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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, ii DE MARÇO DE- i964

REVISTA DA PROPRIEDADE

International Harvester Company recorrendo do despacho que deferiu •
termo 227 .434: marca (H . ) Clever do
requerente.
Decisões do Sr. Secretdrio
, Hasenclever S.A
A. Ferragens e Mada Indústria
o despem° recorrido de fls. 6 V. para reformar o despacho recorrido de quinas.
Rio, 5 de março de 1964
O Sr. Secretário exarou o seguinMaxime, ainda é o interessado titu- prorrogação do registro 97.837; (mim
lar do Registro n* 228.966, marca Eis, e conceder o registro, face a nào te despacho.
Anderson, Clayton I; Cia. Ltda. — Indentica — Emblemática.
impeditivo legal a concessão do pediConheço do recurso interposto de
recorrendo do despacho que indeRio, 2 de março de 1964. — José do
de fls.
acifirdo com o artigo 50 parágrafo laiferiu o termo ng 154.415 — mar.w.
C. Verciani. Secretário da Indúsfilgoliva.
tria.
Rio 2 de março de 1964. — Asa. co lei 4.048 de 29-12-1961, e da PorO Senhor Secretario exarou o seJosé I. C. Verciani, Secretário da in- taria 216 de 27-9-1963 e lhe nego proWilliam
Prym
—
recorrendo
do
guinte despacho:
vimento para manter o despacho recordespacho que deferiu o termo ml- dústria.
rido que concedeu o registro de fls.
Conheço do recurso interpolai°, de mero 190.908 — Marca Tuffy — 333
Fratelli Vita, Indústria e Comércio por não haver :olidencia entre as meracordo com o artigo único da Lei — do querente Comércio e IndúsS . A. — recorrendo do despacho que cas em questão.
w 4.048, de 29-12-61, e da Portaria tria Tuffy Habib S. A.
deferiu o tèrmo — 203 .582: marca:
I1 216, de 27-9-63, e lhe dou proviRio, 2 de março de 1964 — Ass.
Conheço do recurso interposto de
mento, para reformar o despacho acOrdo um o artigo 50. Parágrafo Ervavit do requerente — Sociedade José I. C. Verciani, Secretário da In•
recorrido de fls., e conceder o re- único, da Lei w 4.048, de 29-12-61
dústria.
gistro pleiteado.
International Harvester Company —
e da Portaria n 9 216, de 27-9-83, e O Sr. Secretário exarou o seguinRio, 28 de fevereiro de 1964. — lhe nego provimento para manter
recorrendo do despacho que deferiu o
te
despacho
—
Conheço
do
recurso
in..
,
José I. C. Vercitnii, Secretário da o despacho recorrido de lua. 13,
terposto, de acordo com o artigo 50. temo: 227.437 — marca: H. Clever
Indústria.
face a transferência para o inte- parágrafo único da lei 4.048, de 29 de — de: Hasenclever Sociedade Anónima.
ressado
do
registro
impeditivo.
Tecelagem de Cadarços Itatiaia
Ferragens e Máquinas.
Rio, 2 de março de 1964. — José dezembro de 1961, e da Portaria 216
Limitada — recorrendo do despacho
O Sr. Secretário exarou o seguinte
de
27-9-1963,
e
lhe
dou
provimento!
Z.C.
Verdeou,
Secretário
da
Indúsque indeferiu o termo n9 163.922 —
despacho:
na
faée
ao
despacho
de
Esmo.
Se.
marca Itatiaia.
tria.
Ministro da Indústria e Comércio, no i
O Senhor Secretarie exarou o seConheço do. recurso de acordo com
Instituto Medico Industrial de Apli- termo: 157*.049 publicado no,
guinte despacho:
o artigo 50 parágrafo único da lei
cações Scientiticas (I1VIIDAS) S. A. Seção . 11I em 4 de Junho de 163.
I
4.048, de 29 de dezembro de 1961 e
Conheço do recurso interposto de — recorrendo do despacho que indoRio 2 de março de 1964. — Asa. da Portaria 216 de 27 de setembro de,
acordo com o parágrafo único da eriu o termo n9 191.758, marca,
ictaé 1. C. Verciani, Secretário da In- 1963 e lhe dou provimento para reforLei 119 4.048, de 29-12-61, e Portaria Ganamapuro.
O Ss. Secretário exarou o seguinte dústria.
n9 21, de 27-9-63, e lhe dou provimar o despacho recorrido de fls, e demento para conceder o registro da
cho.
Fratelli Vita, Indústria e Comércio negar o registro. com aplicação do arConheço do recurso interposto de' S.A. —7 recorrendo do despacho que tigo 95 número 17 do Código da Promarca ...equerida, na falta de outras
impeditivas face a não prorrogação aceirdo com o artigo 50, parágrafo deferir; o térrnor 203.586: — marca' priedade Industrial.
dos registros 78.007, 78.008, '/8.009 único, da Lei n 9 4.048, de 29-12-61
Rio, 2 de março de 1964. Assinado,
e 78.010, considerados como tal.
e da Portaria n e 216, de 27-9-63 e Herbavít: de Sociedade Belfruta Ltda.!
O Sr. Secretário exarou o seguinte.' Tose I. C. Varclani, Secretario ds
nego provimento para manter
), 28 de fevereiro de 1964. — lhedespacho
Conheço do recurso interposto de Indústria..
recorrido que aplicou ao
o
José 1. C. Verciant, Secretário da cau
em apreço o artigo 95, ir 17, acordo com o artigo 50 parágrafo único
Indústria.
EXPEDIENTE DO DIRET01
Farmácia Magalhães Nmitada — do Código da Propriedade Industrial. da lei 4.048 de 29-12-1961 e da PorGERAL
recorrendo do despacho que indeRio, 2 de março de 1964. — José taria 119 216 de 27-9-1963, e lhe .lou
feriu o termo n* 164.426.
1. C. Verciani, Secretário da Indús- provimento do recurso de fls. em virtude do despacho de Exmo. Sr. Mi- RECONSIDERAÇÃO
CHO DE DESPAO Senhor Secretario exarou ti se- tria
guinte despacho:
Produtos Alimentícios Reisa S.A. — nistro da Indústria e Comércio no tèrConheço cio recurso interposto de recorrendo do despacho que deferiu o mo 157.049, publicado 'no D.O. SeRio, 5 de março de 1964
acôrda com o artigo 50 paragraf o têrmo — 196.534: marca: Reyna -- ção 111 de 4 de Junho de 1963.
único da Lei w 4.048, de 29-12-61 de Reynaldo de Meio Rezende.
Térmo: 431.662 — marca: Plasti.
. Rio, 2 de março de 1964. — Asa.
O Sr. Secretário exarou o seguinte José 1. C. Verciani, Secretário da In- can — requerente: Indústria de Cana.
e da Portaria n* 26, de 27-9-61, e
lhe dou provimento para conceder despacho.
dústria.
letas para autos plastfcar, Limitada.
e registro, em virtude de não prorroInternational Harvester Company —
Nos têrtnos da lei, reconsidero "ex.
Conheço do recurso interposto, de
gação do registro n9 62.310.
acordo com o artigo 50 parágrafo Uri- , recorrendo do lespacho que deferiu o officio** o despacho deferitnento — paRio, 2 de março de 1964. — Jo4 co da lei 4.048, de 29-12-1961, e da termo — 227.433: marca: H. Clever ra determinar a volta do processo
I. C Verrant, Secretário da In- Portaria 216 de 27-9-1963 e lhe dou do requerente — Hasenclever S:A. Seção de Pesquisas, a fim de verificar
dús*ria.
' a existência da marca Plastifon de ter.
provimento em parte para excluir na Ferragens e Maquinas.
Novaqui.nica S-ciedacie Limitada concessão os produtos de milho e deriO Sr. Secretário exarou o seguinte cetro. (Republicado por ter saldo com
— recorrendo do despacho que defe- vados, face ao Registro 161.689.
' Conheço do eectirs(‘ interposto, de incorreções) .
Iiio 2 de março de 1964 — José acórdo com o artigo 50 — § único da
/lu o termo n 9 190.277 — Marca
Euftairnina — do requerente Indús- I. C. Verciani, Secretário da Indústria. lei 4 . 048, de 29-12-1961, e da Portaria
EXPEDIENTE DO DIRETOR
tria Quimica e Farmacêutica SebeFábrica de Chuteiras Chutflex Ltda. 216 de 27-9-1963, e lhe dou provimenGERAL
S. A.
— recorrendo do despacho que inde- to para reformar o despacho recorrido
Rio, 5 de março de 1961
.3:mhoz. Secretário exarou o se- feriu o tércno — 201.805: marca: de lis, e denegar o registro com apliri, l'e despacho:
Chutflex — O r. Secretário exarou cação do artigo 95 a. 17 de Código
Notificaçõo
Conheço do recurso interposto de o seguinte despacho — Conheço do e- da Propriedade IncIngstal.
Uma
vez
decorrido
o prazo de recurso
iiiterposto,
de
acordo
com
o
artietircb com o artigo 53, parágrafo
Rio 2 de março de 1964 — Asa. curso previsto pelo artigo II da Lei
único, da Le i io 4 048, de 29-12-61 tigo 50 — § único da Lei 4.048. de
e da Portarr n* 216, de 27-10-53. 29-12-1961 e da Portar i a 216 de 27 de José 1. C. Verciani, Secretário da In- 4.048, de 29 de dezembro de 1961 e
mais dez dias — para eventuais hintae lhe nego provimento para manter setembro de 1963, e lhe dou provimenti. dústria.
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As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
Jornais, diariamente, . até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até as
11,30 horas.
- As reclamações 'pertinentes á matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser forpuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
-- Os originais deverão ser.
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- 'Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na

