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Decisões do Sc. Secretário da Indústria
Rio, 30 de julho de 1964
Uniprint Gesellschaft Fur Neue Diuckverfahren - MBH, -- recorrendo do
despacho que indeferiu o têrmo:
77.526:
privilégio de invenção para: Processo e dispositivo para -- A
vulcanização continua de uma camada
de borracha • ou matéria plástica disposta no cilindro impressor.
O Sr. Secretário exarou o seguinte:
. Conheço do recurso, e nego-lhe provimento, face aos pareceres.
Rio de janeiro, 24 de julho de 1964.
- José lgnacio Caldeira Verciano -Secretário da Indústria.
Irmãos Kakumu 6 Cia. - recorreud3 do despacho que indeferiu o termo
85.906
-privilégio de invenção para
- Nova disposição na apresentação
de peças de porcelana, como cálices,
xicaras e outras.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
• Conheço do recurso e nego-lhe provimento, face aos pareceres.
Rio de janeiro, 24 de julho de 1964.
- José Ignacio Caldeira Verciano
SecretáriO dá Indústria.
Raul Mendes Evangelistas - no recurso interposto ao Indeferimento do
termo 85.979: modelo de utilidade para - Um nóco e original modelo de
porta-recados.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso e nego-lhe provimento, face aos pareceres.
Rio de janeiro, 24 de julho de 1964.
- José Ignacio Caldeira Verciano
Secretário da Indústria.
Cia. Brasileira de Estireno - no recurso ao deferimento do termo: 85.999.
-privilégio de invenção para - Processo para o beneficiamento de palioiefinas - Requerente: Farbwerke Hoechst Aktiengsellschaft Vorm
Meister
Lucius
Bruning.
O Sr. Secretário exarou .s seguinte
despacho:
Conheço do recurso e nego-lhe provimento, face aos parceres.
Rio de Taneiro, 24 d julho d 1964.
- José Ignacio Caldeira Vcrciano
Secretário da Indústria.
Obvio fIrcules Veronezzi - recorrendo do despacho que deferiu. o termo
87.379: modelo industrial para Fivela para cintos - de Metalúrgica
Abramo Eberle S. A.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso e nego-lhe provireento. face aos pareceres.
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Rio de janeiro, 24 de julho de 1964.
- José Ignacio Caldeira Verciano
Secretário da Indústria.
David J. Rodrigues -- recorrendo
do despacho que deferiu o tèrmo
92.326 - nome comercial: Confeita-.
rias Itamarati Nice Ltda. - do requerente: Confeitarias Itamarati Nice Limitada.
O Sr. Secretário exarou o Éeguinte
despacho:
Conheço do recurso e nego-lhe provimento, face aos pitéceres.
Rio de janeiro, 21 de julho de 1964.
José finado Caldeira Verciano
Secretário da Indústria.
Augusto Pinto da Silva recorrendo do despacho que indeferiu o termo
139.651 - marca Luzitania.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso e dou-lhe provimento, face as informações.
Rio de janeiro, 21 de julho de 1964.
- José Ignacio Caldeira Verciano
Secretário da Indústria.
jayme Athayde 6 Cia. Ltda. recorrendo do despacho que deferiu o
têrino 143.101 - marca Cia. Fiação e Tecelagem São Geraldo - do
renuerente: Paulo Laub.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
desoicho:
Conheço do recurso e nego-lhe provmeoto, face aos pareceres;
R , e) de Taneiro, 22 de julho de 1964.
- losé lgnaiio Caldeira Verciani -Secretário da Indústria.
Seabra Cia. Tecidos S. A. - recorrendo do desnacho goe indeferiu o
termo n. o 151.121 - marca - Padre
Ar tonio.
O Sr. Secretário exarou o seguinte
eit,oacho:
Conheço do ,recurso e nego-lhe tarovoriento. , face aos pareceres.
I Rio de Taneiro, 14 de julho de 1964.
• lo gé lanado Caldeira Verciani"S,.-retá-k) da Indústria.
Cia. Antartica Paulista Indústria Brasileira de Bebi- T as e Conexos --e recorrendo do des p acho que deferiu o
t;4. rmo n.' 205.337 - marca: Heoerando reque-ente: Fábrica de Be.
j c. a
Esp e rana Ltda.
O Sr. Secretário exarou n seguinte
despacho:
Conheço do recurso e nego-lhe provimento, face aos pareceres.
Rio de Janeiro. 24 de jul ho de 1964.
José Ignacio Caldeira Verciard Secretário da Indústria.

EXPEDIENTE DO DIRETOR.
.GERAL SUBSTITUTO
Rio, 30 de julho de 1964
Notificação:
•
Uma vez. decorida o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.9 4.048, de 29-12-61 e mais dez
-dias - para eventuais juntados de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecer a êste
Departamento a fim de efetuarem
o pagamento da taxa final concernente à expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de sessenta dias - na forma do parágrafo único do art. 134 do Código da
Propriedade Industrial.
Restauração de registro de marca
Temo n, 151.780 - Marca: Giuco-'rhricli - Classe 3 - Do requerente Parke, Davis & Company. Concedo a restauração.
Marca indeferida
Termo n.9 410.253 - Guia Nacional de Turismo - Classe 32 - De
Editora Guia Nacional de Turismo
Ltda. - Indeferido, porquanto não
há cunho distintivo a ser tal expressão privativa da Repartição Federal
de Turismo.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
Rio, 30 de julho de 1964
Notificação:
Uma vez deeonido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.9 4.048, de 29-12-61 e mais dez
dias -- para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente
à expedicêo dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta
dias - na forma do parágrafo único
do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
Modèlo de utilidade deferido
N.9 117.29$ - Ndvo tipo de fechadura com trava e garras - Mário
Gomes de Almeida.
Morféia ou desenho industriar
deferido

N.9 141.715 - Nôvo e original modê/o de doce tipo pirolito - .Januário Silvestre Tramonte e Romeu Tramonte.
N. 9 141.716 - Origintyl configuração ornamental introduzida em do
ces tipo pirolito - Januário Silve&
tre rTamonte e Romeu Tramonte.
N. 9 152.859 - Disco ilustrado cora
reflexão animada - Adolfo Rasaatiln.sky e Jacques Pulsa.
Sxigênciaa
Companhia Brasileira de Cartuchos - Opoente junto a patente
n. 9 98.166 - Cumpra a -exigência.
Wilita S.A. Metro Indústria Opoente junto a patente nP 104.240
- Cumpra a exigência.
Metalúrgica Oriente S.A. Opoente junto à patente n.9 138.615
- Cumpra a exigência.
Sindicato da Indústria de Vidres
e Cristais Planos e Ocos no Estado
de São Paulo - Opoente junto à pagteènnte
cia 9 140.785 - cumpra a exi-

n.

Sindicato da Indústria de Vidros

e Cristais Planos e Ocos no Estado

de São Paulo Opoente junto e.
patente n. 9 142.126 - Cumpar a extgência.
.
N.9 101.981 - Antônio Aureliano
Costa e Sebastião coares - Cumpra .
a exigência.
N.o 126.248 - S.A. - Industrial
Irmãos Lever - Cumpra a exigência.
N.9 106.636 - Mias Biles:kl Cumpra a exigência.
N.9 114.184 - Walter Volpon Cumpre. a exigência.
Tôrres, de
N 9 114.460 Sá - Cumpra a exigência.
N. 9 133.589 - Ancora Companhia
de Indústria e Comércio - Cumpra
a exigência.
N.9 139.389 - Grey Eletricidade
ia.I d. e Com. - Cumpra o. exigSinAc.n
N.9 140.587 - Sarah • Brito .de Oliveira - Cumpra . a exigência.
NP 140.819 - Stephane Joseph
Brondello - Cumpra a exigência.
NP 144.100 - D. Maria de Lourdes Francisco - Cumpra a exigência.
N. 144.101 - D. Maria de L,ourdes Francisco - Cumpra a exigência.
N. 9 151.263 - Pameo Painéis Mecânicos Ltda. - Cumpra a exigência. (Republicado).
EXPEDIENTE DO DIRETOR D1
DIVISÃO DE PATENTES
De 30 de julho de 196;
Notificação:

Uma vez decorrido o • prazo de
N.9 131.769 - Neivo modêlo le suporte para varas de antenas de te- recurso previsto p elo art. 14 da
levisão -- Benedito Campos de Al- Lei n.o 4.048 de 29-12-01 e mais
meida.
10 dias para eventuab Juntadas de

2658
EAE".

• - As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado á publicação nos jornais. diariamente, até às 15 horas
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR • GERAL

- As reclamações pertinenALBERTO DE BRITO PEREIRA
tes á matéria retribuída, nos caCI-IFF?: DA ESÇÃOb 'croma()
sos de erros ou omissões. deverão CHEFE CO SERVIÇO DO RUBLICAÇeJEL,
FLORIANO GUIMARÃES
ser formuladas por escrito, à MURILO FERREIRA ALVES
Seção de Redação, das 9 às 17,30
DIÁRIO OFICIAL
horas, no máximo até 72 horas
'após a saída dos órgãos oficiais.
SEÇÃO uh
eiodEa Eia 'malte:dama* do •xpedionta ao Dap•rtarraato
-- 0.s originais deverão ser
Namalortal da ProprmdacIa IndowtrIal do al. n até.I.
dactilografados e autenticados.
Os Ind:oatrla o Ceonarela
ressalvadas, por quem de direito.
oficioso
do Departamento de ,n 'atoe* Nacional
impeli% GEE
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
- Exoauadas as para o exterior. que serão sempre anuais, as
FUNCIONAMOS
REPARTIÇÕES 8 PARTICULARES ,
assinaturas poder-se-ão tomar,
Capital e Interior:
Capital e ',terror:
em qualquer época, por seis meses ou um ano.
Cr$ 600,00 Semestre •
Sonesee
Cr$ 450.00
Cr$ 1200,00 Ano .
Cr$ 900.00
- As assinaturas vencidas Ano
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
Exterior:
pi avio.
Cr$ 1.300 00 Ano .
Ano •
Cr$ 1.000,00
•
i-s-ara facilitar aos assinantes
v2rificação do prazo de vali- registro, o més e o ano em que ' jornais, devera os assinantes prodade de suas assinaturas, na findará.
videnciar a respectiva renovação
parte superior do enderéço vão
A fim de evitar solução de com antecedência mínima de
impressos o número do talão de continuklade no recebimento dos trinta (30) d.:as.

recursos, e do mesmo não se tendo
'valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo
niencionados a comparecer a &te
Departamento a fim, de efetuarem
o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos
ccrtfidalos dentro do prazo de 60
dias na forma do parágrafo único
do art. 134 do Código da Propriedade Industrial.
•
Privilt ; glo de invenção deferidas:
N.° 120.601 - Ap e rfeiçoamentos em sistema degelador automático para refrigeradores - Canadian General Electric Co. Limited.
N. o 121.120 - Perfurador para
tornar amostras em linhas de procesaamenlo continuo de tiras
Unded States Steel Corp.
N. o 121.122 - Visores ()ticos -'lhe Nacional Cash Register Co.
N.° 121.237 - Aperfeiçoamen1,0e em prendedor magnético de
tampa para abridores de lata General Electric Co.
N.° 121.263 - Aquecedor dágua
a gás para parede externa - Junkers Sz Co. G. M. B. H.
N. o 121.277 - Dispositivo para
a determinação de carga de extintores de incendi° - João Augusto
Conrado do Amaral Guergel.
N.° 121.385 - Conversor de Freqüência - Rádio Corp i America.
NP 121.360 - Circuito impulsor
Amp. Incorp.
N.° 121.151 - Aperfeiçoamer
tos em ou referentes a máquinas

N•° 120.04)5 - Nova morsa universal - Manoel Simões.
N.° 120.028 - Ralo elétrico de
alta sensibilidade regulável - Robert Moser o Jacques Morei,
N.° 120.029 - Interruptor de
ação de mola - Alberto Boton.
N. o 120.114 - Chave elétrica de
acionamento hidráulico - Paulo
Mendes Alvarenga.
N. o 120.197 - Conjunto de elementos para construções em geral
- Elio Menega.
N.° 120.202 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a dispositivos
de circuitos para modulação em
freqüência - N. V. Philips Gloeilampenfabrieken.
NP 120.203 - Aperfeiçoamentos em ou referentes a combinações de circuitos para modulação
ide freqüências - N. V. Prilipfi

N.° I20.720 -- Pilha acumula- Yosh i o Ketlama.
N.° 120.767 - Arerfeiçoirmalos em dispesilho de fichaduri
segredo para c i es - Alvaro .Via dos Santas e .Plexandee
N.° 120.768 - Um pick um esterenfônico
Machiel de Vides.
N. o 120.9.8 - Dispositivo calefator - Edward C. Ryan e Itaymond E. Read.
N.° 119..558 - Eletrodos para
trabalho pe : ado - Union Carbide
Corp.
N. o 119.543 - DIspositivo de
central para o fundou:mento de
conyersel es de corrente comandados por grade - Sieme:' S doicke
twerke Aktiengesellschaft.
N o 119.472 - Aperfeaamaenimi em ou relativo , a aprrelus de

bancar a seco compreendenao.urna
cabeça de barbear destacável com

Gioeilampenfabriel:en.
um ou mais finos tendo um talho
N.° 120.290 - Alternador a ima para firmar a cabeça ao aparelho
- N. V,Phlips Gloeilampenfahriepermanente - Bierre Cibie.
N.° 120.322 - Aparelho para
crar correntes unformes em passagens . de escoamento - Petrolte
Corp.
N.° 120.334 - Processo de mantagem impermeável a umidade de
tondensadores e outros eleme.das

de construção - Siemens Halske
Aktienge.a.11schaft.

