
591.375 Caoscol - Paulo Americano . Eugenio Nast - Eugenio • N.° 592176 - Ao Mundo EleN.9
N.9 591.709 - Frigorifico Wilson Luiz Deoourt Si Cia. Ltda. - .C1. Nast - Cl. 3 - Prorrogue-se o re- gante Ao Mundo Elegante 8.?
do Brasil S.A. - Aguarde-se.
3 - Prorrogue-se o registro.
r,istro (título de estabelecimento).
A. Tecidos e Confeccões - ClasN.9 591.874 - Elza Correia ,Seoco
se 36 - Prorrogue-se o registro. -.
soluto
Recalcifloan561.919
591.376
Balmoral
Seagers
N.
N.9
•
- Aguarde-se.
N.o 592,177 - Ao -Mundo -EleN.9 591.979 - Produtos Bisava Li- do Brasil s.A. Fábrica de Bebidas te Composto - Eugenio Nast - Cl.
- Cl. 42 - Prorrógue-se o registro, I .3 - Prorrogue-se o registro, retifi- gente,- Ao Mundo Elegante S.
mitada - Aguarde-se.
N. 592.020 - Indústrias; Brasilei- retifica.ndo-as a data para, 18-10-53. cando-se a data para 20-10-53.
N.9 591.377 - Fotoptica Casa dos ' N. 9591.965 - Ileno de Versalles A. Tecidos e Confecções - Clasras de Lápis Frita Johansen S.A.
- Nada há que deferir em vista da Amadores .- notoptica S.A. - Cl. - Myrurgia S.A. -- Cl. 48 - Pror- se 49 - Prorrogue-se o registro.
N.0 592.268 - Dradoxin - Lague-se o registro.
_referida marca só termtnar o prazo 8 - Prorrogue-se o registro.
Belga - Myrurgia boratório Biosintetica S. A. 591.966
N.9
em 20-5-68.
N.9 591.37a - Zephyr - Indústrias 8.A. - Cl. 48 - Prorogue-se o reN.9 592.023 - Sebastião Alma) e Brasileiras
Classe 3 - Prorrogue-se o registro
de Lápis Frita Johan.sen
Aguarde-se.
Nelson meirelles
S.A. - CI. 17 -- Prorrogue-se o re- gistro,
N.0 592.269 - Anglo Khelin gistro.
N.9 591.967 - C - Bernardo GuetBrosintetica S. A. -- Classe
PRORROGAÇÃO DE MARCAS
NP 591.409 - FOL - Laborterá- zenstein - Cl. 3 - Prorrogue-se o Lab.
n.° 3 - Prorrogue-se o registro.
pica Basto' S.A. Indústria Química registro.
N.o 592.285 - Eldorinmio N. 9409.004 - Pelikan - Gwather. e Farmacêutica - 01. 3 - ProrroN.9 591.088 - C - Bernardo GuetWagner - Cl. 17 - Prorrogue-se gue-se o registro.
• n
zenstein - Ca. 4 - Prorogue-se o Farbenfabriken Bayer Aktiengeselo registro, com vigência até, 2-7-69.
NP 591.410 - Nicocilin registro.
lschaft - Classe à -• Prorrogue-se
N.9 413.716 - D.W. - Drager- Brasileira de Produtos Químicos S.A.
N.9 592.011 - • Paleu - Siqueira o registro.
werk Hei= & Bernh Drager - Cl. - Cl. 3 - Prorrogue-se o registro.
N.° 592.286 - Oxan - FarbenGurgel & Cia. Ltda. - Cl. 41 8 - Prorrogue-se o registro com viN.9 591.411 - Nicodrazin - In- Prorrogue-se o registro.
fabriken }layer Aktiengesellschaft
gência até 23-5-68.
N. 413.717 - D.W. - rDager- dústria Brasileira de Produtos Qui- • N.9 592.012 - Bhilboldo -- Casa -• Classe 3 - Prorrogue-se o reWerk Heinr & Bernh Drager - Cl. micos S.A. - Cl. 3 - Prorrogue-se Granado Lab. Farmácias e Droda- gistro.
rias Ltda. - Cl. 3 - Prorrogue-se
8 - Prorrogue-se o registro com vi- O registro.
N.0 592.287 - Lamina - LaN.9 501.412 - Emblemát1ca - W. o registro. .
gência ate 23-5-68.
mina
de Lâmpadas LimiN.9 413.744 - Protos Slemens A. Simões Dias & Cia. Ltda. N.o 592.021 - Gazzola Me- tada -Indústrib.
Schlickertwerke Aktiengesellschaft - Cl. 3 - Prorrogue-se o registro.
Classe 8 - Prorrogue-se O
Gazzola
cánlea
e
Fundição
Irmãos"
591.413
Pantopert
Lab.
N.9
Cl. 8 - Prorrogue-se o registro com
Biosintética S.A. - Cl. 3 - Prorro- B. A. - Classe 18 - Prorrogue- registro.
vigência até 23-5-68.
NP 414.064 - Corneta - Gegr gue-se o registro
Se O registro.
'Prorrogação de • expressão de
N.9 591.422 - Fish Hoox - SandWeyersberg - Cl. 11 - ProrrogueN.0 592.022 - BIN - Banco Na- '- propaganda:
Jernverks • .Aktieboiag - Cl.
, se o registro com vigência até 23-5- vikens
- Prorrogue-se o registro.
5 - Prorrogue-se o registro.
• N.° 591.929 - Cuidado com os
1968.
9 591,424 -- Adi No - The Kriox tónio - Laboratórios Reunidos Pa- Carecas - Tyresoles do Brasil S.
N.9 514.625 - Probos - Siemens C N
N.°
492.036
Epiciase
SoreC.
3
Prorrogue-se
e
9
Schuokertwerke Aktiengeeellschaft ciete de Recherches Scientifiques A. Renegeração de Pneus - ClasCl. 6- Prorrogue-se o registro com gistro.
Tatuzinho
D.
N.9
69:1.488
et D'Exploitation de Marques Ra- ses 33 o 39 - Prorrogue-se o revigência até 23-5-68.
N.9 514.8'26 - ?rotim - Siernens .Abronzo S.A. Comércio Inci'ti'r a (14 sem S. ' A. - Classe 3 - Prorro- gistro.
N.0 591.930.- Pneu Tyresolado
Schuokertwerke Aktiengeeellachaft - Bebidas - Cl. 42 - Prorrogue-se o gue-se o registro.
Dinheib Ecop9mindo - Tyresoffl
01.. 10,- Prorrogue-se o registro com registro.
N.° 592.039 - Albeue - Cia. les do Brasil S. A. Regeneraçõn de
vigência até 23-5-68.
N.9 591.589 - Tango - Cis. BraBrasileira
Rhodiacets Fábrica de Pneus - Classes 33 e 39 - Prorsilelta
de
Chocolates
Cl.
41
Vega
EnN.9 591.222 -'Vega RaiOn - Classe 22 - Prorrogue-Se rogue-se o registro.
genharia e Comércio S.A. - Cl. 15 Pforrogue-se o registro.
NP 591.602 - Brunolimun - The o registro.
N.0 501.931 - Pneu Remoldado
- Prorrogue-se o registro.
NP 591.345 - Lanaperl - Farb- Standardised Disinfectants 0.9 LiN.° 592.040 - Albene - Cia. pela Tyresoles - Tyresoles dO
'weltke Hodahat Aktienoeseltse.haft mited - Cl. 2 - Prorrogue-se o re- Brasileira Rhodiaceta Fábrica de Brasil . A. Regeneração de Pneus
V,orm Meister Luclus & Bruning - gistro.
N. 9 591.603 - Permaluhe - The Raiou - Classe 23 - Prorrogue-se - Classe 39 4- Prorrogue-se e re01. 1 - Prorrogue-se o registro.
gistro.
NP 591.348 - Nicoprena - Faris- Amenoan 011 0,9 - Pror. o registro.
N.o 591.932 - Tyresoles Pne41
Werke Hoedast Aktiengeeellaohaft rogue-ae o registro.
N.°
592.061
Elixir
Amargo
Vorra Meister Lucius & Bruning - N.9 591.604 - Emblemática - Lab. Lister Ltda. - Classe 3 - Rerrjoldado pela Tyresoles - Tr
Cl. 2 Prorrogue-se o registro. re- Ronrloo Corp. - 01. 42 Prorro- D rorrog-tie-se o registro
resoles do Brasil S. A.fitsgenerague-se o registro.
tificando-se a data para 14-1143.
_ N.9 591.242 - Olui Mathleson Chitical Corp. - Satisfaça exigência.
NP 591.414 - Lab. Inkas Ltda.
- Satisfaça exigência..
N.9 591.415 - Instituto Ortopédico
parbosa Viana Ltda. - Satisfaça
Ixigência.
NP 591.416 - Loiaa Brasileiros de
rreço Limitado S.A: - Satisfaça
kigencsa.
N.9 591.606- Saad Chiry Si Cia.
- Satisfaça exigência.
N.9 591.638 - A. Cherian & Cia.
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.9 591.667 - Galeria Atlánsicit
PaPéis e Vidros Ltda. - Satisfaça
exigência.
N. 9391.668 - João • Keller & Filhos
Ltda. - Satisfaça -exigência.
N.9 591.696 - Lab. Biopan Ltda.
•
- Satisfaça exigência.
NP 591.697 - Laboratório Biopan
Ltda. - Satisfaça exigência.
Mario
• Na. 591.813 - 591.814
Satisfaça exigência.
Benassi
N.9 561.868 - Vendorne Ltda. Satisfaça exigência.
NP 592.010 - Casa das Máquinas
S.A. - Satisfaça exigência.
N.9 592.066 - Majer Meyer-S.A.
Indústrias Farmacêuticas - Satisfaça exigência.
NP 592.183- O Mundo Gráfica
e Editora S.A. - Satisfaça exigência.
N.9 592.192 - Distribuidora de
Mercadoidas Servo Ltda. - Satisfaça
exigência.
N.9 592.267 - Homero Fialho de
Carvalho -• Satisfaça exigência.

•

•

•
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2545 eexta-feira
ção de Pneus - Casse pe
rogue-se o registro.

dulho de .1963

Pror- de 1963 - paseanulo e contar o praz* passando a c ontar O Proso 4. (Volição ciedade Anénima - Claase 37

de oposição dada data era diante --devendo o requerente apresentes novo.
Prorrogação de frase de pro- exemplares em seu nome.
paganda:
N.° 583.664 - Nome comercial
a Comércio Carvalho Reis S.A.
N.° "591.614 - São Caetano a
Marca que Exprime Qualidade - - Clichê em 1 de junho de 1963 Cerâmica São Caetano S. A. - passando a contar o prazo de Oposição
Ciasses 15 e 16 - Prorrogue-se o desta data em diante devera:1i a réquerente apresentar novos exemplares
regIstro.
em acôrdo com o parecer.
N.° • 591.655 - CcránliCa São
N.° 581.360 - Marca Viterol Caetano é uma Tradição em Cerâmica - Cerâmica São Caetano Requerente , Bial "Farmacêutica Ltda.
S. - Glaases 15 e 16 Prol - Clichê publicado em 31 de maio
de 1963 - Classe 3 ,- passando a
rogue-se o registro.
N.° 501.87Z) - Almeida Camil .untar o prezo de oposição Omita data
seiro da Cidade - Francisen Al-: em diante, devendo o requerente apremoirla Filho - Classe 36 - Pror- sentar novos exemplares de acôrdo com
o parecer.
rogue-se o registro. .
N.° 581.362 - Marca Antisenium
Prorrogação de. nome comer- Requerente Famtiatra do Brasil Aocial:
•
ciedade Anônima •- Produtos QUárliCA9
N.° :Ai .815 - Produlcs Alimen- Farmacêuticos e Biológicos - Clichê
ticum Reisa S. A. - Produtos Ali- pubicado em 31 de maio de 1963 •
mentícios Reisra S. A. - Prorro-

gue-se o registro. -

EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
PUBLICIDADE
Rio. 15 de julho de 1963
EXIGÊNCIAS
• 'rirmos:
N.° 390.465 - Gestão Câmara
S. Anônima - Mantenho a exigência.
N.° 406.134 - Mealôrgica Megel
Limitada - Cumpra a exigência:
N. o 414.683 - Inter Americana (às
Publicidade S.A. - Cumpra • exigência.
N. o 416.846 - Prácitenica Comer-,
Mal o Importadora Ltda. - Cumpra,
a exigência.
N o 417.963- Francisco Socher
- Cumpra a exigência.
N.° 419.060 - Editôra Abril Limitada - Cumpra a exigência.
N.° 426.498 - Hélio Peva, João
Demeo, Valentim Ferri, Luiz Donato
- Cumpram a exigência
N. o 441.512 - Arpa-Auto Rural'
Paranaense Ltda. - Cumpra a exi-'
genc:a
N.° 587.413 - Expressão de propaganda Casa do Pinto - Classe 1.
- Clichê publicado em 10 de julho
de 1963 - Requerente Teixeira, Casas,
Montenegro & Cia. - Para dist'nguir I
tintas. óleo,, vernizes e esmaltes -foi mandado prosseguir como registro;

deate data ers diante foi depositada Prorrogue-te u registro.
N.° 534.236 - Marca Beija-F16r
na classe 3 um produto farmacêutico e
devendo o requerente apresentar novos - Requerente Exportadora .Henning
exemader es de acôrdo com o parece:. S. Anônima - Classe 44 - Prorrogue.
se o registro, menos para papel de cigarros.
DIVERSOS
N.° 559.383 - Marca Squario N. 555..1..17 - Cerve1aria Guará Classe 4 - De Indústria Comércio
S.A. - •Aguarde-se o prazo.
Cultura de Madeiras Squário S.A. T&rrnos:
Prorrogue-se o registro.
N°587.303 - Marca Glystenn Requerente Laboratório Medical Ltaa. PRORROGAÇÃO DE EXPRESSÃC
DE PROPAGANDA
- Ciche publicado em 9 de julho ch.,
1963 - foi mandado prosseguir como;
registro nervo - passando a contar o' N.° 560.376 - Creditex - Classe,
prazo de oposição desta data em di- 8 - 11 - 16 - 23 - 34 a 40
• a cl asse 3pro- Requerente . Importadora Mercantil
an te. Depos:tada n
Cruz Alta Ltda. - Prorrogue-se o eu
duto farmacêutico.
gletro.
PRORROGAÇÃO DE REGISTROS
PRORROGACÃO DE TITULO DE
ESTABELECIMENTO
N.° 524.476 - Marca América »abril - De Cia. América Fahriel SoN.° 569.657 - Alfaiataria Minerva
_ Classes 33 e 36 De Abel S. Correia, Costa & Cia. Ltda. - Prorro.
gue-se o registro.

COLEÇÃO DAS LEIS
1963
VOLUME I
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leis de 'emir° a março
Divulgaçâo n9 889

Preço:t., Cr$ 100,00

Philco Rádio • Televisão S.A. -Oposição ao termo 94.313 - Privilé.
gio de invenção de General Electrie
Company.
Retificação:

N.° 435.959 - Requerente Meiga
Meyer , Sociedade • Anônima, Iadámariat
Farmacêuticas - Clichê publioado
7 de janeiro de 1960, fica retificado o
nome da marca para Vita Liver •
ficando som efeito a exigência pubblf.
•cada.
e
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E

SEÇÕES REPUBLICADAS POR TER

•

SAIDO COM INCORREÇÕES

VOLUME II

ATOS 'DO PODER EXECUTIVO

,Decretos de Janeiro a março
Divulbacks e° 890

Preço: Cr$ 1.500,00
VOLUME III

•

• ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leis de abril a Junho
Divulgaçáo n• 896

:lavo, passando a contar o prazo elo;

oposicão desta data em diante, devemdo o requerente apresentar novos(
exemplares de acôrdo com o pareces.;
N.° 586.797 - Frase de propaean-i
da A Mola que não amola - Regue-,
rente Samflex Industrial S.A. - Cia.;
che publicado em 5 de julho de 1963
- Classes 11 • 21 - passando a COn:
ter o prazo de o posicão desta data em/.
dianta. devendo o requerente apresen- \ter novos exemplares de cciirdo cora
O parecer da secão.
N.° 585.490 - Marca Brotinho Requerente Jamil Pedro - Clichê publicado em 26 de junho de 1963 aa classe 36 - Artigos na classe, -.
Calçados em geral - passando a con. • .
ter o prazo de oposição desta data em
diante. devendo o-requerente apreceis.;
ter novos exemp/are, de Neônio rneo
O parecer.
N. o 584.168 - Marca Novams -Requerente General Electric Compasse
-- Cliché publicada em 19 de luras.

