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•
DEPARTAMENTO NACIONAL
OA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL,

REVISTA: DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL'

Divisão de Patentes, publicado a
19 de janeiro de 1962, que mandou
registrar a marca contendo, além da

letra R dentro de uma figura, mais
as denominações Golden Series Spe.
Rio, 2 de abril de 1962
cíat Type (têrmo a.° 350.421), para
mento de Taxas do Serviço de Re- 32.210) — para o eefito de, em face assinalar vários artigos da classe 36,
29
de
•
Portaria n.° 35, de
. do recurso interposto e dos laudos par o fim de que sejam apresentados
cepção, Informações e Expedição, n o
Março de 1962
caso de patentes, a fim de que estes têcnicos favoráveis, conceder a paten- novos exemplares, com o clichê mediO Diretor Geral do Departamento órgãos anotem, nos livros competentes te de modêlo de utilidade requerida.
ficado mediante a exclusão daquela,
.
Rio, 25 de fevereiro de 1962. — palavras em idioma estrangeiro, price,
Nacional da p ropriedade Industr i ai, o nas fichas, a transferência havida;
1) Remeter, por fim, às Seções do Clovis Cosi-, Rodrigues — Diretor- cipal-mentr "Special Tepe" — tenni.
tendo em vista o disposto no artiau
50, item V, do Decreto n.° 535, de Arquivo de Marcas ou do Arquivo de Geral.
nantemente proibida pelo art. 174
'
23 de janeiro de 1962; e consideran- Patentes, o pedido de transferencla N.° 97.252 — pais, . invenção para item V, do Código.
Em 13 de fevereiro de 1962.
do a necessidade de disciplinar e a b re _ para ser ali definitivamente anexado "Dispositivo para juntarr Seções de
registro ou da patente pilar e compreendendo duas partem Clovis Costa Rodrigues
DiretorV
ias. o andamento de transferências: ao processo do
terminais adaptadas para acoplaraca- Gerar.,
Resolve ,baixar as seguintes instrt:- a que se 0referir,
.
—
Quando,
no
pedido
do
to
entre
si"
—
de
Erik
Solve
SeveArt
.
4.
N.°- 372.179 — marca Milano --e
ções de serviço
de 13ernarolni
iCursi.
Art. 1.0 — Para efeito da anota- transferência, ocorrer exigência não rinsson.

ção de transferência de marcas de cumprida no prazo legal, o Chefe da
indústria ou de comêrcio, títulos de Seção de Transferências e Licenças,
o
estabelecimento, insígnias, expressõesrdenará
o arquivameato, do proceseu sinais de propaganda, e patente co, procedendo depois pela forma inde invenção, modelos de utilidade, de- dicada no artigo 3. 0 . letra I.
Art. 5.° — Havendo dúvidas quansenhos ou modelos industriais, devetão Os interessados epreaentar, para to à regularidade dos documentos ofe tecidos, ou se o estudo deles revelar
cada registro ou patente:
a) um requerimento solicitando a que se trata de assunto complexo,
anotação no qual serão apostas, des- o pedido da transferência deverá ser
de logo, as estampilhas corresponden- imediatamente encaminhado à comi deração do Diretor de Divisão.
te s
tax'as do anotaç ã o e
Art. 6. 0 — Para execução da pros
prevista em lei;
vidênci
a determinada no artigo 3.0,
1") .o instrumento original de transletra e, desta Portaria, a Seção de
•
(erei:eia;
e) o certificado do registro, ou a Transferências e Licenças usará fi:arta patente, ou certidão ou fotosta- cha i especiais, , conforme o modelo
adotado, contendo o nome do cedenfica dos meranos;
te e do cessionário, o numero do res
procuração
(se
fia
o
caso);
ou
(I)
a indicação precisa do número da gistro, ou da patente, bem como a
respectiva inscrição , no Departamento data da publicação do despacho urdeNacional da Propriedade Industrial. natório da0 anotação.
Art. 7. — As disposições acima
Art. 2.° — Quando se tratar de
transferencia compreendendo vári os aplicam-se mutatis.mutandis, aos peregistros, ou várias patentes, o instru- didos de alteração de nome.
Rio de Janeiro, em 29 de março
mento original da transferência será
anexado a um dos pedidos, . devendo, de 1962. — Clovis Costa Rodrigues
porêm, quanto aos demais, constar — Diretor Geral.
em cada um déles certidão ou cópia
EXPEDIENTE DO DIRETOR
fotostática autentica do mesmo insGERAL
trumento original.
Art. 3." — O pedido de anotação
Dia 2 de abril de 1962
le transferência deve ser diretamen•
Reconsideração
de despacho
1• e apresentado na Seção de -Transfe:encia e Licenças, da Divisão Juridis
Vidros Corning Brasil S. A. (re.aa. is qual competirá:
. .. ••
. correndo do despacho que indeferiu o
- a) Proceder ao exame de legalida. têdrno 82.210 priv. invenção p a r a
ie dos documentos;
' - • ..
"Conjunto protetor para bico de ma.. h) Autorizar ou recusar a aknotaçlo madeira") . .
requerida'
.
• Reconsideração de Despacho -- c) Providenciar sóbre a publicação :
-T. 32.210.
lo despacho;
.
d) Lançar em segui& no certifica. De acOrdo com o disposto no art..
. 1 ° de re it istru "" " a cada Pate " La 65, do Decreto 11.0,535, de 23.1.962,
11 3ce " e " " d ° 3, a certidão., comprovando , reconsidero o despacho do Diretor da
- ,i ato da anotação;
' , Divisão de Patentes, publicado a
e) Dar cienci a , dêsse ato . 3:t Seções 25 de janeiro de 1962 que deferiu o
le Interferência ou de Pesquisas no ' pedido relativo a "Conjunto protetor
teso de marcas e . ao Setor de Paga- para bicos de Mamadeira" (termo A.°

De ,acórdo :COM o disposto no art.
Reconsideração de. Despacho —
65, do Decreto n.° 535, de 23.1.962,
T. 97.252.
reconsidero o despacho publicado a
De acôrdo com o disposto no art. 18.1.62, que mandou registrar a

56, do Dec. 535, de 23.1.962, e ten- marca denominada "Milano" (termo
.do em vista o parecer do Diretor da n. o 372.179). para assinalar artigo.,

Divisiio de Patentes, reconsidero o da classe 35, a fim do indeferir •
despacho publicado a 31 de jaateiro de mesmo pedido, nos termos do
art.
1962, relativo ao pedido de "Disposi- 95, n.° 7.° do Código, Uma vez que
tivo para juntar-seção de pilar e com- se trata do uns nome de ...localidade
preendendo duas p a.r te s terminais estrangeira, , ru'itória peio seu comércio
adaptadas para acoplamento entre si" e suas iddóstrias, de modo que, usada
(termo n.° 9; .252), l eira o efeito de em ar.igos de fabricação nacional faa
determinar seja aguardada a apresen- talmente levará o grande público em
tação dos documentos que a requeren- erro quanto à proveniência dos meste protestou apresentar em sua defesa. mos produtos.
CioRio, 2 de março de 1962.
Em 18 de fevereiro de 1962._ —
vis Costa Rodrigues
Diretor - Ge- C/ovia Costa Rodrigues Diretorrol;
Geral .
N.° 342.001 — Marca Lamermo
N.° 379.664 — marca SGA
de
— de Malharia Lameiro S. A. ind. L
SGA
id.
a Agro
, ro Industrial e Comercial

e Comércio.
•

Reconsideração de Despacho -••
T. 342.001.

De aciirdo com o disposto nu art.
65, do Decreto n.° 535, de 23.1.962,
reconsidero o despacho publicado a

De acórdo tom o disposto no nrt. 23.2.62, relativo à marca
65, do Decreto n.° 535, de 23 de ja. 'para assinalar artigos da classe 41, •
'leito de 1962, reconsidero o despacho fim de manter a concessão do regispublicado a 22 de fevereiro de 1962, tro substituindo-se nus exemplares.
relativo ao registro da marca "Lume- "colorau", por "ternpêro à base de pis
tino", para assinalar artigos da classe' mentão".
23, a fim de indeferir o mesmo pediEm 23 do março de 1962. —
do, com fundamento no disposto no ris Custa RodriWurs --. Diretor Cks.
- Geral.

art. 95, itens 5 e 16 do Código da
N.° 380.499 — marca Cabana —
Propriedade Industrial.
de Cabana Cia. Alta, .Sorocàbane da
Em 22' de rrzarço de 1962. — Clo- automóveis.
vis Costa' Rodrigues — Diretor - Ge.
•

tal. • -•
N.° 350.421 — marca Gulden Se
rios Spscial TyPe de Reputation Co.
mércio e Indústria Brasileira de Me-

!bania Ltda.

-

Reconsideração , sts Despache --•
T. 330.409. ,.—

De acôrdo com o disposto no art.
65, do Decreto n.° 535, de 23.1.962,

reconsidero o despacho publicado a
Reconsideração de Despacho •• 23.2.62, relativo' à marca "Cabano",
T.' 350.421. para assinalar artigos dm desse 21
De acOrdo com o disposto no art. (tõrino n.° 580.499), para o fins do
65, do Dec-reto n.° 535, de 23,1.962, conceder o registro sem quaisquer ree.
e em fade' das judiciosas ponderações trições.
do Diretor da Divisão de Marcas,
Em 23 mie março de 1962.
Cfo..
reconsidero o despacho do Diretor da vis Custa Rodrigues — Diretor-Geral.

•
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DIÁRIO OFICiAL (Seção III) ,

Abril Cie 1962

•

— As Repartições Públicas
deverão reineter o expediente
destinado à publicação. nos
jornais, diariamente, até. às
15 horas, exceto, aos sábados,
quando deverão fazê-lo até-às
.11,30. horas.
A's reclamações perlinenles à matéria retribuída, nos
casos 'de erros ou ;omissões, deverão, ser,formuladas por-- es• crito,à Seção. de Redação, clãs
9 ás 17,30 horas, no máximo
Cté 72 horas após a. salda dos
órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenlicades,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as para o
exterior; que serão sempre
anuais,- as assit2a;aras poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis-meses ou um anõ.
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio:
Para facilitar\aos assinantes
o vé rificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
• Seção de, Recursos
Casa Anglo Brasileira S.A. — Recorre do despacho que indeferiu o pedido de regiêtro de sua -merca Meppin,
termo n.° 149.185.
Sociedade Anônima Frigorífico Anglo — Recorre do despacho que indeferiu o pedido 'de registro do sua Marca Mimosa, termo n.° 213.410.
Metronic Instrumentos Científicos
'Ltda. — Recorre do despacho que iadeferiu o pedido de registro da marca
Metronic, termo n.° 341.171, de leuda Ciornai.
•
Shell Brasil S.A. (Petróleo) — Recorre do despacho quo indeferiu o pedido de registro de sua marca Shell,
termo n.° 361.187.
• Aplin Barrett Limited — Recorre do despacho que indeferiu o pedido
de registro de sua marca St. bre': termo n.° . 361.481.
Adhemar . do Barros --- Recorro do
despacho que indeferiu o pedido de
registro de sua marca Medclin, tèrrno
,
361.55.
Cia. Cervejaria "Josá Weiss"
torre do despacho que deferiu 'o pedido de-registro da marca Pérola, termo
at.° 363.113, de Cervejaria Leonardelli
Ltda.
Laboratróio Químico Farmacêutico
Gyrol S.A. — Recorre do despacho
que indeferiu o pedido • de registro ,de
sua marca Inseto-Lar, termo número
366.819.
/hese de Embalagenê S.A. — Recorre do despacho
que indeferiu o pedido de registro de
sua merca 'Unia, termo n.° 366.990.
Laborirtoires Santa .— Recorre do
despacho que deferiu o pedido de registro da marca Apikon, termo número 367.326.
Indústrias , Macedo • r.nerra
Recorre do - despeche que indeferiu . o

— As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais xenovudas . até . 2{?.- de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e às
DIRETOR-GERAL
iniciadas; em qualquer época,
ALBERTO . DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
— A fim de possibilitar ft reCHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
CHEFE oo SERVIÇO oe p ueLicações •
messa de valores acompanhaMAURO MONTEIRO
MURILO FERREIRA ALVES, "
dos de esclarecimentos quanto
DIÁRIO OFIC/AL
à sua aplic4ão, solicikunos
SEÇÃO tei
usem os interessados prefeSeySo de publicld•do do cxpadlanta do Doportarnant0
yencialmente cheque ou vale .
Nacional da Proprladada Induatrial do Minlatério
.postal, emitidos .a favor do
da Indústria e Corndrele
Tesoureiro do Departamento
trrKusso nas oiieinas do Departamento do imprensa Nacienal
de Imprensa Nacional.
n••n•••1118.•
— Os suplementos às edi•
cões dos órgãos oficiais só .s‘NASSINATURAS
f' ornecerão aos assinantes que .
REPARTIOES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
• - os solicitarem no _ato da assi.
.
lnatura.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
600,00 Semestre
Semestre • • . Cr$
450,00 — O funcionário público fe• Cr$ •900.00
dera!, para fazer jus ao desAno
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$
COMO indicado, deverá provar
Exterior: •
Exterior:
esta condição no alo da assiAno
Cr$ 1.300,00 ! Ano
Cr$‘ 1.00000 natura.
O custo de cada exemplar
parte -superiet do enderéço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os assinan- será, na venda avulsa, acresci.
de registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovação com 'antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
que findará.
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30)' dias.
decorrido.

EXPEDIENTE

pedido de registro de sua marca Bra-,
si!, termo n.° 367.343.
Febriche Riunite Way Assauto Secietá per Azioni Recorre do despacho que indeferiu o pedido de re-•
gistro de sua marca W A, termo número 367.919.
Moinho Santa Rosa Ltda. — Recorre do despacho que deferiu o , pedido de registro_ do nome -comerciel
Armazéns dos Rosas Ltda., termo número 367.951.
Móveis Botafego Ltda. Recorre
da despacho que indeferiu o pedido de
registro de seu titulo Móveis Botafogo,
termo n.° 368.762.
.
Chas, Pfizer 84 C.°, Inc. — Recorre
do despacho que deferiu o pedido de
registro da marca Suspensalil, termo
ri." 370.010.
Olin • Mathiesca Chemical Curporation — Recorre do despacho que indeferiu o pedido de registro de sua marca SyOoves, termo n.° 371.568.
Colibri Lighters Limited — Recorre
do despacho que indeferiu o pedido
de regiatro de sua marca 1belo, termo
n.° 372.542.
IVIeopta-Prerov, Národni Podnik
Recorre do despacho que indeferiu o
pedida de registro de sua morea Metax, termo n.°,373.6.50.
Coro Products Refining Com'
liecurre do despacho que defcriu o pedido de registro da marca Destrofel,
termo
374.049.
Clóv j s Bisrnara &a Cia. Ltda. —
Recorre do despacho que indeferiu o
pedido de registro de sua marca Climax—telemo n.° 374.391.
Brasileira de Vinhos S...A Indireta-ia
e Coetéreio ,Recurre rici".-elespacho
qw.n indefetnx fa.pathdo de 'tetirttro •dre
sua marra --Andes.•Ierrno n.° 373.302.

PAGAMENTO DE TAXA
i mo n.° 372.542, marca lkelo. — PaDE RECURSO
gue taxa de recurso.
Fábrica de Tecidos Carlos Renaux
Casa Anglo Brasileira S.A. Modas.
Confecções e Bazar — Depositante e S.A. — Recorrente no processo do
recorrente no processo da marca Map- termo n.° 373.573, marca Long-Life.
pi,, termo n.° 149.185, — Pague taxa — Pague -taxa de recurso.
Meopta-Prerov, Národni Podnik —
•1('
de recurso.
Sociedade Anônima Frigorifico 'An- Depositante e recorrente no processo
glo — Depositante e recorrente no pro- do terna n.° 373.650, marca Metax.
cesso da marca Mimosa, Termo iiúme- Pegue taxa de recurso.
Coro Products Refini,ng Cpmpany ' —
ro 213.410 — Pague taxa de recurso.
Recorrente no processo do termo 4;1Aplin es Barrett Limited — Depo- mero 374.040, marca Dextrofel. —
sitante e recorrente no processo de Pague taxa de recurso.
marca St. Ivel, termo n.° 361.481,'
Brasileira de Vinhos S.A. Indústria
Pague taxa 'de recurso.
e Crnnercio — Depositante e recorAdhemar de Barros — Depositante rente no processo do termo n.° 378.302,
e recorrente no processo da marca Me- marca Andes. — Párrtaxa de re(Telim termo n.° 361.595 — Pague --:rso.
taxa de recurso.
•
EXIGÈNCIAS
Cia. Cervejaria "José Weiss" — ReSulca.
Brasil
S.A. (Petróleo) — Recorrente no processo do marca Pérola,
termo ri.° 365.113. — Pague taxa de corrente • no processo do termo número
361.170, marca Shell, de Shell Brazil
recurso.
Ltd.
Diga o recorrente sObre o seu
Fabriche Riunite Way Societe per nome comercial
que difere do depesiAzioni — Depositante e recorrente no
tante.
•
processo do termo n.° 367.919, marca
ChesegrOUg,b-Ponds Inc. , — RecaiW A.. — Pague taxa de recurso.-hJi rente no' processo do termo 'n.°
364.960,
Moinho Santa Rosa Ltda. — Re- marca , 4ucatex, de Eucetes 6; A. Incorrente no processo do termo número. dúsia — Preste o ire=
367.951, nome comercial Armazern, dos corre.nfe 'escterecimentos quanto ao miRosas Ltda. — Pague taxa de recutto. mero da'tpeeacuração.
t
Polyfa'r'
Móveis Botafogo Ltda. — •Depeêia. -' S.A. Comércio e Inclustante e recorrente no processo dotter- tria de "èrcatogos Químicos e Farmacêumo 0 0 .368.762 , título Móveis 33• :- ticos *Ocorrente no processo do
fogo. — Pague taxa de recurso, ' •. firmo 0.4.4369.182, titulo DistribuidoChas. Pfizer ta C.°, Inc., ,==••:•54- ra da Medicamentos “Bonifarnalt", de
corrente proceeso do termo rtiueneres,, Distribuiripta de Medicamentos Boni370.010, marca Suspensaill — Pague marca Ltsfa.
taxa de recurso.
EXPEDIENTE DO DIRETOR Ds.
Mathieson Chemical CorpOr2-iion
DI.VW0 DE PATENTES
•
— Depositante e recorrente no 'PreVes;
1-.1!a..1 de abril de 1962
ao do termo n.° 37/ .568, rrirca,`A",•2
,INTOTIFIr.2,ÇA0
navex. — Pague taxa de 'icrearÁtijo,
Colibri Lighters
decorrido r, prazo de
Unu,
u tente e recerreutn no prece:75o do ter- , recursa '%. pr.evisto ue. o artigo 14
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da Lei n.° 4.048 de 29 - 12 - 61 e
mais dez dias - para eventuais
juntadas de recursos, e do mesmo
não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os
requerente.; abaixo mencionados
a comparecer a este Departamento a fim, de efetuarem o
pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do
prazo de sessenta dias forma do parágrafo único . dol
artigo 134 dO" Código da Prpriedacle Industrial.
Foram deferidos os -segu:nies
pedidos de patentes de. privilégio
dc invenção em face do i'ando
teenic

.