NP 120.516 - CuntrÔle, piloto
de vazão de combustfvel - Albe..to
Bonton
N 120.547 - Aperfeiçoanimia
tos em ou relacionados com talhas
o

de suspensão -- Geo W. Kinz Li-

mlted.
N. 120.576 - Revelador para
elétricas de baixa potència - N. V. fins eletro felográficos - Kalle
Philips Gloeilampenfatrieken.
Ali ziengeteltschaft.
N. 121.905 - Moinho de discos
N.° 120.09.) -- Dispositivo para
para desintegrar papel velho e de- prender ferramentas do corte em
ma s aparas de papel - Adolf máquinas de usinagem - Co nérHeinz e Fritz Klaese,
elo e Ia'. Suiannr Ltda.
o

o

i

ken.
N. o 119.318 - Registrador de
avanço - Internacional Imsmess
Machines Corp. .
N. o 110.038 - Aperfeimiamentas em 0 .1 relativos a arranjos de
circuito em receptores de elevisTio
- N. P, Philips Gloeilamperfabrieken.
N. o 113.840 - Aperfeiçoamentos em estabilizador de voltagem
- A. de Almeida /4: Filhos Ltda.
N.° 116.891 - Novas disposições em interruptores intermitentes automáticos - Felipe Silvestre

As RepartiOes Pública
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em quat.
quer época pelos drgãos compe,

tentes.
- A fim de possibilitar a sie.
messa de vali:ires acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação. solicitamos usem os inø
teressados preferencialmente chea
que ou vale postal, emitidos 11
favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário públieci federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assiraaar, .
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido
urna emenda de retenção para cabes de óleo fluido - Pirelli 5°.
cicia Per Azioni.
Exigências:
N.° 120.988 - General Electric
Co. - Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DO DIREIOF
DA DIVISÃO DE MARCAS
Rio, 30 de julho de 1994
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.048, de 29-12-61 e mais de:
dias - para eventuais juntadas de
rccur.ms, e do mesmo não se tendo
nenhum interessado, ficam notificado requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final coneernante
à expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta
dias - na forma do parágrafo único
do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
Marcas deferidas

N.° 193.097 - Autobrite - Classe
46 - American Home Products Corporation.
N.9 392.985 - Norvik - Classe 41
- Indásftria e Comércio de Produtos
Alimentícios Norvik Ltda.
N.9 394.715 - Rene° - Classe I
- Heine & Cf.
N. 9 397.819 - Stanley Bahia Classe 44 - S.A. Fábrica Leite &
Alves Industrial de Fumos - Sem
exclusividade entretanto de uso de
obres isoladamente bem assim do locativo Bahia.
N. o 112.348 - Cobertura proN. 405.934 - Belvest - Classe
tetora para máquina - Ford Mo- 36 -- Indeatlia de camisas Behrest
Ltda.
tor Co.
N. 400.660 - AI-AY - Classe
- Miguel Romeu Cuocolo - Com
Modelo de utilidade deferido:
exclusão de correia de lona, borrae tacos de matéria plástica.
N. o 119.406 - Dispositivo para cha
N.9 410.563 - Ortram - Clame
a ligação com vedação hermética
- Indústria de Calçados Ortram
por gacheta das duas partes de Ltda.
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N. 410.704 - Ali Brasil - Classe ao Rafik Mohamed El Takach

MARIO OFICIAiL (Seção III )
Frase de propaganda indeferida

- Como requerido a fls. 10-12, sem
N. 9 463.708 - Este é o refrigedireito porém ao uso exclusivo de rante de classe - Classe 43 - Cruch
Ind. de Concentrados Ltda
N. 410.767 - adotava - Classe 6
Exigências
- Motosil Máquinas e Motores S.A.
N. 430.805 - C.O.T. - Classe
Domus Gás Ltda.
50 - Companhia Geral de Turismo N.9 388.193
Cumpra a exigência.
C. G . T .
N. 400.082 - Irmãos Sestini &
N.9 463.316 - Catalina. - Classe Cia. Ltda. - Cumpra a exigência.
21 - Catalina Auto Peças Ltda.
N9 400.21a - Exp. Agro Induza
N. 464.165 - Verde Amarelo - trial Ltda. - Cumpra a exigência.
Classe 50 - *lavador Violla e Antonio Marchi.
Diversos
N.9 464.327 - Sua idéct vale um
milhão - Classe 32 - Dr. Amaro
N.9 168.325 - Ideal S.A. Tintas
Taylor.
e Vernizes - Reconstitua-se à vista
da informação supra e a seguir à
astauraçao de titulo de estabeS.T.L.
leMento
N. 382.344 - Editora Espiritualista Ltda. - Torno sem efeito o
N.9. 345.636 - Ponto Branco - despacho de fls. 21V que arquivou
Classe 8 - Rubín Goldfeld - Con- o processo, visto que a petição de
cedo a featauração.
Ile. 22 e seus documentos sómente
foi anexada cumpriu no prazo a exigência.
Frase de propaganda deferida
N. 393.727 - José Ralai - AguarN.9 400.141 - Elegi, a pioneira de-se têrmo anterior.
N. 9395.569 - Bristol Myers Comna fabricação de máquinas industriais da América Latina - Classe pany -- Agaarde-se solução tèrmo
33 - 6 - Elgin Fábrica de Máqui- anterior.
nas de Costura S.A. - Art. 121.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
JURIDICA
Nome comercial de)erido

Agêsto de 1964 2859

Fas-:Flo Filter Corporation - N a Cia. Panatlântica de Comérdq
maturação da patente de mime - - • Pede para ser anotada na marro 52.121: privilégio de invenção -, ca Panatlântica n. 282.763 a ai..
Concedo a restauração - artigo 20 u teração de nome - Anote-se a ah
do Código.
Frantisek Neradil - restauraçã o teração.
da patente de número 52.643: privile - Molinari Calçados S.A. - Pogio de Invenção - Concedo a restau - de para ser anotada rio titule
ração -- artigo 206 do 'Código.
Anciens Etablissements R. Vclut - 'Fábrica de Calçados Balé ...
Na restauração da patente 58.909: pri - n. 283.809 a alteração de nome vilégio de invenção - Concedo a res - Anote-se a alteração de nome.
Gráfica e Editora Edigraf S.A.
taure.ç5.° - artigo 206 do Código.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
AVERBAÇÃO DE CONTRATO DE
PATENTES

- Pede para ser anotada na marca Edigraf n. 287.191 a alteração
de nome - Anote-se a alteração
• de nome.

Bacellár & Cia. Ltda. - Tramaferência para o seu nome da mar.
DIA 30 de julho de 1934
ca Falcão n. 290.512 - Anote-te
Cyanimd Química do Brasil Ltda. a transferência.
(pede para ser anotada na patente
Exportadora Brasileira de Mate
da priv. de invenção n 9 42.558 o con- Ltda. - Transferência para o seu
trato de sua exploração) - Averbe-se nome das ,marcas Verde Mar
o contrato de exploração.
n. 291.079 - La Virgen n. 291.080
Elevadores °tas S. A. (pede para
ser anotada nas patentes priv. de In- - Anote-se as transferências. •
venção n a 62.483 - priv. invenção
Metalfab Produtos Metálicos
• 68.6e6 o contrato de sua explo- Ltda. - Transferência para 0)
ração) -- Averbem-se os contratos de seu nome da4aarca M K S
exploraçáo.
n. 292.006 - Anote-se a transfe-,
TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO rência.
DE NOME DE TITULAR DE PROLedex Inc. - Transferência paCESSC)S.
ra o seu nome da marca SyncraExigência
N.9 351.141 - Agro Importadora
mental n. 293.688 - Anote-se a
Fuller Co (transferência para a seu
e Industrial Ltda. - Agro Importransferência.
julho
de
1064
nome
das
patentes
priv.
invençáo
Rio
30
de
tadora e Industrial Ltda. -- Artitênmo 159.069) -- • Anotem-se as Canago 109.
Monark Plast Indústria e CoN.9 390.540 - Eanprêsa Beta cia N9 134.249 - João Alves Brito - feral:aias.
mércio Ltda.
Pede para ser
Construções S.A. - Emprêsa Beta c31npra-se a exigência.
Dansk Flama S. A. Instituto de anotada na marca Nautiplas
de Construções S.A. - Art. 109
Fisiologia. Aplicada (transfancia pata n 295.515 a alteracão de nome Diversos
n•9 3.
o seu nome da marca vitagripin nú- Anote-se a alteração.
Finaciera de Perfunieria S. A. 164.851) - Anotem-se a trama.
• Titulo de estabelecimento deferido Na prorrogação da patente 757; mo- mero
Magnebras S.A. Isolantes Térferancia.
delo industrial - prorrogue-se -- armicos - Pede para ser anotada
Laboratario
Indigena
Ltda.
(tramaClaase 33 tigo 42 . do Código.
N. 391.916 - Oteoll
ferancia para o SCV nome das marcas na marca Insulkote ri. 297 290 a
Pab Oridutos Alimentícios Nacio- Tira Teima n 9 173.502
- Otecil Organização Técnica de
- Defumador alteração de nome - Anote .se a
Contabilidade e Informações Ltda. nais S. A. - Na prorrogação da pa- Giraaol n 9 203.598 - Abre
Gira na- alteração.
- Art. 109 n.9 1 - na classe 33.
tente 918 modalo Industrial - pror- mero 222.814 -- IngoCh n 9 240.675 -A. Wander S.A. - Transferênrogue-se artigo 41 do Código.
Chá, 7 Folhas n 9 260.044 - Anotem-se
cia para o seu nome da marca
Marcas indeferidas
Metro Indústria Walita S. A. - Na as transferências.
prorrogação do patente 1.105 modaNeo Vagisol n. 297.343 - AnoteSoc. Vinícola Rio Grandense Ltda. se a transferência.
N.9 203.993 - Brilauto - Classe l° industrial - prorrogue-se artigo 42
(Pede para ser anotada na marca
44 - Lavoisier Neves Nogueira de do Código.
Ika Irmãos Knopfholz S.A. Vencedor n a 173.512 a alteração de Transferência para o seu nome da
Cá.
J.
&
E.
Atkinson
Limites:1
No
penome) - Anote-se a alteração.
N. 393.123 - Eliminai - Classe
Soc. de ' Expansão Farmacêutica Li- marca Ika têrmo 153.411 Ano1 - Supercast Indústria e Comér- dido de prorrogaão das patentes de
número 1.124 - modelo industrial e mitada (taansferência para o seu no- te-se a transferência.
cio Ltda.
N.9 394.003 - Pioneer - Classe 1.125 - bruodalo indsutrinl pror- me da marca rodorulo n 9 183.313) -.
Citylux S.A. Comércio e Impor8 - Pioneer Rádio S.A. Ind. e rogue-se de acórdo com o artigo 42 Anote-se a transferência.
tação
- Pede para ser anotada
do
Código.
Com.
Café da Metrópole Ltda (pede para na marca Citylux têrmo 215.506
Stephane
Joseph
Brondello
Na
ser
N. 396.218 - Socipra - Classe
anotada nas marcas Café de Me- a alteração de nome - Anote-se
• -21 - Socipra Soc. Cooperadora de prorrogação da patente de número trópole n 9 222.266 (titulo) - Pro- a alteração.
1.503 - moda) industrial - pror- víncia n 9 250.480 - Kearonta núme• Compras Ltda.
Cias- roguc-se artigo 42 do Código.
N9 400.059 - Escobraz
Citylux S.A. Comércio e Imporro 285.550 as alteracões de nome) The Singer Manufacturing Compa-i ' n o t em-se as alterações.
aes: 1 - 17 - 28 - 38 - 39 - 40
tação - Pede para ser anotada
ny - Na prorrogação da patente 1.575'
- 50 - Braz & Milani Ltda.
N.9 410.229 - Casholack - Clas- inadato industrial - prorrogue-se ar-1 Jehnson & Johnson do Brasil na marca Citylux termo 394.607
tigo 42 do Código.
Produtos Cirúrgicos Ltda. - Pede a alteração de nome - Anote-se
se 4 - Brasil Oiticica S.A.
a alteração.
N.9 459.495 - Brasília - Clanae
Otto Falta de Finca a-Na prorro- para ser anotada na marca IfyEtiquetas Brunia Ltda.
11
drax
n.
240.762
a
alteração de
da patente do modal° •indusCitylux S.A. Comércio e ImporN. 9 461.658 - São Dimas - Clas- gação
trial número 1.625 - prorrogue-se nome) - Anote-se a alteração de tação - Pede para ser anotada
se 19 - Avícola São Dimas Ltda. artigo
nome.
42
do
Código.
na marca Citylux tétano 394.812
N.9 462.520 -- • copper Clacl Classe 8.- Companhia Química InKimblerly Clark Corporation - Nal Panificadora Belinda' Ltda. -- a alteração de nome - Anote-se
dustrial de Laminadas.
prorrogação da. patente de núme- Transferência para o seu nome do a alte.tção.
N.9 463.524 - Compre e exija seu ro 1.600: desenho industrial - pror- titulo Padaria e Confe!taria Be•
Sperry Rand Corp - Transfetitulo de preferência - Classe 33 - roaue-se artigo 42 do Código.
indo. n, 255:280 - Anata - se a rência para o seu nome da marca
Eavido Figueiredo Rocha.
Brinquedos Beija-Flor Ltda. - Na transferência..
Tulsa têrmo 414.767 - Anote-se
N. 9 464.160 - Choucaoute - Cas- prorrogação da patente de númea transferência.
se 41 - Chouaroute Aves Comes11- ro 1.70: modal° insdutrial - prorCoteninga S.A. Tecidos - Peveia e Bebidas Finas Ltda.
rogue-se artigo 42 do Código.
M S M Artefatos de Borracha
de para ser anotada na marca
N.9 464.306 - Piridiri - Casse
Metaliárgca &avarie Ltda. - Na
41 - Guadancio . Napoleão Parente prorrogação da patente 2.538: 'modal° Coteninga n. 272.102 a alteração 1 Ltda. - Trapsferência para o
• Silva.
.Anote-se a alteração seu nome da marca Samelite terIndustrial prorrogue-se arti g o 41 de nome
Pfizer Corp do Brasil .-Pode mo 452.900 - Anote-se a transfedo Código.
rnsignia comercial indeferida
Cir.. Fábrica de Botões e Artefatos para ser anotada na marca Ano- rência.
Mario Benassi - Transferência
de Metal - Na prorrogação da pa- rexyl tõrrno n. 540.325 a alteraN. 393.900 - Frigolosa - Cas- tente 3.754 modal° de utilidade - ção de nome - Anote,se a - alto- para o seu nome das marcas Ases
eie 41 - Frigorífico Santoarrosense prorrogue-se artigo 41 do Código.
raça° de nome. Quanto ao pedi- de Ontem termo 453.173 - Ve*.A.
Stamirbon N. V. - No pedidq de d o de averbação de contrato de terano térmo 453.175 - Anotemrestauração da patente de Mimese as transferências.
Título de estabelecimento
ro 50.113: privilégio de invenção - exploração, anote-se mediante
apostila.
indeferido
Opofarm S.A. Indústria FarConcedo a restauração, artigo 206 dia
Carneiro & Haidamus -- Trans- macêuticas - Transferência para
Código.
N. 9 410.725 - Reportagens BanGirodano Bruno Bismarck e Maria ferência para o seu nome da mar- o seu nome da marca Gastravit
deirantes - Classe 33 - Aldo Leo- Isabel Elias Bismarck - Na res tam- ca Comarca n. 274.105 - Anote- termo 455.791 - Anote-se a transnel Pretti.
xoca°
artigo 206 do Código.
s() a transferência.
ferência.
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Cberniewerk amburg ZWP ig
Der Deutschen Gold-niedrlasug

Un.d Mbar Scheideaxistalt Vermala Rcessler - Transferência
para o seu nome das marcas Uivigan termo 455.891 - Ce/vigon

tênno 435.892 - Anotem-se as
transferanclas.
Manoel Cantado da Silva Transferência para o seu 13.0121r da
marca Imperial tèrrao 460 708 Anote - re a transferência.
Serelepe Criação Inisrato Juvenis Ltda. - Transferência para
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N9 267.050 - Lab. Parnaaquion Limitada. - Cumpra a exigência.
1n19 3410.03 - liadische Anilin &
Soda Pabrila Aatienge.sellschaft.
Cumpra a exigência.