OPOSIÇÃO

Preço: Cr$ 350,00

Dia 15 de Julho de 19455
Á
Marcas Deferidas

N.° 229.710 - Três Chave, Friedr Herdar Abr Sohn el. 11 -exceto para moldes e punhais.
N.0 349.712 - Asthenal Forte -Laboratoires Medial S. A. - cl. 3.
N.° 359.723 - Eu Sou •o Samba
- Alberto Pleralisi - cl. 32.
N.° 365.778 - Z P - Zahnradfa•
brik Priedrichshafen Aktiengesellschaft
- cl. 6.
N.° 367.993 - Flowery
Indús•
tria de Tapetes Bandeirantes S. A.
- el. 24 - considerando-se fitilho-o
do tipo cadarço.
N.° 369.278 - Blitz - Front.Feed

VOLUME IV
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de abril a junho
Divulgação n • 895

Preço: Cr$ 1.200,00
A VENDA:
eção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
Agencia 1: ivlinisterio da Fazenda.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reuni:abo Postal
11n••••n....,

S. A. Mecanizações Contábeis •

el. 32.•
N.° 369.499 - Unidas - Studio
de Fotolitos Unidas Ltda. - cl. 50
- apenas para impressos.
N.° 371.567 - Cecekin - Apo•
teksvarugentralen Vitrurn Apotekare•
aktiebolaget - cl. 3.
'
N.° 371.162 - Tecnivendas
•
Técnica Prornocional de Vendes Ltda.
- classe 53 - apenas para impressos,
N.° 372.050 - Adiclusa - Adiclu
ta Administradora Imobiliária • Coa.
tébil Ludmilir S. A. - clame 50.
N.° 373.055 - Sputnick - Soe.

Construtora Sputisick Ltda. - des.
Da 16.
X! 393.380 - Novotherrn •
litahlweeke Sudwoesfelon Akeierwt.
ardleolvdt - ei. 14.

eexta-f:ra 19
N.0 407.755 _- Anhembi - José
Martin flé Cia. - cl. 41.
N.° 408.452 - Nippontur - Nippontur Passagens e Turismo Ltda. desse -32.
N.° 408.652 - O Batista Mundial
- Casa Publicadora Batida - classe 32.
N.° 398.920 - Flor de Londrina
- Irmãos Balsa e; Cia. Ltda. - classe 42.
N.° 405.882 - Sucesso - Offset
Gráfica Seikel S. A. - cL 50.
Nome Comercial Deferido
N.° 372.232 - Spac Sociedade
Paulista de Construções Civis Ltda.
- Spec Sociedade Paulista de Construções Civis Ltda. - art. 109 n.° 2.
Titulo de Estabelecimento Deferido.
N.° 369.436 - Toreenil - Torcenil Torção de Fibras Texteis Ltda.
- classes 4 - 22 - 33 - art. 117
n.° 1 nas classes 4 - 22 - 33.
N.° 366.637 - Sorveteria Bar. Re g
-taurneAmzéPsoItrnacinal - Tomasi Michelin 8s Cia. Ltda.
- classes 33 - 41 - 42 - 43 44 - 47 - art. 117 n.° L
N.° 399.720 - Rentacar Locadora
de Automóveis Rentacar Locadora
de Automóveis Ltda. - classe 33 art. 117 n.0 1. N.° 406.518 - Tenice - Soc. Nacional de Imóveis Senice - classe 33
- art. 117 n.°1.
Marcas Indeferida*
N.° 384.141 - Duromit - Dr.
Raul Valvivieso
cl. 16.
N.° 385.316
Aupe Aupe Peças
'Industrial Ltda. - classe 6.
• N.° 396.885 - Anatex - Confecções Sport Anatee Ltda. - cl. 36.
N.0 431.939 - Eig E - Pan Produtos Alimonticios Nacionais S. A.
cl. 41.
N.° 380.265 - Delícia - Associação Sul Riognandense da Igreja Adventista do Sétimo Dia - cl. 43.
Tramitar:mia • Alteração do Nome
de Titular de Processos
Les Laboratoires Rousse' - transferência para o seu nome da marca
Gynoestryl n.° 156.642 - Anote-se
a transferência.
Les Laboratoires Rousse' - transferência pare o seu nome da marca
Nicofon n.° 158.787 - • Anote-se a
transferência.
Les Laboratoires Roussel - trana
fere:Ida para o seu nome da marca
Bi Sterendrvl "tr ° 2004'519 - Anotese a transferência.
Les Laboratnires Rousse! - transferência para o seu nome da marca
K Thromba1 n. o 228.184 - Anote-se
a transferência.
A Sabater Esteve Es Cia. - 'trensferència para o seu nome da marca
Gu a ranv n o 150.401 - Anote-se a
transferência.
Indústria Brnsileira de Produtos
Químicos S. A, - pede para ser
anotada na marca Aml notI nnin número 152.578 a alterar;in de nome Anote-se a alterarão de nome.
Incliaaria Brasileira de Produtos
Químicos S. A. - pede para ser
anotada na marca Dentalgin número
152.529 a alter . e. n .orne - Áno•
t a - B e a alterarão de nome,
•
Creacent Nl agara Corp. - pede Pa
ada na marca Crescent
-resanot
moro 245.705 e transferência e a alterarão do nome - Anotem-se a
transferência a alteração de norma.

•
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Riaer Irrigação S. A. - pada para
Diverso.
N.° 564.385 - Confecções 'Risk'
ser anotada na marca -Ri gor número
Confecç6es Risk! Ltda. - Clame
177.303 a alteração de nome
Ano;
Repusseau Sociótó Anonyms - 26 - Prorrogue-ia o registro.
te-s* a alteração de nome.
• junto ao termo 436.758 - RetifiqueN.° 567.585 - Alexander
Comercial e Importadora Yameda s* o nome (Ta requerente para Société se ;34 - De Alaxander Samuel Ltda. - pede para ser anotada nas deeEtabliesements Repudiam et Prorrogue-se o registro.
mercas Keiba n.° 222.755 - Syamfil Coipagni•
m
SOciéte Anonyme de acôtN.° 579.753 - Prado -n.° 213.110 as alterações 'de nome - do com a,procuração inscrita sob,o nú41 - Mota, Ferreira. Comércio _e lua
Anotem-se as alterações de _nome.
mero 67.305:
N.° 390.953 - Construtora Elite chistria Ltpdsi. -Prorrogue-se o teOpofarm Indústrias Farmacêuticas
estro retificando-se a data para 23
Ltda.
- Arquive-se
•
S. A. - transferência para o seu
de novembro de 1953. -N.°
581.952
Nsutac
Corp,
nome da marca Glycoformin número
223.063 - Anote-se a transferência. Aguarde-se.
N.° 583.641 - Sopressa ta - Clas, Oscar Ungarelli - transferência paN.0 378.234 - Celso de Arruda se 41 - De S.A. Indústrias Reunidas
ra o seu nome da marca Itaú núme- Pereira - Prossiga-se como indic.ado F. Mataraaso - Prorrogue-se o re• grstro.
ro 248.724 - Anote-se a transferên- pele seção.
•
cia.
N.° 378.622 - Mindle Perecmanis
N. o 590.708 - Iatropyro. 1 - ClasS. A. Financiadora Industrial e Co- - -Prossiga-se como indicado pela se- se 3 - De Laboratório Geyer S.A. --a
mercial Safic Crédito Financiamento
N.° 426.633 - Perfama Comércio Prorrogue-se o registro.
e Investimentos - pede para ser anoNN. 0 590.847 - Lysopyopen tada na marca Safic n.° 251.027 a al- de Perfume d'Amasonic Ltda. - Classe 3 - De Laboratórios Silva
Prossiga-se
como
indicado
pe.
seção.
teração de_norne - Anote-se a alteraTsutomu MizunO Araújo Rousse! S.A. - Prorrogue-se
•N.° 426.654
ção de nome.
o registro. .
Geltec , Comércio de Refrigeração - Prossiga-se como indicado pela-seN.° 590.848 - Sarsidran - CiasLtda. - transferência para seu nome ção.
se 3 - De Laboratórios Silva Araújo
das marcas Utility "termo .265.090 Prorrogação de 111dr~
•
Roussel S.A. - Prorrogue-se o reUtility termo 261.594 - Anotem-se
N.° 438.324 - ltaúna - Cia. Me- gistro.
as transferências.
cânica jtaúria - cl. 39 - ProrrogueKodak Brasileira Comércio e IndúsN.° 590.972 - Atlas - Classe 16
o registro.
tria Ltda. - pede para ser anotada nd se N.°
De United States Steel Corporaa
He437.868
Shanghai
marca Tri-X termo 418.321 a altera- Iene Curtis Industries Inc. - classe Mui -- Prorrogue-se o registro.
ção de nome - Anote-se a alteração número 48 - Prorrogue-se o registfo.
N.° 590.985 - Brafomento de nome.
N.° 451.392 - 107 - Sabão Rus- Classe 6 - De Cia, Brasileira de'FoProdutos Cosméticos Silhueta Ltda. so Indústria e Comércio Ltda. - clas- mento , Industrial e Mercantil liradoa
- transferência para o seu nome das se 48 - Prorrogue-se o registro.
mento - Prorrogue-se o registro.
N.° 453:788 - Café Regente marcas Orchiset termo 419.135 N. 0 591.001 - C.F.M. - Classe
Ivorin termo 420.562 - Anotem-se -Edith Larangeira Almeida - cl. 41
All transferências.
- Prorrogue-se o re gistro retificando- 16 - De Cia. Fornecedora de Materiais - Prorrogue-se o registro.
•
S. A: Moinho Inglês - pede para se.a dein para 6-11-50. .
Expressão de propaganda prorrogada
sei anotado na marca Nordestina Ul- ' N.° 459.742 Terola Hurnble
N.° '579.295 - Colchão de molas
mo 447.810 a alteração de nome - Ou Cs Refining Co. - cl. 47 - Prorrogue-se o registro retificando-se a produto Probel de macieza permanente
Anote-se a alteração de nome.
data para 30-7-50 com averbação de - Classe 40 - De Armações de Açu
Metalúrgica Oriente S. A. pa- contrato a favor de Esso Standard do
Probel S.A. - Prorrogue-se o regia-.
de para ser anotada na marca Oriente
Inc.. e E990 Brasileira de Pe- tro.
n.° 270.359 a alteração de nom. - Brasil
tróleo S. A
Anote-se e. alteração de nome.
Humble • Frase de 'propaganda prorrogada
Wioc
N.° 459.745
Cerâmica Sul Americana S. A. Oil ts Refining Co. - Classe 47 .N.° 463.958 - Café Serrador o
pede para ser anotada na marca Aci nú- Prorrogue-se o registro.
•
de
melhor sabor - Classe 41 mero 155.803 a alteração de nome Burgel
Indústria e Comércio Ltda.
UlBenzothiol
N.° 459.858
Anote-se a alteração de nome.
traquimica S.A. Indústria e Comer- Prorrogue-se o registro,
Agro Industrial Israel Silva S. A.
Classe 3 - Prorrogue-se . o re- ' N. o 473.359 -- Neptuno ' - Mail.
- pede para ser anotada na marca cio
lot das Estréias - Claspe 36 - De
Natex n.° 174.141 a alteração de no- gistro.
N.° 460.572 - Jipi Japa, - Indús- Neptuno Febricai dore Roupas de Ba.
me -- Anote-se a alteração de nome. trilas
Danta Ramenzoni S.A. - Clas- nho • Agasalhos S.A. - ProrroguePolengbi S. *A. Indústria Brasileira
se o registro.
de Produtos Alimentícios - pada pa- se 36 - Prorrogue-se o registro.
N.° 462.890 - Juçara - Torna:
ra ser anotada na marca Alpestre núN.° 531.229 ,- Parquetina lustra
Campos 8s Cia. Ltda. - Classe 41
mero 240.450 a alteração de nome
brincando, brincando lustra - Cl..,..
- Prorrogua-se o registro.
Anote-se a alteração de nome.
se 46 -- De Cia. Química Duas Ana
Cervejaria Mogiana Ltda. - transN. o 465.339 - 'Floresta - Perfu- cotas'- Prorrogue-se- o registro.
ferência para o ,seu nome- de marca maria Guedes Sobrinho Ltda. - ClasN.° 577.351 - Transforma em dia
Garrafa Parnaíba termo 422.410 - se 48
Prorrogue-se .o registro.de descanço o seu dia de lavar roupa
Anote-se a transferência.
N.° 466.218 - Ormina M. 6 7 8 - 9 ss
Novaquimica Laboratório* S.A. - -10 -a 11
- 14 - 15 - 17 - 16
EXIGÊNCIAS
Classe 3 - Prorrogue-se o registro.
18 -- 20 - 21 - 31 - 34 - 35
N.° 473.911 - Samello - CalçaLtda.
Bial Farmacêutica da. - opoen.1 dos Samello S.A. -• Classe 36 :- - 40 - 46 - 47 e 49 - De Cássio
Munir S.A. Importação e .Comércio
ti. do termo 390 372 - Satisfaça exi- Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
gêncisi.
N.° 474.702 - Napoii - IndúsN.° 416.997 - Comercial DistriNome comercial prorrogados
tria
de
Calçados
Napoli
S.A.
Clasbuidora Codispre Produtos de RefriProrrogue-se o registro.
geracão Ltda. - Satisfaça exigência se 35
N.° 452.593 --- Genuíno
N.° 426.692 - Mapla S. A. In-, N. 0 4'k6.107
Revue de L'Institut da Cia. Ltda. - De Genuino D'AL
chistria de Materiais Plásticos --1
incida 6 Cia. Ltda. - Prorrogue-se
de Demophilocratie Pour La Paix
tisface exigência.
verselle -- Dr. Fernando de Almeida o registro retificando-se a data para
N.° 411.002 - Fileppo Vertobras Nobre ---.- Classe 32 - Prorrogue-se o 14 de agi:ato de 1952,
-,N.°. 571.429 - Agência VencerloAeronaves Ltda. - Satisfaço exigên- registro.
N.° 478.140 - Ercar - Çia. Er-1 ra Ltda. - De Agenda Vencedora ;
cia
•• N.° 417.242 - Aktiebolaget Svena- nesto de Carvalho Indústria • Comer-i Ltda. - Prorrogue-se o registro:
ka Kullagerfabrieken - Satisfaça cio Ercar - Classe 38 -•N.°
Prorrogue579.336 - Imobiliária Nuas
exigência.
se o registro.
Imperia - Le Era S.A. - • De Imobiliária Ni ia
N.° 426.658 - Wilton dos Santos
N.° 491.495
Lambson.Ere S.A. - Prorrogue-se o regis. o.
- Satisfaça exigência. •. .
Progrea Induatriel- Jones
Aincrican loteriaMadeireira'
Santa
Machine
Co.
Classe
6
prorro- N.° 582.358
N.° 426.943
fronal Underwriters Representações So.
gue-se o registro.
Ines Ltfla. - Satisfaça exigência.
N. o 542.321 - S - General Te- ciedade Anônima - Requerente AmeChocolates KopaN.° 446.875
corp.
- Classe 8 - Prorrogue-se o rican Intenational Unde garitera Ptanhagen S. A. - Satisfaça exigência.
• N.° 590.858 - Lanvin 3 A. Tra- lerihane Electronics International In- presenteai!~ S.A. - Prorrnue-se •
reg4erre.
registro.
de Markt - Satisfarei exigência.

zn48 Sexta-feira

19

01AI:110 OFICIAL'

N.° 473.587 — Fundição SuburbaN.° 590.986 — ' Cartonagem Flôr de
Maio. Ltda . — De Cartot,cgem Flor na — Classes 5 e 11 — De Viúva
de Maio Lida — Prorrogue-se • re- Francisco Garcia - 81 Filhos Ltda . —
gistro,
Prorrogue-se o registro.
Títulos de estabelecimentos prorrogados
N. o 477.861 — Depósito das SeN:° 451.525 — Transportadora Ro- das Antônio de Melo
Classe 23
ofieI — Classe 33 — Fte Rodofiel — De Antônio de Melo
ProrrogueS.A. — Transportes, Comércio e Re- se -o registro
presentações — Prorrogue-se o registro
retificando-se a -data ' para 30 de se- . N.° 590.709 — EditOra São.Mi-.
tembro de 1950.
gue-se o registro

(Seção 111)

-.Afio de 196,3 .'