N.° 55.741 - Novo mOdélo de
bolsas para senhoras -- Miguel
Iudica Blandinl.
N.° 70.300 - Aperfeiçoamentos
em processo de modificação do
grau da ótica de lente *de contacto - Solotica Indústria e
Comércio Ltda.
N.° 72.493 - Aperfeiçoamentos
em sinal de ultrapassagem de
veículos - Cirnel.
, N.° 76.118 - Aperfeiçoamentos
•em gaselficadores para combustoras de querozene - Thomaz
Francisco Nunes Dourado.
N.° 77.034 - Uni aquecedor
a gaz de querosene - Aleixo
Smolianinoff.
N.o 79.237 -- Aperfeiçoamentos
cai ou relativos a aquecedores
alimentados por querozene Franz Mayer.
N.° 79.896 - Aprefeiçoament0a
relativos a capota, de veículos
tipo rural - Aureliano Pissolli.
N.° 81.486 - Nvo anporte para
.cortina com el.spositivo de extensão - Julio Hclzel.
N.o 81.310 - Uma unidade ou
elemento de vedação de- porta
ou janela - GeOrge W. "Comei'
e W. Elder Cornell Jr.
NP 34.449 - Processo '-e aparelho para fazer chapas ferrosas
revestidas de estanho e . de unia
liga de chumbo e estanho - The
Armai International Corp. e
South African Iron and Steel
Industrial Corp. Ltda.
. N.° 90.184 - Processo para a
preparação de novos compostos
de quinoleizina - F. Hoffmann
La Boche & Cie. S. A.
N.o 90.196 - Solução aquosa
• estabilizada de 5 nitro 2 furaiThe
deldo semi-carbazona
Norwich Pharmacal Company.
N.° 91.887 - Processo 'e aparelho aperfeiçoados para a conservação de comestíveis ' deteriaThermo King Corp.
raveis
alarme para residência e para
N.o 92.056 - Novo tipo de
automóveis - Segundo Vezzall.
Máquina para
N.o 92.184
extrair suco de tomate e legumes
Cartnelci'LMessana.
congeneres
N.o 92.348 a- No'vo tipo-de rolidador - Ferdinando . Leopoldo
rellandi.
N.o 92.353 - Vasos,, de vidro
coai uma porção eiliarlea Te•entrante - N. V. Philips &
Gloellampenfahrieken.
N.o. 92.46 Viga cqinpo-sta de
partes sustentaciotas • externa e
Interna e telescopicamente . em
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particular viga para sustentar
formas - Uranus Reg. Trust..
N.o 92.563 - Novo processo
para limpar superfícies aquecidas
de calandras aquecedores trocadores de calor e evaporadores de
sucos açucaradqs em engenhos
e, refinarias de açúcar - Orlando
Argudin Lopez.
N.° 92.564 - Processo para
limpar calandras-superficies aquecidas trocadores de calor e evaporaclores de Sucos açucarados
em , engenhos e refinarias de
açúcar - Orlando Argudin Lopez.
N.° 52.566 - Um prcesso para
apicar texto em filmes cinematográficos - Oscar Ertnaes.
N9 92.707 - Processo fotornecânico
prra preparar suportes mosaico multicor utilizáveis para a fotografia e
cinematografia aditiva em cores c
produtos dele resultantes - Soaiete
Anonhne Dite: Mondiacolor.
N9 92.717 - Aquecedor instantánco
para água - Mario Santos.
N9 92.719 - Máquina de costura Guett Peabody g; Co. Inc.
N9 92.747 - Nova prensa doau:stica - Max Lowenstein g; Cia.
N9 92.750 - Aperfeitonmentos em
fogareiros a alcool - Luiz Bibaii.
N9 92.766 - Aperfeiçoamentos em
guias para Calçados e gulas divisorias e =airadas - Oxicret Companhia Brasileira de Concretos de Alta
Resisiéncia •
N9 92.782 - Tesoura para cortar
Waldemar Lindernann.
sucata
N9 92.798 - Cortador de feno
Vernon John Lundell.
N9 92.862 - Aperfeiçoamentos tons
a'áivula de comando para gases Metalúrgica Alta S. A.
N9 92.866 - Aperfeiçoamentos introduzidos nos motores de • combustão interna do tipo de injeção de
carburante e ignição por compressão
- Ensino Suarez Marcelo.
NP • 92.905 - Injetor de fluido de
dup16 efeito - Tecalemit Limited.
N9 92.951 - Esferografo com uns
cano para receber o liquido de escrever e com um cano para segurar
a esfera - Rhein Chemie A. G.
N9 92.981 - Envelope inviolável Joseph Bertrand.
N9 93.383 - Novo tipo de alarme
automático contra incendi° - Martino Bergamaschl.
•
N9 94,141 - Máquina e processo
para lavagem de roupa utilizando
uma bomba dispositivo revere.or do
fluxo liquido - 'Whirpool Corp.
N9 94.556A - Registro ou válvula
corrediça de placas duplas com
cunha elástica de estrutura preferentemente soldada - Bopp gr Reuther
G.M.B.H.
N 9 98.352

- Câmara Aerefotográfica aperfeiçoada - N. V. Optische
Industrie de Oude Delft.
N9 101.344 - Polimerização cie.
cloropreno - Farbenfabriken Bayer
Aktiengese Lschafte
.N9 101.537 - Moro dispositivo para
rodas de tração - Cato Tadasse e
Mitsuro Kawano,
FORAM DEFERIDOS OS SIGUINTES PEDIDOS DE PATENTES DE
MOD91.0 DE UTILIDADE EM
FACE Do LAUDO TÉCNICO
Processos:
N9 86.781 - Um novo modelo de
armário para copa ou coainha dotado de gaveta externa - InduStrias
Metalux Ltda.
•"N9 91-700 - Um novo tipo de aparelhos para cálculos trigonométricos
- Lourival Rodrigues.
N9,92.985 e- Novo modelo de asseilto para p acondicionamentos de
ampolas medicinais e congéneres Alphonae Hobeica.
N9L99.200 1 '-' Um novo modelo de
roupeiro plistica - Pedro Alegrettl.
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N9 99.637 - Cabide para roupas N9 106.369 - Aperfeiçoamentos em
Francisco Paredes Solano.
elementos de construção
- Esto Bei*,
N9 10867 - Novo modelo le máçi
quina centrifuga de secar roupa 106.424 - Processo para a praMover Limited.
io de artefatos de madeira
, N9 107.324 - Um -aparelho para a Henke) Bernachi.
prática da cultura física - "ticarges
N9 106.752 - Elemento pre-niolAuguste Plena Sirnon.
dado de concreto oriundo, vibrado,
concreto' celular cimento amianto
FORAM DEFERIDOS OS SRCIIIIN- Cerántica, madeira, fibras, ligas de
TEs PEDIDOS DE DESENHO OU rnetais leves ou de qualquer produto
MODT.:LO INDUSTRIAL EM FACE quimico ou sintético - Dicgo MarDO LAUDO_ TÉCNICO
Cassa.
N9 196.380 - Comedouro para aves
N 9 83,858 - Novo modelo de fras- - Avicultura, lavoura e pecuária A.
co - Elizabeth Arden.
L. P. S/A.
N9 109.946 - Uma erieinal forma
N9, 106.916 - Rolo compactador
ou configuração de garrafa para re- vibratório para consolidação do solo
frigerantes - Cicero Pereira do - Tema Terra Maúlnária S. A.
Amorim.
N9 107.215 - Aperfeiçoamentos em
N9 109.096 - Noivo modelo de puxadores com trinco para janelas e
porta polia para máquina Jia costura portas de correi. - Angelo , Mar- The Singer Manufacturing Co.- chlora to .
.
N 9 107.273 - Dispositivo' para a
N9 117.3C0 - OrigInal Configuração em estojo para perfumes e outras regulagern te Int:dilação de caçamba
produtos. de -toucador - Indústrias giratória de betoneiras e similares Itiedel Indústria e Comércio Ltda.
Kappaz S. A.
N9 107.318 - Aperfeiçoamento em.
N9 119.771 - Nova configuração
aplicada • r, banqueta associada a martelos - Saburo Matsurnoto.
N9 108.674 - Aperfeiçoamento.; era
bar - Liceu de Artes c Ofícios de
tampas dc frascos - Kurt Polhorn." •
São Paulo.
•N9 12C.064 - Nóvo modelo de ras- FORAM INDEFERIDOS OS SEco - Colgate Palmolive Co.
GUINTES PEDIDOS DE PATENN9 120.676 - NOvo modelo de
TES DE MODC.1.0 DE UTILIDAaquecedor dágua a gás MetalurDE EM FACE DO LAUDO. TECgica Wallig S. A.
NICO
N 9 123.837
Moro filtro - Julio
N9 64,133 - Novo modelo de en.as.
Peciroso de Lima Pilho.
Paulo de Ntivasquez.
N9' 125.142 - Original modelo de - N9
67.553 - Novo modelo de AçuEnceradeira - Lares produtos do- careiro
- Roberto Barreto e Francismésticos Ltda.
Zcferino Ippollto Lambert.
No 125.564 - Original modelo do coNY
77.967 - Um novo modelo de
leiteira - Salvador Peluso Basile,
- Hlroyoshi Kurauchl,
N9 125.565 - Novo e original mo- sibatelo'ar
IV 84.552 Novo modelo de tit:adelo de ralador de queijo e outros dor
para laminas de barbear - Salvador Pelos° Sasile,
Tosino Okazakl:
N9 126.531 - Novo e original mo- - N.° 34.943 - Pente e Esciiva
delo de maçaneta - Indústria metaJoão Maschke & Cia.
.
lúrgica favorita Ltela,
N.0 87.817 -. Nova disposição cai
N9 126.605 - Novo modelo de
cartucho para tinta - The Parker auporte prendedor para folhinhas
Pcn Co.
de parede - Durever S. A. InN° 94.209 -- nitro associado a dústria Mcalúrp:ica..
torneira - Metalúrgica Prineeza • N.° 88.708 - Um novo apart.:liso
Ltda.
•de alarme - Roy \Rodrigues PinN 9 124.294 - Bacia Soalharia - to.
Ideal Standard S.P.A.
N.o 88.896 - Novo pasatempo
de
tendo como motivo corFORAM INDEFERIDOS OS SE- ridasalão
de automóveis - Cia. LithoGUINTES PEDIDOS DE PATENTES DE PRIVILEGIO DE INVEN- gráphica Ypiranga.
N.o 69.084 --- Nóvo tipo de iaÇÃO EM FACE Do LAUDO
TÉCNICO
tocha feita de arame soldado a
ponto - Antônio ,Espinosa
Processos:
N.0 .92.748 - NOvo dispositivo
de iluminação adaptável em seliN9 58.136 -. Aperfeiçoamentos
p anelas de pressão -- 'João José Car- biin 'ou rtfiecto para faróis de,.
veictios - Antonio Elias Tebextolano.
.
N9 79.177 - Lapis mecânico - Se- reni.
N.° 99.284 - Návo modelo de fe11k Bachrach.
N9 90.361 - Renovador de ar para chadura para portas corrediças 'veículos - Oseraldo Nogueira Paria. Illegason Indústria e Comercia LIN9 90.519,- Original disposição em mi tacta
tampa para tubos de gases - José
N.o 103.035 - Novo_ modelo de
Francini. N990.876 - Ap erfeiçoamentos em automóvel para criança - Antôformas para conservar calçados - nio Santi.
N.° 105.640 - Nóvo modelo de
Hubert° Paschoal Mayrinck e Algamiro Veiga.
tecido - Fernando S. Lemke.
N9 90.940 - pova torneira da, bola
N.o 103.884 - Um Uivo; forno
- manufatura
da artigos hidráulicos para secar areia úmida - MatéGuri Ltda.
rias Primas Fenix Ltda. . •
• N9 92.547 - Nova válvula de caN.° 105.998 - Aro para ser usabeça - Francisco Macedo Feifosa.
N9 99.019 - Nino produto de re- do como brinquedo, passatempo
vestimento, o seu processo de fabri- ou para exercícios, físicos Luiz
cação e as suas aplicações Pierre Fontana.
N.o 106.'7)1 - Secador portátil
Michel.
N9 102.999 - Um proe'esso de gra- de roupa - Luiz Augusto Meirelvação fotográfica sobre metais - !es.
Mitsuo Daima. .•
.0 10.7.0; - Novo
N9 105.773 - Dispositivo de presoclelo
M
N
de;
solicitar continuamente artigos, de colchete
para p render
abas' lateconcreto - Giambilf do Brasil Coe. rais de po rta-seios
- Confecções
Construtora Industrial e Comercial Vivian S .
.(
Ltda.:.
N.o 107.696 - .Novo tipo '
W41{15.883 - Novo tipo de tijolo
copara construção .de mãos ou simila- bertura c ont'ehapaS 'onduladas
em
res - Jorge Teófi.lo Preeman te kl- sentido:longitudinal
Carlos Albéeté Juan Freernan.
berto e Lúcio Osvvaldo Be herens- 4
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NP 105.702 - Noye Sassalei - tificados dentro do prazo de sessen- N° 315.136 - Vanity - classe 35
ta dias -• na forma do parágrafo - de Indústrias Têxteis Alpha S. A.
-Satisfaça exigência.
do' artigo 134 do Código da - em face do parecer da S. InterfelOGA36 - General Electric imice,
rências, de fls. 25v e 31, quanto a
Propriedade
Industrial.
Co. - Satisfaça exigência.
meias, nada;N.9 126.436 - Dr. Emérico Gaza Foram reijistrados os seguintes pe- há que deferir, eiá que o reque, Satisfaça exigencia. .
didos de marcas
rente possui marca idêntica sóN.0 129.758 -- Union Carbide
mente para êste artigo e em pleCorp. - Satisfaça, exigência-.
Theorit -classe 1 - no vigor.
9 176.086
N.° 90.101 Arnortex S: A. In- de Lardosa, Leal ê; cio. Ltda.
N.o 325.858 - Unica: - classe
N ? 346.293 - Pauta - - classe 43 -• 3 - de - S.A. Moinhos Rio-Graudústria e Comércio de Amortecedores e Congêneres - Satisfaça de The Coca Cola Export Corpora- densas - em face do reg. 260.584.
tion - considerando-se a parte emexigência..
N.° 345.531 - Castelo de Vizeu
da marca no plano e a - classe 41 - de - Companhia
N.o 105.616 - Fábrica de Cane- blemática
duas dimensões.
tas Delta Ltda.' a-- Satisfaça exi- • N9 355.503 - Lord - classe a - Atlântica Comércio e Indústria
e0V.
gência.
de Indústria Ecrramental Globo_ Li- Caci - cru face do parecer verso,
do S.P. de fato o Castelo de ViN.o 113.612 -- Alvaro Coelho da mitada..
•
FORAM 'INDEFERIDOS OS SE•N 339.230 - Duraluton - classe seu está construído de • tal forma
GUINTES PEDIDOS DE PATEla- Silva - Satisfaça exigência.
NP 117.432 - F. Sayon S. A. .3 - de Companhia Farmacêutica que, facilmente, levará o consumiTES DE DESENHO OU MODÉLO
dor incauto a êrro ou engano.
Comércio e Indústria de Perfuma- Organon do Brasil s. A.
INDUSTRIAL EM FACE DO
quanto a verdadeira procedência
rias --a, Satiafaça exigência. •
- • LAUDO TÉCNICO
nestauracão dc marcas
do produto não obstante haver no
NP 118.264 - Indústrias Reuninosso Estado do Pará o Distrito e
_N.0 52.064 - Indústrias Fasci- das Vidrobrás Ltda. - Satisfaça
N 9 367.525 - Epol - classe. 32 - Município de Viseu, com "S" e
nante Ltda. - A Serviçal S. A. exigência.de Epol Editorial Pontes Ltda. - sem castelo.
N.°, 118.266 - Indústrias Reuni- Ccncedo a restatuação.
Técnica e Comeréial.• N.° 347.697 - Formicolor N.o 85.316
modêlo de das Vidrobrás Laia. - Satisfaça
classe
16 - de - Companhia
comercia
exigência.
7102ne
nestauração
de
graxeira pneumática
Sct; SerQuímica
Industrial de Laminados
•
N.o
95.014 - Fletro Dental Joviços c equipamentos Técnicos Li=
•• 9 364.553 - Bolsa A Exposição de - indeferido.
imitada.
tol Ltda..- Satisfaça exigência.
N.o 357.699 - Formicolor Plástico Ltda. - de -Bolsa
N.0 115.502 -a- Névo moelélo de, NP 99.875 - The Garrard En- Material
Exposição de Material Plástico Li- classt28 - de - Companhia Quíembalagem para lenços utilizável eineering And Manufacturing Co. e
mitada. - Concedo a restauração. mica Industrial de Laminados Socomo cinzeiro Indústria de Leri- inimited - Satisfaça .e:. - igència.
ciedade Anônima.
N.°
125
..018 - Josef Duft - Sa- terem rcg;strados os ,eutinies pedi- . N.o 349.437 - 8 - classe 1 ços • Paramounte S A.
NP 117.056- - Niivo tipo de - re- tisfaça exigência.
dos , de títulos
de - Luiz Pini Netto - em face
N.o 129,315 - Fernando Augusfrigerador a óleo - José Roberto
dos registros 153.271 e 203.563.
312.950
Alfaiataria
Nova
9
N
to
Ramos
e
Joel
Soihet
Satisde Almeida Leite e Karl Kastner.
N.o 350.050 - Nossa Senhora de
classes
26
33
de
SeAmérica
faça
exigência.
No 119.125 - Nôvo tipo de ma.:?átima classe 41 - de - S.
Júlio
de
Souza.
De
•ficórbastião
N.o 129.501 - Júlio Relfman • aneta - Geraldo Quadrino.
de Jesus Marques.
do caiu o art. 117 n 9 1 do código.
No 125.132 - Nova forma -ou • Satisfaça exigência.
N.o 355.820- General Plastic
1\19 330.502 - Vidal Auto Peças -- - classe
N.o 93.716 -- Sancioz S. A. 28 - . de - General Plas-•
configuração de revólver de brinclasses 6 - 21 - 39 - 31 - 11 quedo - Manufatura . de Brin-. Satisfaça exigência.
de G. Vidal S. A. Comércio e In- tic Ltda. - em. face do artigo 91
N.4e
quedas Estréia S. A.
103.053 - Manufatura de dústria de Máquinas -- de aceado e 15 n. o 16 do código.
N.° 356.090
N.°125.140 - Névo . modélo de Produtos Krag Ltda. - Satisfaça com . o art. 117 ir 2 do código, com
M D N - classe
exclusão do género de negéeio
rela- G - de - Motores Diesel Nacio-'
tampão para válvula de botija.° de exigência..
.
,
N.0 1.12.871 - Nada() Kumacia - tiros a classe 11.
nis AIDN Ltda. - em face dc
gás - Liquigás do Brasil S. A.
• al9 352.712 - Casa Régia - clas- registro 186.270.
NP 107.672 - altivo tipo de ár- Satisfaça exigência.
ses 12 - 22 - 23 - 24 - 36 •-• 37 NP 356.290 - Limpator
vore de natal - Francisco Marin.
- de Casa Rtgla Tecidos e Arma- s'a 46 - de - Empresa Limpado- DIVERSOS
Munhoz.
rinho Ltda..- de adado com o ar- ra de E:mu-ator Limpator Ltda
.. N.° 39.273
tigo 117 nv 1 do codao, com excluAcrow l'Engineers) são
- N.o 115.569 - Original configubase a
no• aft. • 95 n.° 5 do códo gênero de negócio, relativo a com
eação 'em velas de aniversário - Limited - Arquivc-se.
digo.N.o 93.324 - Union Carbide And classe 23.
Fábrica de Velas .Marpol Ltda.
N.° 378.333 1 - Interlúdio CarbonCorp: - Arquive-se.
modelo
de
Niko
N.° 117.199-- --,
Foram indeferidos os seguintes pé-. classe 32 -2- de - Heli Otavio GaiN.o
97.435
Im
p erial Chemical
cadeado - Girolarno Conti e Pe-T I
didos d.e marcos.
vão dê Moura Ldcerda - em face
ndestries Ltda. - Arquive-se.
das razões' do o p oente, de fls. 10
gaitas.Irene Rene.
N.°
NP 122.498 -- Pérola de cola ou
105.563 -. Irradio Sael.. - N 9 176.324 - Flor de Minas clas- e 11, aceitas também pela oposta,
de gelatina - Joaquim Oliveira Arquive-se •
e e. se 41 - de Alberto -Matna e: Ca. tanto que e nem as replicou.
N.o 105.298 - atile.; Louis Chara - O Estado cie Minas Gerais é cu- 'NP 37a.6e6 M.c.1 classe 1.
S.. A. Comércio e Indústria.
iminente chamado de Minas semen- - de - IClel
do 'BrasilIndústrias
N.o 122.752 - alóvo tipo de ca- les Andrianne - Areuive-se.
te; assim sendo, indefiro o pedido,
Nestor de Castro Filho, NP 106.451
Ltda. - em face do arrimbo
Advicsbureau P. indepencieletemcnte da solução que Químicas
W. Deerns N. V. - Aquive-se.
e Ryokichi Hoshiro.
venha, a ter o Urino n9 140.669. por tigo 95 n. o 7 do código.
NP 119.669 -- -- Hélio Prestes - infrigência ao art. 95 n9 7 do código. N.° 379.412 - Nuclear BrasileiDESISTÊNCIA DE PROCESSOS
Airesearch - clas- ra - classe 1 de -- Nuclear
N. 22e.934eilag Chemie Aktiengesellschaft, Arquive-se. .
N.o 120.961 --a Heitor de Mattos se 8 de The Garrett Corporation. Brasileira, Ltda. - de acôrdo com
(declara a desistência do termo ..
-.Quanto - a classificação, nada _mais • obscHaç0 de fls. ev, por in87.852 priv. invenção para "Pro- Rodrigues - Arquive-se:a opor, eis que foi concedido, 'pelo fringência ao artigo 95 n. o 5 e 15
N.o 121.388 - Daniel de Men- Sr.
cesso para á praparaçã.o de novos
Diretor-Geral, o registro núme- do código.
zals penicilina) , - Anote-se a de- donça, Sarmento - Arquive-se.
ro 185.024, de classificação idêntica.
- S:P.I. --classe.
sietência e arquive-se o prOcesso.
NP 121.463. - Daniel de Men- Quanto h registrabilidade; a presen- 41N.o- 379.449
do - Ga .r.a.- Sociedade de
don ç a .' Sarmento.- Arquive-se.
te marca, paramente nominativa, è Promoção
'de
Inventos
EXIGÊNCIAS
e Negócios
apenas pela aglutInaçap
NP 121.520 - Fábrica_ de Arte- constituída
das palavras: Air mais Reeearch 0:d, Ltda. - em face do artigo tac
Arcolino Dl Page (opoente do fatos de Madeira Ltda. - Arqui- seja, ar, atmosfera mais pesquisa, Wati.o 4 do código.
...- •
tamo 118.174) - Satisfaça a exi- N e-Se,
procura, ou que nos dá: -pesquisa atN.0 127146 - Nes_tor Pereira de mosférica ou do ar. Assim sendo, inForam indeferidos os seguintes
gemem..
N.o 48.149 ,--. licitou Ltda. Sa- 1maida ;a- Arquive-se. • defiro o Dedie0 por Infração no artigo pedidas de títulos:
NP 129.306 -a- American Cya- 95 n9 16, do Código Brasileiro- da •
tisfaça a exigenciae.
.N.° 346.47.a - Fábrica de espePropriedade Industrial..
N.o 87.98G Pedro Moacyr Ro- namid Co, -.,Arquive-se.
314.'704 -• Lapin - classe 36 - lhos Estrela:
N
9
classe 14 - de.
drigues Barbosa 'e --Alcides Teifeci- • EXPEDIENTE ix3' DIRETOR
de Indústrias Bania Itamenzoni S.A. Mano Souza áa Cia. Ltda. - em
xa - Satisfaça exigência. .
- Bem examinada a marca objeto face dos regiatrOs n. o 192.2,09 e ...
N.° 93.639.Alexandre N. Kara;
do registro anexo n 9 250.574, processo 206.114.
Dia 2 de abril de 3962
de I1S -36.135, e 111.170, vê-Se que ela
vias - Satisfaça exigência:
NOTIFICAÇÃO
neci é apenas Lapin, mas sim Ra... NP 355.a21 ; - General Plastic
NP 98.490 -- Universal cni Pro. '
- Lapin para distinga-Ir - clarse 2S'e-• de -- General Plasducts Co. --- Satisfaça exigência.
Uma "Vez decorrido o prazo de re- tuenzoni
apenas chapeias. Lapin nela nas fie tia' Ltda. - hei face do artigo 91
curso
Previsto
pelo
102.077
Eugene
Clara
.
art.
14
da
Lei
N.o
. como caracterfstieo, mas sim e art. - 95 n.o,' 16 do código, combin9 4.048:. de 29-12-61 p" mais dez dias guta
•
.•
Satisfaça, exigência.
como uma indicação chique de • qua- nado cora oaxtigo 120 11.0 7 -do
para
,
eventuais'
juntadas
-de
reN. 102.088 . -A. S. Koeangas - cursos, e do mesmo não se tendo va- lidade dos chances, através da- pala- reterialo céalietct.
vra. franr,rs. Lapin ou sela no( lho
‘Satisfaça,eXigência.
2.enhum -interessado. :lesou no- (pele ou cór de coelho.): Querer •es,
N.° 102.267 - João Pereira Cruz lide;
tificados os requerentes abaixo men- terider agora esta indicação e sómen- Satisfaça exigência.' .,'• • cionados-conip;arecer a •éste 11)e•- te., esta indicação a tinta classe 36..'
Rerj-oolenic
N.o -03-.199 .-L-7 The Electric . Sto- partattiento•
efetuareni-I'b parece-me .a lasurclà _ que caibo.
,
. Alitd•neiCt Eberk, S. A. pagamento 'da' taxa' fina1'-concernen- ferindo o peclfdo, por infringCnO2-aargica
e-age Bate ry
tet 'expedição dos 'respectivos cer- alt,' 91 e 95 n9 5 (sio Código: _
cumpra exigência.
•
gênci