- As Repartições Públicas ,
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até -- 29 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro 'de cada ano: e ús .'
OBEIBTOR GIIRAL
1 iniciadas, em qualquer 'época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes':
- A fim de possibilitar (ireCHIM& DO SERVIÇO 011/ .t.J.IaliCACent8
c.me;-a o^ GaçÂo oa gmo...0to
MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES :nessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto .
à sua aplicação, solicitamos,,
DIÁRIO OFICIAL
usem - os interessados prefe'SEÇÃO
rencialmente cheque ou vale
.dá, ao de •ulifiloinacie do ...podo/olhe ao Ooriortiamonté
postal, _emitidas -- a favor do
ProprOodado Indoétriol do MIrilatérlo
•
dá Indústria e Comércio
Tesoureiro do Departamento
- Impresso nas eticints co Denertaintnto de imprensa Naelonat
de Imprensa Nacional.
- Os suplementos ás ediASSINA7VRAS.
ções dá órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
EPARTIÇÕES E PAWI'ICULAIItS
• FUNCIONÁRIOS
os solicitarem no ato da assinatura.
Capital e Interior:
.
Capital e Interior:
- O funcionário público feCr$
600,00 Seinesfre . . . Cr$
Semestre . •
450,00
deral, para fazer jus cio desAno . . . . Cr$ 1200,00 Ano
Cr$
900.00
conto indicado, deverá provar
Exterior:
•
Exterior:
esta condição no ato da assiAno
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00 natura.
.
. - O custo de cada exemplar .
parte superier do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos Oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os .assinan- será, na venda avulsa, acrescide registro, o mês e o ano em les providenciar a respectiva do de Cr 0,50, se do mesmo .1
que findará.
renovação com antecedência ano: e de Cr$ 1,00, par ano -Çil
.1 fim de evitar solução de ntinima, de trinta (30) dias.
decorrido.

• EXPEDIENTE

das de recursos, e do mesmo não se. /égio de invenção para: Nova pasta

•

tendo valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste Departamento a fim de efetuarem o pagamento
da taxa final concerente à expedição
dos respectivos certificados dentro do
prazo de sessenta dias - na forma do
parágrafo Único do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
estauração de Privilégio de Invenção
Têrmo:
N. 109.419 - Mecanismo de travarnento para um medicamento de trans
missão de força. Requerente: Caterpilkr Tractor Co. - Concedo a restauração.
DIVERSOS
Têrmo : 412.715 - do requerente:
Pacifico Titarelli Sociedade Anônima,
Vitivinicola y Olivarera -• marca tórno sem efeito o despacho que arquivou o processo uma vez que o pagamento da taxa foi efetuado no prato legal. Expeça-se, de conseguinte, o
certificado do registro. . - •
RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHOS
Carlos Lazzaro - no pedido de seconsideração do despacho de indeferimento - do termo 102.823 - privilegio de invenção - Aperfeiçoamentos
SM carteiras porta-notas.
Tendoem vista os pareceres dos técnicos, e considerando que,. em face das
razões expostas pelo requerente, os exaaiinadores cons ider am haver novidade
modélo reivindicado, resolvo, na
forma da lei, reconsiderar o despacho
Ore indeferiu o presente pedido, parÁ
*feito de conceder a patente.
Carlos Liusaro - no pedido te reronsideração do _despacho de indeferi-

tonto -

do terizo: 103.638 - privi-

março de 1964

para documentos e outros.
Tendo em vista os novos laudos técnicos, e considerando que, segundo o
exame feito, há pontos de novidade no
modélo reivindicado, resolvo, na forma
da lei, reconsiderar o despacho.que indeferiu o presente pedido, para efeito
de conceder a patente.
E2CpEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE.MARCAS
•

RIO, 5. DE MARÇO DE 1964
Notificação:

da Silva - De acôrdo com o artigo
.114 do Código.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
•
INTERFERUNCIA

MARCAS INDLIIDAS

RIO, 5 DE MARÇO DE 1964

N. 379.839 -Myriam - Carange
- el. 48 - de Myriam Garringe
Adler.
N. 440.068 - Presente - el. 36 de Criações Infani. 1.5 Presente Limitada.
N. 440..175 - Embleinaties - el.
48 - de Lúcio Alf,ee_o Eifler.
N. 441.961 - Papanduva - el. 41
- de Comércio e Indústria' Schadeck
Ltda.
N. 442.052 - Postalseope - cl 25
- Scala - Editora e Pr,,paganda
Ltda.
N, 442.293 - Bandelidnte -- el. 3
- de Produtos Quiruir:•5 Eandeiran•
tt Ltda.
N. 442.914 - Angelica - cl. 45
- de Indústria e Comércio de Artefatos de Feno c Flor as .Angé.lica -Limitada.
N.- 442.924 - Barcelona -- el. 23
- de Luiz Cassszo

Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de re•
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
n. 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias
- para eventuais juntadas de recur •
aos, e do . mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notifica.
dos os requerentes abaixo mencionados a comparecer a éste Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de Sessenta Dias na forma cio parágrafo 'mico do arfigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.

Uma vez decorrido o prazo de , recurso previsto pelo artigo 14' da Lei
h. 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias
- para eventuais juntadas de recurMARCAS DEFERIDAS
sos, e da mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notifica•
TERMOS
dos os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este DepartaN. 143.028 - ESSE - el. 43 mento, a fira de efetuarem o pagade Scarniagnan 3z, Cia. Ltda.
mento da taxa final concernentes a
Piotex - el. 36
I N. 143.342
expedição respectivos certificados
FRASE DE PROPAGANDA'
de Renato Giacopini.
dentro do prazo de Ses.3enta Dias INDEF'ER/TM
na forma do parágrafo único do arI N. '143.664 - Colotex - Cl. 1 tigo 134 do Código da Propriedade
N. 436.812 - Planta INesivel - de A, Paris & Cla,
Industrial,
cl. 33 - de Cia. Brasileira de Esci. 5 -*
truturas Cobe -- Art. 95 n I do N. 277.678 - Primax
de Termomecânica São Paulo S.A.
MARCAS DEFERIDAS Código.
N. 378.585 - Venns - el. 35
T3tRMOS
Ltda,
EXPRESSÃO DE PROPAGANDA de Fábrica de Bólsas Veruis
N. 390.308 - 131-:g•o S'innes - el.
N. 440.891 - Oswaido Cruz -INDEF ERMA
11 - de Nuga Stinnes do Brasil S.A.
41 - de Mercearia Osvaldo Cruz Li•
Indús:ria -Importação e
mitada.
N. 439.996 - Agora, Com Caracte- Comércio
Exportação - Com exclusão de alrísticas
Exclusivas
Espuma
de
N. 442.857 - Windsor - el. 9 - Crina - cLs. 4 e 40 - de Irmãos fanges e ferro comum a carvão.
de Indústria e Comércio de Pianos Lantieri
De acôrdo com o N. 398.052 - &pis - el. 8 - de
Schubert Ltda.
art. 125 ii. 1 d.) Código.
Mecânica de Precisão Apis Ltda.
N. 442.880 - padre Cícero - cl.
N. 442.152 - Faixa Completa N. 398.259 - Wessel - cl. 3 41 - de Aristeu Vasconcellos - E' el. 8 - De 'S" Eletro Acústica Li- Lakoratórios Nitrafarm s A.
evidente a intenção de se homenagear mitada - De acordo com o art. 125
Alvora3a_ - ei. 41
N. 398.339
o santo homem que foi o Padre
n. 1 do Código.
de Fábrica de Mus Neusa Ltda.
I N. 400.072 - Perfura(' - el. 16 de Perfume Perfurações e Estacas
EIGENCIA
Ltda.
INSIGNIA COMERCIAL DEFERIDA
Sociedade, Eletroine- N. 401.092 - Tratoh,lie - el. 47
N. 437.727
N.. 436.089 - Encomendas A Jata clinica Dinsox Ltda. - Preae - de Dinalube Lardoine. S.A.Indústria e Comércio.
- cl. 33 - de Antônio Filomeno Eça esclarecimentos
•