Literária São Boaventuta — Prorro- 'Retificação de despacho de exploração
de contrato
guel — Classe 32 — De Sociedade
Fica retificado o pedido de exploraRECURSO
ção de contrato requerido na marca
Nutritori — registrada sob número
Martini 8,1 Rossi • S P. A — Recor217.004 — feito entre Indústrias Alirendo do despacho que manteve o des- mentícias Gerais S.A. — estabelecido
pacho concessivo do registro do nome em São Paulo com Kibon 5. A, ¡Incomercial
Grandes marcas interna- dústrias Alimentícias — estabe'ecido
no Estado da Guanabara — Averbe-se
cionais S.AA. Indústria e Comércio de o contrato de exploração —
e ;não
Bebidas — tôrmo 539 .753
conforme •publicado.

•

REVISTA TRIMESTRAL
DE

JURISPRUDÊNCIA
—1- Coleção de numerosos
acórdãos do Supremo Tribunal Federal, selecionados
pela sua Seção de jurisprudência.

ABRI!: L. MAIO -- JUNHO 1960

Preço: Cr$ 800,00
A VENDA :
,

Seção de Vendas : Av. Roclrigues Alves, 1
-

Agência 1: Ministério da Fazenda

Atende-se a. pedidos, pelo Serviço de Reembõlso. Posta'i

IM,PóSTO DO .SÉLO

:

— Consoildaçao baixada cana
• Decreto a.• 45.421. de 12 de
fevereiro de 1959. — rácular
6. de 19 de fevereiro de 1959,
de Ministro tia Fazenda,,

N. SIO

1

.PR 'OcÉÇÃ-Ó
DECRETO N.° 24.645 -

JE

10 - 8 - 190.1

DIVULGAÇÃO N. Q 769
e

Preço: Cr$ MAC
A VENDA:
• Seçho de Vendas: M. Rodrigues Alves,
Agèrecla 1: Ministério 'de Fazenda

Atettde-osa pedidos veia Serviço de Reenzbõl*o Neta!

3 + edição.•

.Preço: Cr$ 25,00
A VálJA
Seção de Vendns : AV. Rodrigues -Alves,

•Agencia I : Min'istérin da Fazenda
Atende-'e a pedidos pelo Servrçõ - .de R e ern Mis° Postal
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Seção III)

MARCAS DEPOSITADAS
•

Putd!c•49 MU de

9136/1a

ockra o art. IN do °Migo da Iseepriedade

a dats da piehtlikedo

~Á

a

sem*/ • >ato Oe to dica para o dal:orla:ame° do pedido. Demente lese prezo poderá° ayseeenter ocas portou ao *Noi 1.7.
ksel•ard da Peorrtudade ~ri*/ aqweles ate se )ségereall yerelekNedss em a oczkeew2o do regida, reqatrita
••n••n1 vmenn,mame 11~7.7n1 • nn

remo n.' 588.921, s de 2.5-63
kcriluz Indústria de Artefatos de
Plástico Ltda.
Sáo Paulo

AORILUZ
Ind. Brasileira
, Classe 28 -

Para distinguir: Artetatos de material
plásticos e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules. bandejas
bases para telefones, baldes, bacias,
bolsas, caixas, carteiras. chapas cabos
para ferramentas e utensílios cruzetas,
caixas para acondicionamento de alimentos. caixas de material plástico
para baterias, coadores, copos. canecas.
colheres, conchas. cestas pata pio, cestinhas, capas para álbuns • para livros.
cálices, cestos. castiçais t..ss-r- velas
caixas para guarda dç
coadores para chá. neepe.i.c.
tos, copos e copinhos de plástico pare
sorvetes, caixinhas de plástico para sorvetes. colherinhas, past-tv,s ai al.):`
de plásticos para sorvete:. 7 U.
de plástico para sorvetes, discos' cie
mesa, estojos, estojos para émulos, embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis. escoadores de pratos. massas antlruidos, formas para doces, fitas isolantes, filmes virgens. 'fios de celulose,
fechos para bolsas, facas, guarnições,
guarnições para chupetas e mamadeiras.
guarnições para porta-blocos, guarnições para liquidificadores e para batedeiras de frutas e legumes. guarnições
de material plástico para utensílios e
objetos, guarnições para bossas. garfos,
galerias para cortinas, jarros. laminados
plásticos. lancheiras. mantegueiras. malas, orinó:s. prendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos. paliteiros, pás de cosinha. pedras pomes arficiais. porta-pão, pulseiras para relógios. protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico.
porta-copos. porta-n,qiieis, purta-notas,
porta-documentos. placas. ..ebites. rodi
abas, recipientes. suportrs. suportes para
ladrilhos 'e adesivos
.ira azulejos.
peças. carretéis para te,ciagem e guaraições de material plástli'm para indústria textit colas usadas nas indústrias.
guardanapos, saleiros, tubos. tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seria
gas. travessas, tipos de material plás.
tico, sacolas, saccf. saquinhos, vasilhames para acondiciunarnenta. vasos. xícaras. colas a frio e colas no-incluídas
em outras classes, para borracha, para
curttimes„rara marcingiros para carpin
teiros, rara vidros, pasta adesiva • para
correia, pasta e pedras para afiar
esmeril em pedra, em p". 'em disco
em pasta para 'afiar, moer e desdastar,
rebolos, adesivos vara tacos. adesivos
de. calçados

Termo te..°' 588.922, de 2-5-63
Termos na. 588.928 e 588.929, de
Termo n.° 58a.956, de 23-69
Lanches "Brasiluso" Ltda.
2-5-63
RaneanGemerei° e Representações
•
São Paulo
Sempre - Serviços Elétricos MetalúrLtda.
Classe , 41 .
alcos de Precisão Ltda.
Guanabara
Pratos rápidos variados, lanches de tódas
São Paulo
-f
2401#,_a
as espécies, frios em geral, vitaminas
e sorvetes
SEMPRE

Ind.

Termo n.° 588.923, de 2-5-63
Frigorifico Paineira Ltda.
São Paulo

,LORTADELA.

DELICIA
Cudo brasileira

-

Classe 41
Mortadela
Ténno n. 9

588.924, de 2-5-63
"Bsiosnaq" Comércio e Reoras~es
Ltda. •
'
São Paulo
•

Brasile! rft

Clitse 8
Artigos da classe
Classe 5 -

Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes pium
Têrmo n. 9 588.930, de 2-.-63
fins industriais, máquinas para indúsFábsie,a de Móveis Santa Tereziphq trias texteis em geral, máquinas de
Ltda.
precisão, máquinas operatrizes, máquiSão Paulo
nas de abrir chavetas, máquinas afiadolras para ferramentas de corte, máquinas
;para arqueação de embalagens e volumes
ISANTA TEBEZI NH

(Ind. Brasileira

Classes: 1, 2, 3, 4, - 5, 6, 7, 8. 9, 10;
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21;
22, 23, 24, 25. 27, 28, 29, 30, 31, 32:
33, 34, 35, 36, 37,.38, 41, 42, 43, 44;
Classe 50
45, 46, 47, 48, 49 e 50
'ara distinguir: O timbre da firma, a
Titulo
ser usado em papeis de carta, papeis de
oficio, memoranduns, faturas, avisos, enTemro n.° . 588.931,. de 2-5-63
velopes, cartões comerciais e de visitas,
Graaf ruiústrias Químicas Ltda,
apolices, ações, debentures, chesmes. leSão Paulo
tras de cambio, notas promissoriati, duplicatas, cheques, e demais documentos
tind?ReFasileirt
usados ou adotados pela requerente
Classe 1
Termo n.' 588:925, de 2-54
Tintas e vernizes
,
Anleidasil ncitistria e Comércio 1 Ltda.
Silo Paulo
Termo a." 588.932, de 2-5-63
Graaf ndústrias Químicas Ur'
"ANLEI DA SI L "
São Paulo •

EZIOMAQ

Ind • Bra si lei ra

VINIL-COR
Ind. Brasileira

Classe 35

Para distinguir: Couros e peles `prepa,radas ou não. camurças, cromos, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos:
olmofadas de couros.. arreios, bolsas,
carteiras, caixas, chicotes.. de , couro,
carneiras, capas, para ãbuns e para
livros, embalagens de COUN) estojos.
guarnições de couro, para automóveis.
guarnições para porta blocos, malas.
maletas, porta-notas, porta-chaves, porm-niqueis„ pastas. rédeas, selins, sacos
para viagem, sacolas, solas e solados.
tirantes para arreios.- valises
Termo n.9 588.926, de 2-5-63
NIadeire:ra Maninha Lida'.
São Paulo

/IANINHA
Ind Brasileira

Classe 1
Tintas e vernizes.
Termo n.° 588.933, de 2 .5-63
' Ferragens Santa Rita Limita
São Paulo

SANTA RITA

Ind. Brasileira.
Classe 11
Ferragens,
ferramentas e cutelaria
•
Terme; n.° 588.934, de 2-5-63
Ary Porres
Paraná

•

SELTRE-SERVIÇOS
ELETRICOS
METALURCICOS DE
PRECISIO LTDA.
Nome comercial

Termos os, 588.938 e 588.939, de
2-5-63
King-Seeley Thermos Co.
Estados Unidos da América

1a

sí

011

Classe 11
Marmitas, picheis com tampa (de mc.
tal); caixas para embarques (caixas
de metal). latas Para leite e cOnseravs
alitáenticias: suportes, braçadeiras, estantes, cabos, prateleiras e bandejas
pira receber ou conter moringas, ticoreiros, bules, picheis, frascos, garrafas,
jarros e copos: caixas para-lanches e
caixas para transporte de garras e jarros isolados do calor (de metal); galhetas de sal e de pimenta: frascos chatos de metal; frascos de metal isolados
'do calor e vasabas invertidas de distribuição, isoladas do calor (de metal)
Classe 15
Moringas, jarros de água, bules e picheia para chocolate e outras bebidas:garrafas; jarors (de louça vidrada e
porcelana); vasos para alimentos sólidos. .liquidos e pastosos: recipientes
para ar liquido e respectivos enchedores, isolados para que o seu conteúdo
resista às mudanças de temperatura (de
•
louça vidrada)
Termos ns. 588.943 à 588.950, de
2-5-1963
Cia .. • Química Industrial "Cil"
São Paulo

PARANAOLEO
Brasileira

r,nd.

Classe 4
,Madeira em bruto
Termo n.° 588.927, de 2-5-63
Sempre - .Serviços Elétricos Metahir.
gicos de Precisão Ltda.
S'ao Paulo
• -

Indústria 13rasileira

Artigos da classe

.

Classe 47 •
Óleos e lub.rifiántea

'Termo n.° 588 .f935. de 2-5-63
Extintores Piratininga Ltda.
São Paulo

PIRATI NUA
Ind. Bra
Classe 1
Extintores para Incêndio

'alRUSTRIA BRASILEIRA
Classe I
Substáncias e preparações quitnlcas usadas nas indústrias, na fotograNa e .
nas análises químicas. Substancias e
preparações • químicas anticorrisivas ç
anti-oxidantes

1
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aul n lo de 1953!