NP 167.274 - Nova disposição
construtiva em comPactadores
asfaltos, concretos e correlatas
. Pagas° Material Aeronáutice, Lirnitada.
•
NP 107.362 - Nóto modélo cie
poste para logradouros públicos la
João Miragaya.
NP 114.252 - laóvo tipo de
acumulador elétrico -- Fernando.
Miron Bueno.
1PA21.076 - Novo tipo de régua para cálculos - Chrissto rei-

J •

N

Sexta-feira n)
N.° 252.780 - C.F. Boehringer & Soehne GMBH- cumpra a exigência.
N.o 317.326 - Bimetal S.A. Indústria e . Comércio - cumpra a
exigência.
N.o 330.472 • - Laboratório do
Cacau Lessa Ltda. - cumpra a
exigência.
N.o 336472 - Laboratório do
Cacau Lema Ltda. - cumpra a
exigência.
N.o 348.802 - Metalúrgica Mar
S.A. - cumpra x exigência.
N.o 352.319 --- Epa S.A. Empreencliwntos, Participações e
- cumpra a exi.Administraeões
,.
gencia.
N.o 332.441 - The Nestle Company Inc - cumpra a exigência.
N.o ;349.134 - Baptista de Almeida' - cumpra a exigência.
N.° 395.290 .- José Castioni &
Filho - cumpra a exigência.
Diversos
N.° 257.457 - Margarida- \Vol.lemann -- attuarde-'Se a solução
do termo 11, 0 414.631, processo do
registro n.o 26.193, que, embota na
- cjasse 11, pode ter • aTtigos idênticos aos de presente, variando, é
claro, .çr matéria-prima.
N.o 355.729 - Importadora e
Exportador Imex Ltda. - aguaTa

de-se.

• N." 375.815 - Sunbeam Corporation - a g uarde-se. •
N.° 377.557 -• Cutler Hammer
- p rossiga-se com os exemplares de fls. 8 e 10.
N.o 382.068 - Vieratex : Indúsfria e Comércio S.A. - aguarde-se. .
.. .
EXPEDIENTE DA SEÇA.0 DE
•
PESQUISAS
Dia 2 de abril de 1962.
Notificação
Uma vez decorrido o prazo ale .rec'airso previsto pelo 'artigo il., cizi Lei
ii.° 4.018, de 29 de dezembro cic .•1961
é mais dez dias para eventuais juntailas de recursos, e do mesmo „não se
!vido valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerentes abaixo •
?adicionados a comparecer a êsta Departamento a fim de efetuarem o paOtnento . da taxa final concernente , a
dos respectivos certificados
.expediçao
,.
clantro do prazo de sessenta dias na
. f ma do parágrafo titatco do artigo
13 4 do Cadigo da Propriedade Industrial.
.
Foram deferidos os reguinlegedidos
de xnarcas:
• .
..
N.° 302.380 - Adamastor - trilião
bril Exportadora S.A. - classe 47
m direito ao uso da cór vermelha
At Cruz constante do - clichè).
.
N.° 305.475 - Vickers Incoraosa, tia - classe 8 . (excluindo-se embrea- gks e freios maaneticos) .
.
N.° 353.628 - Sistema Stauffer liternard 14. • Stauffer -4- cias? :10.
N.° 154.329 - Taylor Way Caia. de 'Autoria:a:eia Sonnervig classe 7.
N.° 356.772 - Tupy - Fundição
• 7upy S.A. - classe 6 (como marca
aaaarica) . .
.
• N.° 358.544 - Mordil -. Socipla.
Sociedade Industrial de Plásticos Ltda.
.jaasse 10 (na classe 10) .
N.° 359.924 -- Lab Farmaker S,A.
Glinaftocil -- classe-3.
-••,
Cia. Ltda. - classe .10 (excluindo. iunianto . em fibras e obras).

1
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Bbitish Schering aimitecl ano pedal.?
N." 374.726 -- Flash - Société
Si:uca - classe 6.
de averbação • de contrato na .marca
N.° 374.772 - Abreu el Gracia Li- ti° _198.460)
Apresente cache.
mitada - classe 9.
Assistércia Técnica para EquipaN.° 377.627 - Scal - Scal Rio pamentos Rodoviários Astee S.A. (no
Indastria e Comércio de Artigos Ru- pedido de avebação de contrato na
rais S.A. - classe 7.
a
marca n° 140. f 35 ) - Apresente aN." 331.493 - Energoyl - Co- che. .
marcial Auto Motores Rumo Ltda.
Carlo F,r1M_ S..p . A . (no pedido de
classe 47.
averbação de contrato na marca núFoi deferido o seguinte pedido de mero ns. 180.358 - 212.275 titulo de estabelecimento:
237.68-1 - 248.742 - Apresente- cliN.° 379.187 - Voto Príncipe
Adélia de , Souza Monteiro Fontoura
Venag S.A. Veículos e Máquinas
- classa-s 8 e 25 (de acardo com o Agrícolas (junto a marca ri' 194.466)
art. 117 n.° 1 do código nas classes -- Satisfaça exigência:
8 e 25) .
Flay "Macleod Ltd (junto a marFoi deferido o a seguinte podido de ca a' 203.944) - Satisfaça exigênmarca:
cia.
N.? 379.373 - Santa Blanca N. 390.124 - COFERMAT 'Dr. Sinfronio • de Souza Campos Cia. Brasileira de Ferro e Matarias
classe , 4.
de • Construção S.A: - Satisfaça cxigania,
Extgén+rs
395.35 .1 - Foi: Importação' e
Exportação Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 397.133 - Laboratórios Lepetit SA. - Satisfaça exigência.
N.° 397.134 - Laboratórios Lapatit S.Ã.- Satisfaça exigancla.
N.° 395.648 - Ind. Mecanica Cape
Ltda. - Satisfaça exigência.
Moszek Frajhof c
N.° 397.028
°mini Josek Goldberg. . - Satisfaça
exigência.
•
N.° /397..072 - Ficarbo Artigos
Para Escritório Ltda. - Satisfaça as
exi g ências (retificação) .
N.° 370.902 - Abul - Itzhak Roth
'
EXPEDIENTE DO DIRETOR
DI 2 de abril de 1962
TransTerencia e alteração de rtonN3

titular de processo
Notificações

-

São convidados os requerentes abaixo mencionados a comparecerem à êstc
Departamento a fim de afetuarem o
pagamento da taxa de transferência e
alteração de nome dos mencionados
processos:
Leila & Fink Caribbean Corp (transferência para o • seu nome da marca
Anobease a
Lygens na 16,0.705)
•
'transferência.
Quanto à Lebn Fink Produtos de
Beleza Ltda. apresente .cliches pára as
marcas na 254.301 - 254.491
254.569.
Casa Victoria Pneus e Acessórios
S.A. (pede para ser anotada no titulo
Casa Victoria n° 496.476 a alteração
de nome) . Anote-se a alteração de
nome (Republicado).
Exigèncins
COFAP Cia. Fabricadora de Peças
(no pedido de averbação ne patente
- Privilégio de invenção n' 42.081)
- Apresente cliche,.
COFAP Cia. Fabricadora de Peças
(no pedido de averbação • de contrato
na patente h° 39.114) - Apresente
cliche.
COFAP Cia. Fabricadora dc Peças
(ao p edido de ,averbação cie contrato
na patente n' 39.727) - Apresente
,
acha.
Produtos Cosméticos Silhueta Ltda.
(no' pedido do averbação de contrato
na Marca a' 190.037) - Apreseive
cliche.
s

Diversos

d 1962 1293
NotilicaNes
E'' , -Corvidad- ,1 José Luciano a comparecer 'a aste Departamento a fim de
dizer o que for do seu interêsse eto
relação ao tartno 75.411 urna vez, que
é italiano e estabe1c.00 na cidade do
Saa aasna,o, Estado de São Paulo --a
marca Littoria.
E' convidado Schilling Ildlier S.A.
Indústria' e Comercial a campareccr
a êste Departainento a fim de dizer
o que for a. seu 'atuasse, tendo era
vista o pulado de cancelamento de
averamção, na marca AntIphogistine
nó 101.487, requerido por The Denver
Chemical atanufacturing 'Co.