Quarta-feira 1 1
N.o 401.681 - .Orange - cl.
48 de Fábrica de sabão °range Ltea.
N o . 401.867 - Suporgel - el.
3 de Laboratórios Moura Brasil
Orlando Rangel S. A.
NP 405.074 - J. A. - CL 36
de José Alechinski.
cl.
N. o 405,622 -- Isaglobin
3 de Indústria Brasileira de Proau.tos Químicos S.A.
N9 428.084 - Intituto Merlux L cel. 2 de Charles Merieux.
NP 408.085 - Institut Merieux
- cl. 3 de Charles Merieux.
N.o 420.033 - Saval - el. 8 de
Saval Apparatenfabriek C.V.
N. 421.536 - O Idealista - el.
32 de Antônio Carneiro da Silva.
N. 424.950 - Crescendal - cl.
3 de Químico Produtos Química,
Comércio e Indústria eS.A.
cl.
N. o 425.720 - Fanamel
8 de Fábrica Nacional de Artefatos de Metais S.A.
N.o 425.721 - Fanamel - el.
6 de Fábrica Nacional de Artefatos de Metais S.A. - considerando-se as partes reivindicadas como partes integrantes.
N. o 425.723 - Fanamel el.
11 de Fanrica Nacional de Artefatos de Metais S.A.
N.o 435.417 - Assis - el. 42
de José Anipio de Assis.
N. o 456.471 - Ospolot - ciasse - 3 - requerente - Farbenfeabriken Bayer Aktiengsellschaft.
NP 554.087 - Deleite - cl. 41
de Ernesto Neugebauer S.A. Industrias Reunidas - sem direito
ao uso exclusivo da expressão de
leite, quando aplicado a laticínios
e seus compostos.
N. o 330.192 - Paulista - el.
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t N. 442.045
Tituaas de Estabelecin^to Defe- • NP 391.378 - Engusp
'Cariaria 41
- doe Santos Pigueldi
ridos
nheiros Especializados S.A. - de Ryleu R.enáult
redo. •
N.o 405.023 - Fotogravura Rio Aguarde-se.
N. 443.328 - Zoei! - el. 38
N.
o
391.145
Cestas
de
Festas
- L.ás de Irmãos Guerra Ltda. Sino Ltda. - Aguarde-se. •
de ConfecçõesFloeli Ltda.
- artigos 117 número 1 do Có- N.o 397.789 - Matriz S.A. In- N. 443.389 - Máquinas Motores
digo..
32 - de Rubem Pereira das Sal
dústria e Comércio - Aguarde- cl.
tos.
NP 430.656 -- Copal -- cl. 33 se.
t N. 443.482 - Para Voe4 Lar -1
de Copal Copacabana Publicidade Ltaa.. - artigos 117 numero N. o 401.050
Luiz Walter CI. 32 Oscar Beitrame.
Bogueira e Osias Cabral Rangel N. 443.523 - Parto S sguro 1 cio Código.
40 - da Cia. Comercial POrto Sed
N.o 435.419 - Lojas Gomes - - NAguarde-se.
9 401:154 - Ccanérclo e In- guro.,
el. 8 de A. Gomes & Cia. Ltda. dústria
de Tecidos Valitex Ltda. - de Borges & Prata.
1
- artigos 117 número 1 - do Có- - Aguarde-se.
N.
443.602
M-A
cl.
40
de
digo.
NP 405.116 - Tecidos Pluma Victorio Saccoletto.
N. o 579.872 - Vip - classe 35
Aguarde-se.
1 N. 443.648 - Porque Brasília? -n
de 1bráhim Ahmed Sued - ar- N.° -405.156
- 405.157 - 405.158 ci. 32 - de Alexandre Wulfes.
tigus 117 número 1 do Código.

-

Equipamentos Clary Piratinin- I N. 443.646

Edman - cl. 32

de Editora Edman Ltda. - Com exn
g a S.A. - Aguarde-se
N.o 419.220 - Saibras Salinel- clusão de seções de revistas,
N. o 309.849 - Spasmoverirt - ra do Brasil Ltda. ;-- Aguarde-se.
N. '443.769 - Cardeal - c! 50
casse 3 de Quiniloiarraa Ltda.
N. o 419.222- 419.223 - 419.226 de Indústria Gráfica Cardeal Ltda.
N. o 391.388 - E.E. - cl. 6 de - Saibras Salineira do Brasil N. 443.784 - Dulcose - cl. 41 -e

Marcas Indeferidas

Engesa Engenheiros Especializadus S.A.
NP 398.301 - Geralojas - el.
8 de Izahias Raw.
N. o 398.309 - Geraioja.s classe 21 de Izahias Raw.
NP 398.576 - Duxao - cl. 46
de Incomes Produtos Químicos
Ltda.
N.o 4000.192 - Lanterna - el
22 de Agostinho Lia.
N.° 4000.781 - Café Araçsctuel.. 41 de José Francisco
ba
Mazilo.
N.° 405.283 - Begê -

classe
42 oe Bebidas Gerais Begê Ltda.
NP 419.224 - Futebol - Salbras - cl. 41 de Salineira cio
/3 sil Ltcla
NP 441.644 Dernier - Cri 36 de Confecções Dernier - Cri
Ltda.
Exigências
377.092
- Pôsto do Papai
o
N.

de Produtos Químicos Farmacêuticos

Ltda. - Aguarde-se.
e Dietéticos Lochard. Ltda.
N. o 421.616 - Guerino Segundo N. 443.90e - Lett! - cl. 3 -- de
Frainer & Filhos - Aguarde-se. Laboratório Zambeletti S.A.
1 NP 423.725 - Eusa Empreen- ' N. 443.910 - Urutride - cl 3
de Kobe S.A. Indústria Farmacêu n
, dimentos Unidos Engenharia. In= tica.
idústria e Comércio Ltda. .- N. 443.912 - Pixene - el. 48
' Aguarde-se.
de Manvel Indústria e Corr.érclo
t N. o 433.233 - 433.234 - Leon mitada.
Cz
ynczyk
Aguarde-se.
N. 443.971. -- Farnel - ci. 41 --a
I •
N.o 439.987 - Irmãos Lantie- de Guidali 31- Cia. Ltda.
N. 444.027 - Largespectrurn ri Ltda. - Aguarde-se.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PESQUIZAS
RIO, 5 DE MARÇO DE 1961
-

Notificação:
*Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo ar go 4 a
n. 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias
- para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado,- ficam notificados os requerentes ataixo mencionados a comparecer a êzte Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente.a
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de Sessenta Dias na forma do parágrafo único cio artigo 134 do Código da Propriedade
Industrial.

el.
- de Laboratório Torres S.A.
N. 444.059 - D.D. Dupla Duracl.
38 - de Indústrias e Md-.
cã o
siais Fábrica Odeon S.A.
N. 444.098
Monag - cl. 15 -•
Monag Montagens
Industriais Ltda.
N. 444.141 - Salta, Salta Chapeizinho - cl. 49 -- Coluna Sociedade
Editora Ltda.
N. 444.160 - O Maior Homem do
Mundo - d. 32 - de 'Moino Mala
pinta.
N. 444.238 - Indígena - el. 47
- de Agência de Representaçóes
Ampdoeira S.A.
N. 444.240 - Carvaljelra - ci. 29
- de Manoel Rodrigues de Sá.
N. 444.243 - Amisan
el. 41
de Indústria e Comércio
- de Produ.
tas Alimentícios Leão Ltda.
N. 444.255 - Português - el. 41
- de José Pedro dos Santos.
N. 444.257 - Solvernol - el. 46
- de H.G. Wil19 1 Cia. Ltda.
N. 444.266 - Silvestre - cl. 32 -9
de Silvestre Publicidade Ltda. Com ex ,ilusão de impressos.
N. 444.276 - Paculdino - el. 41.
- de Cia. Fiação e Tecidos Sa.nta