tas
'crinulos. conta-gotas. costóta- ruelas, catracal, curvas de reforço. euClasse 2
• bitus cie Indução, axceto
Substâncias e preparações químicas usa- alvos, britées de ca.naalahat elétricas i naus, calalóinetros, curetaa, colheres cor- canatnentos. ferragens Para capaz sr da
tússalas. na .tanta, ealca../ores,- aparélhós ele corre- automóveis, ferragens para tetos de ea- 'auraba, raedidOras
das na agricultura. na horticulana,
‘ para os 'defUeS, cambraià hidrófila, bine de caminhões,, levantacior _Par
veterinária e para uns sanitários, a terias eietricas. ti :las ell s`
saber: adubos, ácidm saniatrioa aguas' des.- s,a.• ciirnara tri arihcas e tora- cinimaços inaienicos, cintas dada:ninais vidros' de caminhões, automoves e para
desinfetantes e para fins santtarios., gráficas. cafpainhas elétricas, chassis de compr,szsas, arma:los paar fins haspita . velculos 'em gerai, porcaa, peças para
apanha-mosca e insetas (Is goma e rádios, chaves elétricas. cm n aaaiógralos. 1 lajes, camas, coarinnos para transportes amortecedores de choques, paratusosea
• papel ou papelao). álcalis. bactarimdas. cronógrafos. cronômetros,. cainbustores tes cie enaminaaa dreneis dantes arti ii- peciana peças para arras de tensão. tez.
baraticidas, carrapaticidas. Crema', areso- cie gás, cadómetros, cristais ar rijio. canis, 'cieninumaas, aucnas vagiaa:s tala- minais. 'laças paia freios, par aliso
talina, creosoto; desodorantes. de-ainte; condensadores, cortadeiras para hatogra- tauores, depiessores, . dedeiras de boa . especiasi para • regulagem • dos freios
tantas. defuniadores, exterminadores de Las, - chaves de alavancas. caiavas aura. racnas, Iscus para lias cirúrgicos e pro- peças para mecanismo de partida. , botõe
pragas e hervas daninhas esterilizan- máticas, capaeitores de bloq ueio, ca p a- taticos, iscos cie feltro ' paa polir raen- de metal ( galai parafusos alongado
r t s.escava.so.,es,
d s cosara
afixar:
tes, embrocações para animais enxer- citores eletroli ticos. calibra
t‘s, I,.
neienicus,
estojos
de P motor o'de parida, pipas
tos. farinhas de ossos, fertilatantar. fás- para telefones, discos gravados, diais, lao.:o para inst:u.nea
. tos cirúrgicos, das: de metal 'que protege e envolve o mo. atiacas en, fatos; formicidas, furnigantes, fungici- despertadores. enceradeiras e ,„„
a, para seringas, discos para aepa- tor de partida, pecas para molas dian.
das, glicose para fins veternárins. gua- ganho de assar . carne, espribos óticos, rar e Qesgaitar dentes, estofas.' es pá Z. , teiras e trazeiras, grampos, ' folhas j de
no. herbicidas, insetcidas. Insetifugos, esticadores de luvas, espa nais de p'ás- iás campeais, escopros. ,e levadores. ex- metal que envolve as ' molas e protege .
• • larvicidas, microbicidas, cuedicaznentos ticos • para eletricidade. es'-il.zadores, tiatores, etiletes. espéculos, .extirpauo- contra o pó e ferrugem, pinos excéntripara animais. aves ,e peitev- óleos de-, xtintores de incêndio. ferros el étricos de res, eauanervos
cape- cos para veículos • ,pivó), pinos de
.
ai
e. guarissoles,
sinfetantes e Veterinários, aerróleos sa- soldar, filtros e aparelhos altrantps. fil-. mos para exames de boca, espigões direçao, pinos de molas, calotas, peçam
nitários e desinfetantes, papel fumega- troa para óleo, filmes çal-iclos. fogões, siiapies e duplos para pivOts, esterill- para ponta de- • eixo dianteiro. retendo..
tório, pós inseticidas, parasiacidas fun- fogareiros,' fusíveis, faróis i• :1'3 :cessei. zauores à álcool e elétricos para' fina •res de metal, suportes para vidros, alai
cates cortantes, abridores de latas, corgicidas e desinfetaates, preparações e rios de . yeiculos, para sinaliza..ão e- para dentáriosa
, extratores de espigões, es- ta-arames, Canivetes, ferros para ' ,Cor.
• produtos inseticidas, fermiciaas. desin- iluminação em geral, filmes revelados, tampas para
- pint. facas. lac.ses, foices, lâminas,
pçrótete,• estafas para fins tar ca
elétricas, fervedores. rrigorifiCos,
fetantes e veterinários, raticidas, roma;
dios para fins veterinários. sabões vete- fotómetros. bus elétricos. fiareis de in. cirúrgicos e. ouontológicos, espéculos de navalhas, tesouras, alicates, alavancas,
tanógralos, garan t as támicas. vicaos, estojos' para instrumentos capar- arruelas, arrebites, cai-rentes clave& ,i dia
rinárlos e desinfetantes, sais para fins terféancia.
e
.
agrícolas. horticulas, sanitários e vete- geladeiras; globos para lâmoadas, globos g.c.o; escrotais elásticos, encostos para parafusos, chaves de lenda. chave
rinários. sulfatos, suPerfosfa-os vacinas para lanternas, globos terrestres Para eniermoa, escovas Ingienicaa, esponjas glesa. dobradiças, chaves, Calotas. .gr'aa
para 'aves e animais, veneno> 'contra ensino, gravadores, holofotea incubado- Para cirurgia* esparadrapos, ealliPos, dei, super-capotas, frisos, enfeites ld
es indicadores de vácuo. instrumentos fraldas higiênicas, tundas, feltros . para metal. engates, maçanetas, • roscas, estri
• insetos, animais .e herva daninhas
i;.
de alarme. interruptores . .airpadas tia.. cataplasma, tios de 'linha para feridas, boa, fechaduras, molas para portai
Classe 8
candescentes, lâmpadas _cova ns, lentes, fios dental, funis e bacias para , cuspi- paraluaas, porcas, travadeiras, bancos
Abaixa luzes d elairraiãoa abajoars.
maçaricos cara _
soldar, cleiras, , fieiras, para motores dentários, matrizes, terminais de metal para bar.
acumuladores actinannetros, amperóme- liquidificadores,
caldear e cortar, máquiaaa de fazer .gricliva. gesso, guta percha, gazets, goi- ras de tensão, fira/ lio expressar:amar
tros, amortecedores de rádio e irequên- café, mostradores para aa.j.a caoffihos vas, gessadas, gessos para paótese, gu- excluirias. quaisquer artigos que Wien
eia, anetnômetros: aparelhos de televi- de café,. transformadores, tonacleiras.
ta-percha para obturações, • geradores partes integrantes de velcukis
são, aparêlhos 'Para iluminação, inclu- pés para fotografias. válv aras para rá_ .para .prótese, gaze • antisseptica, ideal
•
guinas
sive os considerados acess'irtos de veí- dios válvulas de descarga, válvulas
•
Ll Classe IS
insumentos Maklas de base, incrustações, instrumentos
culos, aparélros para . anúncioa mecâni- redução, vacuômetros. vela elétricas, Ticos pa:a operações, instrumentospara Para distinguir: Artefatos de porcelana.
cos, aparelhos aquecedores e medidores,
apaixar, língua, afastar lábios e gengi- faiança, barro e terracota louças . vidra-.
válvulas de vácuo- e ventiladores
aparelhos cromogrificos, aparelhos ' de
vas, juntas corrediças para canetas de das Para uso caseiro, adornos, fins ar..,'
-Classe 10
barbear elétricos, aparelhos registradotisticos e instalações sanitárias; artefatás
irrigadores, liquido para .limpesa de.ceramica
.
para uso caseiro adornos e
res e, medidores de distâncias, apare- Instrumentos, maquinas, . aparelhos e brocas,
lixas,'
limas
fios artísticos,
alguidares. alniotarizea,
lhos para purificar água. aparélhos de petrechos para , medicina, a arte .den- e polimento dos dentes,
Cria
a
cirurgia
e
a
higiene,
aparelhos
para
ossos,
lancetas,
luvas
de
borracha
assadeiras' , barris, bules, bidês, ba
cias
,
sinais lampejantes. aparelhos reguladopara
cirurgia,
lamparinas,
lanlinad?,res
_ bebedouros, biscoiteiras, bombonieres.
res de gás, aparelhos de galvanoplastia, e instalações hospitalares: Amalgamas,
tográficos, aparelhos automáticos para algodão( hidrófilo, agulhas para inje- para Prótese... ligas Para Pi'‘ite-sea ji1U andejas, anileiras, copos, consolos, cala
•
acender e regular gás. aparelhos" para ções, assentos para enfermos, apare- em"fóllia e em disco. liaadairaa de delrões, cântaros, cadinhos, cofres,.
separar café, aparélhos para aquecer lhos de pressão- arterial, aparelhos de cânhamo, massas Pláatical Para fina cubas, compoteiras comedores para aves,
edifícios, aparelhos para experimentar diatermia, aparelhos para massagens, odontológicos, máscaras para anestesia, caçarolas, canecas, centro de mesa. des. ,
dinanios, aparelhos para destruir fase- aparelhos de ráiosl 'ultra-violeta.• agra- mesas para operações, meias elasticas, cansa-talheres, escarraadras. fôrmas,
tos, apartlhos náuticos cientificos, apa- les, anuscópios, afastadores, abre-bó- mesas para curativos, martelos, merca- troa, graus, globos. jarras. Jardineira&
rio para obturações, mandril para polirelhos de ótica, aparelhos pulverizado- cas, abaix-linguas, aparelhos e ráios X. mente, inoldeiras, maca; mesas para licoreiros, leiteiras, lavatórios mantares, , aparelros para . aquecimento de aparelhos para su.-dez, aparelhos ade- clinicas médica e hospitalar' e curgiaa. guelras, moringas, molharas, nichos, pi..
águir; aparelhos geradores eletroguinu- nótonos, alicates, ataduras, adesivos móveis • para fins cirargicos e odonto- res, pratos, pilões; pratos para 'ornatos,
cos, aparelhos para recepção. reprodu- curativos, aparelhos para abaixar lín- lógicos, nados, para dentaduras, olhos pias, pinos, porta-feias, potes, porta.
toalhas,. porta-papais higiénicos sopeição de som e sônicos, aparélhos auto- guas, afastar lábios, gengivas, agulhas artificiais, protetores para seios; pontas ras..
saladeiras. saleiros, serviços para
máticos eléétricos de passar, aparelhos para seringac tonizaCiõres, alargadores móveis e pontes fixas, pontes de gutarefrescos,
serviços para trios, cha I os
de
canais,
alavncas
para
extração
de
para espremer frutas e legumes, aparapercha para obturações de canais, pós jantar, travessas, talhas, taças, tolda&
dentes,
amalgamas
para
obturações,
lhes de alta tensão, aparelhos de propara limpesa e polimento dos dentes, vasilhames, vasos sanitários. Idearas
teção contra acidente de operark:a. amianto em fibras e cai Obras, ângulos porcelana para os dentes, padiolas, preaparelhos afiadores d derma:lentas, para brocas para fins dentários, anéis
Classe 2ã
servativos, pinças anatómica& pincéis
aparelhos distribuidores de sabão e de e aparelhos para fundição e encrusta- para garganta, pivnts, protetores, pla—
Pira distinguir: Artefatos de eaaterial
deslncrustantes para instalações &unta- ção, aparelhos eletro-dentários, cirúrgiOs
artificiais,
panos
cas
'para
ossos,
13plásticos e de nylon: Recip.entes tabriria& aparellabs esterilizadores. aparelhos cos e eletro-diagnósticos, aparelhos para
ra manipular craca,
a pós adesivos deu- cadoa de material plástico. -c-vestanene instrumentos usados na engenharia, gabinetes de clinica e prótese denta- ptaduras,
porta
resíduos
para
gabinetes
tos confeccionados de. suastancias aniagrimensura geodézia, aparelho gasei- ria, arcos para serras de ouro, ai-tidentários,
pontas
de
grafites,
prensas
mais e vegetais: Argolas saticares,
culadores,
bolsaspara
água
quente,
bisficadores, aparelhos de análises, aparepara nuflos e para coroas, porta ama!-'
lhos ozonizadores, aparélhos pasteuri- turis, braços artificiais de borracha, bu- gamas„ quadros elétricos, ruge para armações para óculos, finou. bandeias.
bases 'para telefones, balatra bacias,
:adores, aparelhos reguladores 'e 'estabi- gias, bombas de borracha para fins
deites, retescópios, rodas para- desgaate, bolsas, 'caixas, carteiras enapas caSoa
lizadores da pressão e do fluxo de ga- cirúrgicos e protéticos, bacia para
rolos cirúrgicos de Lã ou* pau, apare- para ferramentas e utensillot. cruzerns.
ses e liquidos, aparelhos para salva- cusaideiras, bicos para seringas de ar lhas,
da rate Xriaiof ire violetas, dia- caixas para acondicionamearc de alimento e para sinalização, aparélros e água quente e fria, boticões, braços
termia, revestimentos para prótese, se. da mentos, caixas de materiai plaatleo
para 'escafandristas, aparelhos para lim- para canetas, 'de brocas brocas para
para soturas, solda para prótese, serra para baterias. coadores. -zoem canezes,
par- vidros, aparelhos para combater clínica, e de prótese, br,•,iticiros, ban- e serras pata, raquiotomia, ,suportes colheres. conchas: cestas nara pão, eradas
de
borracha,
braços
para
mesa
auformigas e outras pragas, aparélhoa au',
tinhas. capas para álbuns e para ,livros.
tomáticos acionados pela introdução de xiliares, bandejas hospitalares, cauté- atléticos, sacos para gelo, sondas. se§, elas,
ringas
para
lavagens,
seringas
hipoder.
cálices,
cestos,
castiçais
para
molas, aparelhos para- picar, cortar ou rios canetas para brocas para fins den- micas, perfuradores, rugirias, íiparêihos caixas para guarda ie ibbjeti..s..artu)hos.
reduzir comestiaeis aparelhos espargi- tários, copos para cuspideiras,- 04et24.5.
de infra vermelho, sandraca, suspensó- coadores para chá. descanso para pradores, aparelhos C instrumentos de cál- cadeiras para dentiata, ceras prepara- rios
atléticos, tira-leite, tubo de borra- tos, copos e copinhus de pia.tico pára
e
composições
de
cera
para
uso
das
culo, aparelhos para observações sismisorvetes. caixinhas de'plástico para sorcas, aparelhos •tesmostatos, •,aparélhos de -clinica e de paitese, Cimento' cai cha para irrigadores, tatanómetros, trepanos,
tesouras,
toalhas
'higiênicas.
vetes.
culheanhasa pasinhas gritam/ao
para natação, • aritontimetros, asptrado- geral para obturações, compressores .de
ce- de plásticos, para sorvetes torminlias
tampões
higiênicos,
tiras'
de
lixa
e
cones
contraplaeas,
canetas
para
ar,
ras de pó, aerômetros, acendedores elélulose, turbinas pari ar, tigelas e tiras de plástico rara sorvetes' .discos 'de
tricos, alto-falantes, anilificadbrae elé- brocas para fins dentários, porcas, es- de
borracha para firo proféticos, vuica_ mesa. estolas, estojos para "cuba, emtricos, amassadeires, antenas, batedei- tampadas ou não de qualquer material,
balagens de. material p?asttco para sornizadores.
verniz isolante C ventosas vetes, estojos para objetos. espumas 'de
ata
- plificadoies elétricos, amassadelres, cuspideiras. de fontes, copos elétricos,
• • Classe 11
aviara esteiras. enfe ites' para autoraóantenas, batedeiras, balança ccaura e cera laminada, cera para iuscrustação ,
e'étrits, barômetros baterias de acama- e articulação, cera colante, catgat, ca- Para distinguir: Cutelaria. acessórios 9 vais. escoadores de pratos, massas altidentária artefatos de metais para veiculou Ar- caldos, foanas para doces, fitas isalaa;
/aduo& binómiloas thboiss boina" Soa &iras pára clinica' médica
r tri,„ Caixas d.: ç' ," 1/4)
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tes, filmes virgens, fios de celulose, Pene panos de esmeril e materà1 abra- das, paraticidas, fungicidas e .riaainfe. troa -para óleo, filmes faiados, fogdeá
fechos pana bolsas, lacas, guarnições, sivo empregado na limpeza de meta,* e tentes, preparações e produtos inseti- lagareiros. tusivels, faróia ulmo &cessei,
guarnições para chupetas e mamadeiras, ubjatos, sabões em geral e saponáceoe, cidas, geraticidas, dtainfetantes e vete- rios de veiculai para siaalizaçao e para
guarnições para porta-blocos. guarni- ,velas e velas a base. de estearina, rinários, raticidas, remédios para fins burnhaação, em, geial. filmes reve/ados,
ções para liqu.dificadores e para bate- sabões. eifi pó; em flocos, espcojas de veterinários, sabões veterinários e de- fôrmas elétricas, fervedores, trigorilico%
deiras de trutas e legumes. guarnições
•
limpeza
sinfetantes. sais para fina agrIcolas. fotómetros, boa elétricos. !atros de ia.:
de material plástica para utenelhos
articulas, Sanitários e vetertnários. terferencia, fonógrafos, garrafas tecreca4
Classe 47
objetos. guarniçõas paça' !Soltem. garios, Óleos de qualquer espície para Uma& sulfatos, superfosfatos, vacinas para acta/Jeiras. globos Cara alimpadas, globos
plenas pare cortinas. tarros. 'amolados nação, aquecimento e lubrificação. Pe- aves e animai.e venenos contra insetos. para larderna‘ globos terrestres para
ensino, gravadores. holofotes incubado.
plásticos, laacheiras. mantegueiras,
animais e 'servas dadinhas
tráleos refinado, semi-aefinado e nãorime indicadores de vacu°. .nstrumentos
°rimes, piá dadores de empas. pie rtfinac..). com Ou Sem a mistura de
Classe
xaderes para móveis. pires. oratos, palie óleos minerais., animais ou vegetais, Abaixa luzes d elampião, aba iours: de alarme. interruptores. :empadas 1n4
teiros. pas de cosinha, pedras pomes ar- para a ihnainação„ aquecimento lubri- acumuladores, actimernetros, amperõtne candescentet, tampadas curtiras, lentes,
hquidrecadores, maçaricos para soldar,
porte-peu. palseiras para ralé- ficação ou combustão, e graxas. Protroe, amortecedores de rádio e frequén caldear e cortar, máquium de tazec
G ;OS, protetores- para dOCunlentoS, pu- dutos e óleos combustíveis provenicia, anemômetros, aparelhos dii televi caie. mostradores para raio, moinhos
xadores de águe para Imo doolitestiee,
entes de petróleo
são, aparelhos para ilunnuação. inclu- de cate, maástormadores„ tostadeiras
.
parta-copes, pneTa-axplt porta-riceas,
Casse 48
sive os considerados acesaorios de vai- pita para biografias, vá/aulas para rá.
.
pua"a-documentos, plaela. faceiem. todi- •
' artigos de toucador e culos. aparélros para anúncios raecani- ideias, válvulas de descarga, 'Advirias de
Para
'distinguir
nhas recípiÉntes.. suportes, suportes para
cos, aparelhos aquecedores e medidores, reduçãma bacuitauebros. vetas elétricas,
ladrilhos e adesivos para azulejos, perkunarias em geral: Alasticar, água
veiculai de vacou e ventiladores
de
beleza,
água
facial,
água
de
lavanda,
aparelhoscromográficos, aparelhos de
peças, carretéis para tecelagem e guarCeasse 10
água
de
colónia,
arminhos,
água
de
barbear
elétricos,
aparelhos
registradonições de material plãtlea para indúsde
rosas,
água
de
ellazeq.:ma,
água
deres
e
medidores
distánciaa,
Instrumentos,
aparemáquinas, aparelhos e
tria taxei, cola* usadas nas indústrias.
guardanapot saleiros, rua. tigelas, , mas. amônia perfumada !Nada. em pó. lhos para purificar água, aparelhos de petrechos para medicina, a arte denem
pedras,
para
banho.
nrilhant,nas.
sinais Ia:apelantes. aparelhos regulado- tária a cirurgia e a higiene, aparelhos
tubos para ampolas, tubos para seria.
gas, travessas, tipos de material plás- 'bandolinas, batons: .cormeticos para o res de gila aparelhos de galvanoplastia. e Insta/Nem hospitalarea: Ama/gamas,
tico, sacolas, sacos, saquireke. vasilha- cabelo. pestanas. cílios e bigodes, aparelhos didáticoa, aparelhos cimentar algodão( hidrófilo, agulhas para laje.
mes para acondicionamento, vasos. ai- crayotas, cremes para a pele. carmins, toar-afico*, aparelho& automático* para ções, assentos para enfermos. apara-.
caras. agias a trio e colas não incluídas cheiras em pastilhas, em raleares, em. acender e regular gea, aparelhos para 1.1aOc de pressão arterial, aparelho. de
em outras classes, para borracha. para lentilhas, em troctscos e em ' pílulas,' separar café, aparelhos para aquecer diatermia, aparelhos para inamagens,
par barbear. cremes
edifícios, aparatos para experimentar apareloa de raios ultra-vioIete, agrecurtumes, para marcineiros. para cara.n- ,
teiros, para vidros, pasta adesiva para eepflatórios. desodorantes, dissolventes. dínamos. aparelhos para destruir tese- fts, anuseéplos, afastadores, ahre-b6de