Divisão Jurídica
• EXPEDIENTE DO DIRETOR
Rio de Janeiro, 2 de :dm, de 1952
Uso autorizado de marcas
;A:G.go 1:,7 parágrafo 1." e 2.° do
(ódigo da Propriedade industriai).
Por despacho do Sr. Diretor da Di-

Indstrias Maquina bAnd,ea S.A.
(no padido da' restauração na patente
*nó 34.216) - Concedo a -restauração visão Jurídica, foi mandado averbar
nos têrmos do art. 206.
O contrato de exploração da lua rea
Indústrias Maquina D'Andrea S.A. __. Internacional - Prinlon ná(no pedido de restauração na patente mero (10.914 - processo 7.298. de
1:W2 - Costante do cliché abaixo
a° 3S.103) - Concreto a iestanração de
propriedade de AGFA - aa nanica.nos tarmos do art. 206.
sensehaft ,.- estabelecido na .A lentaSaunde.ra Valva Co. Limited , (no adia, e em a ra ror - General Anilina'
pedido de restauração na patente nú- • Fihns Corporation estabelecido nos
Estados Unidos da América do Nor.
men) 39.288 ) - Concedo a restaura- te. - Averbe-se o contrato de exção nos armos do art. 206. .
ploração.
Indstrias Máquinas DAndrea S.A.
,.(No pedido de restauração -.na patente
na 39.716) - Cencede a restauração
nos térmos do art. 206. •
An. fa'Akariçie-ãllích-aft
Saunclers Valva Co. Limited (no
pedido de restauração na patente nú'Leverkáen.'":_Alemanha.
mero 41.773) Concedo a restaura_
ção nos têtknos do art. 206.
Fabriçante -s Autorizade
Carlos Palmer (no pedido de restauração na patente nõ 44.329) Generai
Aniline &
.Concedo a restaaraçao nos tarmos do
art. 206 do código.
Corimation
Stamicarbon N.V. no pedido de
New.York. c '.U. S. A.k
restauração na patente n9 47.567y Concedo a restauração nos térmos do
art. 206 do códido.
Bruno Micheletti e Cebare Balastrar'
(no pedido de restauração na patente
a' 49.232) - Concedo a restauração
mas tèrmos do art. 206 do código.
Por despacho • do Sr. Diretor -da
Juan José Darquier pedido de Divisão Juridica, foi mandado averrestauração na patente nó 50.112) - bar o contrato de exploração da mar-Concedo ra, arestauração nos Vamos do ca Olhe! mi mero 190.098 consta ntef
do clichê aba ixo, de propriedade da
cirt. 206 do'acódigo)
Rubens Preates Mattar estabeleciCarlos Palmer (no pedido de restau- do no Estado da Guanabara, -e eia
ração na patente 54.695) - Concedo favor do . Editora Olho 'Ltda. estabe.
a restauração-nos têrmos do art. 206 tecido no Estado . da Guanabara Averbe-se o contrato de exploração.
do código) .
•
Touring Club do Brasil Sociedade
OLHEI
Brasileira de Turismo' . ( lItnto a marca
n' 129.773) - Anote-a; a retificação
prtet‘riol.,
Pierprocedendo à requerente ao pàgamento
da respectiva taxa' de acardo tom a
1)55T 3 14.1ertait.
11.1"Brau
proposta , de fls. 15.
Indústrias Eugyml S.A. (no pedi110) .10 ,
do de altcração de. nome na marca
n' 85.656) Arquive-se O pedido de
orTotut 01.112
alteração de nome por. falta de cumprimento de exigência', dando-se anciamento ao pedido de prorrogação.
()Liana', a iiiarca térina 421.836, preste
Por. despacho do Sr. Diretor - da
esclarecimentos.
N. 61.165 - Barros Hollnagel ,PJ Divisão Jur'dica, foi mandado averbar o contrato de exploração da mar.
Cia. a- a-Agitarde-se. Quanto ao tér- ca Elliman's Royal Embrocetion
ma' 27.162 - 'Satisfaça exigência.
irnijuero 22R.32.1 constante do elliPe'arson PhartnacáI eltê abaixo, de propriedade de Ritmam
N. 6,8.5.n.;
Sons & Co, Limited - „estabelecido
Aguaale-se.
• :
•Co. Inc.

,Printon

1
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' cloCis abaixo de ,ropriedade de The Fi- belecido no Canadá. Averbe-se os conna Inglaterra, e em faCka
G. Wills & Cia. Ltda. - estabeleci- restone Tire Rubber Co. estabeleci- tratos de exploração.
do no Brasil - Averbe-se o contrato dt. nos E. U. da América e em favor
de exploração.
de Indústria de Pneumáticos Firestone
S.A. estabelecido em São Paulo, BracCUMAN1
sil. Averbe-se o contrato de explora1, 110711.
(AtlilltrCAT101
_..4ProP'rletárli!
Ma:" .11 4 1111
o
ção.
IMPERIAL CEEMICAL IND USTRIES - LTD
-

TERYLENE

elOB

-7- 44 Licenciada ›.•

--"vetee
eMor

tração.
N.° 360.638 - Testi' Paula Abreu
;:airlatarlal TFIE FIREZTORE TINE\
Por despacho do Sr. Diretor da Di- S. Anónima.
• -. a, a massa casem
lotados
Unidos
da
America
do
Nort.•
visão Jurídica foi mandado averbar o
-'"--.
N.° 361.644 - Valete Perfumes
IND3SiRla DE PREUWATIÇO3

mem

Elcancladat

'Proprietária_ _
ELLIMAN SONS & CO.

plAESTONS E.A.,
. Pio Paulo .

Por\ despacho do Sr. Diretor da Divisão Jurídica foi mandado averbar o
contrato de exploração na marra Fi-,
restone n.° 226.363, constante do clichê abaixo de propriedade de The Firestono Tire ó Rubber C. estabelecido nos E. U. da América e em favor
do Indústria de Pneumáticos Firestone S.A. estabelecido em São Paulo,
Brasil. Averbe-se o contrato de exploração.

• _. Licenciada
, Ti. G. WILLS& CIA.LTDA,
(Sucessores
Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão Jaridica foi mandado averbar o contrato de exploração na marca Emblemática n. 157.029 constante do clichê abaixo, de propriedade
de The Firestone Tire & Ilubber Company estabelecido nos E.U. da América e em favor de Indústria de Pneumáticos Firestone S. A. estabelecido em S. Paulo, Brasil..- Averbe-se
o contrato ele exploração.

FIRESTONEL
Propiletirla: THE PIRESTONI
• & MEC CagANI •-•
Estados Unido, do America do Aorta
Licenciada: INDÚSTRIA OE PNWMATICO3 •
PRESTOVE 3.4.
Soo ra.à1U

2IRE...,
-tropraí ;: l a s TEZa RIBEZT4i1
REINES COXEAIS '1/4

Por despacho do Sr. Diretor da Divisão Jurídica foi mandado averbar o
contrato de exploração na marca F.

•

--• Estados UnIdos da knosies do Corta
n
Uloenclada , INDOSTRIA DE PERDEíTTEdS
FLUSTORE 8.1.
., aao Paulo
'
.

n.° 235.681, constante do clichê abeis° de propriedade de Tios Firestone
Tire & Rubber Co. estabelecido nos
E. U. da América e em favor de Indústria de Pneumáticos Firestons S.A.
estabelecido em São Paulo, Brasil.
Averbe-se o contrato de exploração.

Por despacho do Sr. Diretor da
Divisão Juridica foi mandado averbar o contrato de exploração na marca Ground Grip n. 175.574, constante do clic* abaixo de propriedade
de The Firestone Tire tiz Rubber Co.
estabelecido nos• E. C. da' América
e em favor de Indústria de Pneumáticos Firestone S. A. estabelecido
em S. Paulo, Brasil. - Averbe-se o
contrato 'de exploração.
o R ouND GR
Propala:arta. THE ~roas

contrato de exploração nas marcas ,do Brasil S..A.
Bostitch n.° 254.436, Bostitch ninneN.° 361.886 - Granja Campo
ro 93.897, constante do clichê abaixo Verde Ltda.
do propriedade de Bostitch Inc. estaN.° 362.000 - Long Life Propabelecido nos E. U. da América e eni ganda Ltda.
favor de Distribuidora de GrampeadoN.° 362.109 - Pereira Netto
res Bostitch S.A. estabelecido no Cia. Limitada.
Brasil. Averbe-se os contratos de exN.° 352.232 - Cia. Agrícola de
ploração.
Racionalização Planejamento C.A.R.P.,
N.° 362.262 - Indústrias Comércio e Indústria de Pedras do Brasil Limitada.
N.° 362.Z62 - Industredras Comércio e Indústria de Pedras do BraPio-prieiãrVi .
sil Limitada.
BOSTITCHINC
•?
_
N.° 362.269 - Auto Peças Bom
Pastor
Ltda.
Licenciada
N.° 362.270 - Indústria de Peçam
DISTRIBUIDORA DE GRAMPEA\
pala Automóveis.Ipamapi Ltda.
,p0FIES2130STITCHS•'_Am
N.° 362.281 - Laboratório Faia
Monis Ltda.
Por despacho do Sr. Diretor da Di- mocêutico
N.° 362.312 - Djanira da Silva'
visão Júridica foi mandado averbar o
'
contrato de exploração na marca Cas- Martins,.
N.° 362.359 _ Henrique- Paes
vomite n.° 177.047, constante do cliLoureiro Jr.
chê abaixo de propriedade de The
N.° 362.579 - Produçóes Herbert
nos
E.
UniBordea Co. estabelecido
Richers.
dos da América e em favor de Alba
N.° 362.580 - Institeto de Arqub
S.A. Adesivos e Lacticínios Brasilammérica estabelecido no Brasil. tetos do Brasil.
N.° 362.936 - Laboratório Thebra
Averbe •se o contrato de exploração.
S. Anónima.

BOSTITCH

I

C-A-SCAM/TE

Pr'ri it1
C OMP APPI.
-----•
Firjeflai-WX"

'1
21.13

arco

tít.,

44 e RUMA CCALEANT
•
lotados Unidos da ~alça da Neta

INDOSTZle Ilinnugáricogr""""
11canclada4
_
--.-,1111,95oelt. S.L.
fie nele

Por despacho do Sr. Dirator da Divisão Jurídica foi mandado averbar
o contrato . de explornilo na marca
Firestone Champion n. /84.730.
constante do clichê abaixo de propriedade de -The Firestone Tire & Rubber Co. stabelecido nos E.U. da
'América e em favor de Indústria de
Pneumáticos Firestone S. A. esta-

Por despacho do Sr. Diretcir da Divisão Jurídica foi mandado averbar o
contrato de exploração na marca Gum
Dipped n.° 240.436, constante do cliché abaixo de propriedade de The Firestone Tire Z1 Rubber Co. estabele-

etre S. Paulo, Brasil. -

cido nos E. U. da América • em
favor de Indústria de Pneuniáticog Fi-

'Averbe-se o contrato de exploração.
•

r2
L
P r o pTleiarlas - THE PIRESTeNt-'ãlí:
- & mata curar
..„..irtatadola Unldoa da ~rica do Porta',
Licenciada, IND33TRIA PIA PNIMITICDP`'
PIUSTORE 3.4
Sem Fan/) 4.4

restone estabelecido em S. Paulo, Brasil. Averbe-se o contrato de azploração. •

rrG art.t.rts, ene
;

t

'ALI3A ” A rfA DESIVOS g
INIOS_BRASIL

L
te

A
Le Til

Por despacho do -Sr. Diretor da Divisão Jurídica foi mandado averbar o
contrato de exploração na marca 'flor

n.° 151.095, constante do cliché

datados tias a da tad loa do darto

taaail:d1.441,28)6e2414.i.Poicuiiiaii\'"
11.1. •
j las Pao/o

N.° 362.977 - Horáciu Jostl
Corzo.
N.° 362.659 - Cortume São Jos{
Limitada.
N.° 363.019 - Utilar Ltda.
N.° , 363.034 - José de Amorirn
Barros,
N.° 363.036 - Casa Boldoni Pneus
(Copacabana) L ida.
N.° 363.049 - Nilson Ferreira de
Santana.
N.° 363.055 - Naor de Souza.
N.° 363.056 - Naor de Souza.
N. 0 363.073 - Alberto Edde
r,
Paulo Edde:
N.° 363,276 - Juan Bou Navarro
Limitada.
N.° 363.290 - Euresso Horizonte

abaixo de propriedade de 'fie Bordeis Company estabelecido nos Estados Unidos da América e em favor de
Alba S.A, Adesivos • Lacticinos Braallemérica estabelecido no Brasil. Limitada.
Averbe-se o contrato de exploração.
N.° 363.457

giC)Ri
,Proprietari
"ARDEN OMPANY3

-.sita"-~
1. 4141
'má... NO, ti

Por despacho do Sr. Diretor . da
Divisão Jurídica foi mandado averbar o contrato de exploração na marca Fierstone Lite Protector n.
181.781, constante do clichê abaixo
de propriedade de The Firestone Tire
Bobina. Co.-estbaelecido nos E. U.
da América e eni • favor de Indústria
de Pneumáticos 'Firestone S. A. estabalecido em São Paulo, Brasil.

CANADIAN-INDZISI'RIE3 -LTD.

iTHE 13 011DEN

& RUEM COEM
•
, ItatadOa Culaoa da An.:Ica do (10,..•
/acanelada: INDÚSTRIA DE rsremirices
js.SS TOS S S.A.
r.ao
Paulo
-

belecido

-

N.° 352.449 - Benjamin Alhadef.
N. o 356.606 - Modes; Jo:en Ltda.
N.° 353.415 - Dr. Nelson Mota'
Melle.
N.° 359.483 - Acee ArZe:atos de
Cimento Engenharia e Comércio LiRada.
N.° 359.524 - Jade S.A. Erga.
naua, Inchittria Comércio e Adminis-

In-.1‘13"tt:1"
SECA° pg REÇEP‘Ç. 450 XNFOR-

MACAO ÉExPtplçAo
Por despacho do Sr. Diretor da DiRio, 2 de abril de 1962
visão Jurídica foi mandado averbar ó
contrato de exploração nas ,intracaa
Terylene n. 0 236.313 - Urylene ARQUIVAMENTO DE :PROCESSOS
n•° 236.314 - Teryiene n.° 249.676
Averbe-s. e contrato de exploração.
Ficam os processes abaixo teiaTerylene ri.° 254.629, x' n constanta
Por despacho do Sr. 'Diretor da Di- do cliché abaixo, de propriedade de danados, arquivados,.
•
visão jurídica fel mandado averbar 'ç Ixperial Chemical Industries Litnited
N.° 327.988 - Orvesio .Tánerecli.
Resina 0„A. tuN.° 347.003
contrato de exploração no marca Str- estabelecido na Inglaterra, e em favor
preme n. • 199.235, constante de ali- de Canadian Industries Limited esta- dústri gg Qdrnicas.

pica Santa Rita-.
N.° 363.478 -

Companhia -Talento
João Hoelzl.

N.° 363.549 - Laboratório Wema.
co Limitada.
)1
N.° 363.605 - Mario Lourenço
Portugal.
N. 0 363.774 - Armindo &
ro Limitada.
N.° -363.787 -

Albert Wormstallo

Monaco Filmes
N.° 363.788
noitada.
É.° 363.789 - Heival Roberto da
Silva.
Chie.
N.° 363.794 - Drandini
t
riuierA.
N.° 363.801 - Germano Voppa.
N.° 368.846 - Jappis Comércio 4I

- Ind‘atria 'Ltda.
Arminda Cesta •
N.° 363.8O jl
Oiro.
Lied
:i.t0 326. 3.892 - Ótica Foto Krant
/5.°,363.925 N..° 364.088 ,Seakitel Ltda.