de Indústria Paulista de Mó- Ltda. - preste esclarecimentos.
veis de Aço S.A. - considerando- N.o 390.364 - Sociedade Hotél
se como distintiva a forma de re- Torlba Ltda. - Cumpra a exipresentação da marca.
gência.
N. o 579.873 - Vip - classe 42 N.° 390.369 - 390.371 -- So.cidade Hotel Toriba Ltda. ' - etc Ibrahim Armed Sued.
N o . 579.874 - Vip - classe Cumpra a exigência.
1
MARCAS DEFERIDAS
43 de Ibrahim Ahmed Sued.
,NP 390.373 - 390.374 - 390.376
TERMOS
NP 579.875 - Vip
el. 36 de --390.377 - 390.378 - Sociedade
Hotel Toriba Ltda. - Cumpra as
Ibrahim Ahmed Sued.
I N. 407.848 - Varidase - cl. 3 exi g ........
N. o 579.876 - Vip - cl. 44 de N.° 398.375 Cia. Farmacêu- de American Cyanamid Company.
434.739 - Emblemática - el. Bárbara.
Ibrahim Ahmed Sued.
tica Merck Sharp & Dohme - 21N.- de
Metalfuso Ltda.
444.279 - Etrusco
el. 41
NP 579.877.-. Vip
N. 435.963 - Microamin - cl. 3 deN.
cl. 48 de Cumpra a exigência.
Francisco Garofani.
de
Laboratório
Mesquita
Ltda.
Ibrahim Ahmed Sued.
36
N. 444.339 - Cielitn
I NP 400.571 - The Inland
435.456 - 4in:salina - el. 3 - de San & Cia. Ltda.
N. o 579.878
Vip - çl. 32 de Steel Company' - Cumpra a exi- deN.
Laboratil S.A. indústria Farma- N. 444.392 - Samefa - 01. 5 --a
gência.
Ibrahim Ahrned Sue&
cêutica.
• de S.A. Mercantil de Ferro e AÇO
NP 579.879 - Vip - el. 41 de NP 405.21 - Antônio Veechi
1
N. 437.078 - Galther - el. 3 Ibrahim Thmed Sued.
- Cumpra a exigência.
.
- Morgantd - ci. 9 "de, Comercial Sebastião Correia de N. 444.412
de Refinadora Paulista S.A. - Con1
N. o 589.172 - Deleite NeugeDiversos
Mello S.A.
bauer - el. 41 de Ernesto Neu- NP 375.503 - Indústria Paulis- N. 439.937 - Zeation - ci . 3 _ exclusão de estados para in.strurnen•
, de Zambon Laboratórios Farmactaiti- 1 t°3 musicais.
gebauer S.A., Industrias ReuniI N. 444.413 - Morganti - cl, 2 •-* •,
de Móveis de Aça O.A. - cas S.A.
das. sem direito ao uso exclusivo da ta
N. 400.037 _ Retro _ peei _ de Refinadora Paulista. S.A.
expressão Deleite quando aplicada a Aguarde-se.
N9 142.899 - Sunbea & Talbot d. 3 - de Badra Sassin.
,
N. 444.415 - Morganti - el. 31.
laticínios e seus compostos.
Li.....- Aguarde-se.
N. 440.247 - Fumaron 5-12 - - de Refinadora Paulista S.A.
Nome Camercial Deferidos
NP 367.142 - Anatolie Gomee ai. 3 - de Laboratório Krinos SA. Com exclusão de Pestanas.
,Indústria Química-e Farmacéutida. I N. 444.416
Morganti
01. 5
N. o 405.019 - Transmarítima de • Queiroz - Aguarde-se.
Refinadora Paulista S.A.
Comercial S.A. - requerente - N. o 377.228 - Vidrálhe Indús- N. 440.248 - Sedaltobe - el. - ' deN.
444.417 - Morganti
Transmarítima Comercial S.A. tria e - Comércio Sociedade Anó- de Produtos Farmacêuticos gimes do de Refinadora Paulista S.A. el. 16 Brasil
S.A.
nima
Aguarde-se.
- artigo 109 número 2 de Có444
Mor
del
g anti - ol• -• 419 -Paulista
ol. 3 I- N
1 N. 440.350 - Naldecal
•
digo:
de Refinadora
S.A.
N.o 389.556 - Clark Equipment
de Bristoi Myers Com&ny.
N. 444.420 - Morgaziti - ai, 40
No 407.890
- Óleos Lubrifi- Company - Aguarde-se.
N.
440.559,sKat-Miura - el. 3
_ de Refinadorts Paulista A.
cantes e Produtos Químicos Nor- NP 390.590 - Industrias Co- de The Lorvie Corporation.
el. 7 -•
N. 444.421 - Morganti
ge do Brasil Ltda. - requerente mércio. Alimentícios Patrícios N. 441.416 - Jatocau - el. 421_ ,_- I'de
Refinadora Paulista 8..A.
Óleos Lubrificantes e produtos Ltda. - Aguarde-se.
de Produtos Alimentícias QUaLer N. 444.423 - Morganti - ai.
Químicos Norge do Brasil Ltda. NP 390.913 - Fiação e TeceRefinadora Paulista 5.A.
41-Xde
- artigo 109 número 3 do Có- lagem Campos Belo LÃ.
N. 442.044 - Broadway 444.424 - Morgant1
el.
digo.
Aguarde-se.
f/e Miereelnhe 17:081 Vilela • 43994
;ti Riaa
:edo
"~agis A..
S.
.*
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Com exclusão de melros para e.scri- TITULO DE ESTABELECIMENTO
%rio e para desenhos.
DEFERIDO
, N. 444.425 - Morganti el. 34
S.A.
- de Refinadora Paulista
N. 443.962 - Rodei Escritório TécConsiderando os estrados seivinclica-' nico Contábil 7- classe 33 - de: Rotapetes
para
estrados.
.
dos como
que Del Buono - artigo 117 numero 1
N. 444.426 - Morganti - cl. 11 do Código..
t
de Refinadora Paulista S.A.
N. 444.427 - Morganti - cl. 19' N. 443.278 -- Edifício Admira! classe 33 - de: José Exinan e Michel
- de Refinadora Paulista S.A.
Lerner - artigo 117 número 4 do
Morganti
-•
Cl.
47
. N. 444.428 Código.
Paulista
S.A.
I
- de Refinadora
N. 443.950 - Vendome classe 33
N. 444.429 - Morganti - cl. 32
- de Refinadora Paulista S.A.
I de: Escritório, Técnico Franco Setti
N. 444.430 - Morganti - ci. 26 Maragliani, Limitada - artigos 117
- de Refinadora paulista S.A.
número 4 do Cádigo.
N. 444.207 - Organização Dentá37
el.
N. 444.431 - Morganti
• i ria Alvorada - classe 10 e 33 - de:
de Refinadora Paulista S.A.
43 Mário Apparecido Manicardi N. 444.432 - Morganti
..- de Refinadara Paulista S.A.
.gos 117número 1 do Código.
N. 444.433 - Morganti --- ci. 45
N. 444.269 - Salão Sul Riogran,-- de Refinadora Paulista S.A.
dense =-• .classes 33 e 48, de: Manoel
Morgar,t1 - cl. 45' Gouveia do Nascimento - artigo 117
. N. 444.433 .
número 1; do Código.
de Refinadora Paulista S.A.
N. 444.434 - Morganti - cl. 29
N. 444.479 - Petilândia Recrea• de Refinadora Paulista S.A.
N. 444,435 - Morganti -- el. 20 • ções - classe 33 de Carias José Barbosa - artigo 117 número 1, do Cóe- de Refinadora Paulista S.A.
N. 444.436 - Morganti - cl. 30 digo.
..- de Refinadora Paulista S.A.
N. 444.480 - Transporte Faria RoN. 444.437 - Morganti - ci. 14 cha - classe 33, de: Hélio Faria Rochá - artigo 117 número 1 do Código
• de Refinadora Paulista S.A.
•N. 444.438 - Morganti - cl. 21 na classe 33.
•- - de Refinadora Paulista S.A. N. 444.634 - Dec Assessorias Reu• Com exclusão de alavancas de câmnidas - classe 33, de: João Marcos
bio:
Avila da Costa - artigo 117 número*
N. 444.439 - Morganti - cl. 6 1, do Código.
Refinadora
Paulista
S.A.
- de
COrn exclusão de fornos para fundiEXIGÊNCIAS
ções, forjas, fornos, para tratamento
•
térmico, mineração e pontos gigan-

N. 444.440 - Morganti - el. 27
• de Refinadora Paulista S.A.
N. 444.441 - Morganti - ci. 46
.
o- de Refinadora Paulista S.A.
N. 444.442 - Morganti - cl. 35
- de Refinadora Paulista S.A. Com exclusão de almofadas..
cl. 44
N. 444.443 - Morganti
▪ de Refinadora Paulista S.A.
N. 444.444 - Morganti - cl. 42
de Refinadora Paulista S.A.
N. 444.445 - Morganti - ci. 48
▪ de R;efinadora Paulista S.A.
N." 444.446 - Morganti - cl. 10
- de Refinadora Paulista S.A. Com exclusão de estôjos para instrumentos cirúrgicos, conta-gotas, lamparinas e quadros elétricos.
N. 444.447 - Morganti - cl. 23
- de Refinadora Paulista S.A.
cl. 18
N. 444.448 - Morganti
de Refinadora Paulista S.A.
N. 441.449 - Morganti - cl. 13.
.- de Refinadora Paulista S.A.
N. 444.450 - Morganti - el. 39
.- de Refinadora Paulista S.A. - I
Com exclusão de lâminas de borracha
pata degraus, lençóis de :tarracha e
listas de borracha para jenclas e
portas.
N. 444.451 - Morganti - cl. 25,
- de Refinadora Paulista S.A. Com exclusão de árvores de natal,
bolas de enfeites de árvores, suportes
artísticos para vitrinas e ,lisplaes.
EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
• DEFERIDA
N. 443.440 - Orloff O Primeiro
Nome em Vodka - classe 42 - requerente - Destilaria Mede::rin Sociedade Anônima - artigo 121 do Código.

NOME COMERCIAL DEFERIDO
N. 434.535 - Stop - Sociedade
Técnica de Obras Públicas, Limitada.
Requerente" Stop Sociedade Técnica de
Obras Públicas. Limitada - artigo 109
nume ro 3 do Códi g o .

N. 431.283- Solar Indústria e Comércio Limitada, - Preste esclarecimentos.
N. 441.728- Viação Cometa, So- •
ciedade Anônima - Cumpra a exigência.
•
DIVERSOS
N. 415.471 - Indústrias Químicas
Mangual, Sociedade Anônima. Aguarde-se.
N. 443.806 - Perfumaria Soilan,
Ltda. - Aguarde-se.
N. 444.404 - Náutica Mercantil
e Industrial Limitada. - Aguardem-