N9 4C5.182 - 405.183 - Daimier
Benz Aktiengesellschaft. - Cumpra
as exiaêneks
No 4r5.197 - Pichtel & Sachas
(ktietwesellschaft - Cumpra a exio seu nome Serelepe Urino
gência.
467.123 - Anote-se a transfarêna
No 414.640 - Bohme Pettehemie
G.M.B.11. - Cumpra a exigência.
/O 473.312 - Vereinigte PapierEXIGENCLNS
werke Schickedana 82: Co. - Cumpra
a exigência.
No 615.443 - English Searing CotErri" StO Nus," - Na transferência da patente n. 52.138 - Pri- tou Co. Ltda. - Cumpra a exi-

vilégio de Invenção - Cumpra a gência.
exigência.
No 625.845 - Adib António BoaCumpra a exiOncia."
U C B (Union Chimigue Che- duri.
No 628.52,2 - Sociedade Torre da
mische Becirirven) - Na transfe- Inala
Bíblias e Tratados -- Cumrência e aiteração de nome da pra a de
exigência
•
de
s
n.
57.437
Privik
gk
13:4ente
No 634.138 - Malhas Texport S.A.
larenÇao - CuMpra a exigência.
a exigência
Clovis Manoel Borket - Na - Cumpra
NO 635.566 - oarfums entom.
transierência do registro 152.438 Cumpra
a exigência.
Cumpra a exigência.
No 635.6E8 - •Parfums Caron •-••
a exigência.
Indústrias Farmacêuticas Fon- Cumpra
No 635.674 -• --arfurne eaaron. toura Wyeth S.A. Averbação Cumpra
a exigência.
de contrato do registro 189.852 N9 636.471 - • odofredo de Sousa.
Cumpra a exigencla.
- Cumirra a exigência.
Laberatório Smith /nine &
NO 648.505 - Casa Granado LaFrenda Ltda. '' -- No pedida de boratórios Farmácias e Drog arias Liaverbação de contrato da marca. mitada. - Cumpra ft exigancia.
221.519 - Cumpra a exigkaicia.
Diversos
&verba° Lucas Filho - Na
transferência do registro 231.629
Laboreaório Torres S.A. - Junto
- Cumpra a exigência.
a marca número 285.3 1,5 - Torna
Marlene de Macedo Rodriguea sem efeito a averbação e contrato
Liabôa - Na transferênc i a do re- de engatarão.
Cari S eh e nc k Maschinetfabrik
gistro 284.374 - Cumpra a exiG.M.13.11. -- Junto a marca numero
gência
297.61:5. - Nada há que deferir unia
Alise David Maakad - Na vez que os exemplares aceitos foram
transferência do registro 293.583 oa anteriores.
No 451.198 - padische Anlflu &
titulo - Cumpra a exigência. •
Johnson & Johnson do Brasil Soda Pabrik Aktienge.sellschaft.
-do pedido de
Produtos Cirúrgicos Ltda. - Na Aguarde-se solução
.
.
transferência.
têrmo
..
•
.
do
alteração de nome
• No 593.802 - Vítor Guedes Indús353.907 - Cumpra a exigência.
Sosa Criações infentis Ltda. - tria e Comércio - Aguardesolução do pedido de tranaferência.
Na transferência do tèrmo 411.131 seNO
593.803 - Vítor Guedes Indnatitulo - Cumpra a exigência.
fria e Comércio S.A.R.L. - AguardeManeio Inácio de Araújo & Cia. se solução do pedido de transferência.
N9 593.804 - Yttor Guedes Indus- Na transferência do têrmo
trie, e Comércio S.A.R.L. - Aguarde428.681 - Cumpra a exigência.
se solução de transferência.

Indústria de Moagem Norte Riograndense Ltda. - N tronais,•
rência do têrmu 429.093 - ~pra a exigência.
Indústria a Comércio de Café
Vigor Ltda. - Na transferência
do têrmo 442.123 - Cumpra a
exigência.
D.G.R. Distribuidora Geral de
Rolamentos S.A. - Na alteração
de nome do têrmo 448.220 -Cumpra a exigência.
Emprêsa Jornalista "O Repórter
de Santo André" Ltda. transferência do têrmo 460.479 Cumpra a exigência.

,Discalbráa - Distribuidora Brasileira de Calçados Ltda. - Na

transferência do têrmo 459 956 Cumpra a exigência Guanauto Veículos S.A. - Na
transferência do Varino 470.676 - Compra a exigência.
Antônio Francisco Alves - Na
transferência do 'Urnas 475.338 .1
Cumpra.exigência.

No 601.474 - Ind. Semeraro S.A.
Metalúrgica em Gerais:- Arquive-Se
..: processo.
N9 607.308 - Brother Industrie
Ltd. - Aguarde-se solução do pedido
de transferência.
No 634.908 - Daplex S.A. Indústria e Comércio. - Aguarde-se modificação de firma.
No 635.669 - Patlums Caron. - Aguarde-se solução do pedido de
transferência.
No 635.945 - Partiam., erron Aguarde-se solução do pedido de
transferência,
10 839.292 - fiel:oures Limited Aguarde-se o pedais d•- transferência.
N 9 639.777 - Core Soregelo Ltda.
- Aguarde-se sulução do peclilo de
transferência.
Ns 840.883• - Romano Guareldi
Aguar de-me soluçar. do P edido de

transferência.
I No 642.089 - inda. Esmaltarte Li-

mitada- Aguarde prazo.
Ne 848.898 - Organização rad de
Serviços Ltda. -. Aguarde prazo •
complete e. taxa.

• Prorrogação de marca
No 377.423 - andorinha - Clame:
38 - J. S. Lopes Cia. Ltda. Prorrogue-se o registr oretificandose a data para 9-11-1949.
No 401.312 - MIlward - Classe:
12 - Nealle rndustries Limited Prorrogue. se O registro com averbação de contrato de exploração a favor
de companhia Brasileira de Linhaa
para Coser - por des. de 17-9-1962.
140 413.742 - Seta -r Classe: 11
- Gebr. Weyersberg Prorrogue-me
o registro até 23-5-1968.
N9 414.173 - Walther - Classe:
18 - cark Walther - prorrogue-se o
registro ale 31-1-1.969.
N. 463.568 - Semer - Classe: 11
- Indústria Seineraro S.A. - prorrogue-se 3 registro eus face do despacho de Dir. Geral dado no T.
60.1474.
NI 465.751 -_
- Classe:
3 - Lecten S.A Indústria Palmasaunas -- Prorrogue-se o regastro.
.014 - AGFA - Classe: 1
- Agfa Aktiengesellschatt - prorrogue-se a registro até 254-1971.
N. 485.015 -- A GFA - classe
8 - Agfa Akti engesellschaft Prorrogi eâse o registro a té
25-1-971.
• 48S.016 -A GF A- classe 18 -- Agfa Aktiengesellsehaft
- Prnri ogue-se o registro até • ..?
25-1-971.
N. 481.018 - A GF A - elasse 38 -- Agfa Aktiengesellschaft
- Prorogue-se . registro até ...
25-1-971.
N. 518.431 - Nuas - classe 1
- Thempsonwerke Geselt abais
Mit Ilesehrankter Haftung Prarrogse-se o registro até 23-1-63.
N. 5'.6.432 - Nimos - classe
411 - Thomp sonwerke Gesellschaft
Mit Bes chrankter Raftung Pror
rogue-se o registro até 23-5-968.
N. 5';6.393 - Sabonetes Pira classe 48 - Memphis S.A. Indústria de :aabonetes e Perfumarias
- Przirogue-se o registro.
N. 537.588 Ferrar ° -- classe 36
- Ferraria St Irmãos Ltda. Prorrogue-s0 o registro.
N. 537.977 - Dl &uai - classe
38 - Jan Milcza.nowski - Pror-roguc,ta: o registro.
N. 543,550 - Dagenan --: classe 2 - Cia. Quindca Rhodia Brasileira - Prorrogue-se o registro.
N. 548.499 - Rigoieto - filasse
48 - Cia. Wuimica Rhodiii Brasileira - Prorrogue-se o registro.
N. 570.057 - Multergan -classe 3 - Societe Dea Usines ChtRhone Poulene - Prorra.
gue-3e o registro.
N. 570.058 - Oparenol - classe 3 -- Societe Das Usines C/0ndques Rhone Poulene Prorrogue
o segistra.
N. 593.757 - Pombo - classe
35 --- Ernesto Rothsehlid BA.
tnd
gu eús
s ;ria e gi?stro
om?rcio - Prorrai 0 registro
N. 5r5 025 - Torrone de Laxo
- claase 41 - Renda Priori w
C?2, - Prorrogue-se' o registro
N. 595.172 -- Opilozol. Gomes
- chag a 3 - Bracco Novoth'°rapiea
as S.A. - Prorrogtie-s e. o registro.
?I, 595.689 -s Pastei= -- chalre
41 - Martins Irmãos & Cia. Prorrogue-se o registro.
N. 595.890 - Pasteur - classe
48 -- Martins Irmo& & Cia. 'Prorrogue-se o registro. •
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N. 595.692 - Pasteur - elas4
41.- Mastins Irmão Cia.
Prorrogue-se o rgeistro.
N. 595.893 - Pa.steur - ela."
46 - Martins Imito & Cia. Prorrogue-se o registro.
N. 575.940 - Distineta - dai
se 37 - Oscar Cardoso 8.A. CO
mércio e Indústria .- Prorroguei
se o registro.
N. 596.456 - Lorena - dam
41 - Indústrias de Fécula Cia.
Lorena - Prorrogue-se o regi*
tro.
N. 596.849 - Felinegron classe 3 - Wakaraoto S.A. Pro.
dutos Químicos e Farmacêutico*
- Prorrogue-se o registro.
N. 596.641 - Wakamoto classe 41 - Wakamoto S.A. Produtos Químicos e Farmacêuticos
- Prorrogue-se o registro. •
N. 597.163 - ?diz - • classe 3
- 3.A. Chaves - Prorrogue-se
o registro.
N. 593.552 - Polo - classe 34
- Ma/liaria Santa Isabel Ltda Prorrogue-se o registro retificamdo-se a data para 27-12-54.
N. 682.979 - Bois - classe 41
- N.V. Amsterdamsche Likeurs.
tokerif "T Lootsie Der. Even Lu.
cas Bois - Prorrogue-se o regi&
tro com averbação de contrato da
explorarão a favor de Erwen Lucas Bola Ltda . Despacho da
14-2-963.
N. 605.901
Firts - classe 11
- Firts Jóias. Ltda. - Prorrogue
se o registro.
N. 697.434 - Malesivel - das
se 5 - Companhia de Ferro Maleó.vel ELA. - Prorrogue-se o ta.
.gistro sem direito ao uso exclu
siva da palavra "maleavel".
N. 609.235 - Linola.n - elas
se 36 - Lojas Barbo Roupas S.A
- Prorrogue-se o registro.
N. 619.885 - Farmitalia classe 3 - Societá Farmacêutici
Itália - Prorrogue-se o registro
N. 821.325 - Vianello - ,caa
se 41 - Antônio Vianello - Pror
rogue-se o registro.
N. 621.323 - Pyrocel - cias
se 16 - Socrel Sociedade de Cl
mentos Refratários Especiais LI
mitada - Prorrogue-se o regia
tro.
N. 622.053 - Eletrauri - das
se 6 - Eletro Ilecânica Auri S.A
Indústria e Comércio - Prorro
gue-se o registro.
N. 622.058 - Terlizzi - cima
11 - Indústria de Artefatos di
Metais Terlizzi Ltda. - Prorro
gue-se o registro. •
N. 622.498 - `Aguarela do Brasil - classe 41 - Artefatos da
Papel Guri Ltda. - Prorrogue-si
o registro.
N. 622.732 - Amaryllis Octario Baracchil
classe 48
- Prorrogue-se o registro.
N. 622.733 - Gadacilina
classe 2 - Uzinas Chimicas Bra
sileiras S.A. - Prorrogue-se
registro retificando-se a data pi
ra 13-12-54.
tias*
N. 601.573 - Lacelon
23 - Minnesota Mbaing Ana
Pra
Manufacturing Corapany
irgue-se o registro.
•
N. 623.039 - Mac
- cause;
- Potassa e Adubos Químicos 4
Brasil S.A. Prorrogue-se o it
oca.
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N. 623.040 - Monopólio classe 44 - 8.A. Brasileira de
Tabacos Industrializados Sabrati
- Prorrogue-se o registro retira
cando-se a data para 13-12-954.
N. 623.178 - Pan-Hemogenon
- classe 3 - Instituto Nacianal
de Quimioterapia Ltda. - Prorrogue-se o registro retificando-se
a data para 18-12-954.
N. 623.689 - Gavea Tourist
Hotel - classe 33 - Companhia
Califórnia de Investimentos Prorrogue-se o registro.
N. 624.137 - Columbla - classe 36 - Nego Achcar - Prorrogue-se o registro com exclusão.
de bolsas, meias, camisas e camisetas.
N. 625.658 - .Enameloid clas se 1 -"The. Sherwin
Co. -- Prorrogue-se o registro
N. C23.243 - Do Minus - classe 30 -De Millus Comércio e
Indiaaria de Roupas S.A. - Pror
rogue-se o registro.
N. 626.693 - Intimo' - classe
36 - De Minus Comércio e Indústria de Roupas S.A. - Prorrogue-so o registro retificando-se a
data para 11-1 2955. .
N. 626.695 - Bacvirus - classe 3 - Laboratório Yatrepan
S . A . - Prorrogue-se o registro.
N. 627.192 - Biscoitos de Mel
Estoril - classe 41 - J.P. Abreu
& Cia. Ltda. - Prorroguea p o
registro para distinguir biscoitos
do mel.
N. 627.975 - M. Vitamina C
- classe 3 - Laboratório M edicinal Ltda. - Prorrogue-se o registro considerando-se como distintivo a forma cie representação
da marca.
N. 638.119 - D R U - classe
1 - E.F. Drew & Cia. Ltda. Prorrogue-se o registro.
N. 623.367 - Chave de Ouro
- classe 3 - Dragaria Chave do
Ouro Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 628.622 - Novelas do Muido - classe 32 - Cia, Melhoramentos de São Paulo Indústrias
de Papel - Prorrogue-se o registro.
N. 628.4323 - O Pequena Escultor - classe 49 - Cia. Melhoramentos de São Paulo Indústrias
de Papel - Prorrogue-se o registro.
N. 628.624 - Brotinho - classe 38 - Cia. M e lhoramentos de
São Paulo Indústrias de Pap e/ P- •
n r,^'-frO.
N. 630.121 - artini - classe 41
Jfil S.P.A. ^-^
tante do clichê.
N. 631.968 - Tragamid - classe 46 - S.A. Indústrias Reunida.
F. Matarazzo - Prorrogue-se o
registro.
N. 631.998 - Livrocruz - cias
se 32 - Livrocruz Divulgadora
S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 632.205 - Segurex - classe
10 - Laboratório Brasileiro de,
Modic.mentos Ltda. - Prorrc ,g,uese o registro.
N. 632.342 - Sempre Viva classe 31 - são Paulo Alpargatas
S.A. - Prorregue-se o ragastro.
N. 632.424 - Atomiseur cle ga 48 - Compagnie Belge Des
Pri:duNs Odol S.A. Se o r..r''-,.. tro corsiciPranclo-s, , ara
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N. 632.515 - Creme Sanitário N° 633.485 - Babette - Classe dores do &Ma: e Café - Pror
- classe 46 - Manufatura de 36 -- Eme-avais Babette Ltda. - rogue-se o registro retificando-se
Produtos King Ltda. - Prorro- Proreogue-se o registro.
a data para 27-12-954.
gue-se, o registro.
No 623.486 - Babette - Classe
N. 638.284 - Sucrinha - clasN. 632.720 - Estrela - classe 37 - Enxovais Babette Ltda.
se 41 - Cia. União das Refina49 - Manufatura cl?! Brinquedos Prorrogue-se o registro.
dores de, Açucar e Café - ProrEstrela S.A. - Prorrogu e -se o reNo 033.484 - Super D. K. Agua rogue-se o registro retificando se
gistro.
Sanitária - Classe 46 - Agua Sa. a data para 27-12-954.
N. 633.485 - Babette - cias nita.aa Super Globo° Ltda. • - ProrN. 638.285 - União - .classe
se 36 - Enxovais Babette Ltda. rogue-se o registro.
41 - Cia. União dos Refinadores
- Prorrogue-se o registro.
N° 633.677 - Copag 139 - Cias, de Açucar e Café - Prorrogue-se
N. 633.486 - Babette - clas- se 49- Companhia Paulista de o registro retificando-se a data
se 37 - Enxovais Babette Ltda. Papei s e Artes Gráficas - Prosa para 27-12-954.
Prarrogue-se o regisctro.
N. 633.962 - Encanto - clasN. 638.826 - Charater - clasN. 633.484 - Super D.K. Agua• se 32 - Fernando Chinaglia Dis- se 17 - Papelaria Edna Ltda. Sanitária - classe 46 Agua tribuidora S.A. - Prorrogue-se Prorrogue-se o registro.
Sanitária Super Globo Ltda. - o reg:stro.
N. 638.827 - Caravana - clasProrrogue-se o registro.
se
17 - Papelaria Edna Ltda. N. 534.207 - Vinylastic - elas
N. 633.677 - Copag 139 - ciasProrrogue-se o registro.
49
Manufatura
de
Brinquese
•
se 49 - Companhia Paulista de
Estrela § . A . - Prorrogue-se
N. 639.086 - Santana - clasPapéis e Artes Gráficas - Pior- dosregistro.
o
se 45 - Companhia Comercial e
Prorrogue-se o registro.
N. 634.516 - Espasmoclase - Agrícola Santana - Prorrogue-se
• N. 630.309 - Glicolurnin classe 3 - Laboratório Farma- classe 3 - Laboratório Paulista o registro.
N. 639.197 Michelangelo cêutico Internacional S.A. - do Biologia S.A. - Prorrogue-se
Prorrogue-se o registro retifican- o registro retificando-se a data classe 1 - Colasuonno & Cia.
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
para 29-12-954.
do-se a data para 22-12-954.
N. 629.695 - Clipper clasN. 630.895 - Inpetral - clasN. 634.657 - Plastrela - clas41 - Café Clipper Ltda. se 6 - Impetrai S.A. Indústria se 49 - Manufatura do Brinque- se
Prorrogue-se
o registro.
Oamércio
Prorrogue-se
o
redos
Estrela
S.A.
Prorrogue-se
e
gistro.
o registro.
N. 640.092 Chopp Bar HanN. 634.683 - Tricodermina - seática - classe 42 - Companhia
N. 631.746 - Tucha,ua - classe 43 - Cunha & Cia. Ltda. - classe 3 - Laboratórios Moura Cervejaria Brahma - ProrrogueBrasil Orlando Rangel S.A. - se o registro.
Prorrogue-se o registro.
N. 640.095 - Cervienna - clasN. 631.938 - Bitter Lusitania Prorregue-se o registro.
- classe 42 s.- Companhia CerveN. 634.705 - Laina - classe se 43 - Companhia Cervejaria
jaria Lusitania - Prorrogue-se o 36 - Calçados Jubileu S.A. In- Brahma - Prorrogue-se o pgisregistro retificando-se a data pa- dústria e Comércio - Prorrogue- tre.
N. 640.096 - Emblemática ra 9-1-955.
se o registro.
classe 13 - Companhia CervejaN. 631.939 - Fernet Lusitania
- Cavallaro - clas- ria Brahma - Prorrogue-se o re- classe 42 - rampanhia Cerve- se,N.40635.375
- Cavallaro & Cia Ltda. gistro.
jaria Lusitania - Prorrogue-se o - Prorrogue-se
o registro retifiregistro retificandO-se a data pa- cando-se a data para
N. 640.882 - Emblemática 21-12-954.
classe 49 - Sociedade Importara 9-1-955.
N.
635.501
Banho
de
DesN. 631.940 - Licor de Anis Ludora e Exportadora Sol Ltda. sitania - classe 42 - Companhia carga Indiano - classe 4 - In- Prorrogue-se o registro.
Reunidas José Steffanini
Cervejaria Lusitania Prorrogue- dústrias
- Prorrogue-se o registro.
N. 640.885 - Nascimento se o registro retificando-se a da- S.A.
N. 635.673 - Le Muguet Du classe 42 - Vinícola Nascimento
ta para 9-1-955.
Sonhem - classe 48 - Perfuma Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 631.941 -• Vinho Quinado Carola
- Prorrogue-se o registro
N. 641.238 - Desart classe
Lusitania - classe 42 -- Compa615.943 - Cegonha - clas- 17 - Usina Nacional Indústrias
nhia Cerveáaria Lusitania - seN.
28 -Masi & Cia. Ltda. - Pror- Química.; S.A. - Prorrogue se o
Prorrogue-se o registro retifican- rogue-se
o -registro.
registra retificando-se a data pado-se a data para 9-1-955.
635.947 - Bouquet Alpino ra 1-3-954.
N. 631.957 - Cruz de Malta - - N.
48 - Masi & Cia. Ltda.
N. 642.216 - Carnaval Atlânclasse 1 - União Fabril Expor- - classe
Prorrogue-se o registro.
tida - classe 32 - Atlânticia Citadora S.A. (UFE) - Prorrogue636.383 -- União - classe nematográfica S.A. - Prorrose o registro Sem direito de uso 11N.
- Companhia Mercantil o In- gue-se o registro.
de c& vermelha na cruz de consdustrial Engelbrecht - Prorro642.217 - Amei um Bich aro
rogue-se o registro.
gue-se
o registro retificando-se a - N.
tarife do clichê.
ciasse 32 - Atlântida Cinemadata
para
27-12-954.
No 631.96 - Tragamid - ClasS.A. - Prorrogue-se o
636.524 - Gazeta Juvenil tográfica
se 46 - S. A. Indústrias Reuni- - N.
N. 642.492 - , Esfinge - clasclasse
32
Fundação
Gaspar
das F. Matarazzo - Prorrogue-se Libero - Prorogue-sre o registro se 41 - Salmac Salicultores de
MOssaró Macau Ltda. - Prorroo registra.
tetifica:ado-se a data para .
gue-se o registra.
No 631.998 - Livroluz - Classe 26-12-954.
N. 642.741 - Amyr - classe 1
32 -- Livroiuz Divulgadora S. A.
N. 6a6.738 - Foscolor - clas- - Marcelo Panzoldo - Prorro-- Prorrogue-se o registro.
No 632.205 - Segurex - Classe se 1 - Ideal S.A. Tintas e Ver- gue-se o registro.
10 -- Laboratório Brasileiro de Me- nizes - Prorrogue-se o registro.
N. 642.822 - Rumaria Bellard
N. 636.829 - Missouri - elasdicamentos Ltda. - Prsrrogue-se
elasae 42 - E. Manograsso
de
22
Lanifício
Srlrlograand•.nse
o registro.
S.A. Distilaria Bellard - ProrroS.A.
Prorrogue-se
o
registro.
No 632.342 - Sempre Viva N. 637.519 - Emblemática - gue-se o registro retificando-se a
Classe 31 - São Paulo Alpargaclasse
23 - Lanifício SuIrlogran- data para 25-1-955.
tas S. A. - Prorrogue-se o reN. 643.956 - Picapau - clasdensa
S.A. - Prorrogue-se o registro.
se 11 - Christóvão Fernandes gistro.
N9 632.424 - Atomiseur 637.749 - Sabão Barrinha Ferragens o Mateis S.A. - Piora
Classe 48 - Compagnie Belga des - N.
classe 46 - lbraes S.A. Su- rogiLsie e registro.
Produits Odol S. A. - Prorro- cessores
N. 643.613 - Crystaea Iodados
de Moraes & Cia. gue-Se o registro considerando-se Prorrogue-se o registro.
- classe 3 - Laboratório Paulis-a'os para tuocador.
N. 637.791 - Excelsior - clas- ta de Biologia S.A. - ProrroN o 632.515 - Creme Sanitário se 9 - Excolsior Accordions Inc. gue-se o registro.
- Classe 46 - Manufatura de --- Prorrogue-se o registro.
N. 643.795 -UEME-clasProdutvã KIN, Ltda. - ProrroN. 637.950 - Potras Maja - se 1. - União Mechanica Ltda.
gue-se o registro.
classe 4E: - Myrurgia S.A. - - Prorrogue-se o registro retifiNo 632.720 - Estrêla - Classe Pmrrogt e-se o registro retifican- cando-so a data para 28-12-954.
49 - Manufatura de Brinquedos do-se a data para 6-12-954.
N. 843.964 - Tegotex - ciasEarela S. A. - Prorrogue-s• a
N. 638.283 - Glaçucar - clas- se 28 - TH. Goldschmidt A.G.
rea istro
se 41 -- Cia União dos Refina- - Prorrogue-se o registro.
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W. 844.81#- rndex - classe 48 Prorrogue.so o registro retificou- 14,1° 637.853 - Polar Beca - CiasStndart S.A. Indiu3tr1a • Ose do-se a data para 10 de janeiro ses 35, 36 e i9 - Companhia de Calçados - Prorrogue-se o remércio - Prorrogue-se o reges- de 1955.