perfumes.
essenetas.
extratos,
estofos
correia, pasta e pedras para afiar,
aos, apare/tios neuticoa científicos, apa- •
abaix-linguas, aparelhos- e raios X,
esmeril em 'pedra. em pó, • em disco, •creme para limpeza da pele, e para base relhos de ótica, aparelhos pulverisado- aparelhos para surdez., aparelhos adeunhas,
de
pó
de
arroz,
esmaltes
para
em pasta para afiar. moei e desgastar.
rei apardiros para aquecimento de nettorsos, alicatas, ataduras, • adesivos
roà,•Lia adesivos para mama. adesivos estás/as para dentes, cabem. roupas água. aparahos geradores eleerociaime curativos, aparelhos para abaixar line
,os e unhas. Ma ores para o cabelo, cos, aparelhos para recepção, reproduguas, afastar labias, gengivas, agulhas
de calçados
pestanas. Cílios e bigodes. fivelas para
ção de som e sônicos aparelhos auto- para • seringac tonizadores, alargadores
USO ,
glicerina
perfumada
para
o
,
cabelo,
Classe 3S
maticos eleetricos de paesar, aparelhos
Aros para guardanapos de papel de toucador, grampos para o cabelo, para espremer frutas e legumes, apare- de cariais, ali/macas para extragão de
aaluenaclos. álbuns (em braneo). álbuns para maquilagem, lança-perturnes, lo- lhos de alta tensão, apartitios de pra» dentes, amalgamas para obturações,
para retratos e autógrafos. aalões (ex- ções. líquidos dentifrictos, em pasta, eia teço contra acidente de operarina. amianto em fibras e em obras, angulo'
.
ceto para brinquedos), blocos para geleia de petróleo perfumada.. lápis, .aparelhos
afiadores d &ferramentaa para brocas para liba denzárioa, altéia
correspondencia. blocos para cálculos, i sabão em creme. em elixir e em pó. mimalhos dissribuidores de sabão e de e aparelhos para fundição e maniata-.
blocos para anotações, bobinas. brochu- lequidos para ondulação, permanente, deaincrustantes para instalações %aman- çao, aparatos aleiro-dentários, cirúrgiras não Iiapressas. cadernos de escre- lixas para ~1123. laquê, /ecos- para o has, aparélhos esterili sadores , aparisihosi cos c eletro-diagaaantcoae apar amos paMII
ver. capas para docuinenfoa, carteiras, cabelo, pasta e pós Para dentes, pariue , inatranientor asados asa assganàiaria. gabinetes de cliniaa 'e prótese dentSpapel ou papelão, cápsulas de papel. aios. petróleo para uso de totarador, agrimensura
geodézia, aparallsos gaset- ria, arcos para serrai de ouro, arti•
caixas de papelão. cadernetas. cader- pastas e pó para as unhas, pon-pana
ficadores,
aparelhos
de análises, apeire. caiadores. bolsas para água quente; /Dispara
p6
de
arroz,
papéis
perfumados,
noa, caixas de cartão, caixas para palhos
ozonizadores.
aparelhos
paideurt- taria braaoe araificiala de borrachis, bucarminados,
e
cem
pó
de
arroz.'
pente*.
pelada. cartões de visita& cartões •c•e•
maiores,
aparelhos
'reguladores
e establ- gias, bombos de borracha para fins
engrenas. cartões índices, confete ao- : pomadas perfumadas para o embelezade ga- cirúrgisoa e proteticot, bacia para
%adores
da
pressão
e
do
fluxo
solina, cadernos de pape/ mehmetrado mento da cutiz, pon-pana, pó de
camaileiras, hieos para seringas de ar
- ses e !temidos, aparelhos pára salva11TOZ
e em branco para damoho, cadernos I.
e agua 'quente e , fria, boticaea, braçoe
meato
e
para
sinalização,
aça:tiros
escolares. cartões em branco, cartuchas
Termos na. b81.95I a 55'8.959, de
para eamtfaadristae, aparelhos para !im- para canetas, de brocas, brome para
de cartolina, chapas planograficas, caclinica e de prdeose. hronqueiros, ban2-5-63
par vidres, aparighos para ~User das
dernos de lembranças. carretéis de pade borracha, braço* para mesa aia.
Ca. Junvica*Indastrial "Cif
formigas e outras pragas, aparelhos aupeMo, envelopes, envOleicrca para chaSão Paulo
tomáticos acionadas pela inaroduçáo de sitiares, bandejas laoapitalares, cnute.
rutos de papel, encadernação de papel
malas, aparelhos para picar, cortar ou riem canetas para brocas para fins dane
ou epapeláo, etiquetas, Malas indicas,
tariota copas para cuspideira& calhetas.
reduzir comestíveis, apariltos espargifólhas de celulose. guardanapoir, livros
malfiras
para dentista, ceras prepara.
doma. aparelhos e instrumentos de calnão 1m
impressos./Seroa fiscais, livros de
das e composições de cera para uso
culo, aparatos para obsarvaçõea
contabl& ; mata-borram ornamentos
case aparelbos tramoetatos, 'aparelhos de cenuea e de prótese, cimento cai
de papel transparente: pratos. papeligeral para eirtarayées, compressores
nhos, papeis de estanho e. de alumínio.
para natação, itoaimatroa, 'aspiradopapéis sem impressão, papéis em branco
ras de pé. aseèmetroe. acendedores ok- ar, ecoes ametraplacas, canetas para
para impressão. pajeei.* tantasia. menos
teimas, ako-falantes, aralifIcadores elé- brocas para fins dentários, porcas, as.
para forrar paredes. apel Mann.° com
tricos, antaseadeiras, antenas. batedei- tampadas ou são de qualquer material,
INDUSTRIA BRASILEIRA
cuspideiras de fontes, copos elétricos.
44,
ou sem pauta, papel crepon, papel de'
anspláfisadorea oletrisos, ammaadoiras. cera laminada, cera para inserustação
seda, papel Impermeável, papel em bo•
Claaae 2
anamser, batedeiras, balança comum e
bina para impressão, papel encerado, Surratencias e reparações mensities Métrica, kat/Metros baterias de acua a. e articulação, cera colante, catgut, capapel hiçOnico, papel impermeável aliadas . na agrioaltsra, as Isortteultura; Indo em, ~calca, beata.. bobinas, bo. deiras para cliaica medica e dentaria
pers copiar, papel para desenhos, pa- na veterinária e para Lm sanitarioa, binai iadasçao, meato gaia lias cura- coroas, eemulos, coata-gotaa, coatóto.
pel para embrulho impermeabilizado a saber:. adubos, aeireas sarntáelos, tivos, :eters de saialpetobas elétricas. ni0S, celalómetros, tantas, colheres cor,
papel para encadernar. papel para es- águas desinfetantes e para fins mal- bambas medidoras bueems Sanadas, n- tantas, calcadoras, aparelhos de corre.
crever, papel para Mn:irar-ir, papel pa- tárlos, apanha-gnoma& e Insetos (de itrias e'Etricaa, buers **trina, mexas de Oto para oa dentes, cambraia hitaraiiia,
ralem pa ra embrulhos, papel celofane, goma e pfapel ou papelão), Akalis, desee Nere cerastas frepx.iisaa • lota. chumaço,' higiénicos, cintas abdominais
papel celulose, papel de linho, papel bactericidas. baratteldas, carrapatieldas, gráficas, cafpahabas elétricas, cha gais de compressas. armários paar fins bospita.
absorvente, papei para embrulhar ta- ateso!, creosotahna, creosoto, desodo- rildlOS„ claves elétricas, teseaustógrafos. lares, carnAs, carrinhos para trarirpone,
baco, paaeleo. recipientes de papel, ro- rante, desinfetantes, defismadores. ex- -monógrafos, cronômetros, eciabuitorea les de enfermos, dreno: dentes ara'. "
setas de papel. rótulos de papel, rolos
de giu, ciciem:alem cristais de rádio. dais, dentaduras, duchas vaginais, dila.
de papel' transparente, sacos de papel. terminadores de pragas e Iservas dani- condensadores, cortadeiras para kaogra- tadores, depremores, dedeiras de bora
nhas,
esterilizantes,
entbrocações
para
&repentinas; tubos postais de carteo.
animai*, enxerto., farinhas de osioc. flas. chaves de alavancas, :liavas auto- rateias, harcia para fais cirúrgicos e pra
tubetes de papel
fertilizantes, fosfato*, fornecidas, fumi- ciáticas, capaeitores de blagues), capa Micos, item de feltro para polir d emiClame 46
cltores eletroeticos. calibradores. Ossos
Aivetantei. afiam, anil, agiu, de lava- gamos, faagieldas, glicose para fias para telefones, discos gravadoe. *aia tes, ftelenicas, escavadores, estalos t:S
deira *gim 'malária, cara para soalhos vemriaárie.s, CUI DO, herbicielas,
despertadores. raceraciriraa r'frIcas, en- bolso para ialuesieseatos cirúrgicas, des.
destramem& eapearfa de' aço, Maiores. dag, inaetifugos, larvicidas, microbici- genho de amar carne. espelé.oa óticos. mama para seringas discos para sepahavia, 16 de mo. pomadas para cal- das. acedicameafue para Iteliatail. aves esticadoraa de luvas. espelhos de plime rar e eisapaSar dantes, estufas. etpatue
çados, poliu de aço. preparados para e peites. óleos deeinletaates e Vereri- ticos para -eletricidade. eaterdisadoma. lat. meti/pelos. ~oleou. elevadores, capedir e empar madeira& Mime maca adrtoe, palreiam sanitários e demole- atintores de incêndio. birros elétricoa de lacearei, emilitee, e/pecados, extirpado.
ob#Moll, paact para pedir e para lira aitateit, papel turaegatério, pés
soldar, filtros e aparelhos hiamatea. te- rés, mplamervee e equarismirm, mpee
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para emanes • de Som, "aspigesda
lés • duplos pára Pivots, ~criadores a álcool e elétrisos para fins
:atados, extratores de espigões, campas para , pçrótese, estufas para fins
anirgicos e odontológicos, espéculos de
Vidros, estojos para instrumentos cirur
'
gico, escrotais • elásticos, •encostos para
enfermos, escovas higiênicas, esponjas
Iara cirurgia, esparadrapos, equipos,
fraldas higiênicas, fundas,' feltros para
yataplasma, fios de linha para feridas,
fios dental, funis e bacias pari cuspideiras, fieiras, .para motores dentários,
yodiva, gesso, guta pardo, gazeta goivas, gessadas, gessos para prótese, gut-percha para obturações, geradores
para prótese, gaze antisséptica, ideal
base, incrustações, instrumentos cirúrgicos para operações, instrumentos para
abaixar língua, afastar Jábios e gengivas, juntas corrediças' para canetas de
brocas, irrigadores, liquido para limpêsa
e polimento dos 'dentes, lixas, limas
para ossos, lancetas, luvas de borracha
para cirurgia, laniparinas, larainadores
para prótese, ligas para prótese, lixa
em fólha e em disco, ligaduras de
cânhamo, massas plásticas para ains
odontológicos, mascaras para anestesia,
mesa ara operações, meias elásticas.
mesas para curativos, martelos, mercúrio para obturações, mandra para polimento. moldeiras,' macas, mesas para
clinicas médica e hospitalar e cirrgica,
móveis para fins cirúrgicos e odontológicos, nuflos para dentaduras, olhos
artificiais, protetores para seios, pontes
móveis e pontes fixas, pontes de guta.
percha para obturações de canais, pós
para limpêsa e polimento dos dantes..
porcelana para os dentes, padiolas, preservativos, pinças anatómicas, pincé ispara garganta, pivots, protetores, placas para ossos, pós artificiais, panos.
para manipular craes, pós adesivos dentaduras, porta resíduos para gabinetes
dentários
' . pontas de grafites, prensas
para nuflos e para coroas, porta amalgamas, quadros elétricos, ruge _para
dentes, retescópios, rodas para desgaste,
rolos cirúrgicos de U ou- pau, aparelhos de raio X, raios ultra-violetas, diatermia, revestimentos para prótese, seda
para soturas, solda para prótese, serra
e serras para raquiotomia, suportes
atléticos, sacos para gelo, sondas, seringas para lavagens, seringas hipodérmicas, perfuradores, ,ruginas, aparelhos
de infra vermelho, sandraca, suspensórios atléticos, tira-leite, tubos de borracha para Julgadores, termômetros, trepano., tesouras, toalhas higiênicas,
tampões higiênicos, tiras de lixa e celulose. turbinas para 'ar, tigelas e tiras
de borracha para fins protéticos, vulca' atiradores, verniz isolante e ventosas
Classe
Para distinguir: Ferramentas manuais,
ferragens,cutelaria e pequeno, artigos
metal 'comum, da Indústria e contada da requerente, a . saber: Tarrachas
e machoa pare fazer rosca, braçadeiras.
artigos de metal Para janelas, portas,
aficadas e cortinados, afiadores, aldrava& alavancas, alicates, ausnotolial,
ancinhos, anéis para chaves, chaveiros,
tachas, argolas. armações de toldos,
aros, rebites, arruelas, atiçadorea azeiatira& laminas e navalhas de barbear,
brocas, buris, bainhas, baldes, bacia&
alinázios, bicos, atoes e pontas de
Stacadores para sapatos, bisnagas, aortas. borboletas. botões, puxadores, braços para, cabides • prateleiras. canivetes. chanfradores, cortadores, cravadorei, cunhoa, cabides, cabos, caçarolas.
cadeados, caldeirões, canos e tubos.
~tOnebel, alças, pegadores, puaadorma
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datas para cataotea, coadores, 031%.) I nata& recipientes, suportes, suportes para (creme para limpeza da peles e para basi
coita . ambas cuspideiras. dm- ladrilhos e adesivos para • azulejos, de pó de arroz, 'esmaltes para unhas
cacadormi, dóbruM, dedais, enxós, es- peças, carretéis para tecelagem e guar- escavas para dentes. Cabeio, roupa:
cariadarma •lo& enxadas. escumadeiras, nições de material plástico para Indús- ciLos' e unhas, tixadores para o cabelo
aaPálaki esticadores, expremedores, tria textil, colas usadas nas indústrias, pestanas, calos e bigodes, - aveias par:
facas, ac6es, ferramentas cortantes, guardanapos. saleiros. tubos' tigelas o cabelo, glicerina para:atada para ma
perfurantes, deabastautes • aliam" tubos para ampolas, tubos para man- de toucador, grampos para o cabal.)
foices, furadores, fechaduras, ferrolhos, gas, travessas, tipos de material plás- para maquilagens, lança-perfumes,' lo
fivelas. graLta para bolos e para cal- tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilaa- ções. liquidos dentifrícios, em Pasta, e-t
çados, funis, ganchos, gra:ninho!, abri- mes para acondicionamento, vasos, ai- geléia de petróleo perfumada, lápii
dores de latas, jarras, jogos de chaves cara., colas a frio e colas não incluídas sabão em creme. em elixir e em' pó
de parafusos, laminas e fdlhas de serra, em outras classes, para borracha, para 11qt:idos para ondulação, permanenta
limas, lampiões, latas para comestiveia curtumes, para marcineiro& para carpin- lixas para unhas, laquê, óleos para'
e para lixo, charneiras e dobradiças'. teiros. Para vidros, pasta adesiva para cabelo. paáta e pós para dentes, perfis.
machadinhas, martelo,- pequenas molas, correia, pasta e pedras para afiar, mes, petróleo para uso de toucador
terragess para peças de mobiliária, esmeril em 'pedra, em pó, em disco, pastas e pó para as unhas, pon-pora
cinzéis, escarnadores, punhais, pás. pa- em pasta para afiar, moer e .desgaatar, para pó de arroz, papéis perfumados
nelas. parafusos, pinos e contra pinos, rebolos, adesivos para tacos, adesivos carminados, e com pó de arroz, pentes
serras, serrotes, tesouras, terçados, trina
de calçados
pomadas perfumadas para o embeleza.
'
chantes, tachos, torquezesa trilhos,
mento da cutia pon-pons, pó á
Classe
38
verrumas
arma
Aros para guardanapos de papel
_
Classe 15 .
aglutinados,
álbuns
(em branco), álbuns
Têrmo n.° 588.960, de 2-5-63
Para distinguir: Artefatos de porcelana.
faiança, barro e terracota louças vidra,. para retratos e autógrafos, balões (ex- Difaco S. A. Distribuição, flabricaçai
e Comércio de Embalagens
das para uso caseiro, adornos, _fins ar.. ceto para brinquedos), blocos Para
São Paulo
asilais e instalações sanitárias: artefatos correspondência, blocos para cálculos,
blocos
para
anotações,
bobinas,
brochude ceramica" para uso caseiro, adornos e
fins artísticos, .alguidares, alduafarizes, as não impressas, cadernos' de escreassadeiras; barris, bules, bidês, bacias, ver, capas para documentos, carteiras,
ou papelão, cápsulas de papel,
:LIFATEX
•
bebedouros, biscoiteiras, bombonieres, papel
andejas, anheiras. copos, consolos, cal.. caixas de papelão, caderneaas, cader- / ndas ti-ia' Brasi1etr3
deirões, cântaros, cadinhos, cofres, nos, caixas de cartão, caixas para pacubasacompoteiras comedores para aves, pelaria, cartões de visitas, cartões coClasse 36
cartões - índices, confeta carcaçarolas, canecas, centro' de mesa, des- mercilas,
Pra distinguir: Artigos de vestuário:
tolina,
cadernos,
de
papel
melimetrado
cansa-talheres, escarradeiras, tóninas, file roupas feitas em geral: Agasalhos
tros, graus, globos, jarras; jardineiras, e em branco para desenho, cadernos aventais,
alpercatas, anáguas, blusas
escolares, cartões em branco, cartuchos
licoreiros, -leiteiras, lavatórios, manta.. de
cartolina, chapas planográficas, ca- botas, botinas, blusões,. boinas, baba.
guelras, moringas, molharas, nichos; pia
rei, pratos, pilões, pratos para ornatos, dernos de lembranças, carretéis_ de pa- douros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
pelão, envelopes, envOluciaas para cha- puças, casacão, coletes, capas, chalea
pias, 'pinos, porta-joias, potes, portar rutos
de papel. encadernação de papel cacbecolsa calçados, chaéups, cinto
toalhas, porta-papéis higiênicos sopei- ou papelão,
etiquetas, fedbas índices, cintas, combinações, corpinhos, calça i
ras, saladeiras, saleiros, serviços para
refrescos, serviços para frios, chá e falhas de celulose, guardanapos, livros de senhoras e de crianças, calções, cal.
impressos, -livros fiscais.* livros de ças, camisas, camisolas, camisetas,
Jantar, travessas, talhas, taças, tojelas, não
mata-borrão; ornamentos cuecas, ceroulas, colarinhos, cise/ma
vasilhames, vasos sanitários, xícaras „ contabilidade;
de papel transpat ente; Pratos. papeli- saias, casacos, chinelos, dorainós, achaa.
Classe 28
nhos, papéis de estanho e de alumínio, pes, fantasias, fardas para militares, cc.
Para distinguir: Artealtos de material papéis sem impressão, papéis em branco legiais, fraldas, galochas, gravatas.; gca
plásticos e de nylon: Recipientes. fabri- para impressão, papéis fantasia, manas ros, jogos de 'ingeri& jaquetas, lequea
cados 'de material , plástico, revestimen- para forrar paredes, apel almaço com luvas, ligas, lenços, mantas, sacha
tos confeccionados de substâncias ani- ou sem pauta, papel crepon, papel de maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, ps
mais e -vegetais: Argolas, acucareiros, seda, papel impermeável, papel em bo- leais, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
armações para óculos, bules, bandejas, bina para impressão, papel encerado, peugas, pouches, polainas. pijamas, pu,
bases para telefones, baldes, bacias, papel, higiénico, papel Impermeável
perneiras, quimonos, regalos
.bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos para copiar, papel para desenhos, pa- nlaos,
robe
de
chambre, roupão, sobretudos
para ferramentas e utensílios, cruzetas, pel para embrulho impermeabilizado suspensórios,
saídas de banho, sandáliai
caixas, para acondicionamenta de ali- papel para encadernar, papel para esmentos, caixas de niaterial . plástico crever, papel para. imprimir, papel pa- sweaters, shorts sungas, sto/as, sou
slac.k& talar, toucas, turbantes
para baterias, coadores, copos. canecas. rafina para embrulhos, papel. celofane,
ternos, uniformes e vestidos
colheres, conchas, cestas para pão. Jau- papel celulose, papel de linho, papel
tinhas,. capas para álbuns e para livros, absorvente, papel sara embrulhar ta- termos ns. 588.961 e 588.96Z de
cálices, cestos, castiçais para . velas, baco, papelão, recipientes de papel, rocaixas para guarda de abjetas cartuchos, setas de papel, rótulos de papel, rolos
e Comércio de Embalagena
coadores para chá, descanto para pra- de papel transparente, sacos de papel,
Fabricaçãa
tos, *copos e copinhos de plástico para serpentinas; tubos_ postais de cartão. Difaco S. A. Distribuição,
São
Paulo
sorvetes, caixinhas de 'plástico para sor'_
tubetes de papei
PM