N.° 4.119 - modêlo industrial.
N.o 63.509 - privilégio de inDannernann, Comércio e Indústria veução.
.
de Fumos --Ltda - Dancoln - na
.
1.679
modêlo de utilidaN.o
g
transferência da marca: ;51.586, -- Arquive-se o pedido por falta -de de os cantratcs de sua exploração
- Aveehet.n-Sc.
cumprimento da exigéne,a.
Cândido Ledes da SLveira
1 contrates de exploração da
prorrogação da patente n o 3.713 -- favor d e Pirelli S.A. Cia. IndusPuro
ee-se
rnotiêlo de
de acordo com o artigo 41 da CO- tri.e..1 Brasileira.
digo.
2 - NU() Contrato de exploraP50Pla Scziedade Industriai de
Plástces Ltda. - na pedido de ção a favor do requerente.
prol 0_, ação da patente • n o 3.770 -. Translerência e Alteração de nomedélo de utilidade. - Prorroeue-se
n de titular de processos
- artigo 41 tio Código.
Yuba
-• Congolidated
Abram Pustilnic - na prarroeaeão
da. patente n o 3.515 - rnod10 de trief, Inc, - transferência para
utilidade. - Prorrogue-se - artigo seu nome das patentes de números
41 do Código.
João Ciolccov - na restaur4ão da
No 80.895 - Privilégio de Inpatente 3.876 - modelo de utilidade. venção.
- Concedo a restauração - artigo
2013 do Código.
N.° 60.561 - privilégio de InJean Claude Guimbal - na res- venção - Anotem-se as transfetauração da patente 40.540 - pri- rências.
vilégio de invenção. - Concedo a
restauração - artigo 206 do Código.
Cempganie de Saint Gobain Comptoir Industrie' D'Etirage Et pede para ser anotada -no têrni0
Profilage de Metaux - na pedido 106.968 - privilégio de invençãO
de restauração da patente 44.275 - a alteração do nome da titular privilégio de invenção. - Concedo a Anote-se a alteração de nome. '
restauração - artigo 206 do Código.
Dybamaiic S.A. Indústria e'
E s ar tar .p
Indústrias Machina Zaccaria S.A. Comércio --- na transferência do
- na restauração da patente 50.149 termo: 120.075 - Privilégio de
- privilégio de invenç
ão. - Conce- Invenção - Anote-se transferêndo a restauração - artigo 203 do
cia.
Código.
Indústria & Comércio Artefatos
Hermenegildo Vila Besalu e Emílio
Vila Besalú - na restauração da de Borracha Elastogêno Ltda. na
patente n o 53.941 - privilégio de transferência do têrmo:
invenção. - Concedo a restauração 123.297 - privilégio de invenção
- artigo 206 do Código.
- Anote-se a transferência.
Hans Muller - na restauração da
Aerosól do Brasil - transferênpatente 54.686 - privilégio de invenção. - Concedo a restauração - cia do têrmo: 12.595 - modêlo
de utiliadde - Anote-se transartigo 206 do Código.
Manoel Higino' de Magalhães Cou- ferência.
to - na restauração da patente no
lambreta do Brasil S.A. Indusi
54.699 - privilégio de invenção. Concedo a restauração - artigo 206 trias Mecânicas - na transferêndo Código.
cia do têrmo: 135.835 - priviléEtablissements Neyrpic (Ateliers gio de invenção - Anote-se
Neyret Beylier Et Piccard - Pictet- transferência.
DIVERSOS

na restauração da patente W 54.444
- privilégio de invenção. - Concedo a restauração - artigo 206 do
Código.
Benjamin J. Parmele e Edmindo
John "âiliessier - na restauração da
patente n o • 57.154 - privilégio de
invenção. - Concedo a restauração
- artigo 206 do Código.
Arthur Johann Erat - na restauração da patente de n o 59.502 privilégio de invenção. - Concedo a
restauração - artigo 206 do Código.

Tennesse Corporation - transferência para seu nome de mari
ca Usphos - têrmo - 417.704 Anote-se a tarnsferência.
se.
• Exigências
••
N. 444.481 - GBHM - Indústrias
Revestidora Cabral Ltda. - na
Eletrônicas Reunidas, Limitada. averbação de contrato da patenAguarde-se.
te 45.934 - privilégio de invenção
EXPEDIEN1E DA DIVISÃO
- Cumpra a exigência.
JURÍDICA (DIRETOR)
Resonated - Prodacts, Inc Exiediente da Seção de Transfe- na transferência do termo
Rio, 5 de março de 1964
'
rência e Licença
97.309 - privilégio de invenÇãO
Caducidade de marca
Exploração de Contrato de Pa- - Cumpra a exigência.
Musexport Limited - no pedido
tentes
S.A. - Industrias Reunidas F.
de caducidade da marca concert
Rio, 5 de março de 1964
Bali - w 172.057 - de COncert Bali
Matarazzo - na averbação de
do Brasil Ltda.
Pirelli S.A., - Cia. Industrial contrato da patente 49.992 Considerando:
Brasileira - pede para ser ano- privilégio de invenção - Cumpra
a exigência.'
1 - O legítimo interêsse da impe- tada nas patentes de número:
N.° 63.658 - privilégio de in- Giomi & Cia. - na averbação
trante da declaração de caducidade;
2 - as prova% de desuso oferecidas venção.
de contrato da patente de númepela impetrante de caducidade que,
ro 53.167 - privilégio de invenN.o
63.735
privilégio
de
insalvo pzova em contrário, são sufi- venção.
ção - Cumpra a exigência.
cientes para provar que a marca não
está sendo usada; 3 - O silêncio da
Apex Industrial Ltda. '- na alN.o 63.709 - privilégio de
titular do registro 172.057, que, nada venção.
teração nome da patente númealegou quando notificada a dizer o
ro 55.974 - Privilégio de invenN.° 60.593 - privilégio de
que fôsse do seu interêsse no prazo
ção - Cumpra a exigência.
Improrrogável de 60 dias; 4 - O venção.
N.o 2.212 - modêlo industrial Leúnidas dos Santos Dias
parecer da Seção Legal, resolve esta
Na
Divisão Jurídica declarar a caduci- cs novos contratos de explora- Alteração de nome no Têrmo
dade do registtp 172.057.
ção - Averbem-se os novos con- 123.250 modêlo de utilidade Transferência de nome de titular de tratos de exploração.
Cumpra.a exigência.
processo
Pirelli
S.A.
Cia.
Industrial
Shérwin Williams do Brasil S.A.
Instituto Bios Laboratórios de pro- Brasileira - pede para ser 'anoTintas e Vernizes - na averbadutos - Químicos e Biológicos Ltda. - tada nas patentes de números:
ção de contratos das marcas ..
transferência para seu nome da marca: Isodendril têrma 319.811. - N.o 3.086 ---- modêlo industrial. 199.470 - 199471 - Apresente os
•- N.o 4.116 - modêlo industrial. clichês.
! Anote-se a transferência.
•
•
•

.r
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Ferro Bastos S.A. — na alteração de nome do têrmo 298.166
— Mantenho a 2x1gência.
Soe:eciade Agrico'a da Quinta da
Avetedo, Ltda. — na transferência ds marcas 194.568 — 239.143
— Cumpra a exigência. Quando
a marca de número: 120.136 —
Nada há que deferir quanto ao
pedido. Também quanto ao
gistro 107.837 — Arquive-se o
pedido.
Veb Lelpziger Buchbindereimaschinenwerke — na transferência
do têrmo: 252.902 — Aguarde-se.
Expediente do Serviço de Reccpçáo, Informação e Expedipilo
Rio, 5 de março de 1964
Garantia de Prioridade
.Têrmo:
N. 143.275 — Aparelho Especial
para extinção de incêndios em poços
petrolíferos — Requerente — Inocéncio — Peres Figueirem — Arquive-se de
acórdo com o artigo 9• 9 do Código.
Exigência
Armco — Steel . Corporation — na
trrnsferência da patente 63.806: privilégio de invenção — Cumpra a exigência.
Notifkações

da temperatura até 62-63°C 'quando se
deixa a mistura em repouso ,larante
1..5. a 2 horas, sem que a :en peratura desça abaixo de 60 ,C, z,pós o
que filtra-se 'o liquido sem tilt .o de
mosto, rapidamente, retornancio-se o
líquido à 1:na de cozedura onde se lhe
incorporam outras substâncias e onde
a mistura é fervida duraate I a 1.5
horas, ser.do, em seguida, restiíada, rapidamente, até 14-16"C, adicionando-se,
então, levedura e deixando-se termenTERMO 120.585
tar, em lempe -atura rigorosamen'ze controlada, durante 6-7 dias, quandt,, en24 de junho de 1960
tão, filtra-se novamente o mosto que
Requerente; Calix to Gumereindo L. é conservado em paias hermèticataante
Barrios, Migue/ R. Régi/ — Rio Gran- fechadas, durante um mínimo de 15
de do Sul.
dias, após o que procede-se ao engarrafamento.
— Total de 3 pontos.
. Titulo: Novo tipo de . fechamento
para capsulas ornamentais pari garrafas em geral.
•
TERMO 152.588
Modélo de utilidade.
6 de setembro de 1963
1 — Novo tipo de fechamento
Requerente:
Marlene de Macedo
para cápsulas orçamentais para garrafas em geral, caracterizado por estar Rodrigues LisbiSa — Estado da Guaconstituído por duas diferentes partes, nabara.
sendo que a primeira delas, que encima
Título: Novo Modelo de Mamadeira.
Modelo Industrial.
o conjunto, consiste numa cápsula ..le
formato tronco-cônico, cuja tampa apre•
senta o formato de diversos semi-círculos em alto relêvo. .Total cle 3
pontos.
azeitonas de qualquer variedade, e submeter durante uni certo prazo a pasta
obtida, a uma maceração em óleo :omestivel derivado de milho , algodão
girassol, arroz ou qualquer outro produto simular, e em submeter finalmente
o prodlío obtido, a uma operação •it
filtragem, essencialmente como se descreve. — Fatal de 3 pontos.,
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RoC CH
onde R I, R' e 12.4 até R7 são escolhi*
c.,s do grupo, que consiste de; hidra.
gênio, grupos alcoila, grupos i arda.
grupas 4k:o r i la ou grupos aralcolla,
contanto que ou R1 ou Ra seja hidorgênio, Re é escolhido do grupo, que
consiste de grupos alcoila, grupos adia, grupos alcarila ou grupos aralcoila,
Ra é escolhido do. grupo, que consiste
de hidrogénio, grupos alcoila, ,grupos
alcenila, grupos arila, grupos aralcoila,
grupos alcarna e grupos hidroxi plcolla,
na presença de um solvente para a
oxazolldina e uma fonte de loas ,cupro..
NOS, a uma temperatura entre 0° e
30°C.,• e sob uma pressão entre atmosa
férica e 25,7 Cm (14") de mercúrio
acima da atmosférica, de se ;mover
os constituintes da rnsitura resultante
da reação e destilar o sdescjados pra.
dutos finais da mesma, Produzindo-se
uma etanolaraina insaturada acetilênica.
mente', tendo a fórmula:

TERMO 149.516

30 de maio de 1963
— 23~ cÇ
São convidados os requerentes abaixo
mencionados . a comparecer a êste DePanex S. A. Indústria,
al
partamento a fim de efetuarem o paga- e Requerente:
Comércio — São Paulo..
mento da taxa final dos seguintes proInvenção: "NU° modélo de tampa
cessos.
Os símbolos R1 a Re têm o mesmo
para panelasa.
significado que acima.
Tèrmos:
Um total de 8 pontos.
N. 33.006 -- São Paulo Alpergatas,
Company — Privilégio de invenção.
1 ..-- «Novo Modelo de Mamadeira»
N. 40.792 — Enrico Faini — PriTERMO N° 106.101
caracterizado pelo fato de ser de moro
vilégio de invenção.
geral — ovoide; ser dotada de .tm
De 27 de outubro de 1958
N. 51.339 — Jacques Fondal — e:
gargalo troncônico provido de um eleHirsch — Locvestein — Privilégio de
mento de vedação (rólha ou similar);
Merck
Estados Unia
Co., Inc.
invenção.
a partir. do gargalo o recipiente se dos da América.
desenvolve tomando forma ovalada, e
N. 72.190 — Helio Morsch — Mo«Processo para a Preparaapresenta lateralmente dois relevos
delo de utilidade.
ção de Esteroides da Serie Pregnân(um
de
cada
lado)
em
forma
estilizala
N. 88.771 — Siernens Schuckertde aza de ave; na parte anterior, logo da».
werke Aktiengsellschaft: modelo de utiia seguir e abaixo do gargalo, é plana
Privilégio de Invenção.
lidade.
j e, dai para baixo é formada de onda1 0 Um processo caracterizado por
' /ações como gomos, superpostos e que compreender a reação de u as compos.
N. 14.476 — Industria Univercom
vão se estreitando à medida sue se to de fórmula:
Ltda. — Modelo industrial.
r aproxima da base discoide do recipiDiversos
ente.
Tudo corno, substancialmente descriTêrmo:
1 — Nave tnodèle de tampa para
to, desenhado e reivindicado. .
N. 82.494 — Sebastião Silveira — panela, compreendendo uma saliência
central plana stparada, por um rebaixo
Modelo de utilidade — Arquive-se.
N. 91.768 -- Alberto — Mucciolo circular, de uni anel plano contendo
TERMO
N°
103.798
— Privilégio de invenção — Arquive-se. motivos ornamentais, dito anel sendo
N. 139.412 — Genzo Matsumaro — circunscrito pela parte terminal da tamDe 17 de julho de 1958
pa, caracterizado por serem e saliênModelo industrial _ Arquive-se.
cia central e a parte terminal em curo
Requerente: Miles Laboratories, Inc.,
N. 139.440 — Mealurgica Atlantico ou azul, enquanto que o anel plano
.
Ltda. — Modelo industrial — Arqui- é, da cór do metal. — Total de 2 firma Norte-AmeriUna.Pontos •corocteristicos de «Processo
ve-se
pontos.
Insaturadas Acetilénicamente Privilégio de invenção..
ri¡
Privilégio de Invenção
TERMO 153.158
1" — Processo para preparação de
novas -etanolaminas insaturadas acetiTERMO 151.033
27 de setembro 'de 1963
lênicamente, caracterizado pelo fato de
se fazer reagir uma oxazolidina, tendo
24 de julho de 1963
- Requerente: Moisés Teran.
Invenção: "Processo de Fabricação a fórmula:
Requerente: Azoliva S. A. — im- de Cerveja de Milho".
R,
R
portadora e Expot ta dom de Óleos CoPrivilégio de Invenção.
I
mestiveis e Derivados — Rio Grande
— C — C' ."-••
do Sul.
Ftli
1 — Processo de fabricação de cerl •
I
Invenção: "Novo processo de fa- veja de milho ca-acterizado pela eleR..5 -- N.,, ,,C
vação
lenta
da
temperatura
de
uma
bricação de óleos comestiveis".
-C
mistura de 1 Kg de farinha de milho
FK li
na qual R é escolhirh no grupo 3am.
Privilégio de Invenção.
para 6-7 litros dagua, até 40°C, quani
2
posto por: hidrogênio e fluor, R' é es'
1 — Novo processo de fabricação do se adiciona 2.5 e 3% (em relação com tun composto insaturado acetilênt. colhido no grupo composto pelos grua
de óleos comestíveis, caracterizado pelo à farinha de milho) de maltee de mi.
pos cate t hidroxi e R" é escolhido
feto de consistir em triturar ou moer lho, prosseguindo-se a eleva0o lente camente, tende a fórmulas

•

ar"
•

attia

no grupo composto 'por hidrogênio e
pelos radicais alquila e adia, cm 3
diazo-nietano, para formar, um composto de .fórmula:

Seguem-se os pontos de 2 a
N

9 107.177

-CO-C-CH2
e
NHCOR

De 9 .de dezembro de 1958

Requerente: Cano Giuseppe "e Alberem que R representa uma alcoila- infe.
to Vfircellone -- Itália.
rior ou uma di-halo-alcoila, com uns
Ti 1o: Processo para preparar novas moi de amônia- ou de uma amina .priAlfa- cflarnino Beta-Aminonits5flofeno- mária da fórmula:,
mas L Privilégio de invenção: •
1° ..1. Um processo pára preparar uma
alfa .-. acflamino -.. beta .-- amino -g;
nitro r- propiofenóna da fórmula 'geral:
..,
02)11

-G0.u.ca2-Nino

Zf

9

em que representa uma alcoila inferior em fele R, e Ra são como acima
oi di-halo-alcoila e R' representa um nido.
Total de 15 pontps.
átonicS . de H ou um radical arila

eu

Certificados Expedidos
PATENTES CONCEDIDAS EM 7 DE OUTUBRO DE 1P63'
Termos

Patentes

Termos

Patentes

.

•
.
114.454
117.436
110.353
110.364
110.397
". 110.405
110.406
:-110.413
110.424
110.456-'.
110.457
• 110,458
110.465
110.468 ' 110.492
110.495 ,
' 110.496
110:497
110.499
110.507'
: 110.508
110.830
110.525
105.526
110.528
. 110.531 ,
110.532
110.535 •
110.536
•
110.542
110.546
110.569
110.604'
110.609
110.610
110.611
110.620
110.623 •
110.628
•110.630 '
110.651
110.658 - •
95.239
99.297
99.811
102.944 •
103,834
104.510
131.014
136,008
85.735
88.211
" 106.555
109.952
•
114.551
•

66.851
66.852
. 66.853
66 854'
66 855
66 856
66.857
66.858
• 66 859
66 860
• 66.861
65,862
66.863
• 56.864

110.719
110.743
110.909
111.199
112.321.
114.275
114.504
114.783
115.306
116.469
116.521
116.835
117.004
117.097

117.131
117.212
117.213
117.271
117.487
117.544
117.563
117.567
117 531
117.740
117.767
117.851
118.096
118.415

66.865
66.866
66 867
66.868
66.869
66.870
66.871
66.872
66.873
66.874
56.875
56.876
66.877
66.878

'Patentes

.
'Termos

Patentes

Termos

em que R1 e R' são subsytuintes iguais
inferior, alcoix inferior dia,coiou difrentes, representando H, grupos
mino inferior, -COCH, -SO'FINa e
NO2,- caracterizado por compreender a
reação, em uma temperatura entre 0C9
10°C e na presença de um solvente
Inserta, de um moi alfa-acilamino-nitro
propiofenoma, da fórmula

TERMO

fvlare,o de '1054
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-

•

5 212
108.941
5.213 .
109.224'
66.811
109.452
.109.554
-• 66.812
66.813 .
109.712
109.784
66.814
66.815 , .., .
109.830
. 66.816
•. 109.887
_ 56.817
110.100
66 818
110.170
, 66 819
110.188
.
110.218
- 65.820
110.222
66.821 110.223
. ; 66.822
.. 66.823
110.224
110.253
. 66.824
66 825
110.301
66 826
110.307
66.827
110.305
66.828
'110.308
• 110.316
66.829
66.830
'1l0...323
66.831115.213
116.301 66 832
66.833
117.003
117.103
" 66.834
66 835'
117.210
117.244
66 836 •
• • 117.485
56.837
66 838
117.526
66 839
•
' 117.535
•
66 840
117.550
117.715
66.841
66 842 •
117.716
• 66 843
117.748
117.749
66.844
• 66.845 117.771 .
117.772
66.846
117.885
. 66 847. .
117.904
66 848
117.911 '
66.849 ,
•
66.850 ,
117.938
•
117.970
'. 66 779 .
66.780
117.972
118075
-• 66.781
66.782 •
118.076
66.783
118.077
66.784
119.516
• 5.276
•
115.312
• 117.599
5.277
5.278 •
117.600 .
5.279
. 118.095
5.280
121:450
• 5.281
132.474
5.282
-•

•

,
.66.789
66-790
.-46.791
66 792
-66.793
. '.66.794
66.795
.
- 66.796,
66,797
65.798
66.799
. 66800
66.801 .
66.802
66 803
66.804
66.805
66.806
66.807
66 808
66.809
66.810
67.321
67.322
67.323 67.324
..67.325
67.326
67.327
67.328
67.329
•
67.330
-.67.331
67.332
67.333 67.334
67.335
67.336
67.337
67.338
67.339 •
57.340
67.341
67.342
67.343
67.344
67.345
•
67.346 .
•
5.283
5.284
5.285
5.286
5.287
•
5.288
--

MODELO INDUSTRIAL
•
Termos

' Patentes

'Termos

... .
Patentes

MODELO INDUSTRIAL
Termos

Patentes

133.093
135.755

4.475
4.477
•

.