Slvio Toaldo.
Indir.tria de Onos
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N.° 364.113
Greeerie Frank
Yaras.
N.° 364.163 - Internacional Prornoção de, Vendas Ltda.
, N.° 364.199 - Age:ré-ia de Passagens e Turismo Jabaquara Ltda.
N. o 364.317 - Rodolpho Bradas.
e
chia.
N.° 36'4e400 - Sotramec Tratores
Acessórios Ltda.
N.° 364.453 - Manufatura de For.
ro Minari Ltda.
N.° 364.669 - Rerynaldo Amaral
Duarte.
N.° 364.824 - Laminação Santa
Alice Ltda.
N.° 365.007 - Produtos pgri- Toue.
cador e Farmácia Cabia Ltda.
N.° 365.008 - Produtos para Toueador e Farmácia Cebla•Ltda.
N.° 365.'213 - Enget--Máquinas Litiritada.
' N.° 365.256 - Fabiano Alves as
Companhia.
N.° 365.292 - Rezembri Comercial e Importadora de Matérias Primas
Limitada.
N.° 365.293 - Mellomac Enge.aliaria Ltda.
N.° 365.441 - Paulo Jorge do
M. Morreira.
N.° 365.627 - Publicidade Cinematográfica Brasileira Cibra Ltda.
N.° 365.629 - José Alberto de
Zuca.
N. o 365.648 - indústria de Guarda Chuvas Feleng Ltda.
N.° 365.854 - Organizaçío de Instalaçees Químicas Emulo Ltda.
N.° 365.856 - Fidêncio do Azevedo Trigo.
N.° 365.975 - Eduardo Palmado.
N." 365.978 - Indústria de Aparelhos Elétricos Victor Ltda.
N.° 366.084 - Distribuidora de
Comestíveis Disco S.A.
I N. o 366.388 - Luiz Antônio Fitterieiras, Domicio do Faria, Darle
Pfaltzgraff Mala, Francisco Paulo . Favilla e Fued Antônio Najan.
N.° 366.428 - Francisco Fichinan
Icov Duvid
•- Isaac Weinschenlcer
Waisman e Kerpet Vasserrnan.
N.° 366.560 - Produções Herbert
Richera.
N.° 366.601 - Ivan de Abreu
Aureli.
N.° 366.739 - Sosicar Indústria e
Comércio de Sidicar Ltda.
N.° 366.740 - Indústria Nanzio
Brianglio S.A.
N.° 366.757 - Xarqarroz, Comissões o Representações S.A.
• N. o 366.798 - Orginizaceto"Indusr_irisai Fidas Ltda.
e. N.° 366.814 - Indústria .Oalva„notecnica Fozurna Ltda.
N.° 367.038 - Pellegrini Caetano.
N.° 367.137 e.- Manoel Pereira da
Silva.
• N.° 367.209 Carvopur Indústrias
Químicas o Metalúrgicas S.A. •
N.° 367.799 - Daruice heoliamad
Gaze!.
• N.° 368.053 - Liga Espirita de
" Campos,
N.° 368.539 - Indústria de Escôvai Rotativas Florence Ltda.
. N.° 369.067 Gherson Eiefant.
N.° 369.163 - Carmen Maria 13a1-samão Weiss.
:s
N.° 369.253 - S.A. Pianos
01.'n
.1
. Soehne.
N.° 369.295 - Fiubliadade 13aomerang Ltda.
ar • '
N.° 369.296 - Arnersul Comercial
Limitada.
eeePrimava.
N.° 3(4.319 a.. Edierotia,
tensa.
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N. o 369.327 - Marta Sereia.
N.° 369.344 - Henrique Mendes
Saraira.
.,, N.° 369.365 - Editora Firtec Limitada.
N.° 369.390 - Ruliena S.A. Participações • Comércio.
N.° 369.392 - Editora Terra Sociedade Anónima.
N.° 369.402 - Panificadora liorelha Ltda.
N.° 369.419
F. Silva Santos.
N.° 369.445 - Irmãos Yoshita Limitada.
N. ° 369.462 - Transportadora
Nautilus Ltda.
N.° 369.430 - Frieal Induziria e
-.Comercio S.A.
N.° 369.550 - Repl'esontaçeas
Mucuripe Ltda.
N.° 369.562 - Sociedade Distribuidora Aly Ltda.
N.° 369.648 - A Casa da Flââmula
S. Anónima.
N.° 369.635 - Transceptor Eletrônica Indústria e Comércio Ltda.
N.° 369.820 - Odilon Alexandre
Tavares.
N.° 370.036 - E.M.E.R.I. Expansão Mercantil Exterior Representações Incorporadas Sociedade Anônima.
N.° 370.048 - Denis do Brasil
Indústria e Comércio Ltda.
N.° 370.128 - Lauriston Vun
Schmidt.
N.° 370.132 - Casas Sergipanua
do Tecidos S.A.
N.° 370.216 - Construtora Canga
Limitada.
N. n 370.242 -- Alvaro Teixeira.
N.° 370 .527 - Sorppia Industrial
Sociedade Riograndense de Perfumaria e .Produtos Industriais e Alimentidos Ltda.
N.° 370.534 - Rádio Nacional
Empresa Incorpoiada ao Património
N'acional.
N.° 370.720 - Comercial e Importadora Brafatna Ltda.
N.° 370.859 - Incopol Indústria é
Comércio do Forragem Limitada.
N.° 373.969 - Soabra 6 Ormerod
Limitada.
N.° 373.561 - Alberto Pieralisi.
N.° 373.764 - Representações
Remagel Ltda.
N.° 373.612 - Ubertini y Martina
Sociedad de Responsabilidad Ltda.
N.° 374.369
Angelo Antônio
Raus.
•
N.° 374.813 .- Metal Indústria
e Comércio Ltda.
N. 0 377.100 Karl Bernard Thisaisen.
N.° 377.157 - Artefatos de Macielmas Wifra Ltda..
N.° 377.211 - Indústria e Comercio de Produtos para Soldagem Eletrkarel Ltda.
N.° 377.215 - Rocha
Ferreira
Limitada.
N. 0 377..216 - Rocha . & Ferreira
Limitada.
:N.°. 377.237 - José 13oaretto.
N.° 377,259 - Malharia Attikon
Limitada:
N.° 377.690 - Blemco S.A. Importadora e Exportadora.
N.° 377.838 - Canesin
Irmãos
N.°,377.851 - Organização Nacional de Indústria e Comércio de Materiais ee Construção Ltda.
N.O 388.853 - Farid Kiskalla
Dagli.
.1%1. 0• 377.862 - António Simões da
Costa Jr.
.4. N O 377.874 -e• Pedro Gariglio So'•
"e.'
brinho,

N.° 377.884 -- Varal:14w Droga
São Mateus da Vila Ltda.
N.° 377.897 - Elias das Neves.
Arquivem-se os processos.
EXPEDIENTE DA &IÇA() DE
DOCITMENTACAO
Dia 2 de abrfl de 1862
EXIGENCIAS
,
.
No 402.676 - Ponte Salazar
Cia Ltda. - Satisfaça exigência.
N9 402.735 - Adnitnistfadora e'
Comercial Major S. A. - Satisfaça
exigem:a.'
No 402.757 - Cerealista Cacique
Ltda. - Satisfaça exigência.
NO 402.792 - Representações, Comercio, Importaçáa e Exportação Rschnex Ltda. - Satisfaça esigência.
N9 402.830 - Indústria e Ctimer
-ciodeAgtufr.neAlcoLtda.Satisfaça exigência:
N 9 402.832 - Rebama, Distribuidores Comerciais Ltda. Ltda. - Satisfaça exigência.
NO 402.913 - Sacta Gráfica Edleira Ltda. - Satisfaça exigência.
No 402.914 - Importação e Coinércio Augusta Ltda. - Satisfaça exigência.
NO 402.915 - Importadora Luciana
Ltda. - Satisfaça exigência.
N9 402.916 - Auto Péreto Pedro
de Toledo Ltda. '- Satisfaça exigência..
No 402.963 - Jfto Ramagnoll, Satisfaça exigência.
N9 402.988 - Foster Grant Co. Inc.
- Satisfaça exigência.
NO 403.000 - 'Fausto Edmundo
BaIlly. - Satisfaça exigência.
No 403.008 - Divulgadora de Ori-.
entação, Fiscal e Tributária Orifisca
Ltda. -i- Satisfaça exigência.
No 403.045-= Cristóvão Colombo
Lisboa. - Satisfaça exigência.
No 403.321 - Gráfica Internacional Ltda. - Satisfaça exigência.
No 423.242 - Tecematic Inovações
Técnicas Ltda. - Satisfaça exigiucia.
NO 403.243 -- Externa Propaganda
Ltda. - Satisfaça exigência.
N O 403.251 - Brancal S, A., Mineração e Comércio. - Satisfaça exi
-gência.
NO 403.280 - Lanifício .iiiri:grandensa S. A. - Satisfaça exigência.
N 9 403.305 - Alexandre Magia. Satisfaça exigência.
N9 403.083 - União Tácnieo Industrial Ltda. - Satisfaça exigência.
N9 403.084 - Diafer, Ind. de A r
-tefaosdMtiLda.-Stisfç
exigência.
N o 403,121 - Comércio e Insteistria Auto Peças Marcial Ltda. -.
Satisfaça exigência.
N9 403.159 - Antonio ds Almeida.
Satisfaça exigência.
Lavoratti.
N9 403.83 - Basso
- Satisfaça exigência.
•• N O 403.847 - Esmeralda Alves az
Cia. - Satisfaça exigência.
N9 403.855 - Agostinho Mario Capasso. - Satisfaça exigência.
N9 403.938 --e Mecânica Transforrnadora Radar Ltda.- - Satisfaça
exigência.
N9 -408.940 - Ubirajara Pes.soa
Guerra •e Anisio Ferreira Jertly. Satisfaça exigência-.
No 494.076 - Produtos NVeld S A.
-e. Satisfaça exigência.
- No 404.084 - Fábrica 'de Latici-'
nios Anclradina Ltda. - Satisfaça
exigéncia.
NO 404.098 - Contai, Contabilidade e Administração Ltda. •- Sa.
tiSfaça,, exigência.
içO 404,,099 -,Solon,Moreira Santiago. - Satisfaça érkencia. ,
N9 404.102 - Serralharia 'DOIS' TrMads Ltda. - Satisfaça estendia.
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NOTIFICAÇÃO
E convidada Ideal Standard S. A,
Indústria e Comércio a comparecer a
esto Departamento, a fim de efetuar
o paganxtto Ca taxa final do termo
no 110.685, modêlo industrial.
São convidados os rnuerentes
abaixo mencionados a, comparereee_
rem a ate Departapientee a fim de
efetuarem o pagamento da taxa final dos mencionadas processas:
N9 283.766 - Coração - J. & P.
Coats Lirelted.
Ne 306.7e5 - QultandInha - Inducoodor S. A., Indfistria e Gainkrcio.
N9 316.994 - Impar - Otto Baumgari, Ind. e Com. S. A.
N9 354.525 - Canaan
JoÃo
Sobriniao.
N9 357,248 - Coruripe - Pau:o
Rolemberg Lessa de Albuquerque.
No 362.362 - Camponez - Rud
Wiesbauer 81 Filho.
No 363.523 - Suíça Brasileira Luzia Todarell de Luca.
NO 374.080 - Renault - Re.gin
Nationale Dos Usines Rsnault.
NO 376.889 - Lebergut - Laboratório Biopan Ltda.
N O 377.822 - Kebelo - Indústria
de Calcado; Kebelo Ltda.
No 318.622 - Wyskana - Ind. de
Bebidas Gramacho Ltda.
RECURSOS
•
Empreendimentos Unidos do
Brasil S. A. (recorrendo do despacho que indeferiu o termo n9 373.054,
marca Falsa].
, OPOSIgreES
Icem, Indústria de Ceras Produtos
Vegetais 5, A, (op2siço5, ao termo
n9 92.266, privilégio de invenção, de
José de Moraes Correia).
•
Metro, Indústria. \Vania Z. A.
(oposição ao têrmo no 101.939, privilégio de invenceo. da Amelia Closel
Faria).
Cerâmica São Caetano S. A. ' oposição ao termo no 106.103, privilégio de invenção: de Societé Das Eletrodes Et Refractaires Savoie).
Ernesto Rothschild S. A., Indústria e Comércio (oposição ao termo
119 106.f.25. privilégio de invenção, de
Antonio Marques
Cia).
VOl'Ill!ea• C:np (oposição ao térmo
no 123.963, desenho industrial, de
Cia. Química Industrial de Laminados).
Naufal S. A., Importação e Comércio (oposição ao Urino número
123.663, desenho industrial, de Companhia Qubnica 'Industrial de Laminados).
Palhinha S. A., Indústria e Comércio de Bebidas. em Geral (opoalçao ao termo 229 128.489, modelo
dustrial, de Paulo Campos Telleae.
Privilégios de Invenção
TERMO N.° 87.000 De 6 de junho de 195e
Requerente: Deoclécio Silveira Bar
ros e Dalisio Silveira Barros.
Em Volta Redonda - Estado do
Rio de Janeiro.
Zeovo e original modelo de esceva
sanitária.
Pontos Característicos
1 - Novo 'e original modêlo de
escôva sanitária, fabricada inteiramente de material plástico ou sintético, caracterizado pelo fato da par
parte inferior da escava ter o formato cônico e ainda pela disposição
dos Pelos ein forma de anéis até à
prothnidade 'da 'base do cõne.
Uni total de 3 pontos..
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TERMO N. 9 88.416 • De 7 de agõsto de 1959
Requerente: Fa rbw erke 1-10e.ch-st
Miengesellchaf t.
Meister Lucius te Bruning Frankfurt Main Hoechst — Alemanha.
Processo para a obtenção de sulfon11-UrCas.
Pontos Carácteristicos

Processo para a fabricação de sulfonilarNs da fórmula geral •
2-502 , — NH CO — NH — R1
em . que R designa 'um radical fentlico em que um ou dois átomos de
hidrogênio podem estar substituidos
por grupos alquila ou alcoxi, cujo
componente alquilico encerra até 8
•átomos de carbono e ou por átonas
de halgênios, ou em .que B s:gnifica
uni radical de hidrocarboneto alifático ou cidoalifátleo com 3 a 8 átomos de carbono e RI, representa um
radical de hidrocarboneto alifático
ou cicloclilático com 2 a 8 átomos
de carbono, ou dos respectivs sais,
caracteriza(' pelo fato de que sulfonil-isocianato da fórmula.
— SO2 —11 = C =0
ea respectivos halogenetos de ácido sulfenileartánico de fórmula:
'R — SO2 NH — CO — Hal
obtidos dos ditos sulfonil lsocianatos
por 'adição de ácicls dialgenicirics, são
reagids com aminsa primárias da
fórmula R1 — NH2 em que R é R1
tent o mesmo significado pue acima,
convertendo-se eventualmente, os
compostos obtidos por meio de bases inorgânicas nos sais carrespondentes —Um total de 1 ponto.
rã2tse0 N. 101.336
De 28 de março de 1953
Requerente: Ciba Société Anonyme
— Suiça.
Pontos caractersticos de: Processo
para a fabricação de novas dicaz° hidropiridazinas.
Pontos Características
1 — Processo paraa fabricação de
novas dioxo htdropiridazinas, particularmente de 1-aril -4- ou 5-halogeno-3:6-dioxo-1:2:3:6 tetrabldropiridazinas e 1-aril-4:5-dihalógeno-3:6
dioxo 1:2:3:4:5:6 hexahidropiridazina,
caracterizado pelo fato de se combinar aditivamente, na ligação 'dupla

4:5; de 1-aril-3;6 dioxo 1:2:3:6 tetraludropiridazinas, que tem na posição 2 um radical hidrocarbonetado
stlifático, inferior, e, se desejado, se
tratar as resultantes 1-mil 4:5 (pilalógeno 3:6 dioxo 1:2:3:4:5:6 hexahidropiridazinas, que tens, pelo menoe,
uma das posições 4 e 5; um átomo . de
hidrogênio e, na posição 9, um radical hidrocarbonetado :enfático, lufealor, com um agente diseceiador de
halogeneto de - hidrogênio, ou se introduzir nas 1 anil 4 ou 5 balógeno
2:6 dioxo 1:2:3:6 tetrahidropiridazianas.2 insubstituiclas uni radical MelroCarbOnetado glifático, inferior, na posição 2, e, se* desejado, em compostos resultantes com um radical adia,
ineubstituido se nitratar o último -e,
ee desejado, em compostos 1-nitroarine° resultante se(aderuzir o grupo
entro. no grupo amino.
Um total de a pontos.

primeiro painel de fundo citado e peças que se estendem dos citados pai
sies laterais até alem do comprimento do primeiro painel de fundo citado., tendo a outra secção um painel
superior que se dispõe a partir do e
paralelo ao primeiro painel de fundo
citado; um painel terminal descendente de • unia extremidade do citado
patPtel Superior e uru segundo painel de fundo que se estende, numa
extremidade, do citado painel descendente e fica adjacente ao primeiro
painel de fundo citado, d tendo palneis laterais que sobem do segundo
painel de fundo . citado, caracterizado pelo segundo painel de fundo citado ser clealizavel para formar um
recipiente ,de tamanho variavel e pelos citados palmes laterais que sobem do segundo paienle de fnudo
citado encostarem nas citadas peças,
cujas peças são dispostas de modo
àer dobradas em lugares escolhidos ao longe delas, e 'serem dobradas para dentro numa das citadas
posições escolhidas.
Seguem-se os pontos de números
2 à 13.
'FERMO N. 101.879
. De

23 de abril d'e 1968
•
Svitlik Parachute Company • Inc.
Estados Unidos da América.
Titulo: Cinto salva vidas.
1 — Uni salva-vidaã' ou cinto salva-Vidas, cararacterizado por: uni envoltório comprido de material flexivel aberto ao longo de pelo menos
um lado e fechado por dobras sobrepostas, um dispositivo de pressão de
liberação rápida nas margens das dobras para manter fechado o envoltório; ti melemento inflecionáveL feito
de uni material finca impermeável acondicionado no referido envoltório
'e -construído de maneira a proporcionar uni ou mais câmaras de gás,
sendo dito envoltório com as câmaras de gás eai situapçáo reformada
e acondicionadas no seu interior, aplicado em torno da cintura do portador à, amaneira de' uni cinto; uni
prandedor tendo partes de ligação
às extremidades do envoltório e uni
segundo prendedor tendo partes de
ligação présas às extremidades da
cariara de gás e passando através de
aberturas no envoltório, de forma
que u prendectir prende o envoltório
ao portador e um segundo prendedor
prehde a câmara cie gás . ao portador
¡ndetpendenternente do envoltório.
Seguem-se as- pontos de números
2 à 15.
TER-MO N: 9 .102.028
De 29 de- abril de 1958 °lin IVIathieeon Chemical Corporaa
Hon. .'•
Estados-.Unicios.

Titulo:" Retardamento da cleterrloração de produtos alitnenticiOs.
1 — Uru procesoe de . retardar a

cleretioração de carnes caracterizado,
essencialmente, por aplicar, à sua susserffei, um ,agente anil-bacteriano
„não tóxico e 'uni antibiótico antifúngico -do grupo que consiste de nistatina é anfoterieina.
Seguem-se os pontos de 2 a fi.

TLIalkip N. 101.810
mnsio
. .
• De 16 de abril cie . 1938
De 2 " de Meia' de . 1958
international Ensines .1vlachines
•
.
Minorii'Mtoba.
Corporation..
•
• Estado de. São'. Paulo.
Estados unidoa da 'América.
Titula': Novo modelo • de utensilio
Titulo:. Recipiente- •
•
para preparar c servir arro2 e outras
iguarias,.
Pontos 'Característicos..
Moa. da IV ilidade s•
1 — tini recipiente .c.ompreend•endo • '1
Novo modelo de. utensílio 'páduas secções. teralo EMA secção um xa.
• Preparar. e servir , arroz é outras
primeiro „painel
funçio e doiS pai, iguaria,;carsicteriaaclo ,pelo fato: de
neislaterais 'caia•
ele>":aclos do
conjunto, um „ reei•
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plante com a forma geral de une cadinho ou vaso semelhante, corri uma
saliencia anelar aproximadamente a
meia altura, unia tampa relativamente pesada.ern forma de disco com
saliencia em forma de barra ou barras em sua face superior, e um descanso com o formato geral de uma
caixa de Pequena altura de bua
base substanciahnente quadrada, com
aberturas em lados opostos em forma
aproximada de meia lua e 'uma abertura central em sua parte superior
de circunferencia ligeiramente maior
do que a do recipiente .na altura da
saliencia anelar.
Segue-se o ponto 2.