Co.
N. 650.029 - Pavão - classe gistro.
41
- Torrefação e Moagem de
N. 644.675 - Ligia - elease
PRORRCGXÇÃO DE NOME
36 - Ligia Industrial de Calça- Café Vaccari Ltda. - ProrroCOMERCIAL
retificando-se
a
gue-se
o
registro
dos - Piorrogue-se o registro.
•
data
para
4-1-55.
N. 644.982 - Riomar - classe
Quimioterapica. BrasiN° 558.34t
Prorrogação
de
Frase
de
Pro30 - annar Mercantil S.A. leira Liimitadi Quimioterapica Bra-

paganda.
sileira Limitada - Prorogrue-se o reN. 605.018 - Fox o Melhor gistro.
Calçado do Mundo -- classe 38 Companhia Calçados Fax - Pror- N° 615.779 - Fábrica de Linhas Adoles Limitada - Fábrica de Linhas
rogue-se o registro.
N. 607.826 - Guara Torna a .Aaonis Lima ida - Prorrogue-se o reSede um prazer --, classe 43 - g:Oro.
Cervejaria Guara ELA. - Pror- 1•1 9 630.64;1 - Sociedade Comercial
rogue-se o registro.
de Ri-preseni ações Reg. do Brasil LiN. 561.428 - Repelex Repele' untada - sociedade Comercial de ReMosquitos e outros 1nstos - clas- presentações Reg. do Bras.' Limitada
se 3 - Companhia Q mica Rho- - Prorrogiu-se o regiseo.
dia Brasileira - Prorrogue-se o N s 631.0. 10 - Companhia Textil
registro.
Suo Maninho - .Companhia Textil São
N. 594.523 - A Tradição do álartinho
- Prorrogue-se o registro.
Comércio de Tecidos - classe 23 N° 641.674 - Indústria Metalúrgica
- Comércio de Tecidos R. Mon- átella Limitada - Indústria Metalúrgiteiro S.A. - Prorrogue-se o re- ca Stella L ;nítida' - Prorrogue-se o
gistro.
reg stro.
N. 632.392 - A Sua Palavra é
um Crédito em Tonelux - classe PRORROGAÇÃO DE TITULO DE
6 - 8 - 11 - 14 - 15 17- ES7 ABELECIMENTO
Aparelhos Zétricos Tonelux S.A.
Emp.esS Cosmos de
- Prorrogue-se o registro.
N° 604.211
N. 640.150 - Presença Gostosa Publicidade - Cjrd.SSC .32 - Empresa
da Italie - classe 41 - 42 - 43 Cosmos (+C Pablic.dade Limitada - Cantina &mento S.A. - Pror- Prorrogue-se o registro retificando-se a
data para 11-5-54.
rogue-se o registro.
9 630 .0'3 - Farmácia Imperial N. 647.417 - Uma perfeita Cozinheira as suas ordens - classe Ciasses 3 48 - Farmácia Imperial
8 - 11 - F. Capuano & Cir. Li- Limitada -- Pro.logue-se ó tegis.ro.
Casa do Peru - Clasmitada - Prerrogue-se o re st-o. sesN"19630.9c7
-. Dr. Rubens Franco de
N. 648.008 - Gostoso Má o Mello •e- 11
P .orrogue-seo r egistro.
fim - classe 44 - Fabrica d p CiFaraco Loterias- garros Florida S.A. - Prorro- • 638.i64
gue-se o registro retificando-se a C.asses 33 e 55 - Genáro •Hoporato
data para 31 de d"zembro de 1961. ~erice; Frraco - Prorrogue-se o reN. 650.759 - Ranchetro a Cal- gistro.
e-a que veste a famina com pouco .N o 637,9i7 Módas FLIda Ciasdinheiro - classe 38 - Roupaa se i 36 e 37 - Mocas Hilda Limitada
S.A. Indústria Roupas Profissio- - Piorrog ie-se o reg:se°.
riais - Prorrogt.e-se o registro.
Depôseó Glória MaN' 638.t 92
Prorrogação de Insignia Comer- terial pai-a Construção - Classe 16
cial.
- Gabriel do Nascimento Cepeda o registro.
N. 630.648 -. Reg. - classe - Prorrogue-se
Classes 8
Lobras
N° 040. 1 )59
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6-- 7 - 12,
14,
15,
36,
38,
48
e
50
Lojas
8 - - 11 -16-17-3539 Brasileiras d e Preço Limitadi- Socie- 41 - 45 dadeAnôau-.a .;- Prorrogue-se o registro
Sociedade ,Cemercial de R,.pre- N° 640.149 Cantina Sorrentó senta,ções Reg. do Brasil Ltda. - Classes 41, 42 e 43 - Cantina Sorrento
Prorrogue-se o registro.
Soe edade Anónima - Prorrogue-se o
N. 635.979 - Coenge - classe registro.
N v 641.333 - Edifício Rio Cd .-33 - Coenge5 41.. Engenharia e
ProrjacObti 1Vialees
ições - rrorroguP-se o re- rogue-se33o -registro.
gistro.
Camissaria Rio Bran623.91
C i rise
PRORROGAÇÃO A.1E EXPRESSÃO co
o:de Teci•-e3Lt
efat.T
r
:"d. os iDE PROT AGANDA
Prorrogue-:e o registro retfficando-se a
1•79 645.009 .- A medicação pura data para 28-12-54.
N 595 030 - Fábrica Confiança
e.juda a eera - Classe 3 - Instituto
Medicamenta Fontoura Sociedade Anó- Classe 41 - A Companhia Produtos
,Confiança Soc'edade Anónima - Prornima - Prorogue-se o registro.
I• rolaregi stro
de 1955.
PRORROGAÇÃO
DE
SINAL
DE
N. 651.107 - Doblin - classe
i EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PROPAGANDA
47 - Indústria Brekin Dover LiPRORROGAÇÃO
mitada - Prorrogue-se o regis- Isl° 631.061 •
Hznpreza de Trans- PRORROGAÇÃO DE MARCAS
tro retificando-se a data para 13 portes Marumby Limitada
- Classe 33
de janeiro de 1955.
- Empreza de Transportes Marumby
Rie. 30 'de junho de 1964
Saude - classe Lim tada - Prorrogue-se o registro.
N. 651.023
41 - Anderson Clayton & Co. N° 637.851 -- Calçado Polar para I
9 397 340 - Guaranâ - Classe 41
B.A. - Indústria e Comércio - andar e durar - Classe 36 - Com- - Moinhos- Unidos Brasil Mate SoProrrogue-se o registro retifican. o...ah:a de CiNad.4 D.N.S. - Pror- I ciedade Anônima P.orrogue-se o seastro ret ficando-se a data' para 11 de
do-se a data para 10 de Janeiro rogue-se o registro.
de 1955.
N° 637.852 - Detxe o seu filho pu- setembro de 1948.
N. 651.024 - Congo - classe lar.... co aso talçado Polar - Clas- N° 400.403 --- Tigre - elasse 37
41 - Anderson clayteo & Co. se 36- Coree..e.1-ia de Calçados D.N.B. - Lanifieo Capp'oSociedade ArmóniS.A. - Indústria s Comércio - - Prorogue-s
tgistro.
ma - Prorrogaçào de registro.
Prorrogue-se o registro.
N. 844.984 - Riomar - classe
37 - Riomar Mercantil S.A. Prorrogue-se o registro.
N. 645.007 - Rothelmin classe 3 - Instituto Medicamenta
Fontoura 13.A. - Prorrogue-se o
registro.
N. 645.843 - Cortume Franco
Brasileiro (C.F.B.) - classe 35
- Cortiume Franco Brasileiro
S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 646.080- M. Supra - ciasse 38 - Abreu Loureiro Tecelagem e Confecções S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 649.214 - Kley - classe 17
- Roberto Pereira Cabral da Hora - Prorrogue-se o registro.
N. 649.215 - Kley - classe 38
- Roberto Pereira Cabral da Hora - Prorrogue-se o registro.
N. 850.753 - I3.P.I. - classe
16 - Sociedade Paulista de In.
vestimentos Ltda. - Prorrogue-se
o registro retificando-se a data
para 28-1-955.
N. 650.762 - T. Mala - das-.
se 41 - Frigorifico T. Mala S.A.
- Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 25-1-955.
N. 850.766 - Diamante - elas
Se 48 - 'bramam Indústria Brasileira de Materiais Para Polimente S.A. - Prorrogue-se o registro retificando-se a data para
28-1-955N. 650.767 - Mayflower classe 8 - Cia. Importadora de
Produtos Americanos Cipra
Prorrogue-se o registro retifican-.
Õ3-se a data para 28-1-955.
N. 650.989-- Rose Marie
classe 41 - Indústrias de Chocolate Lacta S.A. - Prorrogue-s e o
registro retificando-se a data para
10 de janeiro de 1955.
N. .650.990 - Oure Preto classe 41 -_ . Industrias de Chocolate 'Lacta ee.A. - Prorrogue-se
o registro retificando-se a data
para 10 de janeiro de 1955.
N. 650.991 - Lacto Mi - elasBe 41 - Indústrias de Chocolate
Lacta S.A. - Prozrogue-se o registro retificando-se a data para
10 de janeiro de 1955.
N. 651.002 - Liso Cuins classe 3 - Instituto -Pinheiros
Produtos Terapeuticos 8.A. Prorrogue-se o registro retificando-se a data para 10 de Janeiro