vetes, colherinhas. pasinhas. garfinhos

de pláaHora para sorvetes, forminhas
de plástico para sorvetes, discos de
mesa, estojos.' estojos para óculos, embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nyIon, esteiras, enfeites para autunóveia, escoadores de pratos, massas antaruidos, formas para doces, fitas isolamte& filmes virgens, fios ale celulose,
fechos para bolsas, facas,• guarnições,
guarnições para chupetas e mamadeiras,
guarnições ,para porta-blocos, guarnições para liquidificadores . e para batedeiras de brutas e legumes, guarnições
de material plástico para utensílios e
objetos, guarnições para bolsas. garfos,
galerias para cortinas, jarros, laminados
plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas, orinóis, prendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos. palitetro& pásade cozinha, pedras pomes arficiais. porta-pão, pulseiras para relógios. protetores para documentos, puxadores' de água para Uso doméstico,
porta-copos. porta-n.queis. aorta ancas.
Ferta-decumentem placas, rebites. rodi-

Clame 47

Óleos de .qualquer espécie para amara
nação, aquecimento • lubrificação. Paa
&óleo refinado, semi-refinado e nãorefinado, com na sant a mistura de
óleos minerais„ animais ou vegetais,
para a iluminação, aquacimeato, lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustíveis proveumaus de petróleo
Clame 96
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar, água
de beleza, água facial, água de lavanda,
água de colónia, arminho:, água de
quina, agua de rosas, água de alfazemas, amônia perfumada liquida, em pó,
em pedras, para' banho, brilhantinas,
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestana& calos e bigodes,
crayons, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas, ma rabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios. desodorantea, dissolventes,
essências, extratos, estojos de perfumes,

A/PACO

I nchist r ia B rasileira'
Classe 23
Tecidos em geral; tecidos para 'confea
ções em geral para tapeçarias, para ao
tigos de cama e mesa: Algodão, alpaca
cânhamo, cetim, caro& casimiras, fa
zendas e tecidos de lã em peças, 'uai
jersey, linho, nylon, paceapaco, perra
una, rasai, raion, seda natural, tecidri
plástico., tecidos impermeáveis e tecido
de pano pouro e veludosa
Classe 34
Para distinguir: Artigos de vestuário
e roupas feitas em geral: Agasalhai
aventaia, alpercatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas, baba
douras, bonés, capacetes, cartolas, cara
puças, casacão, coletes, capas, chale:
cachecol', calçados, ahaéups, cintca

cintas, combinações, corpinhos, calçai
de senhoras e de crianças, calções, cal

ças, camisas, camisolas, camisetPi
cueca". Cerollias, colarinhos. aueaa:

Sexta-feira 19
saias, casacos, chinelos, dominó& achardes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galocha& gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, manted, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, pua
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupa% sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas, atolas, soutiens, aladas, ta1er, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos

COMO OFICIAL (Seção III)
Classe 41
Para distinguir: Amendoas, araruta,
açucar, azeitonas, avela, atum, amendoim, albso, balas, bombons, biscoutos,
bolachas batatas, bananada, bolos, bacalhau, banha, canela, chouriço, chocolates, caramelos, coalhada, camarão, carnes, carne de baleia, conésitos, cacau.
cereais, cebolas, creme de leite, creme de
milho, condimentos, crustáceos, chã, cravo, café, cangica, caco, castanhas, cominho, cangiquinha, coaservas atinara
fidas, doces, drops, ligada, frutas, Scu.
tas secas, frutas em caldas, frutas cristalizadas e frutas compotas, féculas, figo,
fermento, farinhas, fava, farelo, fubá,
gomas para, mascar, . geleias, goiabada,
gorduras, grão de bicas, glaces, glicose,
baunilhas, extrato para doces, extrato
de tomate, ervilhas, eaxova, extrato de
carne, flocos,- asseadas para balas, doces e alimentos, gelatinas, granulo& herva doce, lingual:, linguiças, leite, lombo, leite condensado, leite em pó, legumes, lentilhas, lagosta, mel, marmeladas,
mortandelas, manteiga, mostarda, marisco, moluscos, molhos, margarina, massas de tomate, melado, nós-moscada,
Óleos comestíveis, ostras, paio& passegada peixes, pescada, piada& patês,
patilhas, pós para pudins, pralinés, pães,
pimenta, presuntos, polvilho, queijos,
quisera de milho, raça., balanceadas,
requeijão, roscas, saga, balames, semolina de trigo, sopas enlatadas, sucos de
frutas, salsichas, sal, toucinho, tremoços., tirgo, torta, torrões, torradas, tamares, tapioças, vinagre e xarque
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dos a Iluminação e ao aquecimento, para Niro/noa, serviços para frios, chi
óleos para amortecedores. Petr óleos e e jantar, travessas, talhas, taças, tir
las, vasilhames, vasos . aanitarlos,
- querosene
caras
Termo n.9 588.969, de 2-5-63
Indústria de Hasticos "Safira" Ltda.
n.°
588.970,
de 2-5-63
Tamiso
• São Paulo
Htualú Ono

OAPIR1
Inealetrie Brasileira"

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de waterl ai
nylon: recipientes fabricados de mate,.
rial plástico, revestimentos confeccionados de substâncias ,anisnais e vegetais:
Tétanos na. 588.963 e 588.964, de
argolas, açucareiros, armações para &a2-5-63
autos. bules, bandejas, bases para teleArmando Cutia
focas, baldes, bacias, bolsas, caixas,
Sào Paulo
• 1110,017VA BRAS/LEIRA
carteiras, chapas, calada para terra:nen.
tas e utensílios, cruzetas, caixas para
Classe &
acondicionamento de alimentos, aibtaa Para distinguir: Aquecedora; elétriatat
.NYRDHÁ
de material plásticos para baterias. coa.
para cama
dores, copos, canecas, colheres, conchas,
°asse &
cestas para pao, cestinhas, capas para
Termo si.9 588.971, de 2-5-63
álbuns e para Parra& cálices, cestas, casAbaixa luze, d elamplão, &batom*,
Plásticos London Ltda,
tiçais
para
velas,
caixas
para
guarda
acumuladores, actinõmetroa, amperómeSaci Paulo
de objetos, cartuchos, coadores para chá,
Iras, amortecedores de rádio e frequên.
descanso para pratos, copos e copinhos
da, anemómetros. aparelhos de televide plásticos para sorvetes, caixinlms de
são. aparelhos para ilum'naçáo, inclu.
£0110
plástco para sorvetes, colharnhas, pa..
)
sive os considerados acessório' de veira
sobas,
garfnhos
de
plásticos,
para
sorado& apararas para anúncios mecâni.
vetes, formlnhas de plástico para sor..
aos, aparelhos aquecedores c medidores,
vetes, discos de mesa, estojos para ócu- -IndilstriCal'as13sera2:1114
aparelhos cromográficos, aparelhos de
los .embalagens de material plástico, em- Para distinguir: Artefatos de material
barbear elétricos, aparelhos registradobalagens de material plástico para sor..
Ni e medidores de distancias, spar&
vetes, estojos para objetos, espuma& ny. plástico e de nylon: Recipientes fabrL.
los para purificar água, aparêlhos de
loa, esteiras, enfeites para automóveis, cados de material plástico, revestimensinais lampejantes, aparelhos 'reguladomassas anti-ruidos, escoadorea de pra. tos confeccionados de- substancias sal4
res de gás, aparelhos de galvanoplastia,
tos funis, formas para doces, fitas isca. mais e vegetais: Argolas, açucareiros,
tográfiaos, aparam: automáticos para
lantes, filmes virgens, fios de celulose, armações para óculos, bules, bandejas,
Tenmo
na
588.965.
de
2-5-63
acender e regular gás, aparelhos pare "Mamar" Indústria e Comércio Ltda. fechos para bolsas, facas, guarnições bases para telefones, baldes, bacias, boiseparar café, aparelhos' para aquecer
para chupetas e mamadeiras, guarnições sas, caixas, carteiras, chapas, cabo:
São Paulo
•
edifícios, aparelhos para experimentar
_
para porta-blocos, guarnições para 11.- para ferramentas e utensílios cruzetas,
dintunos. aparelhos para destruir insequidificadorse e para batedeiras de fru- caixas para acondicionamento de alia
mentos, caixas de material pl ástico para
tos, aparelhos náuticos científicos, apatas e legumes, guarnições de material baterias, coadores, copos, canecas. voo
relhos de ótica, aparêlhos púlverizadca
Industria Brasileira
plástico
para
utensílios
e
abjetos,
guarlheres, conchas, cestas para pão, cestires. aparairos para aquecimento de
nições para bolsas, garfos, galerias para nhas, capas para álbuns e para livros,
Classe 13
a
água, aparahos geradores eletroquimicortinas, jarros, laminados plásticos,
cos, aparélhos para recepção. reprodu. Tecidos em geral, tecidos para confec- prendedores de roupas, puxadores para cálices, cestos, castiçais para velas,
elétrica, barómetros. baterias de acuam. ções em geral, para tapeçarias e para ativais. pires, pratos, paliteiros. pás de caixas para guarda de objetos, carita,
ladoa a, binóculos, hita as bobinas. aca. artigos de cam e mesa: algodão, alpa- casinha, pedras pomes artificiais, porta.. chos, codores para chá, descanso para
' lanas tnduçào, szaeto para fins cura. ca, cânhamo, cetim, caroá. casimiras, pão, pulseiras para relógios, protetores pratos, copos e copinhos de plástica
ttvos, totões de camt: risas elatrizas jersey1 babo, nylon. paco-paco, perca- para documentos, puxadores de água paar sorvetes, caixinhas de plástico
boastas medidoras bu ynas ailssolas. ba- Una, rama ra1on, seda natural, tecidos para uso doméstico, poita-copos, porta. para sorvetes, colherinhas, pasi&ms4
terias métricas, bules saca mos. caixas da plásticos tecidos impermeáveis e teci- niquels. porta-notas, porta-documentos garfinhos de plástico para sorvetes, fora
minhas de plástico para sorvetes, discos
desca-, a câmaras riaLtit scas e foto.. • doe , de pano couro e veludos
placas, rebites. rodinhas,- recipientes, su- de mesa, estojos, estojos ostra óculos,
gráficas, cafpainhas elétricas, chassis de
portes,
suportes'
para
guardanapos,
saembalagens de material plástico, ensbaTêrmo n' 588.966, de 2-5-63
rádios, chaves elétricas, cinematógrafo*:
cronógrafos. cronómetros, combustores "Flacdr" Indústria e Comércio Ltda. leiros, tubos, tigejas, tubos para ampo- lagens de material -plástico para sorvelas, tubos para seringas, travessas, tipos tes, estojos para objetos, espumas de
São Paulo
de gás, eidóatetros. cristais de rádio,
de material plástico, sacolas, sacos; sa- nylott, esteiras, enfeites para automócondensadores, cortadeiras para fotogra.
quinhos, vasilhames, vasilhames para veis, massas and-o:idos, escoadoms de
D/STRIA
•
fias, chaves de alavancas, cinsves auto..
IN
co'
LAR
cepa 'temos 'soaela 'osuauseuompuoza pratos, funis, formas para doces, fito
músicas. capacitores de bloqueio, capaP].
E COMÉRCIO L!
a frio e colas não incluidos em outras isolantes, filmes, fios de ceitilose, faasaWiS
citares eletroliticos, calibraderes. disso*
classes, para borracha, para cortumes,. para bolaas, facas, guarnições, guarr4
para telefones, discos gravados, diais,
comercial
para mardneiro, para sapateiros, para ções para chupetas e mamadeiras, guardespertadores, enceradeira. elatricas, en- • Térmo n." 588.967, de 2a5-6,3
vidros, pasta adesiva para cavala&
para porta-blocos, guarnições
genho de assar carne. aspe:hos óticos.
pasta e pedras para afiar, esmeril em nições
Refrigerantes
de
Santos
S.
A.
para
liquidificadores
e para batedeiras
esticadores de luvas, espelhos de piáspedra, em pó, em disco, em pasta, para
São Paulo
frutas e legumes, guarnições de 'na..
ticos para eletricidade, estetilizadore&
moer e desgartar, rebolos, adesivos para de
plástico para utenailios e objetos,
xtintores de Incêndio, ferros elétricos de
tacos, adesivos para ladrilhos e ade. terial
guarnições para bolsas, garfos, galerias
soldara filtros e aparelhos filtrantes, filalvos para azulejos, anéis, carretéis para para cortinas, jarros, laminados islãstros para óleo, filmes falados, fogões,
&radas para uso caseiro, adornos fins ticos, lancheiras, tnantegueiras, malas,
Classe 43
fogareiros, fuslveis, faróis vazo acessórios de veiculos para sinalização e para Para distinguir: águas e refrigerantes artátiscos e instalações sanitariastearte- orinóis, prendedores de roupas, puxadoSatos de cerâmica para uso caseiro, res para móveis; pires, "pratos, paliteis
iluminação em geral, filiar' revelados,
Térmo a.e 588.068, de 2-5-63
adornos
para fins artisticos; alguidares, roia pés de casinha, pedras pomes aras
fôrmas elétricas, fervedores, igorificos, Posto de Gazolina "Marcos de Aruda"
aknofarizes, assadeiras, barris,' bules, tol- Rolais, porta-pão,. pulseiras para rei&
fotómetros fios elétricos. feros -de inLtda.
des, bacias, 'bebedouros, biscoiteiras, 011" Protetores para documentos, pua
terferência, fonógrafos, garra fas técnicas,
São Paulo
bonsbonieres, bandejas, banheiras, copos, :cadozes de água para uso doméstico,
geladeiras, globos para Iam/sada& globos
consolos, caldeirões. cantaros, cad./Lhos porta-copos, porta-niquela, porta-notas,
para lanternas, globos ter Pestres para
"ARCOS DE ARRUDA
cofres, cuba& compoteiras, comedores porta-documentos, plaças, rebites, rosna
ensino, g ravadores, holofot-s Incubadores. indicadores de vácuo lastrumentos
para aves, caçarolas, canecas, centro de abas, recipientes, suportes, suportes para
Classe 47
de alarme. Interruptores tampadas In.
mesa, descansa-talheres, escarradeiras. para ladrilhos e adesivos para azulejos,
canducentes, lamparlas cona.nL. lances, Para distinguir: — Combustíveis, lubri- forma, filtros, graus globos, jarras, jara anéis, carretéis para tecelagem e guarligualiticadmes. maçaricos para soldar, ficantes, substâncias e produtos desta dine1ras, licoreiras, leiteiras, lavatosios, nições de material plástico rara indús.
caldear e cortar, máquinas de fazer nados a iluminação e- ao aquecimento: mantegueiras, moringas, mmolheiras, ni- tria textil, colas usadas rias indústrias
café, mostradores para rádio„mcanhos Alcool-motor, carvão a gás, hidrocarbo- chos,, pires, pratos, pilões, pratos para guardanapos, saleiros, tubas, tigelas,
de café, transformadores, tostadeiras, tri- retos, gás metano; butano e propano ornatos, pias, pinos, porta-joias, potes. gtubos para ampolas, tubos Para seriaas. travessas, tipos de tratarial . piáapas para fotografias, válvulas para rá- gás engarra`tado gás liquateitos ga:so.
higiênicos !s ico, sacolas, sacos, saquia'a as. vasilf..-fia§ v,alvulas de descarga. válvulas dei tina graxas lubriarantra ólaos cornaass po-ta tralhas. porta-papeis
saleiros, serviços es para acondicionamento, vasos,
aveia óleos lubrificantes óleos desuna- sopci rzzs,
válvulas de vácuo e ventiladores