•
tor aromatizante de base em estado
aubstancialarénte anídrico, Seguem-se
Os pontos de 2' a 24.

' TÉRMO N. 102.438
(De 16 de maio de 1958) •
Depositante: Ciba Societe Anonyme,
firma. industrial -e comercial suíça, estabelecida em Basiléia, Suíça.
-Pontes Característicos de Processo
para a manufatura de novos azoz-cdrentes (privilégio ' de invenção),
Pontos Coracilerístlicos

1.° — Processo para a obtenção de
amidas de'"ácidos carboxílicos de azo
corantes caracterizado pelo fato de se
(De -6 de-maio de 1958)
condensar duas proporções moleculares de monoaminas primárias, livres
Ta Lubrizol Corporation.
de grupos • que -dtia solubilidade na.
Estados Unidos.
Título — Preparação de Cloretos água, com uma proporção molecular
Hidita-carbot-sulforrilicos Privilegio de dihalogeneto de ácido dicarboxilico de fórmula:
de Invenção.
1400C — B
N A
1.0 — O processo para a preparação
N
N
B COOH.
de cloretos hidre-caibo-sulfonilicos cdracterizado por adicionar a uma cor- que é livre de grupos que dão solubirente do hidrocarbonetos líquidos, su- lidade na água em cujo fórmula, A rebstancialmente alifaticos, até cerca de presenta o radical de um componen3,9 g de di-oxido de enxofre por litro te de copulação contendo dois grupos da citada corrente, para formar uma so- ceto-metilênicos enolisáveis, e cada B
lução do citado di-oxido de .enxofre representa um radical arílico. Um tonos citados hidrocerbonetos líquidos; tal de (15) pontos.
introduzir a citada solução numa camará de mistura; adicionar de cerca
TÉRMO N. 83.788
de 1,0 g a cerca de 2,0 g de cloro ga(De 2 2de dezembro de 1955)
soso por grama do citado di-oxido de
enxofre, pare dissolver o citado cloro Lars Ringdal — Noruega.
na citada solução; passar a citada se*
Privilégio - de Invenção para cartuloção de Ilidrocarbonetes líquidos, di- cho provido de cidote com extensão
oxido de enxofre e cloro por um tubo tubular e capsula fundida numa só
de vidro, irradiar o citado tubo . de peça, em matéria plástica, e obtutada
vidro com luz actinica e re-circular a na parte anterior.
citada solução, adicionando, continua1.0 — Cartuchos não carregados tenmente, di-oxido de enxofro, e cloro — do cápsulas internas e erternas de
Seguem-se os pontos de 2 a 11.
plásticos (fig. 1).
Aqui as cápsulas plásticas são produzidas com polietileno de alta ou baiTÉRIVIO N. 102.222
xa pressão; que tens urna resistência a
at.ação tal que . ele pode resistir lis
(De 7 de maio de 1958)
tensões è:s quais ele é submetido duPhillips Petroleum Company.
rante..o disparo de um tiro (explosão).
Estados Unidos da América.
As cápsulas também resistem e granTitulo: -Reator de polimeriziçáo
des variações de temperatura e.mantem
as suas propriedades durante o dispaPontos Característicos
ro- em temperaturas de 25 0 — 50.°C.
1.° — Um processo para polimeri- -Um total de 6 pontos.
zar cataliticamente material olefinico
ça presença de um diluente em uma
zona de polimerização introduzindo a
TÉRMO N° 89.930
citada olefina na citada zona através
De 15 de outubro de 1956
de várias entradas, caracterizado por
Aktiebolaget Atividaberg
Fun
misturar pequena porção do diluente
com a citada • olefine e fazer passar a — Suécia.
Aperfeiçoamentoe nas máquinas . de
citada 'mistura através dna citadas en- calcular
Privilégio de Invenção.
tradas pasr a citada zona de polimerização e submeter a citada otefina itS
Pontos
Carcw:crísticos
•
condições de polimerização na citada
19--Máqi'llnit; de calcular do tipo
zona. Seguem-se os pontos de_ rime.
dez teclas, na qual o teclado faz
tos 2 é 7.
funcionar diretamente um mecanis- •

• TÉRMO -N. 102,185

TÉRMO

102.400

(De 14 dC-Maio de 1952)

•••

rno marcador que recebe e registra os
Xlgarisenes marcados no teclado, estando disposta uma ou mais . teclas
de azionamennto para fazerem funcionar o •motor elétrico da máquinaa
ale modo .que os algarismos admitidos
rio mccauismo da marcador sejam
4rmisfericioS para -Os elementos dalCuladores da máquina, caracterizada
pelo fato de cada tecla para marcar
um algarismo -estar destinada a acio-'
..nar uni segmento dentado rotativo,
dom" uni número de dentes correspondanntes no algarismo da tecla ba-

General Foods ' Corporatíon,
Estados' Unidos da América.. 'r Titulo: Processo de produzir fator
aromatizai/te de base p:sra produtos de
C:infeitarie. —
deJ n\ eri•
ç_p.
•— lira processo para PI-eduzir
Uns ,fator nromatizante de base pare tW,, • sendo o r"elt,riclo segmento denprodutos da confeitaria, caracterizado' 4ndo,"quando é• executada a operação
por fazer reagie uma proteína parcial- do marcação deslocado lateralmente
aZé engrenar- com urna roda dentada
nrente hidrolisada cem uns sacarldio ene, direta ou indiretamente, engata
redator, conta aqui • definido, numa' uni (Naco- inareador num mecanismo
temperatura do 90 0 a 170.°C e' por'-ussil au, reatior ' Com figuras visiveis e,
tempo suficiente para produzir' uni fa- -também possivelmente .sinait de ope-
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tração (x; 1;), girando depois Os Sag'. Mentos por meio da, arfá.° do 700tOr
poridente dos dispoaitivo marcador
1, IN calcular, duma rotação corepleta,
ritazendo ASSIM girar o disco Correspondennte dos dispositivo marcador
Aliara a, fronte de modo que um alga4.sano correspondente ao V‘eilor da
tecla que foi batida apareça numa

abertura. — Segue o ponto 2.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
estrutura rigida, se desloca Inn bale(o giratório, de velocidade de dedo%Mento lenta e apropriada, e determinada por conjunto motorizado,
disçasot sabre a base do balcão mó'e1 e a ela convenientemente coligado. — Um total de 3 pontos.

TERMO N 9 91.877
De 15 de janeiro de 1957
"Empresa, Brasileira, de Engenharia
TERMO N. 89.866
S.A. — Estado da Guanabara.
(De 12.10.1956)'
Privilégio de invenção para aperModelo de Utilidade — Novo roa- feiçoamentos em filtors de areia
para água ou outros lquidos.
idéio- de brinquedo.
19) Aperfeiçoamentos em filtros
Brinquedos Bandeirantes S. A. — de areia para água ou outros líquidos, caracterizados por um disco
tão Paulo.
circular de material poroso que susPontos Característicos
tenta unia camada . filtrante, de areia
1.0 Nóvo modelo de brinquedo, ca- fina. — Um toal de 4 pontas.
rf eterizado por uma armação, cem bae'r4c
li, formada por quatro apoios tubulaTERMO N9 98.358
res que se prolongam para cima em
De 8 de novembro de 1957
tristes levemente inclinadas, sendo as
e.grernidades destas Içastes. ligadas por
Monitira S.A. — Indastria e Corn..,eio de moias na extremidades de qua- mércio — Estado de São Paulo.
Patente de modelo de utilidade .,
tro saliências montadas em um corpo
nevo tpo de suporte de materail
recortado na forma de um animal ou Um
plástico para sustentar prateleira
em outra configurarão qualquer, 'Segue em geladeiras e para Outros fins de
el: ponto 2.
montagem em geral.
19) Um ruivo tipo de suporte de
enaterail plástico, para sustentar praTERMO N9 90.337
fins de montagem em geral, caracteleiras em geladeiras e para outros
De 31 de outubro de 1956
terizado por ser constitu4 d0 de unia
mie Dtw Chemical Company — peça tubular de materail, cuja base
termina em forma de uma arruela,
Estados Unidos da América4
Aperfeiçoamentos em ou relativos projetando-se do centro desta unia
redução
tubular rasgada diametralestabilização de polivinilpirroldona
e composições que contém a mesma mente em cruz, e de um pino parcialmente ellindrico -e,- parcialmente
a'a Privilégio de invenção.
trilemo-cónico, com a extremidade
' Pontos Característicos
mais pressa, nessa parte, que a sus.
inicia a parte
1°1 Processo para estabilizar poli- parte média, onde seque
se introduz
_ vinilpirrolidona, ou urna composiçã.a cilindrica; pino êSEe
Contendo polivinilpirrolidona, à luz e na peça tubular para mantê-la
na extremidaao calor, caracterizado pelo fato de aberta, especialmente
quando introdu"Se aplicar a ..e.sma, ou de se incor-. de resgada s em cruz,
no orif @eio da parede ou chapa
Porar na mesma, itAo mais do que zida
tiO% de sulfoXilato de zinco formal- do móvel, em que é - montado para
ecuportar
prateleira ou semelhante.
' &ido. — Seguem - se os pontoo
— Segue o ponto2.
2 a 7.
a
•

TERIVIO No 94.132
De 7 de maio de 1957
Alfred Jorgensens — Dinamarca.
Privilégio de invenção para processo para reduzir a tendencia de esguichar da cerveja e para aumentar
a estabilidade de sua espuma.
Pontos . Característicos
19 ) Aperfeiçoamentos na. ,abrie,aOto de cerveja para evitar seu eaguiatamento e estabilizar a sua espuma após seu acondicionamento em
recipientes fechadas, deetinacias ..k
vetada, caracterizado por compreender a Incorporação, juntamente . com
ualquer porduto usado numa, fase
qualquer
, g fabricação na produção de cervea acabada, posterior sua fermentação principal, de uma quantidade
*tóxica de cobalto na escala de
,1mg 'e 1,0 on: por litro da cerveja.
— Uru total de. 5 pontes..
TERMO N9 98.316
de 1957
De 7 de novembro
Capital
Alberto Mário Gennari
do Estado de aSão Paulo.
Priviléaio (16 invenção para 'balci;o
eintóiio 'para restaurante bares e 'Á-Miares.
Iteiwintiteat:1/4.-Jes
19)„ Balcão ii7:rat4 i larga • rtalau;erantea,' barea.fri1larcs L.P-ectentian.,. 40'eatatitura - rigida 'circular, elipticrt
im de outro, forma c l uo,lquer conveente,- enCetTLX1:10, ou não, can stu
erior, cozinha e receaearies para o
reparo de tilimsntaa
-actrae-ado
'pelo fato de • que, ex.ernauiente, r. a1
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URMO N.° 101.630
que envolvem, de maneira com1,1,..t 2:i de março de 1953
pleta e contínua, as-passagens de
Requerente: Jutahy. Mendes
escoamento dos referidos membros; e zonas de menor pressão Pessoa — São Paulo.
por entre as referidas zonas de
Titulo: Aperfeiçoantento e conalta pressão e por elas completa- trõle de alimentação e medicamente envolvidas. — Seguem-se mentos.
os pontos de 2 a 17.
Pontos Característicos
a assegurar zonas de alta pressão

1.° — Aperfeiçoamentos e contrõle de alimentação e medicamentos, caracterizado por ser
Depositado em 7-1-1958
constituído por vários discos giraPedido de patente para inven- tório (3,4 e 5) e fixos (1 e 2) e
ainda, por possuir no disco (1)
ção.
várias aberturas . (A e B) conveTítulo: "Gráfico para o cálculo nientemente dispostas. —.Um todas áreas de distribuição proteica tal de 2 pontos.
nas análises eletroforéticas dos
sorosii.
Requerente: "Salm", Sociedade
TERMO N.° 101,640
Equiparadora de Laboratórios MoDe 24 de março de 1958 '
dernos Ltda. - — São Paulo.
Jaime Martinez — São Paulo.
Pontos característicos de:
Privilégio de Invenção para !-1.°) —n "Gráfico para o ' cálculo Weivo tipo de p
rocedimento de fadas áreas de distribuição proteica bricação de solas para alpargatas,
nas análises eletroforéticas dos so- calçado de tampo e de suportes.
ros", gravado ou de qualquer ou1. 0 — NU° tipo e procedimento
tro, modo impresso, preferente- de fabricação de solas-para alparmente em lâmina de matéria plás- gatas, calçado de campo e de estica opaca ou não, e caracteriza- portes, fabricados com fibras trando por urna escala milimetrada çadas, e cinta de feltro e de borvertical, colocada lateralmente à racha — Um total de 6 pontos.
esquerda, de cujo ponto "O" parte uma pluralidade de linhas, uma
TERMO N: o 101.661
de base e outras a ângulos diversos e determinados nos quais inRequerente:
F rancisco. Gomá •
tersecclonam as curvas de Gauss
obtida em diagrama realizado às Guiu — Estado ele São Paulo,
áreas abrangidas pela distribuiPontos caracter a sticos de: !Vm
cão proteica -nas tiras de -análise, carregador elétrico para baterias". .
linhas angulares essas que mar1. 0
Um carregador elétrico
cam as distâncias para multipli- para —
baterias c aracterizado por
cação dos Sigmas ou desvio padrão das abcissas, até uma lincha ser constituído de: um núcleoc ombinado com
superior de indicação, partindo transformador
urna bobina do primário e SéCtintambém cio ponto "O" e em ángulo dario.
ambos montados num chascomum, e atingindo opostamente
a altura máxima da escala mili- sis: duas chapas de selênio 'retifi-cadoras encerradas numa caixa;
metrada — Segue o ponto 2.
TERMO N o 98.759
uni p arafuso que a travessa as duas
chapas de selênio e que estabeleDe 26 de novembro de 1957
ce o contato delas com o polo de
TtRMO N.° 102.329 .
Felix Edouard de Vr/es — Bélsaída s e cundário. — Um total de
gica,
De 22 de abril de 1958 .- 5 pontos.
Privilégio de Invenção para —
Requerente:
Franz Leher — São
Processos da conservação dos
produtos comestíveis proteinicos. Paulo'.
TERMO N.° 105.243
Título: Nóvo tipo de máquipa
Revintlicações
de 5 de julho de 1958
para matar. formigas.
1.0 — O processo de conservar
Modélo de utilidade.
Requerente: Antonio Queiroz de
alimentos protelnicos, por e' xemAmaral
Paulo.
Pontos . Característicos
plo, carne e peixe, caracterizado
pelo fato- dos alimentos serem corTítulo:- Um :liem aparelho rotativo
1. 0 NõVo tipo de máquina patados em pequenos pedaços e mis- ra matar formigas, caracterizada com dispositivos especiais para desinturados com um produto areAlá- por ter um câmara distribuidora tegração, moagem, liemonização, sopa- •
ced. — Um total de 12 pontos.
de ar que impede a expansão do ração seletiva- do materiais de fraca
P.1.' comprimido, obrigando-o, a en- coesão com regulagern flexível quantrar em contato com o Óleo Dies- to ao tamanho 'das partículas desinte• ' 4 TÊRMO N.o 99 .169-,--;
sei a ser queimado. — 17rn total gradas e percentagens de material separado.
de 2 pontos.
De. 13 de ,dezeinb -io de .1957
Pontos cáracterísticos
Duas,
Estaaes Unidos
da América.
0
1.
Um ' ruivo 'aparelho rotativo
TnIIMO N. 0 302 . (.37i
7.'itu1a: "Aperfeiçoamentos em
com dispositivos et;:eciais para desiuválvulas e processo para , sua fatcgração,,, moagem, homogenizaçãO •
De 16 de maio de 1958
bricação".
_
separação seletiva de materiais de fra.'
1. 0 — Aperfeiçoamentos em .válRequerenie: SebastiãO Luiz Gue- ca homogeniração' e separação seletivulas, cernpreendendo um membro des de . Souza — São Paulo.
va de materiais de fraca coesão, com
dc corpo e. um membro-de válvuTítulo: Aparelho ' para pequenas regulagem flexível quanto ao tamanho
la, tada,-qual atravessado por pasdas partículas desintegradas e percensageás'pe escoamento e . diSposi- cápsulas metálicas.
tagens de material separados, catar,
Modelo de utilidade.
tiro0' paraa- montagem do referiterirado pelo uso de um tambor rotado membro de válvula 'visando a. 1.° Aparelho, para pequenas tivo com ou sem Atração para peneiUm movimento, em , relação -aQ re- cápsulas metálicas, caracterizado ragem niátcrial , trabalhado e com
rer:do membro de corpo, caracteri- pelo fato de , haver urna barra me, dispositivos ajusUs-eis aos furos pot
zado pelo fato-de-compreenderem tálica com matrizes de diâmetros aparafusa:exato, 4e forma a diminuir
dispositivos, , solidários com um diversos; dispoStas em' séries: ade- seu diâmetro li s untada do operador,
dos releridos mernbros, .destinados quadas. — Um total de 3 'pentes. quando . ffAiekido: Éssee dispositivos

TERMO N. o 100.114

mar

1298 Sexta-feita • 6
podem ou não formar saliências internas no tambor, auxiliando o piocesso
de moagem.
Uni total,. de 6 pontos.