N

Classe

N

Agôsto de 1964

It` 410.236 - Eurmia - Classe 32
- Espólio de Antonio Gomes Martins
Abelheira - Prororgue-se oreg'stro
com os e xemplares de Rolhas 9-11 re.
tiftcando-se a data para 25-6-49.
N° 438.358 - Joi a- Classe 36 Meias Star Sociedade Anónima - Pror
rogue-se o registro.
N° 440.655 - Lojas das Calças Classe 36 - Felix Malthus Pessoa de
Souza Carvalho - Prorrogue-se o registro:
N° 440.656 - Esquina das Calças Classe 36 - Felix Màthus Peiso ade
Souza Carvalho - Prorogue-se o registro.
•
'hl* 454:940 - Sagres - Classe 36
Fábrica de Calçados Rival Sociedade Anónima - Prorrogue-se o registro.
W. 483 .702 - Riakà - Classe 9
- Músicas e Instr . -lentos Casa Manou
Sociedade Anil:mini. - Prorrogue-se o
registro.
Classe
Isi s 508.593 - PrecImax
- Precimax Sociedade Anônima Prorrogue-se b registrO.
N• 532.419 - Salte - Classe 8 Duarte Neves 8 Companhia Limitada
- Prorrogue-se o registro.
N.° 533.906 - Agostinho Bom,
classe 41 - Frigorifico Wilson do
Brasil S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. o 537.589 - Elton classe 8 E. Guimarães & Irmãos Ltda Prorrogue-se o registro.
N. o 558 567 - 556 567 -- Trifolium Sempre Floreat, classe 35
- Ostermayer & Cia. Ltda Prorrogue-se o rey,irtro retitleondo-se a data para 18-11-52
Oceania classe
N. o 577.060
Prorro41 -'Ricardo Savio
gue-se o registro.
N. -0 579.981 - Iofoscal, ebsse
3 --- Sir James Murray do Brasil
S.A. Produtos Farmachutieos Prorrogue-se o reg1stro retificando-se. a data para 10-10-53.
- N. o 583.101 - Balarsen, :1..asse
3 - Sndo.Laboratories Inc.
Prorrogue-se o registro.
N. o 598.958 - Arco Lis, classe
2 - Réllo Ramos da Costa Prorrogue-se .0 :e eistro com exclusão de defumados.
N.o 603.829 classe 21
P:orro- Dover Corporation.
gue-se o retro.
N. 60.5 164 - Dielectra
1 - Isofil S.A. Fio: Gabos e Material , Isolantes. -. Prorrogue-se
o registrO.
•
N.° 605.185 - Isolectra,
Ne
1 - Isof : 1 S.A.. Fios e Canos e
Materiais Isolantes. - Prorronve-s:e o ree2stro.
N. o 605.166 _ Electrofil. cl•Ásse
1 - 'seri S.A. Fios e esmo e
Mater'ais Isolantes. - Prorro
;me - ri, o regfstro.
N.° 606 643 - Olbut.
Química Médica Parrna ... 5 n'ca
prorro,"ne e o re:•:-1str.
F A.
Retifiertito-' e a data para R.1-54
N."
641 - Perecort, elos.
3 - Qohnica Médica Far-aacén
tica S A. - Prorngue-se o rt,gi.
tro.
N." 008.911 - 20 Car
classe 1 - Borax Consordated LImited• - Prorreguees o re o:'-.1- rz,.
ar • né,
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N. 0 610.588 - Velas Brilhante,
- Classe 46 - Mario rissbelo de Oliveira Prorogue-se o registro com averbação de contrato
de exploração a favor de Companhia Luz Stearica, por despacho
de Diretor Geral de 20-6-1944
N.° 612.506 - Neverrip, alasse
10 - Comércio e Indústria Irmãos
Sahagoff S.A. - Prorrogue-se o
registro retificando-se a data
para 26-4-54.
N. o 613.802 - Saquinho, classe
48 - Indústrias Maccdo Serra
S.A. - Prorrogue-se o registro.
N.° .619.602 - Vingadores, classe 32 - Editorial Bruguera Ltda.
- Prorrogue-se o registro.
N. o 619.603 - Mata 7, classe 32
- Editorial Bruguera Ltda. Prorrogue-se o registro.
N. o 637.747 - Sabão Moraes,
classe 46 Moraes S.A. Ind. e
Com. Sucessores de Moraes & Cia.
- Prorrogue-se o registro.
Guri, classe 41
N. o 638,573
- Ernesto Neugebauer S.A. Indústrias Reunidas. --- Prorroguese o registro.
Prorrogação de frase de propaganda:
N. o 531.775 - Geloroatic Refrigeração mesmo no sertãa, classe 8 - Ibesa Indústria Brasileira de Embalagens S.A. - Prorrogue-se o registro.
Prorrogação de sina Ide propaganda:
N. o 570.297 - Intersul, classe
33 - 50 - ComparNa Intersul
de Crédito Financiamento e Investimentos. - Prorrogue-se o
registro.
N. o 600.740 - Emblemática,
classe 13 - 50 - Companh i a Intersul de Crédito Financiamento
e Investimentos. - Prorrogue-se
o registro.
Prorrogação de expressão de
propaganda:
N. o 475.836 - Siml todos têm
vez no super crédito superbal,
classes 36 - 39 - 49 - Waldemar Paula Freitas Santos e Antônio José Gonçalves Moreira Leite.
Prorrogue-se o registro com"
averbação de contrato de exploração a favor de Companhia Brasileira de Equipamentos Esportovos
despacho de 14-12-82, pago mais
um período e claSses excedeotes.
N.° 475.837 - Você tem a certeza de comprar o melhor quando
compra superball, classes 36 - 39
- 49 - Waldemar Paula Freitas
Santos e Antônio José Gonçalves
Moreira Leite. - Prorrogue se o
registro com averbação de contrato de exploração a favor de Companela- Brasileira de Equipamentos Esportivos. - Despacho de 17
de abril de 1964, paga mais um
período e classes excedentes.
Prorrogação de nome comercial:
N.° 639.682 - Interbrasil Transportes Comércio e Representações
Ltda. - Interbrasil Transportes
Comércio e Representações Ltda.
- Prorrogue-se o registro

Texigénelate
N.° 170.402 - Cia. Comerciei
de Vidros do Brasil O.V.B. Cumpra a exigência.
N.° 385.262 - Instituto Bios
Laboratórios de Produtos Químicos e Biológicos Ltda. - Cumpra
a exigência.
N.° 392.272 - Indústrias Dante Ramenzoni S.A. - Cumpra a
exigêncoa.
N.° 394.724 - Artur Eberha.-dt
S.A. Indústrias Reunidas; Cumpra a exigência.
N.o 395.273 - Antenor de Vivo.
- Cumpra a exigência.
N.° 400.404 - Lanifício Cappio
.S.A. - Cumpra a exigência.
N.° 402.784 - Gagliano & Cia.
- Cumpra a exigência.
N.° 402.734 - Gagliano & Cia.
- Cumpra a exigência.
N. o 405.544 - Instituto le Teltornas Yazigi Ltda. - Cumpra a
exigência.
N.° 406.093 - Comércio c Indstria Ihmãos Sahagoff 3 A Cumpra a exigência.
N.° 414.025 - Cowsnhia In dustrial Brasmotor. - Cumpra
exigência.
N.° 414.605 - Tecidos Ca sa da
Época S.A. Importação e Exportação. - Cumpra a exigência.
N. o 414.643 - Badische . Anilin
& Soda Fabrik Aktiengesellschaft.
- Cumpra a exigência.
N.° 429,456 - Veb Falz Und
Heftma.schinenwerke Leipzig. Cumpra a exigência.
N.° 439.254 - J. ! P. Cuats
mited. - Cumpra a exigência
N. o 444.552 - companhia Clty
Paulista de Terrenos e Melhoramentos. - Cumpra a exigência.
N. o 444.876 - Lojas Assumpção
S.A. Comércio e ImportaçÃo. Cumpra a exigência.
le. 0 480.640 - Plant Protection
Limited. - Cumpra a exigência.
N. o 457.248 - Cinzano Limited.
- Cumpra a exigência.
N.° 489.054 - Rádios AssuraNão S.A. - Cumprá a exigén-cia.
N. o 459.065 - Rádios Assumisção S.A. - Cumpra a exigência.
N. o 462.018 - Irmãos Palhano.
- Cumpra a exigência.
N. o 469.629 - Química Dalfirló
Ltda. - Cumpra a exigência.
a1. 0 470.058 - João N. Frazão
& Cia. - Cumpra a exigência.
N. o 471.390 - The Universal
Company. - Cumpra a exigência .
N. o 472.005 - 472.006
472.007 - lialtrich S.A. Indústria Comércio e Agro. - Cumpra
a exigência.
N. o 476.540 - Sotto Maior S.A.
Tecidos e Armarinhos. - Cumpra a exigência.
N. 482.353 - Correntes e Engrenagens Coragacé S.A. - Cumpra a exigência.
N.° 483.350 - Novasco convemtora e Imobiliária Ltda. - Cumpar a exigência.
N. o 485.752 - Centromint Company Establishmant. - Cumpra
a exigência.
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N.o 387.538 - Lojas AssumpN.° 830.233 - Philip Morris Ins
Ção Z.A. Comércio e Importação. corporated. - Cumpra a exigên- Cumpra a exigência.
cia.
N. o 495.611 - Distribuidora
N.° 639.234 - Philip Morri, InMatonense de Bebidas Ltda. corporated. - Cumpra a exigénCumpra a exigência.
N . o 502.731 - Estabelecimento aia
Mecânico Tupan S.A. - Cumpra
a exigência .
NOTICIA RIO
N.° 510.928 - Borsa S.A Produtos Químicos Farmacs; e CoaNotificações
mélicos.. - Cumpra a exigência.
N. 0 521.806 - Zavody Jana
Termo:
Svermy Narodni Podnik. - OnnN.° 124.754 - Privilkxi,) de inpra a exigência.
vcnção: Processo para a urel.i:r1N. o 540.688 - Frigorífico Ar- ção de derivados de 1,4,
mour do Brasil S.A. - Cumpra zepina - Requerente: X,", Nor.
a exigência.
fmann La Roehe & Cie Societé
N. o 561.640 - Química M:tdica. Anonyme (F. Hoffxnann La RoFarmacêutica S.A. - Cumpra a cha & Co. Aktiengsellschaft.
exigência.
1 - Processo para a preparaN.° 51.3.439 -Sir James Mur- ção de derivados de 1,4 Mrizodiaray do Brasil S.A Produtos Far- zepina, caracterizado pelo fite do
macêuticos: - Cumpra a exigên- que se faz reagir um derivado de
cia.
Benzofenons. -da formula geral.
N . ° 576.631 - Macmatt S.A. - Na qual "R" representa hidrogênio alcoilo, alquenilo ou aralcoilo
Cumpra a exigê ncia.
N.° 583.569 - Socony Mobil 011 e R-2, representa hidrogênio, aiCompany Inc. - Cumpra a exi- coila, alcoxi, etc. etc. etc..
•
gência.
Retificação do pontos publicaN. o 584.867 - Emprêsa Gerin dos em 26 de julho de 1964, que
de Bebidas S.A .- Cumpra a exi- mixt publicado sem a f5rmula
acima mencionada.
Onda.
N.° 587.316 - Dannemann CoRETIFICAÇÕES
mércio e Indúsctria de Fumos Limitada Dancoin. - Cumpra a
O têrmo 122.831 privilégio do
exigência.
Invenção para "Aperfeiçoamentos
N.° 587.578 - Dr. Carmino Fal- em Sistema de Refrigeração ingetano Netto. - Cumpra a exi- cluindo meios de Descongelamento de Gás Quente" - de General
gência.
Co. Retifico o final do
N. o 588.549 - C. da Silva Ltda. Electric
1.0 ponto:
- Cumpra a exigência.
... dita porção em contai., térN. o 589.122 - Companhia de
Cimento Ipanema. - Cumpra a mico e a dita extremidade de
salda para manter pressões de
exigência.
N. o 589.173 - Albino Schadeck condensação de refrigerantes na
& Cia. Ltda. - Cumpra a exigên- dita porção de desconglanonto
quanto o refrigerante está circucia.
lando por ela, o dito conduto faN. o 589.636 - Padaria e Con- zendo o contato te,rmico com o dito
feitaria Rian Ltda. - Cumpra a restritor fixo de fluxo para limitar
exigécia.
o fluxo de refrigerante condensado
N. o 389.768 - Beewarn Propri- do dito compressor.
Atary Medicines Limited. - CumN.o 123.879 - Privilégio de inpra a exigência.
venção para aperfeiçoamentos em
N.° 590.413 - Armadur as He- ou
relacionados com um aparelho
litrao S.A. - Cumpra a ex igên- compreendendo um sistema de
cia.
electrodios semicondutores de N. V.
N.° 590.820 - 590.821 - Erua . Philips Gloe ila mpen faial eken.
N.° 12'1.157 - Privilégio de inny Lopes. - Cumpra as exigênvenção para aperfeiçoamento
cias.
antenas receptora de ondas hertN . o 590.858 - Lanvin S.A. zianas de Julio Casar Silva Lavi&(Trade Marks). - Cumpra a exi- nassa.
gência.
N.o 124.241 - Privilégio de inN.° 591.389 - Hunt Foode And venção para instrumentos indicadores elétricos de rsmis William
Industries Inc. - Cumpra a exi- Parker.
gência.
N.° 124.339 - Privilégio de inN.° 594.948 - IVIldo G. Schaeren & Co. 3.A. - Cumpra a exi- venção para aperfeiçoamentos em
ou referentes a limitadores de volgência.
tagem de N. V. Philips ' GloeilamN. o 602.186 - Compagnie de penfabrieken.
Saint Gobein. - Cumpra a exiN.° 124.591 - Modelo de utiliOnda.
dade para gravata com porta reN. o 602.993 - Herman Josias tratos de Jorge Nassim retifico o
S.A. Indústria e Comércio. - inicio do 1. 0 ponto - Gravata com
Cumpra a exigência.
porta retratos caracterizado pelo
N." 608.035 - Livraria Atheneu fato de apresentar em sua face interna e junto a extremidade inS.A. - Cumpra a exigência.
N.° 611.855 - Libertact 3 A, - ferior, etc.
Cumpra a exigência.
N.o 124.623 - Modelo de utiliN. o 638.529 - Robert BOsclt dade para
dispositivos para dasGlVIBH. - Cumpra a exigência. travar ohave galf de precisão de
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Manuel Rodrigues de Almeida
Amadeu Fasanella Bozar,
N.o 124.644 — Modelo de
dade para ndvo modelo de cadeiras
porta papeis de rodas de Baumer
Q138 Cia. Brasileira de .Equipamentos.
N.° 124.649 — Modelo de utilidade para nevo modelo de perfurader casco para ossos pequenos
de Baumer OBS Cia. Brasileira de
Equipamentos.
N.0 121.651 Modelo de utilidade para mlvo modelo de rolamento a plicável em cadeiras de ro.
das e andadeiras de Baumer OBS
Cia. Brasileira de Equipamentos.
N.o 124.656 — Modelo de utilidade para nevo tipo de protetor 'de
rosto para banho de sol de- José
Vie ira Lima.
N.9 124.719 — Privilgio de invenção para um nem° sistema para
copiar livros a base de fluidos de
Jorge Moysio Weber e Cbristiano
Steyer.
N.o 132.600 — Privilégio de invenção para nova disposição construtiva em meios para regular e
fixar no tensionamento selecionado
as correias de transmissão de fdrça
do motor aplicável em tãrnos mechicos e em máquinas operatriZes de Indústrias Romi EL A.
No 148.067 — Modeto Industrial
para nova confuração de rasto apra
solados de Indáustria de Calçados
leariti Ltda.
N.o 118.512 — Modelo industrial
peei um medidor de isolação de
Wral de Transformadores Ltda.
N.o 148.622 — Modelo industrial
para nova construção de rasto para
solados de Indústria de Calçados
deira de Industrial Móveis Csplendidos Ltda.
Ficam es pontos caracteristIcos
:03aixo mencionados republicados
jr
3 terem saído com incorreções
no dia 27-7-64.
ie o 124.616 — Modelo de utile,
•tliitiC para raSvo modelo, de poilteiro
de borracha de Baumer OBS Cia.
Braslieira -de Equipamentos para
um total de 2 poetes.
Na 121.647 — Modelo do utilid:- !e para nevo salto para botas
410 gesso
Baumer OBS Cia. Braf ;leira de Equipamentos.
N. o 138.763 — Privilégio de inxençãe para nAvo modelo de aspi3--tuor Para secreçOes muco, sangue
e. mcconio da e vias aéreas suPe
-rluesdonai'Dr.
F ' rnando Puri ta estabelecido nestd
cideee
N o 144.656 — Alude/o industrial
pira cabina de direção para eaniln' rio Daimler Benz Aktiengesellsehaft retifico o inicio do 1.9 ponto: 1 cabina de direção para caminhões, caracterizada pela coma
hineção das seguintes partietearidades. 1) em quadro etc.
PREVILÉGIO DE INVENÇÃO