PLACO-R,
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rè,- raie colas a frio e" colas não 'ncluidos
outraa classw eara aurracha.. para
ala ases. para mareineiros. para sapa
tel- a. para vidros pasta adesiva para
o eras, pasta e pedras para afear,
es II em pedra., em pó. em dis „o
era i ;ta para afiar. moer e desgastar.
rebalue adesivos para tacos, adesivos
•

de -alçados

•••••

Pi

Tôrmo ne° 588.972, de 2-5-63
'utos Qulcus "Elekeiroz" S. A.
-•
São Paulo

ItÇ47

07-12.1AL (325,:âa Ui)
Têrcno n.9 538.974,. de 2-5-63
Partilhar fralestria e Comércio de.
Borratha Ltda.
&Ia Nulo

gu}no

tYt),›

jas, cidra, conhaque; extrato de malte máquinas, freios quando parte de máfermentado; ty rnet; genebra gengibirra: quinas, guinchos de fricção, euiRchos
gin. gingar; kirsch, kummel, licores: para caçambas de arresto. guinchos de
maar:,quinhom nectar; pipermitn,
transada aéreo, geradores a gazotina.
ches; rum:. suco de frutas coar álcool; guindastes. Raladores de cano
máquinas .de imrimipr, lubrilicadores
vinho, vadka • e whiskv
quando arte de máquinas a vapor;
*narras as. 533.576 a 533.978. de
máquinas de lavar roupa, máquinas de
2-5-63
- costura, máquinas de furar recliaa. e
12 :7n TiTer Perm::tit Inc.
horizontal, máquinas para o fabrico e
P.azdJs Unidos da América
arebamento de latas e outros recipientes metálicos, máquinas borraclairas e
máquinas té.ateis, máquinas c'e tirar
cortiça, reaquinas de limpar e :ifiar fa,cas, molas, para máquinas, rn iquirras
frigorificas máquinás de mak te martelos a -vapor. moinhos e nus não
agricolas, Cnotores de combustto Inter-

na, elétricos e a gás, motores para laia
1NDÜSTRIA BRASILEIRA
cicletas e motocicletas; palites quando
â)go urszisAtVmt c ctp
parte de máquinas, penteadores de teaClasse 39 •
pr e E
'Para distinguir: Artefatos ie borracha,
res. rolos para estradas, serras mecâni~=7,
borracha.. artefatos de borracha para
cas, serras hidráulicas, serras de fita,
Classe
Veículos,. artefatos de borraelai não _inteimas mecânicos tOrnos de revólver,
cluídos em outras classes: Arruelas, ar- Para distinguir. Absareeares acetona. tOrnos automáticos, Canos verticais,
Cias,*
2
•
golas. amortecedores, assentos para ca- ácidas acetarnenta e coloraçáo de ft- turbinas, tubulações para caldeiras;
Subi ,Suelem. • reparações quiraicas &iras, borrachas para aros. Latentes de bras. becic ns, couros e celulose; água velas de Ignição para motores, valvausrdas na agricultura, na horticultura. cafre. buchas de estabiliza& r buchas, .raz, alcool, albumina, andinas, alumen. - las e ventiladores- quando pa
de
ne vetaria iria e para fins sanitáriog. burians para jumelo. batenre de porta, alva"ade. alvejantes industriais, alume. •
máquinas
a saber: adubos, 'ácidos , sanitárias, batente de chassis, bicos para man:tacteia ano em p& amoninco anti-incrustantes.
Classe 8
ág as deSafetantes e -para fias sara- rasa ,braçadeiras, bocais, base; para te- anti-oxidantes, anti-corrosfvos, antf- ck.
apinha-moscas
*os,
e insetos (de lefones. borrachas para carrir bos ludas- tergentes. azotatos, água acidulada para Para distinguir:. Abajpurs, actizonaetros,
gora e pfapeI ou papelão), ákralis, --triais. borracha para amertecedures, acumuladores, água oxigenada ara 'Riu aruperometros, amortecedores de rádlo e
bretericida baraticidaa carrapaticidas, bainhas, de borracha_ para eédeas. cachim tadtatriais, mania; banhos ara. galvarri- frequência; anemómetros, aparelhos de
cie tal, creosaralina, creosoto, desodo- de motor, câmaras. de ar, chupetas, cor- zação„ benzina, benzo/. betuares. bicar. ar condicionado, aparelhos para dunaincluaive os considerado.: acessórai te,. desinfetantes!, daí-amadores.. es- dões massiços de borracha, cabos para borria de sádica de otássio: cal virgem.
tar ai/rade:Las de pragas e hervas datai- ferramentas, chuveiros, calças de bor- careões„ carbonato& catalizadores, celu- rios de veiculas, aparelhos para anúnest.-filizantea embrocações para racha, chapas e centros de mesa, cor- lose- chapas fotográficas, composições cios mecânicas aparelhos aquecedores e
an".naia, enxertara farinhas de ossos, das de borracha, cápsulas de borracha estirtoras de incêndios, cloro, c-orrosi- medidores. aparelhos cromográfiaos, apaferelizante a fosfatas,. rormicidas, fumia para centro de mesa, calças de borrae vos, cromatos, carantes.'creosotose des- relhos de. barbear elétriaás, e parelhos
santa& f, agicidas, glioase para fins cha para máquinas. copos de. borracha corr ates: desincrustantes dissolventes: registradores e medidores de datam:ias,
para purificar águas, apareveaariaáric a guano. Eterbicidaa insetici- Para freios, dedeiras, desearupideiras. emu:sões fotográficas, enxofre, éter, es- aparelhos
discos de mesa, descanso para pfatos. maltes, estearatos; fenol; lumes sensibi- lhos de einnis lampejantes, aparelhos esdas irarei bagos,. larvicidas,
"
atechaaateneos para animais, aves encostos„ êmbolos, eaguichota-estrados, lizalos para fotografias. fixadores, fica quiadores de gás. aparelhos de galvanae peia" óleos desinfetantes e veteri- esponjas., de borracha em, taabrajacto doa para freios, formal, fas catos indus- plastia. aparelhos didáticos, eparelhos
aparelhos automáticos
nrk .na,
tróleos sanítárfos e desinfe para torneira& fica de borradaa
triai% fluoretos, -fundentes , para solda; cinematográficos,
para,
acender
e
regular
gás, tparellos
fõrma,s
de
borracha,
guarnaões
para
Mate&
fumegarôrio, pós Inseticigaleanizadores, gelatina para fotografias
da& parai/idas, fungicidas e desinfe- atáveis. - guarnições de borracha para. e pintura. giz; glicerina; hidratos,•hidro- para separar café aparelhos para acmetestei, pe aparações e produtos inseti- automávels„ guarnições par veiculas, sulf:tos; impermeabilizântes, iodaretos; cer edifícios, aparelhos para experimencida& uca ácidas,: desinfetantes e vete- lancheiras para escolares, leminas de lacas; massas para pintura, magnésiz tar drenas, aparelhos para dearuia inrha"rios„ raticidas. remédios para fins borracha para degraus, listas de boga, merzürío; nitratos, nentralizadores. ni- setos. aparelhos de ótica. aparelhos pui.
ve. -rin4rf s sabões veterinárias e de cha. para janelas e para puras,
Oxidas, oxidantes, óleos pa- verisadores, aparelhos para ag Redmande borracha. msnoplas, maçanetas pra. troceldose;
de água, aparelhos geradores eittro.
ra
pintura,
Óleo de linhaça; produtos ta
stn. atantee. saia para fina agrícolas. tetores para. para-lamas, oratemres de
químicos, aparelhos para recerção, Ahm fardas. sanitários e veterinários. para-choques, pedal do acelaradca. pe- quiraicos para impressão otassa indus- produção de sons e sonidos, aparelhos
.suNutos. iniperfosfatoa vacinas Paia dal- de partida, paras pa.3 buanas, trial. papeis emulsionáveis, para a foto- automáticos elétricos de passa; apare.
aves e ara mais, venenos contra Matem, pratinhos pneumáticos, poises de boa- grafia, papeis de turnmot, papeis helio•• aparelhos de alta tensão, aparelhos de
semiaaic.ala e hervaa &dialing
racha para bengala/ e muLeas. rodas grálicos e aellocopista. películas
proteção contra acidentes de operário*.
veia papeia para fotografias e análises aparelhos
maasiças,
rodzios,
revestilaentos.
de
abadares de ferramentas, apanearo
583.973. de 2-5-63.
de laboratórios, pigmentos, potassa, pós relhos distribuidores
borracha,
rodas
de
borracha
vara
móde sabão e de -deEabel Loulaa Peach
composição
de
tintas,
.
veis, sanfonas de vácuo, saportes de tnetálicos para a
skifetantes para instalações sanitárias,
tão Paulo
motor, sapatas do pedal de breque. se- preparações para fotografias, produtos aparelhos esterilisadores, aparelhas gasembaia e 'isalador, suportes, semi- para niquelar, pratear e cromar, produ- zeificadores, apaclehos para análises,
c061
*4
pneumáticas, suportes de mbio san- tos para diluir tintas, prussito; reativos. aparelhas azonizadores apare/ los pairemovedores, reveladores; sabão neutro teurizadores. aparelhos regulai:teres e esfonas de partida. saltos, some e ralados
'"
, . secantes, sensibilizantés, tabilizadores da pressão e do fluxo de
de borracha. surdinas da borracha para sais. salicilatats
'aplicaçâo aos fios telegráficas e telefó- sillcatos, soda caustica. soluções
gazes e líquidos, aparelhos para salvanicos.. travadores de porta tigejas cas de uso industrial. solventes saiba mento e para sinalização, aparelhos patubos, tampas. de borracha psra coma tos; tintas em pó, liquidas, solidas ou ra escafandristas, 'aparelhos para Hmgotas tinas de borracha para e'abcração pastosa para madeira, ferro, paredes. par vidros aparelhos para combater forconstruções, decorações, couros, tecidos, migas e outras pragas, aparelhos "autode substâncias auitotzas
•
fibras, celulose, barcos e veículos, tal- mático& acionados pela Introdução da
'rumo n.° 588.975, de 2-5-63
•co industrial,. delineie, vernizes; zarcão mnédas, aparelhos espargidores, apareAmbrosia rfealing alto
Classe 6 lhos e instrumentos de calculo, apare'São Paulo
Aquecedores
de
água
de,
alimentação
lhos_ para observações sismicat, apare-Classe 4t
iiivotLaila
p.i a.. máquinas a cortar-frios, nom- lhos terninstatas, aritonometros., aspira714ado
nas de ar para pneumáti eos, bombas dores de pó, aerômetros, acendedores
para gazolina, de „Incêncrio e elétricas. elétricos, alto-falantes, amplificadores.
• W51% 24-1963
betoneiras, brocas elétricas burrlahos e antenas, batedeiras, balança _comum e
Riatritatddora de Vedores ~coal Ltda.
insd l edores de ar bti Las quandt par- elétrica, barometros, baterias de . acumuUm:abam •
te de máquinas, caldeiras a vapor, car- ladores, binóculos, bitolas, bobinai: eléburadores, carimbo de Orno, carneiros tricas de indução (excteo para „fias
hidráulicos, cavadeiras p.i.m., con- curativos), botões de campainhas, elétraidores de tôrno p.i.m. chumaceiras tricas, bombas medidoras busiaas, buaou mancais • de anti-fricção, coletores solas, latadas elétricas, bules elétricos.
de dínamos e motores. compressores, caixas de descarga, câmaras frigotiftillateareaal teeafaaa-aae
condensadores, eixos quando parte de cas e fotográficas. campainhas elétricas,
Classe 42
máquinas êmbolos quando 'parte de chaseis de rádios, chaves elétricas, eineClame 34
. Aguaadente,
unir, aperitivos. bagaceira. máquinas,. engenho de, serra, engenho matográfos, cronometras, cronógrafar,
i
•
-\ batida& benady, bittee, cachaça, cerve- De cima. enarcuranaaa ousado nade da combustores de 9144 cidoinetros. crestarei
1144
4act atue-