DIARIO OFICIAL (Seção III)
TÊ.RMO N.° 1n5.3-31
de_ 19 de setembro de 1953
Requereute: Auto Union O. M.
B. H. — República Federai Alemã.
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em tôrno do respectivo eixo por
TÉRMO NP 100.195
fôrça do movimento do referido
De
4 de fevereiro de 1958
transportador através dos referidos canais lineares, de modo a ser
Requerente: Serafim Cerdosa
o material manipulado transpor- Pereira de Almeida — Estado da
Titulo: Mancai do eixo manivetd
Guanabara.
TERMO N.° 105.273
para motores . a dois tempos com lu- tado de modo, substancialmente,
Título: , Um descanso para biuniforme
por
dentro
dos
referidos
brilsleação cora urna midturtt L.e com..
de 14 dt agústo de 1958
cicletas
— Modelo de Utilidade.
canais
lineares
e
não
lineares.
—
Ltstivel e óleo.
Seguem-se os pontos de 2 a 17.
Requerente: Metalúrgica Paulista
Pontos Característicos
S. A. — São Piaulo. Reivindicações
—
Um descanso para bici—
1.0
TERMO N.° 111.101
I.° Mancal de eixo manivela 'paro
Titulo: Anti-vibrador, regulável de
cletas, caracterizado por uma hasmotores de combustão interna a dois
sustentação.
De 12 de junho de 1959
te de ferro redondo, cuja extreterntrès com lubrificaaa coai uma
midade Inferior é dobrada, para
Pontos característicos
Requerente:
Durowe
AG.
em
combustível
e
óleo,
em
que
isturá do
servir de apoio do descanso no so1. 0 Anti-vibrador regultaver de sus- os mancais de rolamento do eixo de Pfzerhelm-Baden, Alemanha.
lo e, cuja extremidade superior é
Pontos
característicos
de:
"Órtentação, caracterizado por ser forma- manivela se acham protegidos em
achatada e provida de um ori-:
gão
oscilante
mecânico
de
acionado de um-corpo dividido em duas par. ambos os lados por meio de elementos
fido, no qual mediante um pino,
tes, entre as quais irá se fixar a base de vedação, caracterizado pelo fato de mento eletrônico, . especialmente' 'articula-se unia braçadeira de fer,de sustentação, através de dois jogos que una mancai cheio de • lubrificante para relógios".
ro chato. — Um total de 4 pontos. .
de arruelas e pino central e una ais. e vedado em ambos os lados se acha
Pontos Caractertst2cos
tema de suporte superior e inferior, protegido contra as câmaras da caixa
1P — Órgão oscilante mecânico
TERMO N.° 101.111
ligado; eátse si por parafusos que per- da manivela por meio de vedações
cronométrico, comandado sem
mitem a regulagem do conjunta.
especiais.
De
13 de maio de 1958
contactos via dispositivos eletrôniUm total de 2 pontos.
Um total de 4 pontos.
cos,
em
particular
o
volante
de
um
Requerente:
Silvido Lence Car—
relógio eletrônico, com magnete luel — São Paulo.
TERMO N.° 105.734
estacionário, em particular imã
Titulo: Nôvo tipo de mesa e
TERMO N.° 105.275
permanente, e com uma bobina, quadro negro flexíveis — Modêlo
De
8
de
outubro
de
1958
'
de 18 de agOr.to de 1958
atuando 'simultâneamente como de Utilidade.
Ilideo Uesugi — São Paulo.
bobina
de comando e de acionaPontos Característicos
Requerente: Cesare Vai-1 — São
Privilégio de Invenção para — mento, e associada ao órgão osciPaulo.
Nôvo barbeador.
1.° — Novo tipo de mesa e qualante, em particular ao volante do
Titulo: INIcivr.. porta-ferramenta com
relógio, caracterizado pela provi- dro negro flexíveis, caracterizado
Pontos Característicos
Suportes 'de ferramenta.
são de no mínimo um condensador. pelo fato de funcionarem de forma
Nôvo barbeador, caracte- no circuito que vai da bobina a um conjugada permitindo o uso si•
_-. Pontos carActerjticos
rizado por uma armação em U, eletródio de um triódio eletrôni- multâneo dessas duas partes —
1. 0 Nélvo pord: rramentas com preferentemente metálica, provi- co, preferivelmente à base de um Um total de 3 pontos.
suportes de ferramenta, caracterizado da de dois orifícios circulares, um transistor, e pela provisão de no
por ter uma ou mais garras de forma em. cada extremidade, e voltados mínimo uma resistência em um seTERMO N.° 129.196
aproximadamente triang ular, com um para o outro, sendo um dêles gundo circuito do mesmo triódio,
duas canaletes na sua base e encaixa- continuado por recorte retangu- preferivelmente no circuito que
De 15 de maio de 1961
das nas vãos de uma Cruzeta, cada lar; e a dita armação sendo envol- vai da referida base à bateria. —
Miguel Mintaner Cavalle — Em.
garra tendo um excêntrico no seu in vida por capa lateral, formando Um total de 12 pontos.
todo da Guanabara.
-• • tenor, por meio do qual são fãcilmen• uma caixa de proteção para o conPrivilégio de Invenção para -...
te firmados, no porta-ferramenta, as junto. — Um total de 3 ponts.
Um ressuscitador artifical portão,
.usuais ferramentas de corte.
TERMO NP 112.206
ti/.
Um tatal de 4 pontos.
De 2 de abril de 1959
TERMO N.° 107.204
com3sdi
Pontas Característicos
Patente: Nova8 disposições consDe 9 de dezembr de 1953
1.0
—
Um ressuscitador artifi.
trutivas em motores elétricos de
Nat Cordis Estados Unidos da pequeno porte — Modelo de Utili- ciai portátil, destinado ao trata.
TERMO N.° 105.082
mento de emergência da apnéia
América.
dade.
de lp de setembro de 1958
respiratória produzida por afoga.
Titulo:
"Transportador
e
elevaSão José do Rio Prêto, Estado mento,
•
intoxicação ou eletrocutaE. 1.
I. du Pont de Nemours And dor unitário, de tampa aberta, do de São Paulo..
ção, caracterizado pelo fato de
Company — Estados Unidos da Amé- tipo canal".
compreender um corpo centra/ doCaracterísticas
rica.
.`
Pontos Característicos
de uma câmara que Se coIP "Novas disposições cons- tado
Privilégio de Invenção para — Es • 1.0 — Aparelho de manipulação
munica com dois foles removíveis
trutivas
em
motores
elétricos
de
tiramento- de nailon.
de material, do tipo dotado de um pequeno porte", caracterizado pelo que se fixam, um de cada lado do
canal de tampo aberto com trens- fato de se apresentar com carcaça referido corpo central, sendo tamPontos característicos
bém. a dita câmara comunicante
portidor em movimento ao longo
1.0 Um fio de peliatnida, caracte• de ume ircuito continuo compreen- dotada de duas tampas laterais, com a atmosfera através de vál.
entre
as
quais
se
situando
tubo
rizado por ter um desvio padrão mé- dendo uma série de canais lineares
vulas de retenção adequadas e de
dio de bi-refringência de menos que ligados por canais não lineares, central formador do corpo do mo- uma salda em cuja extremidade é
tor,
estando
uma
das
tampas
su1,5 x 10-3.
um transportador sem fim de elos portando as escovas, as quais, em fixada tuna máscara para aplicaUm total de 17 pontos.
do ressuscitador. — Um toa. prova de cocha e em movimento conjunto com a, bobina de campo, ção
sucessivo ao longo dos referidos envolvem o induzido do motor, so- tal de 6 pontos.
canais lineares e não lineares e lidário com eixo que atravessa a
TÉRMO N.° 105.292
dispositivos loucos montados jun- segunda tampa e através da qual
TS:amo N.9 97.390
•
to- a um tal canal não linear, sô- se dá o ingresso dos condutores
de 18. Cie setembro de 1958
De
6 de setembro de 1957
bre um eixo substancialmente nor- elétricos, estando a primeira tamMrnesta Iining ,And Manufactu- ma/ ao plano do movimento do reLuiz 151arcello Santucci.
provida de alidades ou orelhas
São Paulo.
ring Cotripany — Estados 'Unidos da ferido transportador ao longo dos pa
para
a
fixação
do
conjunto
à
baNovo tipo de aparelho par secar
América.
referidos canais, visando a um mo- se conveniente. — Segue o ponto
roupa
o ar livre.
vimento
de
rotação
no
interior
dos
Titule: 'Partículas reflexo-refleto2.
Classificação: 10 9 2.
referidos canais não lineares, caras".
ractérliada„ pelo fato de disporem
Pontos
Característicos.•
TÉRMO N.° 124.293
Pon~ característicos
os -referidos tranrportadores de
1 — Novo tipo de apazélho para
De 13' de setembro de 1960
1. 0 Uma partícula de reflexo-refle. dispositivos de cooperação com o
secar roupa. o ar livre, eitacterizadi
xão, caracterizada por compreender material,, montados no' interior dos
com .maivells que
Requerente: Jarbas Karman --s por ter uni. sarilho
um nircieo rígido tendo um revesti- referidos: canais e em tôrno de São Paulo.
ao girar, vão os cabas de aço enromento aperelte de urna camada de um,:pelo . menos, doi t eferldos disTítulo: Nôvo tipo de torneira de lando-se n tambor dandose assim
pequenaWlekes esféricas transparen- positivos,loucos; ficando, peIó me- acionamento ,por pedal — Modelo levatmento das balanças, que parde uma ltura regular elevpr•
tes e dispositivo de reflexão especulai noe[uina;parte dos referidoà. dis- de Utilidade: •
4 ,tindo
se- ão até três metros mais ête 'deus,
de luz em ,csnexão ótica com as par- positivoi. de cooperação:'. cedi os
por intermédio de una
1.0 %—oiNerro, de, Itprrieira, mantendose
tes internar ás lentes esfériciuÇ para materiais .f disparada, radialmente,
freio de cinto metálico que precions
para-dentr0;e
pelo
fatode
que
com
abertura,
fechamento
eaegtproduzir :utnai reflexo-reflexíoOde
centra :uma ,fix ;lateral mc- tambor, IIxes de 1.,14, cidentes -a6bren partí- o referido transportador coopera lagem da- rflurari !darágua,',; fria e cindo entte aS,blarnçO4
Xlibliondo
com os referidos dispositivos leu- quente, controlados por pé. através serão estendidas as
cula. *
•
006. para fazer oa mesmos_gtrarem deu41,91.1 dOiS,pedals, ,
Seguem-se o en104 d4 lk
Sgus mais um ponto..
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(Seção 111)

MARCAS DEPOSITADAS
111.1110n~MEMNI

Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Coillio da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
com= o prazo de 60 dias para o deferimento do Pedido. buriitte êsse piara poaerão apresentar se,as oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a conee,ssão do registre requerido
n° 527.735, de 13-2-62
J. Gottlieb Peiseler
Alemanha

'Worm°

Termo o' 527.747, de 14-2-62
Editora Brasileira de Livros c Revistas
-Edibras" Ltda.
Guanabara

Classe 32
Artigos na clase .

Classe 8
Artigos na classe

Termo n.° 527.748, de 14-2,62
Rio Gráfica e Editora Ltda.
Guanabara
Classe 32
Artigos na clase

Termo n° 527.736, de 13-2-62
I. Gottlieb Peiseler
Alemanha
Classe 11
Artigos na classe
Termo n' 527.738, de 13-2-62
S. A. Diesel Elétrica, Sadielco
São Paulo

Termo n.° 527.750, de 14-2-62 .
Sampro Ltda. — Representações In
dústria e Comércio
Paraná

INDÜSTRIA

BRASILDRA

Classe 21
Artigos na classe

Classe 48
Artigos na clase

Termo n° 527.739, de 13-2-62
José Ribamar da Costa
; Estado da Guanabara

Termo n.° 527.751, de 14-2-62
Pedreira Paranavaí Ltda.
Paraná

IIELATORJO_IMPOSTO, •PEDREIRA
DE RENDA,
Classe 32
Paranavaí
Artigos na classe
Termos os. 527.740 a 527.743, de
Ltda,
14-7-52
Supermercado - Center" Ltda.
São Paulo

Nome Comercial
Te rmo n.' 527.752, de 14-2-62

Alfredo Weigert
Paraná

Ft.

«MERCÊS»
'' ind. Bras,
Classe 19
Classe 41
Classe 42
Classe 43
Artigos na clase

Classe 41
. Artigos na clase -

Termo p.° 527.744, de 14-2-62
Supermercado "Center" Ltda.
São Paulo

Termo n.° 527.759; : de 14-2.62
Alvaro Ribeiro
'Guanabara
4:1pan: insiltuto Pa n Americano

LiiititKERCADÓ
At.. CENTER. -

,A

Industrio Brasileira
Classe '7

Mercearta_e,Bar
Arouqüehie

Nome. Comercial

Publicidade Arauan Ltda.

São Paulo
ARAPUAN
Classe 25
Artigos na clase
Termo n." 527.765, de 14-2-1962
Comfemi — Com. de Materiais,
Ferram.
São Paulo

C OMPEM1
• Industria S'rasileira
Classe 11

Clit3SC

Titulo de Estabelecimento

—
Termo n:' 527.770, de 14-2-1962
Lojas Barão de Maná Ltda.
Nesta Cidade

LOJAS
BARÃO DE MAUA
Nome Comercial
Tèrmo a." 527.771, de 14 - 2 - 1962
Café e Bar Novo Horizonte do Rio
'Limitada
. Nesta Cidade

NOVO HORIZONTE

1010
Nome Comercial

Termo n.° 527.772. de 14-2-1962
Bernardino Campos Ribeiro
Bar
Nesta Cidade

Artigos na clase
Termos os. 527.766 à 527,767, de
14-2-1962
Trinecké Zelezárny Velké Rijnové
SoValistické Revolucc, národoi podnik
Tcbecoslovágula

-

CAFÉ E 13d;
ATLANTIed;
Clasess 41, 42 c 43
Artigos isa classe
Termo n.6 527.773, de 14-2-1962
Café e Bar Niagara Ltda.
Nesta Cidaee

,CAFÉ E Bei

Ipep- ilinstituto_de Estudos,
7: —

Pe.squizas e orientaçao),
Inv-Stim'entos

Classe 5
Classe 11
Artigos na efusa

industria Brasileira

Termo n.° 527.760, de 14-2-62
Alvaro Ribeiro
Guanabara
1

Ltdi

Termo n.° f127.764, de 14-2-1it 2

Classe 33'
'titulo de Estabclecitnento

Class4S: 2, 8, 29, 19, 38, 41, 42, 43, 44.
45, 16, 48. e 49
Titulo de Estabelecimento

• PROTEMA-ENGENH.P 1,•3"..A
••
E PROJETOS 1 -..7";..,
Nane Comercall

Termo n.° 527.762, de 14.2-62
Diluma — Distribuidora de LuLrificantes e Máquinas Agricolas S, A.
Rio Grand ., do Sul

'fie Produtividade e Bem Estar Social

Paulo—Capital

Termos os. 527.768 à 527.759, de
14-2-1962
Trinecké Z,elezárny Velké Rijpové
Socialistické Revoluce, národni 'podnik
- _Tehecoslováquia

Classe 33
Titulo cre Estabelecimento

Termo n." 527.763, de 14-2-1962
Mercearia e Bar Arouquense Ltda.
. Guanabara

.andústria Brasileira

Termo n.9 527.745, de 14-2.62
Engenhara e Projetos
Protema
. Lt.la.
.Sio Paulo ,
•

Ibrap - fnttuto Bras-g-eu.°
de Produtividade:

Artigos da classe

gadÁkee*

$50

Trino n." 527.761, de 14-2-62
NIvaro Ribeiro
auanabara

Classe 5
Classe 11
' Artigos na •clase

s 'MIGARA
t.
NOM Cmercial

sal"
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9

st, 517 .734 oe41 -2 - 62

Ti-ri

Temo n. 527.774, de 14-2-1962
Evora Indústria e Comércio de Cafés
Finos Ltda.
Nesta Cidade

-

Abril de 1962

9

.

Termo 11. 527.793, de 14-2-62
Cia. Real de Incorporações "CRI'
Pernambuco

orsalluingsaktieboraget Volka
Suécia:
•

9

nano 11.
527.801, de' 14-2-62
Materiais Elétricos Nacionais Ltda
São Paulo

•

C

EVORA

Classe 50
Impresos em geral
Termo n. 527.794, de 14-2-62
Companhia Agro-Industrial N. S. da
Termo n. 527.802. de 14-2-62
Carmo
Proteções Galvânicas Progalvan Ltda.
Pernambuco
São Paulo '
•
,

9

9

9

•
,Compidia Agre-Industrio(
ti.T-SYdi Carmo

Termo n. 527.775, de 14-2-1962
• Classe 3
Artigos na clase

Bar e Comestíveis São Sebastião Ltda.
Nesta Cidade

9

Nome Comercial

'Ferino n. 527.785, de 14-2-62
Graça Couto S. A., Indústria e
Comércio
Guanabara

9

Termo n. 527.776; de 14-2-1962
.:afé e Bar 'Tentação da Tijuca Ltda.
Nesta Cidade

Termo n." 527.777. de 14-2-1962
Heleno de Sousa Moura
Guanabara

4LItJ.C

IQ

Te,rtnos lis 527.778 é 527.779, de
14-2-62
nion Savonnicre
França
•
0.14

tIONSit V
T NJON SAVONNIBRE
Classe
Classe 46
Artigos na clase

9

Comendador Alves ia Smaib

Terna° n. 527.796, de 14-2-62
Casas Ribeiro Ltda.
Paraná

Classe 33
Fiado de Estabelecimento
Termo n.° 527.787, de 14-2-62
Graça Couto S. A., Indústria e
- Comércio
Guanabara

Termo n." 527.789, de 14-2-62
F. D'Altneida e Souza
Paraná

Termo n.° 527.782, de 14-2-62
RembraMit Tobacco Corporation
(Overseas) Limited
União da Africa do Sul

.¡ r
A

REMBRANDON ). .Classe 44
Artigos na clase

9

Termo n. 527.783, de 14-2-62
Worth-Parftans
França
,

W -OS . T H
Classe 48
Artigos na ciam
%irmo n.° 527.788, de 14-2-62
P. D'Alnieida e Souza
Paraná

DIBE

SOCIREP'
Termo n. 527.798. de 14-2-62
Casa dos Paràfusos Acessórios Ltda.
Rio de Janeiro

i

Casa dos Parafusos
Classes: 8 e 11
Titulo de Estabelecimento

9

• Termo n. 527.799, de 14-2-62
Munck do Brasil S. A. Equipamentos
' Stío Paulo

9

Vim° 11.' 527.792. de 14-2-62
Vicente Augusto da Silva
•
icente Augusto da Silva
Pernambuco

V

ICI,Lar
Classes: 6 e 8
Título .de Estabelecimento

„-

Têrnio n. 527.791, de 14-2-62
Comercial Mecânica Diesel Ltda
Paraná

Classes: 6 e .33
Titulo de Estabelecimento

e o Limite

,Classe 32
Artigos d I C1215SC

G r- íFica São Pe&o,
Classes: 33 e 33
Titulo .de Estabelecimento
Termo n.° 527.304, de 14-2-62
Calçados Dayse Ltda.
Guanabara

9

Termo n. 527.797, de 14-2-62
Socirep — Sociedade Comercial de
Representações Ltda.
Guanabara

Classe 36
Artigos da classe

rCiãercial.Mecailiça
Diesel
,

Termo n." 527.803, de 14-2-62.
Elidio Lages
Pernambuco

—

9

"I'értno n' 527.790. de 14-2-62
Confecção Adibe Ltda.
Guanabara

• Claàc. 5
Artigos da classé

Classes: 11, 14r23, 41, 42 e 43
Titulo de 'Estabelecimento

Classe 23
Tecidos

Classes: 6 e 8
Titulo de Estabelecimento
Classe 3
Artigos na dose

C asas i Ribe. iro

Edificio Rainha D...:rta Amelia
'
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Wertno a." 527.781, de 14-2-61
Ulula) Laboratorics, Limited
Inglaterra

11P0

Classes: 6 e 3.3
Titulo de Estabelecimento

KW" 904141n114 TÉnélAll

Classe 32
Aetigos na classe

- TOR-

iVOLKSLMO
(MO
.