TMO

249

91.314

Em 22 de dezembro de 1956
Requerente: Ferdinando Leopoldo
eellandi — SM Paulo.
Titulo Aperfeiçoasneuras em ou relativos e pulverizadores de liquides.
— Privilégio de Invenção.
19 —
klerfeiNamentos em ou ria puherizaderea • de Rieledee%
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eareaterkade 1111 paherbader apor.
ieiçoado de líquidos por usar como elemento de função e ao mesmo tempo
de montagem, 'uma peça plástica que
peefaz, ao mesmo tempo, em vários
pontos, uma função de guarniçfio de
vedação;
Total de 11 pontos.
=MO No 114.668
Em 22 de maio de 1959
Requerente: Licebncia-Patente-yerwaltungs — G. mi b. H. — Alemanha.
Titulo: Transportador oscilante exeitnclo electromagnéticamente com
salda alargado'. — Privilégio de Invenção.
19 — Tranaiortador oscilante excitante eletromagnéticaixtente, dotado
de salda para proprocionar urna altura igual a cada largura transportável do fundo da calha, caracterizado
por ser seu fundo de formato convexo e ou provido de chicanas constituidas 'por fólhee de retenção.
Total de 6 pontos.

metal nobre, earacemizad0 'Xeque O
banho que contém o campo:to mercuroso tem, adicionado a éle, um composto de prata, e ot o banho de intensificação tem editi :nado a êle um ou
mais compost e de ação interfacial,
fónicas, adequ dos, junto ou não com
um composto de ação interfacial neer
tônico, como estalelizador. Totel de
21 pontas.
Tell MO N9 120.795
Em 21 de abril de 1960
•
Requerent : .auro Felipe Roveri
— São paul .
Título: De ao aipo de suporte para
coador de t até. — Modelo de Utilidade.
1 9 — Nevo apo de suporte para
coador de *Zé, caracterizado por ter
um anel o ue recebe o coador, anel
aquele cor lugado per meio de uma
dobradiça 4 ter suporte em bonita de
chapa trio >guler, que fixa o conjunto
e qualque- paa ode por meio de simpies Prego .
''90 N° 124.089

TIMSell0 19
2 115.892
Eta 29 de dezembro de 1959

Etn dç novembro de 1960

Ag6sto de 1964
membro de disco. o extremo livre de
dito braço sendo adaptado para se
mover a uma taxa axnplicada peia
flexão -ds clizoo para operar o outro
manmemo.
Total de 10 pentes.
Em 12 de setembro de 1960
Requerente: Novigraf Indústria e
Comércio de Materiais de lesmada°
Leia. — Estado de São Paulo.
Titulo; Aperfeiçoamento em casessueorle para grampeadores de papéis
e outros — Patente de Invenção.
Privilégio de Invenção.
1 9 — Aperfeiçoamento em baressuporte para grampeadores de papéis
8 outros, caracterizada por ser oespoeta, a referida base-suporte, com
urna ampla área de tamanho variável
deemitaea por um contórno original
e formato variável, também disposta
com uma reentrância destinada a alojar a superfície a ser grarapeada, r rmitinclo ao grampeador "passear" sebre a dita strperficie, propiciando ao
operador, amplos recursos para fixar
o grampo, não semente nas proxiraa
dadez dez margens, como também, em
qualquer ponto da dita superficia, seja ela plana ou não-plasta, isto é, esferoidal, cilindrica, cónica e outras. Total de 3 pontos.

Requer ate: N. V. Pbilips, GeoeiTERMO Ne 125.900
len/pente oral eia — Holanda,
Apeaeiçoarneatos em ou reEm 16 de janeiro de 1961
ferentes a conversores de voltagem
de trem istorw. — Privilégio de InRequerente : Farbenfabriken Balta.
venção.
Aktiengesllschaft, Leverkusen-Bayer19 — Uma combinação de circuito %vela, República Federal Alemã.
atuo c allaate para converter urna Ponto caractertstico: "Processo de
voltagee 1 cohtfnua baixa . muna volnovos produtos reacionais da
tagem :riais alta, ecenpreendendo dois produzir
—
transiet nas de junção ligados em sun- •2, 3-climercepto-quinokalina".
Invenção.
plificae er simétrico e um enrolamaato 19 —'deProoeffio
de produzir nuas
ligado ntre 03 eletrodos coletor.s - produtos rede:anais da 2, 3-dimercapses tsr nsistores e tendo uma deriva- to-quaroxalina em modificação do proção ce arai ligada a um terminal da cesso constante do pedido de patente
fonte de voltagem continua baixa, termo n o (11.660, caracterizado pelo
comei: ação em que uma capacidade,
de que. aqui, 2, 3-dimercapto-quijuntas ente com a indutar.cia efetiva fato
ou seus produtos de substinos cl tulha coletores dos transistores noxalicna
tuição eão reagidos com compostos da
constá -ui um circuito ressonante, cuja fórmula R(n-2) X=0 reepectivammte
frege.: nela de resecorancia determina
XOH ou com os seus derivaprinc.paimente a frequência de ope- dos XAn2
respectiva/alente
ração da combmação principalmente Rea—le XAn, sendo que
An significa
mui valo . de pelo menos a magna o resto de um ácido, especialmente
orces i de magnitude que a freqüência dos ácidos halogenidrioos, R represenlimit: a' dos transistores, caracteriza- ta um resto ligado diretamente atrada pilo fato de que o circuito coletor vés de carbono a X, representar
ema or Ca cada transistor inclui um une grupo indiferente a halogenetos e
indr or pequeno em série com o cir- anidrido., ácidos, m é um índice de
cuite reascanante, evitando assim um --4, n é a valência de X, e X reprecurt r-cirzulto deste circuito pela caum elemento corno arakdo, anTERMO 1
29 121.535
peei Jade do dito circuito ressonante senta
timónio, bismuto, silício, estanho •
que
ido
o
~ter
relacionado
se.
boro.
len. 27 de julho de 19eu
torr a cendutivo. enquanto, adicional- Um total de 4 pontoe.
N. V. Philips' enoeteunpenfabrie- mate, ts efeito da pulsação de ligeçete foreecida ao eletródo base do
ken — Holanda.
tra easter é alongado.
TERMO 2
19 142.833
Titulo: "Aperfeiçoamentos em ou 7 otal de 6 pontos,
•
relativos a processos camadas exterEm 11 de :etembro de 1962
nas de meate nobre. eletricamente condutor, alere suporte não metálicos,
TERMO N9 124.689
Privilégio dÉ Invenção "Dispositivo
eletricamente não condutores, e prode pcoteção para louças, aplicável is
dutos obtidos pela realização dentei
Era
5
de
ciszembro
de
1960
.
pias".
Proeeeme"- — Privilégio de Invenção.
Irmãos Sagulla Ltda., estabelecidos
19 — Um processo de fabricar cama- Reqterente: Luternational Basic na &doas: de Jaboticabal, Estado de
da,s externas de metal nobre, eletrica- E emane Corpbration — Estados uni- São Pau/o.
•
mente conduto:ás, 'sobre suportes não d a de America.
1 9 — Dl:-positivo de proteção para
metálicos eletricamente não condu- Titulo: Dispositivo reagente a pres- louças, aplieável às pias, caracterizado
tores. ligei
ramente hidrófilos ou pelo a 10
pc: compreender uma capa ele rePrivilégio de Invenção.
menos superficialmente hidrofiliaados,
vasa 'Tento interno para a pia, feita
em que, depois da ativação da super- 1 9 Utxt dispositivo reagente a em casasse camada de borracha ou
fície suporte, para cujo fim ela é tra- resto de fluído para operar outro outro material flexível, e tendo a contada, era ordem de sucessão, com uma iecaninao tal como um interruptor figuração correspondente à cavidade
solução aquosa de um agente capas •si a.melhtuge, compreendendo um daquela, cepa esta aplicada cobrindo
de reagir com um computo mercuro- tremere de disco flexivel montado em Inteiramente as paredes internas de
ao, na presença de umidade. enquan- ira iavolucro e adaptado para ser ex- fundo e laterais da pia, e apenas proto se separa mercúrio metálico, e com
a um fluido sob pressão, carac- vida de orifício de fundo, concordansolução aquosa de a n composto ~- terizado por arranjo adjacente a peri- te ccm o de escoamento da morna; e
curou), co, Mera: - eee, essa super- feria de disco, proporcionando um ful- a dita cepa de reeeetauento podendo
fleie ativada é provida de uma ateu. cro sabre o qual o membro de desce ser dotada ainda, em sua borda, llera
40 de um composto de metal nobre, Retoma em resposta a. pressão de superior, de aba lateral contornante,
por meio de um agente redutor para fluido, e um braço tendo .un extree voltada roera fora.
&IN composto. com uma camada de I mo estruturalmente integral com o
Total de 2' pontos •
Requerente: Technical Manageos
Inc. — Canadá.
Titulo: notação de minerais contendo niópio, — Privilégio de Invenção.
1° — Em um processo de bone/idamento de mistures de minerais contendo niebio e de uma' grande quantidade de ganga, a dita mistura estando ent tamanhos de partícula adequados para alimentação para Retacão de espuma, as fases caracterizadas pela formação de urna polpa aquosa da dita mistura. sujeição da dita
polpa aquosa a notação de espuma.
na presença de um promotor catiónico do tipo de amina e um atirador
seletivo para o Mineral contendo niobio, contendo uma fonte de lona livres escolhidos do grupo que consiste
de lona fluoreto a fluor-silicato, e
coleta do concentrado de espuma contendo nióbio 'resultante, com o que é
obtido um concentrado de maior teorde. Nb2 05.
Total de 15 pontos.
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
torrar o prazo de 00 dias para o deferimento do pedido. Durante tese prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Wacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.9 636.265, de 3-4-64
I larga — Indústrias Químicas S. A.
Guanabara

ORY
Indústria Brasileira
Classe 1 Solventes e dissolventes minerais para
tintas. vernizes. esmaltes. 'preparação
para • o aperfeiçoamento do aço absor.
ventes, preparações e cores derivados
do alcatrão, tintas e vernizes a álcool.
preparações para colorir. tinturas corantes, laca e verniz para corrigir. matéria, corantes e descorantes. prepara.
dos para vulcanizar e soluções titula
das, tintas e vernizes para couros, tira.
manchas. hiposolfito de sbdio, cloreto
de sódio. soluções para reveladores so
lução para fixador, nitrato de cloreto
de amônio. cloreto de potássio, bromu
reto de amônia potássio e sódio. iodu
reto de amónia, ácido nítrico alumen
carbonato de sódio. idrosofito. idroquiaina, água oxigenada água raz. álcool
para, tina industriais, alvaiade. and-corrosivos, sais de arsênico usados na us.
dástria. corantes para uso na Indústria
mineral. creosoto para indústria. corarf
tes. para uso na indústria mineral. dissolventes. glicerina para uso na ilidascria. carbonate de magnésia. oxigênio.
potassa para uso na indústria cloreto
de zinco. cloreto de' cálcio. ácidos, arssnicos. bicromatos, carbonatos,
cloretos e sulfatos
Téfeno n.° 636.267. de 3-4-64
H laa — Indústrias • Quitnicas S. A.
Guanabara