Termos
ummemw---90.690
92.

108.
109.01?

Termos
133.157

•

Patentes
4.476

MODELO DE UTILIDADE
Patentes

Termo

Patentes
,

5.208
5.209

$.210
.5.211

106.933
107,936'
108.706
.108.749

66.785
66.786
66.787
66.788

95.362
63-320
79.763
106.903
93.250
106.635
97.914
99.337
99.407
101.154
107.337
107.347
108.456108.690'
108.750
109.912

,4.536
67.261
67.262
67.263
67.264
67.265
67.266
67.267
67.268
67.269
67.270
67.271
67.272
67.273
67.274,
67.275

133.173
110.939
111.123
111.206
111.291
112.971
. 114.821
117.078
117.084
117.515
117.694
- 117.697
117.735
117.736
119.334
114.879

4.537
67.276
67.277
67.278
67.279
67.280
67.281
67.282
67.283
67.284
67.285
67.286
67.287
67.288
67.289
67.290
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MARCAS DEPOSITADAS
Pidtilessedi falba de *cardo coes • art. 130 do Cddizo da Propriedade Industriai. Da data da pubneasto souseoest a •

carme • pra), de * dica pesas derertieseate elo pedida. berseste isge . pesu pediste apresentas suas opoeigties ao Deparemitem*

Proctensd da Proyeiedade 1adeetr1ed ~elle que se julgarem prejudicados soei a emseneeto de

reehilla requeri*

aventais, alpercatas, anáguas, blusas, j
Termo n. 616.875, de 13-11-63
botas, botinas. blusões, boinas, baba- São Luiz — Indústria e Comércio d;
douro*. bonés, capacetes, cartolas, cara.
Vidros Ltda. (Vibrasil)
Pernambuco
puças, casacão, coletes, capas, chales,
Ipman.......mepremerwerierel~~••nn••
cachecols, calçados, •chaéups, cinto!,
SUPER MERCADO
DOTZLII0R
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas. camisetas.
-"ViBRASIL"
aasses: 8, 11, 14, 23, 29, 30, 35; 36;
, cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
37; 41;42; 43; 46; 48 e 49
Ind.Brasileira
• saias, casacos, chinelos, dominós, acharTitulo de estabelecimento
IND. BRASILEIRA
ias& fantasias, fardas para militares, coTermo n. 616.866 de 13-11-63
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorTransa — Imóveis e Administração
ros, jogos de !ingeria, jaquetks, leques,
Classe 14
S. A.
isa
Classe 36
luvas, ligas, Lenços. mantôs, 'meias.
São Paulo
Para distinguir: Artigos de vestuários Maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. pa- Vidro comum, laminado. trabalhar!,
roupas feitas em geral: Agasalhos,
palas, penhoar. pulover, peltsinas. em tôdas as formas e preparos, vidre
7dErasilei
S
ra • eaventais. alpercatas, anáguas. blusas, letós,
peugas, pouches, polainas, pijamas. pu- cristal para todos os fins, vidro induss.
trial com te/as de metal ou coMbosi.
botas, botinas, blusões. boinas baba- nhos, perneiras, quimonos, regalos, trial
Classe 50 •
ções especiais: ampolas; aquário?, as.
douros. bonés, capacetes, cartolas, caraPara distinguir: O timbre da requeren- puças, casacão, coletes, capas, chatas, robe de chambre; roupão.- sobretudos.; sadeiras, almofarizes, bandejas, -Zube.,
envelo.
suspensórios,
saldas
de
banho,
sandálias
e ra
eapearvepiseiltsasd
cachecol& calçados. chaéups. atritos, sweaters. shorts sungas, atolas, sou- tas. cadinhos, cantares, cálices, antro
t:
toar hsi mipserdciea lgra
eert
. cintas, combinações corpinhos, calças
slacks talar, toucas, turbantes, de mesa, cápsulas copos, espelhos, eslquer tipo faturas, d uai...ca - de senhoras e de crianças, calçõeá, cal.;
pes de qu.
j carradriras, frascos, formas para doces,
ternos, uniformes e vestidos
tas. letras
cambio,
carta cheques
cheques. 0noviciiãos,1 ças, camisas, camisolas, camisetas,
tras de ca
' fôrma para fiamos, fios de vidro, !garpromissorias debentures, apólices ações,' cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros.
rafas, garrafões, graus, globos, haste,
Termo n. 616.874, de 13-11-63
casacos, chinelos, dominó& echar- Cornaf -- Comércio e Distribuição de jarros, jardineiras, licoreiros, mamadeisaias,
rias, * rodoviária, mai-Rima, nem cano pes, fantasias. fardas para militares, co-1
ras, mantegueiras, pratos, pires, porta•
Petróleo S. A.
bilhetes de sorteio impressos em geral legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorjóias. paliteiros, potes, pendentes, peSão Paulo
1 destais, saladeiras, serviços para ris
ros. jogos de lingerie, jaquetas, leques.
Termo n, 616.867, de 13-11-63
frescos, saleiros, tubos. ti gelas, travesluvas,- ligas, lenços, mantéis, meias,j
hmasa — Imóveis e Administração S. A. niaiós, mantas, mandrião mantilhas, paias, vasos, vasilhames. vidro para vi--Kr
• com
. São Paulo
draças,
vidro para relógios, varetas,
letós. palas. penhoar. pulover, peerinas
para conta-gotas. vidro Pari
peugas, pouches, polainas, pijamas, pis INDÚSTRIA BRASILBIRA .1c1ros
I/1A5A—IMOVEI S E
automóveis e para • para-brisas e .
ÁDNINISTRAÇAO.
nhos, perneiras, quimanos, regalos
xlcaras
Classe li
robe. de chambre. rourlo sobretudos
,
suspensórios, saldas de bani , o, amaállas Ferragens ferramentas de tõos espécie, Termos ns. 616.876 e 616 .877, de
sweaters, shorts sungas, sto/ns, sou- cutelaria em geral e outros artigos de
Nome comercial
13-11-63
tiens. s/acks, talar, toucas, turbantes. metal, a saber: alicates, alavancas, ar.. Companhia Nacional de EquipaMentos
- Termo n. 616.868, de 13-11-63
ternos,
'uniformes e vestidos, .
mações para óculos, arr-aelas. argolas, Elétricos Equiel Industrial e Importa.
.
Confecções "Bertinho" Ltda.
dora
aldravas, armações de. meta; abridores
São Paulo
•
São Paulo
Termo n. - 616 . 870, de 13-11-63
de latas, arame liso ou tarpado, assaLoja São" Luiz de Presenton Ltda.
deiras, açucareiros; broca, bigornas. bal.,
São Paulo zelas, bandejas, bacias, baldes, bombonieres, bules; cadinhos, cadeados, casPRORROGACko
tiçais, colheres para pedreiros correntes, cabides, - chaves, cremones. chaves
dunah,
de parafusos.. conexões para encana.
.mento,. colunas, caixas de metal' para
moulEL
IND. BRASILEIRA
portões, canos de metal, chaves de fen1
-\NNolt
da, chave inglesa. cabeções. canecas.
I
IND. BRASILEIRAi
Copos. cachepots, centros de mesa, co..
queteleiras, caixas para acondiciona. Glasse 3c:
mento de alimentos, caldeirões caçaraPara distinguir: Artigos de vestuários
las, chaleiras, cafeteiras. conchas, coaClasse 8
Classe 50
e roupas feitas em geral: Agasalhos
dores, distintivos, dobradisas: enxadas, Para distinguir: Chaves elétricas, rios
Impressos can geral
aventais, alpercatas, anáguas, blusas
enxadões, esferas, engates. esguichos en- elétricos, baterias elétricas, bobinas,
bota& botinas. blusões, boinas babafeitas para arreios. estribca. esferas transformadores, isoladores, refletores,
Termos
ns.
616.872
e
616.873,
de
doaras. bonés. capacetes. cartolas, carapara arreios, espumadeiras; formões. fusíveis, chassis filhas secas elétricas,
13-11,63
puças, casacão. coletes, capas, chales.
Arfigos de Couro Ltda. foices. ferro para cortar capita ferro- pinos para tomadas; turbinas de passaFormital
cachecols. calçados, chaéups, cintos.
lhos, facas. facões, fechaduras ferro co. gem, comutadores, acumuladores, soqueSão Paulo
cintas, combinações corpinhos. , calças
muni a carvão, fruteiras, canis, fôrmas tes, fumadas, radiadores, interruptores,
de senhoras e de crianças. calções, calpara doces, 'freios para estradas de chaves de alavancas, businas e faróis de
ferro. frigideiras; ganchos. grelhas, gars
ca rro
ças. car1N2s. camisolas, camisetas.
rORMITAL
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros.
fos, ganchos para quadros. gonzos para
Classe
6
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
carruagens; insignias, limas, laminas, li.Classe
35
coreiros. latas de lixo, lassas machadi- Para distinguir: Motores elétricos atterpez, fantasias fardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gor- Para distinguir: artefatos de couro ou abas, molas- para portas, molas para nadores, geradores, anéis de pistão, bieros. logos de angarie. jaquetas, leques. peles não incluídos em outras classes; venezianas, martelos, marretas, matrl. las, bomba de combustíveis para motoluvas, ligas. lencos. mantéis meia& couros e peles preparados ou não, boi- zes, navalhas; puas. pás. pregos, Para- res, cabeço do cilindro, motores de commaiôs. mantas, mandrião mantilhas. pa- sas, caixas, carteiras, capas para 131- fusos. picões, porta.gelo, eosefras porta- bustão, cabeçotes. cilindros, engrenagens
letós. palas. penhoar. pulover, pelerinas. buns e para livros, estojos, malas, ma- pão, porta.jólas, paliteiros. panelas: rol- para mancais, compressores blocos de
peugas. pouches, polainas. pilamas. pu- latas porta-notas, porta-chaves, porta- danas, ralos para -pias, rebites regado. motores, cabeçotes macacos, válvulas de
nhos perneiras, quimonos, regalos. blocos, porta-nIqueis, pastas, rédeas, ia- res, serviços de chá e café; serras, ser- Motores. anéis de segmento. bronzlnas,
rotes. suchas, sacarrolhas, tesouras. ta. tacha- de válvulas pinos de direção,
colas, saltos solados, tirantes para
robe de chambre. roupão sobretudos.
Iberas, talhadeiras, tor uezea, tenazes, tnagnetos para motores, velas, dlnamos,
arreios, valises
suspensórios, saldas de banho, sandálias
.
, •
travadeiras, telas de :same. torneiras. mancais, pistões. cubos, dínamos, lubrlClasse 36
sweaters, shorts tangas. stolas, soucentrifugos, pinhões. cruzetas,
tiens, dados taier, toucas, turbantes, 1 Para distinguir: Artigos de vestuários trincos, tubos para encanamentos. trilhos ficadores
blocos
• eixos de direção
correr,
taças..
Uivem*.
aportas
de
roupas
lanar
em
geral:
Agasalhos,'
par
•
terno& uniformes e vestidos
_
Termo n. 616 . 865, de 13-11-63
A Sensação Modas S. A.
São Paulo
•