/1••n

QUS1111.•

n

•
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•
de rádio, condensadores, comutadores, • Termo n.° 568.986, de 3-5-}963
cortadeiras para fotografias. chaves de Comercial de Bebidas Planalto Ltda.
Rio Grande do sul
alavancas, chaves automáticas, capaci.
tures de bloqueio, capacitores eietroliti.
PLANALTO
co., calibradores, dfscos para telefones,
discos gravados, diais, despertadores, en- Zndustria BrasilPlb•ceradeiras, estufas, engenho de assar
carne, enroladores de cabeol elétricos,
• Classe 42
espelhos elétricos, esticadores de Iuvas,
Bebidas e secos e molhados
espelhos de plástico para eletricidade,
Termo n.° 588.987, de 2-5-1963
estedlizadoers, extintores de incêndio,
ferros elétricos de passar e engomar. Escritório de Contabilidade São Luiz.
Limitada
ferro de soldar elétrico, filtros e apareRiio Grande do Sul
lhos filtrantes,' filtros para eleo. filme
revelados, faróis como acessórios de veiSÃO LI Z '
culos, para sinalizaçdo e para iluminação em geral. forma's elétricas, lervedoIndustrià -Brasileira,
res, higorificos, fotómetros, frios elétricos, filtros de interferência, fonógralos,
garrafas térmicas, gazornetros
Classe 50
geladeiras
Contabtdade, corretagens, etc.
Termo n.° 588.980, de 2-5-1963
Termo n.° 588.988, de 2-5-1963
Confeitaria —.Bar Cboupal•Ltda.
M099 Actminiatração Limitada
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul

CHOUPAL
Classe 50
Titulo
Termo . nd 588.981, de . 2-5-1963
Larica — Latctrilos Riograndenses
Sociedade AM:mima
Rio Grande do Sul

=0 0-41
rewu tris 51'2611C
•

rermo a:° 588.989, de 2-5-11961
Viarcllantaria Minuta° Ltda,
Rio Grande do Sul
A, ./1

Gide'

Nome Comercial
588.982, de 24-1963
Riognuaderne de Leite
e Laticinios
Rio G-ara.le do Sul
/1.°

Termo n.° 588.983, de 2-5-1963
Verarnogg Representções Limitada
Rio Grande do Sul

VERA.MOOO

Rio Graia& do Sul-

s Tupi
1 induattri Dra..% ti e 1 ra
Clame 50
,Peçae e acessórios
Urino n.° 558.991, de 2-5-1963
Extintores Toledo Ltda.
Guanabara

Classe 44
Idatj re de Id3o
'ramo n.° 5 .992, de 2-5-1963
Sorwateda Debela Ltda.
Rio Graade do Sul
•

DZLICIA
Brasil,
Glatse 41

Ind. rritztl&

Termo 0 538.5d5. de 2-5-1963
Cejukrat 51,11 Usos Ltda.

So.irveteria

Timo a? 586.903, he 244963
Agroauar

Ccadésido, %Mistela
Ltda,
e Representações
.
Rio Gdande do St'

Rio Growie do Sul

I I• U 8 -0 8"
Ind. brasil,

°14

Classe 47
Petróleo

'Classe 44
Laticinios

'remo a.° 588.995, de 2-5-1963
Comercial Ypiranga Ltda.
Rio Gremde do Sul

Terno
- n:° 589.002, de -2-5-71R5
Latizinies Riormndeasa
Lantim
Sociedade Ardiainra

.

P
g

'industrie

Brasileira
ind.

classe 50
Comércio de tintas e represenUes

Brasil .

Clame 41
Lutiinios

"Nemo rd° 588.996, de 2-5-1963
laboratório Fleming Ltda.
Rio Grande do Sul

.4n11~Me

'Termo n.° $89.01.1. de 2-5-19
Alcides Lopts
Rio Grande do

PLEMING
'Znáustria Brasileira
Classe 1
Produtos damasaaeuticos, análise dl/Meai
,
Termo nd 538.999, de 2-54 96d•
Idlettafi ad fábrica de Pistões t Pinos
- •
.
Limitada
Rio Grande do Sul

LND..B.1A3ILEIRÀ1
Claase 50
Título

^ IND.

Termo rad 589.004. de 2-5-1§6d
Zardo Gaspazin Ltda.
Rio Grande do Sul
5

1? I

13RA sILEM

CAFÉ'
Lume 9 .

Pabrica de ,pistões e pinos Lida.

IVERANÍ

Temo n.o 588.9,8, de 2-5-1963
Funilaria 'São José Ltda.
Rio Grande do Sul.

INCKIST 4RIA BRASILEIRA

8 10

O3s
" nd , Brasil.

Classe /41
Sateettneias alimenticiad e seus
aleniv.adoz
d.° 589-0.05. de 2d. 11963 4,
Lzurucbcandte. "ViPs. Ltda.

Té1ILUD

• IV LEDO'
IND. BRA SI LEIRA

URUBATRA14

Classe 50
Urbana:dadora

IND. BRA

a.° 588 .990, de 2;5-1963

./ndustria Brasileira

Cladse 50
RapdmantraçÕea
Termo n.o 538.954, de 2-5-1963
"dmanhia Lfrbanizadora Traidanded-Sul
RIO .Grancle do Sral

V IitIZI
I,- Ind. Brasil.

Comercial ir Importador. Tagpl 1,44a

aut.eareasillefRALUT ff LEME

Nome Comercial

S T AR

14 E /i

,Mareberataria
nono

• -IMITE

"ermo M.° 599:301, de 1-5-1968
Cia. Riograndtwe 1.1e %Mac 41
befidinias
Rio Carranc,:e .u0 Sed

O

d.

11.1RISA • inches RI6RANDENSES4

•

Mászso ra° 596.994, de 2-5-1963
Vinakte Star
Rio Grastde doSul

• LETIRDPCLITINA

Clattse 50
Represeatod.

Jg I

Julho de 1969 1"3155

J.GROMAR
Ind . 13rasi1
Classe 50
Porpreseataçtm

Classe 5

Guanaba

Um diché

termo n.o 5S8.9W, de 2;54963
Comercial Cepartiet Ltda.
Rio Grande do Se!

CEPA NI J9
Ind. Brasil..
•

, inclüstría 13rasiel-4

Cha
- se 50
Fins comerciais

Termo st.° 589.003, er 5-2-1953
Grande Gala S.A. — Indústria e
Comércio
Rio Grande do Sá

Class e-11
Artgos da classe •
Tiram n.° 519.006,

d azdar

GRANDE GALA.
Ind. ' rasiÏ,
Classe 35
idaloados ant gand

de 2-.15§
laddistria de Ildáquinza L
Sá° Paulo
I O C U,A tl'

elternadonm .suárprinas aniandalti
• Rdigaiaas rualsecleiras :8e bulo a
ereto. 'adquira., de abrir chavetes.
"Quinas afim:toemo mora $4....mmarza.
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ri,

Quinas pare arqueação de embalagens.

.

cie educas para rolamentos, anéis
motores, autolubrificadores, anéis
. um:bre& aparelhos para mistura de
aonibustivek de motores e explosão,
*sé ia de segmentos, bielas, bombas de
li rerompr4mido, bombas lubrificantes
bombas de circulação, bombas de combustiveis para motores, bombas para
Oco, burrinhos, bombas de água e gasolina para automóveis, blocos de motores, bombas hidráulicas, bombas cem.
trifugas, rotativas, de deslocamentos e
a pistão, blocos centrifugadores, indus
trials para liquidos e pós, desnatadeieas, hemogenizadores, máquinas brunidoras, caldeiras, compressores, cilindros.
câmbios, cabeçotes máquiinas adaptadas na construção e conservação de
estrada, máquinas de costura, máquinas
centrifugas, máquinas para clarear, clarificar. refinar, misturar e purificar
huidos e pós máquinas compressoras.
máquinas classi5icadoras, máquinas catadoras, máquinas de centrar, máquinas
para cortar, corlauradores, cariar de embreagem, carter de motor, cubos da
placas de embreagem, caixas de lubrificação, diferencial, distribuidores de
gasolina, dispositivos de arrannue. máquinas desempalhadoras, máquinas debulhadoras, descascadoras., espumadeiras, embreagens, engraxadores, centrifugos, máquinas ensacadoras, elevadores, esmeris exaustores para forjas engenhos de cana, espremedeiras pira
manteiga, engrenagens, engrenagens
para mancais, engrenagens para cremaleira, engrenagens de comando das
válvulas, eixos de transmissão, direção,
elevadores hidráulicos, engrenagens
multiplicadoras, guindastes, guindaste
para caminhão, frezas, máquinas para
furar, geradores. guinchos de rosca
sem fim, guinchos de segurança. guinchos de transporte aéreo, gazeificadorcs
de liquidos combustiveis, geradores de
eletricidade, juntas universais para condutos dágua de motores e máquinas
a frio e a quente para aço e outros
metais, lançadeiras, máquinas de lavar
raupa e pratos, máquinas batedeiras,
mancais para brocas, motores elétricos,
máquinas operatrizes. nasarainas mistaradoras de barro e de concreto, máquinas borracheiras e et,:xteis. muinas frigorificas, moinhões para cereais.
máquinas para malharia, meadeiras, máquinas para movimento de terra máquinas de rotular, martelos a vapor,
motores de combustão, interna. elétricos
e a gás, motores- para bicicletas e mo-

tocicletas, multiplicadores, molas para

máquinas, molas para válvulas, macacos hidráulicas, magaetos de ignição,

DIARIO OFTVIAL (3eç RO 31)
nano n.o 589.009', de 2-5-1963
Laworplest
Importadora, Exportadoet'. Comércio e Repaesentasões Ltai.
São Paulo
IMPORPLAST
IND.BRASILSIRA
Classe 28
Para distinguir: Artelatos de material
plásticos e de nylon: Recip . elites fabricados de material plástico. sevestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos, bules banda:as,
basts para telefones, baldes, bacias,
bolsas, caixas, carteiras, zhapas, cabos
para ferramentas e utensilios cruzetas.
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plásreo
par. baterias, coadores, copos, canecas,
colheres, conchas, cestas rara pão, cestinhas, capas para álbuns o para livros.
cálices, cestos, castiçais para ve'as,
c lixas para guarda de objet , a; cartuchos,
coadores para chá, descanso para pratos, copos e ccpinhos de plástico para
sorvetes, caixinhas de p!ast n co para sorvetes. colherinhas, pasinhas, garfialsos
de plásticos para sorvetes, torminhas
de plástico para sorvetes, discos de
mesa, estojos, estojos para oculos,- embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enisite.s para automóveis, escoadores de pratos, massas antiruidos, formas para doces, titas isolantes, filmes virgens, fios de celulose,
fechos para bolsas, facas, guarnições,
guarnições para chupctas e mamadeiras.
guarnições para porta-blocos, guarnições para liquidificadores e para batedeiras de frutas e legumes, guarnições
de material plástico para utensílios e
objetos, guarnições para bolsas: garfos,
galerias para cortinas, jarros, laminados
plásticos, lancheiras, manteguairas, malas, orinó:s, prendedores de roupas, puxadores para móveis, pisca, pratos, paliteiros, pás de cosirtha, pedras pomes arficiais, porta-pão, pulseiras para relógios, protetores para documentos, puxadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-n,queis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites. rodi-nhas, recipientes, suportes, suportes sara
ladrilhos e adesivos para azulejos,
peças, carretéis para teceagem e guarnições de material plástico para indústriu textil, colas usadas nas indústrias,
guardanapos, saleiros, •tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento. vasos, Mcapas, colas a frio e colas não incluidas
em outras cl uses, para borracha, para
curtumes, para marcineiros, para carpinteiros, para vidros, pasta adesiva para
correia, pasta e pedras para afiar,
esmeril em pedra, em pó, em disco,
em paste para aliar, moer e desgastar,

nus

a.' 569.008, de 2-1-63 São Paulo

Francisco Lopes

ANA Y
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4
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Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 589.010, de 2-543
Confecções Wambel Ltda.
São Mulo

Julho de 1963

Ilnao a,' 569.413, de 2-5-63
Raul

Massa Falida Laboratórios
S.A.
Guanabara
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Hl
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Classe 3
Artigos da classe

Termo is.° 589 .014, de 2-5-63
Massa Falida Laboratórios Raul Ltg.
S.A.
Gpanabara

PRORROGAÇÃO.

o
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-

-INOUSTRIA 8RASILEiRAI

Classe 3
Artigos da classe

Classe 36
Termo n.• 589.015, de 2-5-63
Para cRstinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos, Massa Falida Laboratórios Raul Leia
S. A.
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
Guanabara
botas, botinas, blusões, bois, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, caraPRORROGAÇ
puças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecola, calçados, chaéups, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calA'
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Classe 3
saias, casacos, chinelos, dominós, acharArtigos da classe
pes, fantasias, fardas para militares, coTérmo n.° 589.016, de 2-5-63
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques, Massa Falida Laboratórios Raul Lei
S. À.
luvas, ligas, -lenços, manttis, meias,
Guanabara
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, palatos, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
pRORROGAÇÃO
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias I S
sweaters, shorts sungas, stolas, souternos, uniformes e vestidos
Classe 3
tiens, slacks, talar, toucas, turbantes.
Artigos da classe

h 1JL2Jc,4

o- i; I C'fã

. 'EA rno n.9 589.011, de 2-5-63
Massa Falida Laboratórios Raul Leite
S. A.
04...mabara

PRORROGAÇÃO
i9J0,‘
LABS. RAUL LEI TE S.0

Termo n.9 589.017. de 2-5-63
Laboratório Procarnpo Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÂO,
.,,TOTIOCAti I C
Illd15.St r ia
Classe 2

Artigos da classe
Classe 3
Artigos da classe
Termo n. • 589 .012, de 2-5-63
Massa Falida Laboratórios Raul Leite

mandris, pedais de alavancas de embreagens, planetárias de para f usos sem
i e de rodas, pentes quando parte
S. A.
r máquinas, rolos para estradas e iasGuanabara
pressão. pistões de motores, pinhões,
prensas, máquinas pulverizaras, plai- rebolos, adesivos para tacos. adesi
PRORROGACÃ&
de calçados
nas de mesa, placa para tornos. polias,
redutores, rolamentos, silenciosos, segTermo n.° 589.009, de 2-5-63
mentos de pistão, serras mecânicas, ser- Eueatex S. A. Indástria e Comércio
ras hidráulicas, serras defita, máquiSão Paulo
. serra, mána secadoras, máquinas para
"C'EUCATEX APUOUE •
quinas salgadeiras para manteiga, teaLABS.RAUL LEITE S.A..0
COMUNIQUE E MUI Tiatax
rea, turbinas, tercedeirac máquinas para
•
E7r,"„r7PMFT:Til
tecidos e tapeçarias, máquinas para
Indústria de tecidos, tesouras rotativas,
Classe 3
Classe 16
máquinas para soldar, tõrrios mecanicoa,
1
Artigo. da classe
/Irem de propaganda
tórnos de revólver, máquinas urdideiras, tuchos de válvulas, válvulas de
motores, vibraquins, veias de ignição
para motores, ventoinhas, máquinas
N :;.'.::.-c.lras e ventilad .-res coiao Neto
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00
de máquites

Termo a.• 589 .018, de 2-5-63
Laboratório Procampo Ltda.
Guanabara
•

PRORROGAÇAO
IN --P -11

II ?,O hl

Industrla-BrasIleira
Classe 2
Artigos da classe
Termo n.° 589 .019, de 2-54ã
Jussara Cinematográfica Ltda.
C,tanabara

BISSAU
INDÚSTRIA Tzlik.SILT-'11-1.
Classe 8
Filmes foto-cinemato gráficos revela1