Têimo n. 9 636.269, de 3-4-64
Carlota Augusta de Meira Lima
Guanabara

Termo n.9 636.273, de 3-4-64
(Prorrogação)
Ciba Société Anonyme
Sulça

PRORROGAÇÃO'
lndustria Brasileira

•MELOPAS

Têrnso n.° 636.274, de 3-4-61
(Prorrogação)
•
Chemische Werke Albert
Alemanha

PRONROGACÃO
U VI AC I D

Classe 3
Preparado vitaminado para lactente
Classe 11
Azul da prérsia, azul ultrainat. alumi- também indicado para a terapia e proaá, erva-doce, cravo, canela e pimenta nio
filaxia do raquitiamo
eia pó . para pintura, ácido nítrico,
do reino
aiumen, água oxigenada. água raz. álTérmo n.9 636.277, de 3-4-61
cool' para fins industriais, alvaiade.
Tênino n.° 636.270, de 3-4-64
(Prorrogação)
antt-corrosivos. ácido arsênico brilhanAncora Indústria e Comércio Ltda.
Companhia Cervejaria Paulista
tes a óleo. bromoreto de ambnio, bicroSão Paulo
São Paulo
matai, cloreto de sódio, cloreto de
amena), cloreto de potássio, carbonato
de sódio, corantes para uso na Indústria
minerai, creosoto para indústria, carboPRORROGAÇÃO
nato de magnésia, cloreto de zinco,
cloreto de cálcio, esmaltes, goma-laca
cERvE,JA
preparada, glicerina para esc na indústria, hiposolfito de sódio todureto
de ambnio. Adrosollito. laca massa á
Indústria Brasileira
o t.
base de óleo para correção fe pinturas.
..."
nitrato, óleos.. potássio de sódio potassio para uso no indtivsta. secantes
Classe 36
• • ....
..
....
CAI XA 216
L....
"dm.13-1.-áf.ifIll
para tintas, sais de arsênico usados
Calçados era geral
•, .41. , . PP CCAVEJArnii & i
na indústria, sulfatos. datas tintas a
• . .10AULI4TA -3"
álcool.. vernizes a ikool
Termo n.° 636:271, de 3-4-64
,.•
Ancora Indústria e Comércio Ltda.
Termo
n.°
634.275,
de
3-4-64—
São Paulo
Classe 42
(Prorrogação)
Cerveja clara, de baixa fertnentaçáa
Com p anhia Cervejaria Paulista
São Paulo
Têrmo n.° 636.278, de 3-1-64
Companhia Lupo-Agricola, COmercial e
Industrial
PRORROGAÇÃO
São Paulo
Clanse 1

.1,..349-.).
, „......... ,11.. . •

.

Indústrta Beasiteira
.i:PRORRO3AÇA0

Classe 36
Calçados em geral
Virmo n.° 636.272, de 3.4-64
(Prorrogação)
Ciba Société i1nonyme
Suiç-

TE.
Inuústria Brasileira.
Classe 46
Detergentes
Têm() n." 636.268. d e3-4-64
Carlota Auguata de Meira Lima
Guanabara

Clasmisi 33, 41, 12 e 43
Titulo

PRORROGAÇÃO

MELOCOL

Classe 42
Cerveja clara

Têrmo ta" 636.276. de 3-4-64
(Prorrogação)
• Companha Cerv ejaria Paulista
São Paulo

Classe 1
Azul da prérsia, azul ultramar. atinai
aio em pó para pintura, ácido nítrico,
alumen, água oxigenada, água raz, álcool para 'fins industriais, alvaiade.
PRORROGAÇÃO
anti-corrosivos, ácido arsênico, brama.
tes a óleo. brcmoreto de ambelo, bicromatos. cloreto de sódio. cloreto de
amônio, cloreto ck potássio, carbonato
de sódio, corantes para uso na indústria
mineral. creosoto para Indústria. carbonato de magnésia. cloreto dt
cloreto de cálcio, esmaltes. goma-laca
preparada. glicerina para uso na indústria, hiposolfito de sódio. todureto
de anaSnio, idrosolfito, laca. massa $
base de óleo para correção de pinturas,
nitrato, óleos. potássio de sódio. potássio para uso na indústria, secantes
para tintas. tais de arsênico usados
na Indústria, sulfatos. tintas, tintas a
Classe 42
álcool. vernizes a álcool
Ccrveja escura de baixa ierrnentação

Classe 36
Meias
Termo n.° 636.279, de 3-4-61
Perfumes Coty S. A. B.
Guanabara

UNE AWAY
• INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almíscar. águo
de beleza, água fadai, água de lavanda.
água de colónia, arminhos. água de
quina, água de rosas, água de citaste" amónia perfumada liquida est pê.
em pedras, para banho, brilhantina*.
bandolinas. batons, cosméticos para e
cabelo, pest:nas, aios e lsigod"
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ansTosa. cremes ara a pode. catisfe&
em pastilhas, em tabletes, em
¡rira em *rodam e em pilda
cremes para barbear, cremes deatal.
depilatória, desodorante". disso/venta
essências. extrata. estojo, de perfuma
creme para limpeza da pela. e para base
de pó de arros, esmaltes para unhas,
escavas piara dentes, cabeis, Mutila
dlios e unhas, fixadores para o cabeia
pestanas. ditos e bigodes, fivelas para
o cabelo glicerina perfumada para usa
de toucador. grampos para e cabelo.
para maquilagem. lança-perfumes. lo.
des. liquidas dentifriclos, em pasta, em
geléia de petróleo perfumada, lápia
abala em creme, em elixir e em pó.
liquida para ondulação, permanente,
lixas para unhas, bique, óleo" para o
cabelo, pasta e pós para dentes, pedantee, petróleo para uso de toucador,
pastas e pó para a. unhas, poli-posa
para pó de arroz, papéis perfumados.
carminados, e com pó de arroz, pentes.
pontadas perfumadas para o embelezamento da cutia, pon-pons, pé de
arroz
Termo a.° ' 636.280, de 3-4-64
(Prorrogação)
Rich. Klinger Aktiengesellschaft
Austria
•

PRORROGAÇÃO

Classe 31
Materiais para vedação e revestimento,
para fins técnicos e industriais, a saber:
atileis, arruelas, buchas, cIrculos, rolhes.
cordoalha, diafragmas, forros gachetas,
juntas, molas, tubulações, uniões, válvulas, artigos este fabricados de asbesto:. borracha, cortiça, fibra vulcanizade ot. de metal, não incluídos em outras
clasics
636.281.
de 3-1-64
Termo n.9
. Armações de Aço Probel 8 A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

2nchusttia

23U:4itei/ta

Classe 40
Protetores (acolchoados) para colchões
e móveis
Termo n.° 636.282, de 3-4-64 .
Armações de Aço Probel a. A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

PROBEL
)?t.'
Industria Brasdeirts
•

Classe
Molas e molejos cie qualquer espécie

Ta^ as• 636.283, de 3.444
Máquinas-Pemamatas
"Matam Brasileira Ltda.
São Paulo

‘MAFEBRA
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 6
Para distinguir: Máquinas para indústrias texteois em geral, máquinas e suas
parta integrantes para fins industriais,
máquinas de precisão, máquinas operatrizes, 'motores e suas partes, peças pare veículos, alavancas, alternadorea,
aceleradores, anéis de pistão, anéis de
tro-quimicos, aparelhos para recepção
pistão, anéis de esféras para rolamentos, anéis de óleo, anéis para facilitar
o arranque dos motores, anéis de seg
mento, autolubrificadores, arfastes. apamotores a explosão, máquinas amassa.
relhospara mistura de combustíveis de
deiras, máquinas amassadeiras, máqumas
amassadeiras de concreto e barro, maquinai de abrir chavetas, máquinas
afiadoras para ferramentas de corte,
máquinas para arqueação de embalagens e volumes, máquinas para afiar,
máquinas para ajustar, máquinas para
ajustar, máquinas de atarrachar, batedeiras, bielas, braços, burrinhos. blocos
de motores, bronzinas, blocos, barras,
bombas de ar comprimido, bonitos lubrificantes, bombas de circulação. bombas de combustível para motores. • bombas de água e gazodna asna automóveis, bombas hidráulicas, bombas centrifugas, rotativas de deslocamento e a
pistão, bombas elétricas, bombas para
dquidos, para pressão hidráulica e pc.
ra compressões. bombas elétricas para
pneumáticos. • brunidores para cercas,
máquinas batedeiras, máqu.rss brunidores, máquinas para bordar, máquinas
betoneiras, cruzetas, cilindros. catnbios.
Cabeçotes. 'camisas. cariar de embren
gens cárter de motor, cadelas comutadores. cubos de •piaras de embreagens,
culatras de cilindro do motor caixas
de lubrificação, carburadores cabeçotes
do alindro, cad.:as, cadeias cortantes
para entalhar, cardans, bombas de óleo,
maga mas para cortar 'rios, camisas para cilindros e trilhos, máquinas catadoras, caldeiras Máquinas da costura, máquinas adaptadas nas construções e ceie;
servaçao de estradas, corre de madeiras
e carretos, máquinas coara colar é moer
carie e legumes, máquinas classificado.
ras, máquinas de centrar maquinas para
. Máq uinas compresso..as, carretéis.
maquinas cravadeiras, carneiros hidráulicos, máquinas para ;abocar canhões,
máquinas para tabricar cigarros, máquinas para toirar cortiça, distribuidores de
gasolina dispositvoa de aaranque dife.
rendai, dispositivos de gnição elétrica
para motores, dínamos, fragas, descaiadeli-as para manteiga, desfibradores de
cana e forragem, máquinas desempalrador" máquinas debulhadoras, descasca.
donas, máquinas distribuidoras de concreto e barro, espuladeiras eixos de
direção, eixos de transmissão embreagens, engraxadores centrifugos para forias, engenhos de cana, expremedeiras
para manteiga, engrenagens para mancais, engrenagens de chemalhelras,
grenagens para eixos de manivelas, engrenagens de parafusos sem fim, engrenagens de distribuição, engrenagens muitiplicadoras, elevadores hidráulica3
exaustores para forjas, esmeris, espu
las, máquinas encanatorias máquina

assacador is, devedoras, máquinas dei vária outras indófician produtos (11+
esculpir, diafragma, engrenagens deJ mino' usados nu fadando; neve
niiria, na horticultura e agricu/bria
contando das válvulas, máquinas empiClasse 6 &adora, MT; Inas estaleiros, eixos de
comando, engrenagens para eixos de Motores elétricos alternadores, gerado.
contando das válvulas e para eixo de res, bombas de combustíveis para motonanivelaz mácOnas de estampar, máqui- res, válvulas de motores, velas, &na.
nas de e stica', máquinas para escava- mos, magnetos para motores, lubrifição de 1:rra, máquinas de ex -.aça° de cadores centrifugas, filtros para óleo,
turbinas, máquinas ventiladoras
óleo*. fi troa pane limpeza do motor,
Classe?
filtros p; ra ó eo, Moles de rodas Sresas,
fc ntalle,es para asndiçâo furatiei- Máquinas e aiapainas para serem usarei foi is, forjas, máquinas para furar dos exclusivamente na agricultura e
e centr r, fornalhas cara tratamentos horticultura- a saber: Arados, abridores
tertnicos má:atinas de fabricar papel. de sulcos, adubadeiras, ancinhos medi.
máquina: paia fabrico do fumo, máqui tacos • e empilbadores combinados
-nasprfbicgelo,qunaspr arrancadorea mecitnicos par agricultaguindas es, geradores para corrente con- ra, batedeiras para cereais, bombas
tinua. a alie 'nada, geradores de eletri- para adubar, celfadeinta, carpideiras,
cidade, gaze Ficadores de liquidas com- ceifado, para afloz, charruas para agribustivea guinchos, injetores para car- cultura, cultivadores, debulhadora',
burado: is, máquinas de impressão, Sor- destocadores, desentegradores, esmaga
escarrificado--dorespagicult,
nos, ir lustrlais (fornalhas, máquinas
Insuflai oras, máquinas amadoras, má- rea, enchovadeiras, facas para máquia
quinas de iivbr vasilhames em geral. nas agricolas, furadeiras, gadanhos,
máquir as rara fabricação de bebidas garras para arado, grades de discoa
refrige antes, de águas gazeificadoras, oudentes, máquinas, batedeiras Para
máquir as de arçolhar e tampar garra- agricultura, máquinas_ insetifugas ta4.
fas, ir Seleis as para engarrafar bebidas quinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoraa de serra,
e liqu aos, máquinas para colagem dos máquinas perfuradoras para a agriculrótulo C11 vasilhames, máulnas para tura. mquinas de plantar, ~tochaferme, tar e misturar bebidas, imitas uni- ruas, máquinas regadeiras, máquina de
versal i pa; a condutos d'água de Moto- roçar, de semear para sulfatar de
res e máquinas, laminadoras a frio e tosquie, de triturar, de esfarelar terra,
a qu ate para aços e outrra metais. para irrigado, para matar formigas e
lança .eiras, iubrifIcadores centrífugos outros insetos para burrifar e pulverimaga nas le lavar pratos e roupas, má- zar desinfetantes, para adu
bar. Para
quir is li vedoras, macacos e mancais agitar e espalhar palha, para
coda
algodao.
para
colher
cereais,
máquina*
êrroc. n' 636.285, de 3-444
amassadoras par fins 'agrícola de
S. L. Indústrias Votorantim
cortar árvores, para espalhar, para ca.
São Paulo
pinar, máquinas combinadas para acamar • culturar, de desbanca., para estilar máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenado.
res =clinica, raladores mediado" so•
los compressores para a agricaltrara,
tratores agricolas, válvulas para
maganas &grila:tias
Classe 23
Classe 24
Tecidos em g e -ai
Para distinguir: Veiculo.. suas partes
Termo_ a.9 6)6.284, de 3-4 -64
moveis, auto-carola!~ aviam, amor.
R --itaurante Anne Ltda,
istegrantea aros para bicicletas, anta
São Paulo
tecedores, alavancas de cambio, barus,
breques, braça para veiculo., bicada.
tu, carrinhos de mão e carretas, cad.
nhiles, caminhonete', carroamnbulealas,
pkolulocAçzo
carros-tratores, carros-berços, merca
tanga', carros-irrigadorm, carros-iasroças, carreceriaa, chassis, chapas, circulares para veiados. cubos de vai.
dustria BrasfferN,
culos, carrinilos para maquiam de ar,
cravar, corrediços para velados, cuba
Classes: 41, 42, 43 e 33
de rodas colmeias phra radiador.' da
Título de estabelecimento
veículos, dedigadeiraa, estribos. Gagaremos na. 636.287 a 636.293, le das rolante', elevadores para passagei3-4-1964
ros e para carga, engata para cansai
Naa.ex Indústria e Comércio S.A. eixos de direção, freios, froateiraa poma
Guanabara.
veiados, guidão, locomotivas, lana"
motocicletas, molas, motociclos. moaçargas, moto fugliea, manivelas, nimbai
ónibus, para-choques, para-lamas, para
brisas, pedala, pa.atees, rodes pare hácidetas, raios para veiados. raias pau
bicicleta, reboque", radiadores para Ira&
culoe, rodas para veiculos. seus, Uicicies, tonantes para veiculas. vage"
velocipedes, vareta de contraia de afogador e acelerador, boleis, troleibus, vimes de carros, toletes para remoa
Classes: 1, 6, 7, 21, 46. 47 e 36
Classe 46
Meu%
Alvejantes, amidos, anil, água de lavaClasse 1
Alcaol etílico, composições anu-dato- deira, água sanitária, cera para ames"
nauta: para combustíveis de motores de detergentes, esponja de ago. fósforos,
combustão interna, óleos brancos e óleos Raiaria, li de aço, pomadas para cata
industriais para uso na fabricação de çados, palha de aço, preparados para
coiméticos, no processamento e acondl- polir e limpar madeiras, vidros. metoM
nen itiddstrias quimicas e Wide e em e objetos, panos para polir e para Ia-