Tenno n. 616.869, de 13-11-63
Sarpini Magazin Lida,
São Paulo
.

SARPINI

BERTINHO

•

SÃO-

vasa
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' Termo n.° é16.878, de 13.11-63 Re-Boliche Diversões Ltda.
São Paulo
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Termo n.° 616.882. e 13-11-63
Coluna S. A. Gráfica, Jogos e
Brinquedos

-83—BOLICE1
• Zao Paulo—Capital
Classes: 33, 41, 42 e 43
Titulo
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panos para- en ceites de móveis, não
fazendo • parte dos mesmos, palmilhas,
passamares, pavios. rédeas, rendas, redes, sacas, sinhaninhas para vestidos,
telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de móveis, artigos estes
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
seda, ("Sion, 'lã, pêlo e fibras não
incluidos em outras classes
Termo n.' 616.885, de 13-11-63
Villares S. A. Participações Industriais
São Paulo

Termo n.° 616.879, de 13-11-63
Distilaria Vencedora tLda.
São Paulo

PRORROGAÇU
Classe 32
Para distinguir: Almanaque, livros impressos, albuns, colecionadores, papéis
impressos, folhetos e publicações impressas
Termo n.o 616.883, de 13-11-63
Indústrias Químicas Reunidas Beko
S.A.
São Paulo
INDÚSTRIA bRASILEIRA

Classe 41
'Vinagre

PRORRUGACAO

Termo n.° 616.880, de 13-11-63
Roubas AB S. A. — Indústria
"Roupas Profissionais"
São

PRORROGAÇÃO
VILLARE
RRAS.
Classe 41
Para distinguir: Farinha

cts

Termo m° 616.886, de 13-11-63
Correntes e Engrenagens Coragace
S. A. • São Paulo

INDÚSTRIA BRAS Ui R 8. •

Termo n.9 616.889, de 13-11-63
Auto Porto Icarai Ltda.
São Paulo

ICAR
Classe 47
Carvão mineral, de turfa o uvegetal.
Ceras para iltiminação, combustíveis
fluidos de iluminação gasolina, gordu•
ra de petróleo,' graxas, lenha, lubrifi•
cantes, nafta, óleos iluminantes, óleo
lubrificantes, • parafinas, petróleo reli
nado, querozene e turfa
Termo n.° 616.890, de 13-11-63
Fábrica de Cigarros Caruso S. A.
São Paulo
r

RHODES
Indústria Brasileira -

44
CORRENTES E ENGRENAGENS Para distinguir:Classe
Artigos para fumantes,
CORAGACE S/A. INDISTRIA cigarros, cigarreiras, cinzeiros, cachim-

Nome comercial

bos, carteiras para fumos, charutos, cigarros, cigarrilhas filtros para piteiras
e para cigarros fumos em Rilha ou em
corda, isqueiros, piteiras, tubos de cachimbos, rapé, tabaco, etc.

Termo n.o 616.887, de 13-11-63
Indústrias de Chocolate Lacta S. A.
São Paulo

Termo n.o 616.891, de 13-11-63
Re-Boliche Diversões Ltda.
São Paulo

COMÉRCIO
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peza, panos de esmeril e material abra4
sivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceos,
velas. e velas a base de estearias,
sabões em pó, m flocos. esponjas de
limpeza

MERE N G U E'
Indústria Brasileira

3—BOLICH3

Classe 49
Classe 47
Para dislinguir: Jogos cde brinquedos
Combustíveis, gás, querosene, óleos lupassa-tempos, boliches e logos de boll
brificantes, óleos para iluminação e
Classe 41
para geração de força, graxas para Para distinguir: Balas, bombons, bom- che, jogos de salão e de divertimento
lubrificação, óleos combustíveis, álcool bocados, biscoitos, bolachas, bolos, boTermo n.° 616.892, de 13-11-63
para motores de explosão, gasolina, car- los gelados, balas de mascar, caramelos,
Chocolates "A Sultana" S. A.
•
Ciasse 36
vão mineral, vegetal e de turfa, petr6- chocolates, cacau, confeitos, crocantes,
Paulo
Para distinguir: Artigos de. ....m.arios lei, fluido para amortecedores (fins lu..
. roupas feitas era • geral: Agasalhos. brificantes), fluido para freio (fins lu- drops, doces de leite simples e compostos, doces de frutas em conservas, pre • ARISTOCR.A.T1brificantes), graxa para veiculos
aventais. alpercatas. anáguas, blusas,
paradas em massas, em calda, em com Inchlstria
Brasileira
botas, botinas. blusões. boinas, baba. potas e em geleias, doces, doces de
Termo n.° 616.884, de 13-11-63
douros bonés. capacetes, cartolas,. cara.
amenoim,
de
amendoas,
de
nozes.
de
lharia
Indiana
S.
A.
Fiação
Para
Ma
Classe 4i
puças. casacão, coletes, capas. chales.
castanha e de frutas, secas cobertos com Para . distinguir:
Bombons. 'chocolate(
cachecols, calçadoschaéups, cintos.)
( chocolates, doces gelados, frutas secas
balas, pastilhas e doces
cintas, combinações' corpinhos. calças
passadas e cristalizadas, geleias, ogma
1, P R O R ROG A CÁO
de senhoras e de crianças, calções, calde mascar, pralines, pastilhas, puxa- ' Termo n.9 616.900, de 13-11-63
ças. camisas, camisolas. camiseZas.
American Cyanamid Company
puxa, pirulitos pudins, panetones, sor-1
mecas. ceroulas,
olarinhos, cueiros,
Esta dos Unidos da América
vetes, torrões, torradas
Mias, casacos, chinelos, dominós, echari
Termo
n.°
616
.
888.
de
13-11-63
ses. fantasias fardas para militares, Colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gorLuiz Pin' Netto
SULFASIMAZINI
ros. jogos de lingerie. jaquetas. leques,
São Paulo
luvas, ligas, mantas, meias,
Classe 3
maiôs. mantas, Mandrião mantilhas. paAgente antibacterial
letós, palas. penhoar, pulover, pelerinas.
panejas, pouches, polainas, pijamas, puTermo n.° 616.901, de 13-11-63
nhos, perneiras: quimonos, regalos,'
Códega
Cia. Ltda.
robe .de chambre, roupão. sobretudos,
Paraná
itsDinTRIA BRASILEtRi
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sweaters. shorts sungas, atolas, 4011Vens. slacks, talar, toucas, turbantes,
Classe 24
,Evitoka.ritdc
ternos, uniformes e vestidos
, Mamares. atacadores para eseartimos
Á
e calçados, ataduras de algodão para
Termo n.9 616.881, de 13-1-63
Nome comercial
diversos fins, exceto para fins mediciCasa Publicadora Brasileira
nais. • bandeiras, bordados, braçadeiras.
....lasse
46
nano n.o 616.902, de 13-11-63
São Paulo
borlas, cadeados, capas para móveis e Alvejantes, amidos, anil, água ue .avaCid Ramiro Abreu fiernandez . .
pianos, carapuças para cavalos. cor- deira, água sanitária, cera para soalhos.
Guanabara
dões, debruns, lã, fitas, forros, franjas detergentes, esponja Cie aço, fósforos,
festão, feltro para órgão Ridos, galar- lixivia, lã de aço. 'pomadas para calM.IST'EE
detes, lamparinas. mochilas. mosquetei- çados, palha de aço, preparados para
ros.
nesgas.
ombreiras
-e
enchimentos
polir e limpar madeiras vidros, metais
e
para confias de' homens e senhoras. e objetos, panos para polir e para litnAMERICA
Cla,sse 32
Classe 32
Para distinguir:. Uma revista mensal de 4—
Revista e publieacões especializad.s es
orientação e divulgação clentfica a
PREÇO
DO
NÚMERO
DE
HOJE:
Cr$
2,00
cultura física
/Cgf-Mica

codega
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VIDA MUDE