EIA CRAVO
E CANELA

VOTOU
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Termo n.° 636.297, de 3-4-1964
peza,. panos de esmeril e material abra"Ogide" Organização Guanabara de
111110 empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponaceoa, Isaortação, Distribuição e Exortação
Limitada
Nelas e • velas a base de estearias,
, Guanabara
sabões em pó. m flocos, esponjas de
- limpeza
Classe 47
õkos de qualquer espécie para ilumi•
nação. aquecimento e lubrificação. Pe•tróleo refinado, semi-refinado e não.
refinado, com ou sem a. mistura de
óleos minerais,, animais ou vegetais.
para a Iluminação, aquecimento, lubrificação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustivela provenientes de petróleos
Termo n.° 636.286, de 3-1-64
Nacex Indústria e Comércio S. A.
Guanabara
• NACEX INDIISTRIA E COURCIO 3.1;

Nome comercial
Termo ri .9 636.294, de 3-4-1964
Cynamid Quimica do Brasil Ltda .
Guanabara

CYANAIVIID

Termo n.° 636.303, de 6-4-1964
Pires Visciano
Cia. Ltda.
São Paulo

Moras

de 6-4-1964

LIngerie Kik: Ltda.
São Paulo

KIICI
Ind. Brasileira
Classe So
Impressos
Termo n." 636.311, de 6-4,1964
Manuel Pedro de Alcantara e 'rani
Campilongo
São Paulo

COMCIAL DE
MAQUINAS IRAMAR

Classe 26
Caixas, caixotes, cabos de picaretas.
pás e enxadas, desenpenade:ras e
escadas
•
Classe 8
Discos gravados
Termo • n.° 636.604, de 6-4-1964
"Lusbeti" Indústria de Biscoitos Ltda .
Termo n.9 636.299, de 3-4-1964
São Paulo
Agricobraz — Sociedade de Exansão
Agrícola e Comercial Ltda.
Guanabara
LUSBETI

YÁRA

Timo a . 636.310;

Casse 41
Termo ri.c 636.30, de 6-4-1964
Fornecedora de Bebidas B asília Ltda .
São Paulo

Titulo •
Tênno mo 636.312, de 64-1964
Auto Peças V tória Ltda •
São Paulo

VITORIA_
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo n.9 636.313, de 6-4-1964
Aki Filmes Ltda
São Paulo

CAIS DO PORTO;
=MJ HORAS
.Ind. Brasileira

Classe 8
Classe 3
Filines revelados.
Classe
33
Substancias qcímicas, produtos e preTitulo
BIUSILLL
Termo n.° 636.314, de 6-4-1964
parados para serem usados na mediu na
Empório Coringa Ltda.
•
ou na farmácia
Termo n.° 636.300, de 3-4-1964
São Paulo
Classe
42
•
Agricobraz
—
Sociedade
de
Exansão
Termo n." 636.295, de 3-4-1964 •
nsgaceira
peritivos.
Agrícola
e
Comercial
Ltda.
Aguardente.
ano
a
•
(Prorrogação)
CORINGA
batidas. brandy. bitter. cactaça cerva
Aktiebolaget Addo
Ind. Brasileira
Guanabara
las.
-cidra.
conhaque.
extrato
de
malte
Suécia
fermentado. ternet. genebra gengibirri,
Classe 5Q
gin. einger. kirsch. kummel. licores
Impressos
marasquinhos. (lactar. ou:errata. pois
ches, rum. suco de trutas com lcooi
Termo n.9 636.315, de 6-4-1964
vinhos. vodka e •ovnisky
Fábrica de Calçados Cacilda Ltda.
São -Paulo
Termo n.°, 636.306, 'de 6-4-1964
• Têxtil • lasp S.A .
Classe 33
.
CACILDA
São Paulo
Titulo
and.
Brasilelra
Classe 8
Termo n.9 636.301, de 3-4-1964
Classe 36
Cofres
JASP
Eloy Schwartz
• nn•n•n••
Calçados para homens, senhoras e
Termo ri.' 636.206, de 3-4-1964
Guanabara
crianças
(Prorrogaçào)
•
Classe
23
Tarmo
n.°
636.316,
de 6-4-1964
Standaísl Ou l Company
' Tecidos em geral
Bar e Mercearia "Praça do Comércio"
Limitada
Termo ris 636.307. de 6-44964
São Paulo
' Auto Peças Nélson Ltda .
C s o Paulo
PRL ÇA Lo •
COLTRCIO
'NELSON flnd. Brasileira
Ind. Brspileirs
•s.:lasse 33Classe 1
Titulo
luibslor emregado em óleos ara motoClasse 50
res a fim de diminuir. sua corrosividade
Térmo n.° 636.302. de 3-4-1964
Impressos
Classe
50
contra os metais do mancai e ara dimi- CAVE '•••-• Centro de Aerfeiçoamento
Impressos
de 6-4-1961
636.317,
Termo
n.o
nuir a sua tendência de tornar egajoss
de Vendas e Varejo
Bar e Restaurante Candeias Ltda .
Termo Is, 636,308, de 6-4-1964
as molas de segmento. formar bórras
Guanabara
São Paulo
E iadia Calcados Ltda.
ou de deter'orar os óleos ara oxidação
São Paulo
Termo n.° 636.298 de 3-4-1964
CANDEIAS
Eido Bastos Duarte
Ind. Brasileira
Guanabara

PARANOX t34.€014,

88

Ilad!Lt?Itileira

-

C. B. A. -

Classe 36
Calçados para homens, • senhoras e
crianças
Termo n.° 636.309. de 6-4-1964
Antonio Luiz Zambon
São Paulo

CENTRO BRASILEIRO
DE ABREUGRAFIA

DaZsaDi

CBIAÇOES

INFANTIS

Classe 33
Titulo

ldasse 33
Nome Corne:ciai

• Classe 36
Confecções

Cl-sse 50
I wpresso4

Termo n.9636.318. de 6-4-1964
Engenharia de Produção "E.G."
Ltda . S/C.
São Paulo

IndM;asileira
Classe 16
Para distinguir: • Materiais para conssos de cimento. blocees para pavimenta,
calhas, cento. vA fte. dama

2868 Quarta-feira 5

Isolantes, caibras. caixilhos. colunas..
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas vara coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, ecnticações premoidadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. !ages. lasszotas. material isotruções e decorações: argamassa, argila.
areia, asulejos, batentes, balaustres. bloJantes contra frio e calor, manilhas, mastas para revestimentos de paredes, madeiras para construções. mosaicos. produtos de base asFaltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes. liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placai para pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parquete*.
pertas, portões, pisos. soleiras para portas. tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação. tanques de cimento. vigas. v:garnentos. tamis
Termo n.° 636.319, de 6-4-1964
Inaastria e. Comércio de Óculos Faria
Limitada
São Paulo
.

FAra£

Brasileirp

r.lasse 8
Óculos
Termo n.° 636.320, de 6-4-1964
Transportadora Adamastor Ltda.
São Paulo

ADAUSTOR

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Tèrmo ta° 836.322, de 6-44964
Jacarandá Decorações Indústrsa e
Comércio Ltda.
São Paulo

Agetsto de 1964
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~tas. luvas, ligam. kin**, lesPies,
mantós, meias, maniate, mantas, man.
drião. malhas, paletós, palas, penboar
peugas, puloveres, ponches. palermas.
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos. suspensórios, soutiens, tailleurs, toucas e vestidos
Termo n.° 636.325, de 7-4-1964
aaSveis de Estilo "Martycds" Ltda.
São Paulo

NARTYCCS
£nd. Brasileira
Cla.sse 40
Para distinguir: Móveis em geral de
metal, vidro, de aço ou gtadeira, estofados ou não, inclusive móveis para es.
nheiros e para roupas usadas, almnia
das. acolchoados para -móveis. barros,
aalcões, banquetas, bandejas. do:noa/ai
res., berços. biombos, cadeiras. carria s c
para chá e café, conjuntos para aar
tar e sala de visitas, coniuntos pua
tnitórios, conjuntos para sala de iao
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e cozinha, camas. cabides, cadeiras gira.
sósias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola. dispensas, divisões, divans, discotecas de
madeira. espreguiçadeirasi guarda-roupas. estantes, mesas, mesinha* meaiabas para rádio e televisão. mesinha
para máquinas de escrever, móveis pis
levisão. molduras para quadros portaretratos, poltronas. poltronas-camas,
prateleiras porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termo n.' 636.326, de 6-4-1964
Indústria e Comércode de Móveis
"Nipon"'Ltda,
São Paulo

•

NIPON
In d. Brileira
as

Térmo 1 831..328, de 6-4-1964
mérrio e Importação de
Lagoma
R ilanu atos Ltda.
Sã Paulo

táG3Itt

r nd. Brasileira
Casse 6
Re lamentos
Termo t .° 6: , 5.330, de 6-4-1964
Comérci , e Indústria de Móveis
Imperador Ltda.
Gerais

kW RABOR
In(•. Lrastieira
:,t,sc
Para disti iguir Móveis em geral, de
metal vid o. cl! aço ou madeira, estof‘dos ou i ao, inclusive móveis para es
-stario. .rrr á os. armaários para ba
abeiras e para roupas usadas. almola.
aas. ticole toad , is para móveis, bancos
balcões. t inqu •tas. bandejas, domicilia
res, berço.. tia rabos, cadeiras, carrinhos
para chá e csfé, éonjuntos para dormitórios, cunamtos para sala de jantar e sa a visitas,, conjuntos para
terraços, jard-m e praia, conjustos de
armários e g ibinetes para cópa e tozinha, e unas cabides, cadeiras giratória& c ídeins de balanço, caixa de
rádio, o ichte s, colchões de mola. diapensas, ilvis ks, divans. discotecas de
madeira, espteguiçadeirasi guarda - toapas, es antes, mesas. mesinhas. mes
-nhaspr•ádioetlvsau,meinh
para ns quinta de escrever. móveis palevisão, molduras para quadros pcataretratc s, p altronas, poltronas-n=41s,
pra eleirns porta-chapéus, sofás,
a sfas-:amas, travesseiros e
vitrines
636.332, de 6-4-1964
. Tér to
Cari mica N. S. de Fátima Ltda.
Rio de Janeiro

N,S. DE IPATIMA

Classe 40
I s xd. Brasileira
Para distinguir: Móveis em geral, de
Classe 15
metal, vidro, de aço ou madeira, estoFile os, talhas moringas, vasos e
fados ou não, inclusive móveis para espanelas de barro
critório. Armários, armaários -ara baJACARANAL
nheiros
e
para
roupas
usadas,
almofa'11 rmo t•° 636.333, de 6-4-1964
Ind. Brasileiri
das. acolchoados para móveis. bancos,
Indústria MiMosa Lida
balcões, banquetas, bandejas, domiciliaClasse 34
Rio de Janeao
res, berços, bioinbos, cadeiras, carrinhos
Cortinas, cortinados, passadeiras e
para' chá e café, conjuntos para dortapetes
LZMOS1
mit6rios, conjuntos para sala de JanBrasileira,
::nd,
Termo n.0 636.323. de 6-4-1964
tar e sala de visitas, conjuntos para
Fábrica de Estojos Carlos Gemes Ltda. terraços, jardim e praia, conjustas de
Classe 41
armários e gabinetes para copa e co.
São Paulo
Pães, bolos, biscoitos, doces
zinha, camas, cabides, cadeiras giraUrino tsa 636.334, de 6-44964
tórias, cadbiras de balanço, caixa de
Silva Ltda
'Ribeiro
CARLOS oola
rádio, colchões, colchões de mola, disSão Paulo
Ind. Brasileira
pensas, divisões, clivam% discotecas de
madeira, espreguiçadeirasi guarda-rouClasse 9
VILA
estantes, mesas, mesinhas, ineslestojos para instrumentos musississ pal,
Ind. Brasileira
ilhas para radio e televisão, mesinha
pitra máquinas de escrever, móveis paTermo n. 40 636.324, de 6-4-1964
•
Classe 41
E.A. Indústria, Comércio e Represeis- 'avisa°, molduras para quadros r ortaretratos, poltronas, poltronas-camas, Fa inha de mandioca, farinha de_ milho,
tações Ltda.
prateleiras, porta-chapéus, sofás, - ja: .nha de rosca, canjica. chocolate em
São Paulo
farináceos
sofás-camas, travesseiros e
E.Â.
vitrines
Vamo n.9 636.335, de 6-4-1964
Ind. Brasileir4
Reinaldo Jesus Sobral
Téitno n.° 636.327, de 6-4-1964
M nas Gerais
Lécio Wilson Costato 1Vlacchini
Classe 36
São 'Paulo
sELErg
Para distinguir: Aventais, blusas. blu..
tnd.
Brasileir,
ao, boinas, botas, babadouros, casaRE.7
cos, coletes, capas. cheias, *achacais,
calçados, chapéu,. cintas, combinações.
Classe 29
Classe 33
corpinhos, calças, calções. camisas, aoTitulo
Vassouras e •vassourões
atletas, camisolas, cuelas, ceroulaa,
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
PRECO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00
fraldas, aalochas, gravatas, gorros, kr

Urino n.° 636.336, de 6-14961
Bastos 6 Novarino
Minas Gerais

Indi.uNrasi

lei r's

Classe 41
Balas, caramelos e pastilhas de menta
Termo n.9 636.337, de 6-1-1964
ORTEC — 0.•ganização Técnica
Contábil Ltda.
Minas Gerais

ORTEC
Ind. Brasileira
aasse 33
Assistência contábil e jurídica
Tèrmo n.° 636.338, de 6-4-1964
Errinalto de Oliveira
Minas Gera s

IDEAL
End. Brasileira
Classe 36
.Calçados
Termo n.0 636.339, de 6-4-1964
McrineUi Moreira Lopes
• Minas Gerais

OCI
Cnd.1:91W.feirm
Classe 12
Aguardente de cana
Termo n.9 636.340, de 6,4-1964
Sebastião Martins da Silveira Filho
•
Minas Gerais

SUGESTÃO
ind. Brasileira
Classe 42
Aguardente de cana
Termo n.° 636.341, de 6-4-1964
L.S.L. Representações Ltda.
São Paulo

LLAMBIWE LUSO
Ind. Brasileira

Classe 42
Aguardente de cana
Têrmo n.9 636:342, de 644964
Rei dos Perúa Ltda. Comércio e
Representações
Minas Geras

roi dos
COMUM E REPRESEITIENE awis=
Classe 39
Em impressos: (notas fiscais, rattuase
duplicatas, cartões, anúncios, painéis,
veículos, etc. .
Termo n.° 636.343, de 6-4-1964
José Abdo Micherif
Mitose Gs 'ias

SANTA LUZIA
Ind. Brasileira
Classe 39
Recauchutagem e recapagem de pneu
e impressos em geral (notas fiscais, Sa•
taras, duplicatas, cartões, anúncios
luminosos, pa'néls estradais, veículos e demais meias de divulgação