Wy•..
•

•

r.

PitgWvan
Inclitstri-a Brasileira',

-

••

Termo n." 527.786, de 14-2-62
Graça Conto S I A., Indústria e
Comércio
Guanabara

LIINÇPD£IRA à

9

Termo n. 527 .795; de 142-62
:Volks Motor Limitada
Paraná
ç

Classe 33
Titulo de Estabelecimento .

„
--15),
412§~9-

N.

Nome Comercial
1••••••

Edificio Cha.1 ¡ta'

Nome Comercial

arcZWI—
nai
oacmi
-

.11tichria Brasileir-Tal

Classe 16
Artigos na clase

• Classe 41
Café torrado e moido

e R

1.

Indústria brasileiro

INDÚSTRIA 'BRASILEIRA

-

tS, R

iindústriaIBrasi101i
Classe 32
Calçados em geral

'

9

Termo n. 527.805, de 14-2-1962
Calçad'os Dayse Ltda.
Guanabara

94:ie - Calcados fitroi
Classe 36
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 527.806, de 14-2-1962
Rádio Globo - S.A.
Nesta Cidade
Classe 32
Frase de, Propaganda

9

Termo n. 527.807, de 14-2-1962
Meta Propagadora Ltda.
• Guanabara

META PROPAGADORA LTDA.

Campanhas Politiaas
Indústria Brasileira
Classe 6
...-Ar.ti.aos da classe

Nome Comercial
Tèrmos ns. 527.809 à 527.810, de
14-2-1962
Montak E Fux Ltda.
Guanabara

•Temo- n" 527.800, de 14-2-62.
Munck do Briqj S. A. Equipamentos

-

São

Paulo

IVlunck do Brasil S. A.
Equipamentos' Industriars
Name

G. ...re:al

MONTFUX.
Indústria' BrasileiraClases 35
Clases 36
Artigos na classe

' Térmo n..° 527.808, de 14-2-1962

Indústrias Alimentícias Flórida Ltda.
GuanabarP

da

I
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Tèrino n9 527.826, de 15-2-62
Termo n 527.819, de 15-2-62
António Porfirio de Almeida Sampaio Desenvolvimento Comercial c Industrial
Decisa . S. A.
Neto
Estado da Guanabara
Minas Gerais
• ."

.WALDORF
'Copacabana Hotel

¡ indústria Brasileira
Classe 41
Artigos na clase .

°A

IS•

Clasw 33
Titulo

G EN itp

Térmo ri' 527.835, de 15-2-62
Maco Metalúrgica S. A.
Esdo da Guanabara

Termo ri' 527.827, de 15-2-62
Casa Anglo Americano Antiguidades
Limitada
Estado 'da Guanabara

Termo n.9 527.814. de 14-2-1961
.Abilio Martinho
Distrito Fedeial

Casa ''Ansglo'fAniericana

• Artigos na classe
•

Termo n9 527.834, de 15-2-62
lat9dotie.:C r.a Engenharia Limitada
Estado da Guanabara
•
Classe 50
Artigos na classe

• Térmo n' 527.820, de 15-2-62
Magliary Limitada
Pernambuco

attomestrÀ

/Anliguid-adei'

,

Classes: 1.3 -- 14 — 15 — 28 — 40
Titulo
Termo n7 527.828, de 15-2-62
Hugo da Silveira Lino
Estado da Guanabara.

INSTLIUTO
OUZA—
Classe 33

NDÚSTNA BRASILEIRA
Clascse. 41
Artigos na clase

Oe

Clases 33
lusignia Comerciai
Térrno n?. 527.836, de 15-2-62
Mecáníca • Es pecializada .Motorbraz
Limitada
Estado da Guanabara
•
Mecánica Especializada Motorulot
O Amigo Fiel do Seu Wolksvagen
Classe 33
Frase
T'errno n' 527.837, de 15-2-62
Antonio Narino dos Santos Figueira
Estado da Guanabara •

Titulo

Tênue) n.9 527.815, de 19-2-1962
'VVilson Araujo ,Póvoa
Goiás

Nome Comercial
Termo n" 527,821, de • 15-2-62
Pohnar Brasil Cens Importação e
Exporta4 'Limitada
Estado da Guanabara

Brasil GEMS

DIÂNOOLIS
iNDÚSTRIA P., AS llEIR A
Classe 41
Café -

-

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 13
Artigos na classe

Corwerdation
./..nliebi gari Chd,
Classe 33
Artigos na classe
—
Termo n9 527.830, de 15-2-62
Editôra c Importadora Musical Fermata do Brasil Limitada
Siio Paulo
Classe 32
Titulo

Termo a , 527.822, de 13-2-62

Térmo n9 527.839, de 15-2-62
Perfumaria Roscntal Limitada
São Paulo

Auto Máximo Limitada
Estado da Guanabara

CILÁLJfa.

10

ítos.ia'

Nome Comercial

Termo a." 527,816, de 14-2-1962
Revista "Expansões.'
•

Térmo n' 527.829, de 15-2-62
Celestine Klcin
Estado da Guanabara

Termo n9 527.523, de 15-2-62
Auto Máximo Limitada
Estado da Goaribara

tIclít.strin.

tlzge;rei'

Classe 8
Artigos na classe
Têm() nb 527.831, cie 15-2-62 EditUra e Importadora Musical Ferviata do Brasil Limitada
São Paulo

(ILL2
Classes: 21 — 33
TitolO

Clases 32
Titulo
?ermo n.` 527.817, de 14-2-1962
Laborat,5rio F. Pierre S.A.
Guanabara

Estuchrtal

Termo- n' 527.824, de 15.262
Indústria Química Daatibio Limitada
Estado da Guanabara

!ndustria Quica
Da-núbio-Ltda.

f‘atiieirre

Classe 8
Artigos na zlasse
-- Termo n' 527.832, de 15-2-62
Rocrotéenica Engenharia Limitada
Estado ela Guanabara

Térrao n.' , 527.818, de 14-2-1962
F. Pierrc S.A.
.
Guanabara

E stu amina
•

Termo n" 527.825, e., 15-2-62
Importadora \Vernet: Franic •S. A
•, Estado da Coam' ijara

C1asse...14
tqkrtigosna .classt

•

Indústria Brasileira,

Tárito ' n' • 527.833, "de 15-2-62
• Rodotécnica Engenharia Limitada', .
• Estado . dá" Guznabua
•
-Cldsse 25'
Artigosna tlage • .
4.•

o

Classe 48
Artigos na classe
Ti.Tmo

527.840, de 15-2.62
Flavio J. Martorelli
S:.0 Paulo
•
•

MARTORELLI
Classe 11
Artigos na classe

Classe 16
Artigos ria classe

ii ndústria ,Brasikirv.
-•

E,IZA.V.L F.:RA

IWD. BRASILERA

•Nome Comercial

Claies 3
.Artigos na clase

etzsse. 3.. • .
Artges rin .cla:se

;MD.

Indti8L'isi,

!•

,

.rerrno n9 527,841, de 15-2-62
Flavio J. Martorelli
Suo Paulo

FLAMA,
ND BR ASL EIRA
Clas.se 11 ,
. 25rtitios,
dassc
.„

-
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Termo n' 527.852, de- 15-2-62
Termo .n° 527.842, de 15-242
Têrmo n" 527.557, de 15-2-62
Itatfnga S. A., Sociedade Comerial "So/desp", Soldas Especiais, Metalur- Metalsul, Indústria NIeralurgica Ltda._
gia e Engenharia Limitada
Industrial e Agrícola
São PauloSão Paulo
São Paul4

5OLD'ES.:0•Industrie..
Industria Brasileira

Abril de 1962 Termo n° 527.574, de 15-2-62
"Rolimpex", Centrala Handla
Zagranicmego
Polônia
•

Classe 5
. Artigos na classe

Classe 4
Artigos na classe

Termo n 527.853, de 15-2,-62
Termo n° 527.843, de 15-2-62
"Soldesp", Soldas Especiais. Metalur•
Itatinga S. A., Sociedade Comercial
gia e Engenharia Limitada.
'-xclustrial e Agrícola
São Paulo
São—Paulo
•
Classe 6
Classe 15
zwirá:rem s•Awritxh". 4.
•
Artigos na classe
Artigos. na classe
Termo n^ 527.554, de 15-2-62.
Classe 5
Termo n.", 527,844, de 15-2-62
"Soldes/3", Soldas Especiais, Metalur•
Artigos na classe
Itatinga S. A., Sociedade Comercial
gia e Engenharia Limitada
IncluStrial e Nricola
São Paulo
Termo n" 527.858, de 15-2-62
São Paulo
Metalsul, Industrio .Metalúrgica 'Ltda.
Clases 42
Classe 11
São Paulo
Classe 19
Artigos na classe
Artigos na classe
Artigos na classe
Classe 6
Termo n" 527.875, de 15-2-62
Termo n° 527.855, de 15-2-62
Artigos na . classe
Termo n' 527.845, de 15-2-62
Indústria e Comércio C. Cotelessa
"Soldesp", Soldas Especiais, MetalurLebre S. A.. Indüstria e Comércio
S7 A.
,
ia e Engenharia Limitada
Termo n". 527.359, de 15-2-62
São Paulo
•
São
Paulo
•
São Paulo
Metalsul, Indústria Metalúrgica Ltda.
São Paulo
Classe 16
Artigos na classe 'T
Classe 8
Artigos . na classe
Brasileiraj
Termo n9 527,856, de 15-2-62
Classe 11
"Soldesp", . Soldas Especiais, MetalurTermo n9 527.860, de 15-2-62
•
Artigos na classe
gia e Engenharia Limitada
(
Metalstil, Indústria Metalúrgica Ltda.
Classe 41
São Paulo
São
PauloArtigos na classe
Termo n" 527.846, 'de 15-2-62
Classe 50
r..,ebre S. A.. Indústria e Coméécio
Clasíé 11
Termo ri° 527.876. de 15-2-62
Artigos na classe
São Paulo
Artigos na classe
Integra, . Administração e Serviços
Classe 11 •
Termo n" 527.864, de 15-2-62
Limitada
Termo n' • 527.861. de 15-2-621
„Artigos na classe
Fabrica 'Contra" Limitada
S7.#10 Paulo
Metalsul, Indústria Metalúrgica Ltda.
•
São Paula
Termo' ri° 527.817, de 15-2-62
São Paulo
Marital, Estamparia de Tecidos Ltda
INTEGRA,
Classe 16
São Paulo
.E T A- 11 D E X
o Paulo-Capital'
Indus.tri a Brasileira __— Artigos na classe .
MARITAL-ESTAMPARIA
Termo n" 527.852, de 15-2-62'
Classe 1
Insignia'
Me• talsul, Indústria Metalúrgica Ltda
jDE TECIDOS LTDA.
Artigos na classe
São Paulo
Termo n' 527.877, de 15-2-62
Ni)/Ile Comercial
- Termo n 527.865, de 15-2-62
San Marino, Indústria e Comércio de
Classe 21
Serena, Administração e Serviços Ltda.
Produtos Alimenticios Limitada
. Termo n" 527.848, de 15-2-62
Artigos na classe
Sãa
'São Paulo
•
Ibebra, Administração e Serviços Ltda.
Têrtno
ri"
527.863,
de
15-2-62
São Paulo
MetaIsul, Indústria Metalúrgica Ltda.
14‘i
A
•
•
São Paulo
stn
''
Paulo-Capital'
SLN
,.
1 Industria Brasileira
Paulo-Capitai
Classe 50
-• Artigos na classe
Classe 33
• Classe 41
Clá'sse s 33
, Artigos na classe
Termo n" 527.870, de 15-2-62
Artigos na classe
Titulo
Duracour S. A., Indústria e Comércio
Termo n" 527.866, de 15-2-62
Termo n° 527.878, de 15-2-62
Termo n° 527.8-19, de 15-2-62
São Paulo
Duracour S, A., Indústria e Comércio
Francelino José Schilling
•Yere, Administra..ão e Serviços- Ltda.
São Paulo
•
•
Rio Grande do Sul
São Paulo

.9URUC-A
Industria Brasileira

IBBRA

RIPA
Industria

-

e

,1 1)VaRTA33%s stylii4, -)1). UR AC OU lt,
YERtà
Industrio
Braálleiraliiiduãtria Brasileira,- '
rsZo Pai-.10-Capitais

.

Classe 33
Titulo
Termo ne 527.850, de 15-2.-62
Enièsto de Souza Carvalho
São Paulo

serUN--GA-1)1111illidus tri a Brasileiri:
.

Ciktss é, 41:
Artigos na classe
'reúno n° . 527.851, de i5-2-62.
valho •
grp,esto de Souza Car
s:
São Patile,
.1:

Classe 42
Artigos na classe
(.1••••

C.lase 10
Artigos na classe'

Classe 10
Artigos na classe

ssCRI L

Classe 41
Artigos na classe
Termo n° 527.871, de 15.-2-62
Termo n" 527.867, de 15-2-62
Duracour S. A., Indústria e Comercio
Termo n° 527.879. de 15-2-62
Dhracour S. A., Indústria e Comércio
São, Paulo; . -Marital, Estamparia de Tecidos Ltda.
' São Paulo
.
São Paulo
•
Classe 15
, Classe 15
Artigos na classe
Artigos na classe
Termo n° 527.872, de 15-2-62
R. I T k
527.868, de 15-2-62
Termo
Duradour_ S. A., Indústria e Comércio Duracour S. A., Indústria e Comércio Industrie. ,Bra Cilg,i•-:a
i.
São . Paulo
São Paulo
Classe' 37
Classe 37
'
Classe 23
Artigos na cásse
. Artigos na classe
• Artigos na classe
527.869, de 1.-2-62
Têrm a? 527,.873, de .i.,15-.2:62
Termo
Termo kf .5278 dèr 15,2-62
Duracoui• S. A., Indústria e Com4.-,:io Duracotrr- S. A.', Indústria e Comércio
Estagl i>..4r1A- de
L.
São ,Paulol
'
43 Lãdf)atilo São Paulo •
;,fi
1
Classe 33
Classe 33
Classe-36
Artigos na classe
Artigos na classe
Artigás na; classe
I

,•n••••nn•••••nn••n..
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Termo n 527.587, de 15-2-62
Terma n9 527.896, de 15-2-62
'1 Termo n 527.881, de 15-2-.62
Pery, Administração e Serviços Ltda. Vinicultora e Engarrafadora Auro Fina Diamond Power Specialty Cor.pcxnt,171
Limitada i•
Estad9s Unidos da América
São Paulo
São Paulo
,
• i•
gto

..,Termo n9 527.904, de 15-2-62
Hilario Ferreira & Cii. tindtadá
Paraná

Paulo.!,Capitar:
J

•

Classe 33
Artigos na classe
Termo n" 527.882, de 15-2-62
Aracy, Administração e Serviços Ltda.
São Pau.14

"I A R A C *I#„rP

[flo Paulo-Capital
Clz.sse 19
Artigos na classe
Termo IV 527.883. de 15-2-62
Fábrica "Contra" Limitada
.São Paulo

1,1 O X I D:),

,

'Industria Braàirélra‘

• Classe 6
Artigos na classe
Classe 42 •
Artigos na classe

—
T&Ino n9 527.888, de 15-2-62
Vinicultora e Engarrafadora Auro Fina
Limitada
São Paulo
Classe 42
Artigos na classe •
Termo n9 527.891, ã 15-2-62
Metalsul, Indústria Metalúrgica 'Ltda.
São Paulo
f.
l ltIET.ALSUL—INDUSTRIA '
*•••n

Clasy 1
Artigos na classe

A

Termo n' 527.897, de 15-2-62
Diamond Power Specialty Corporation
Estados Unidos da América
Classe 8
Artigos na classe
Termo n9 527.899, de 15-2-62
Mireille Comércio de Calçados Ltda.
São Paulo

MIREILLE

Nome Comercial

ESPZCIAIS 9INEETA-'
E ENGENHARIA

• ;IJI.TRGIA

VOCÊ TAMBÉM

v-WRORROGíéã ,

'Cndlistris Brasileira

n
Clases 36
Artigos na classe

• Classe 36 .
Artigos na classe

MÉTALU itG I CA LTDA.,

• PROPL AS
Indústria Rxesileira

Têrino n' 527.907, d'e 15-2-62
De inus Comércio c Indústria de
Roupas S. A.
Estado da Guanabara r '
feir

F.LAS ESTAC'

EM EVIDÊNCIA

Classe 28
Tilrauo ri* 527.885, de 15-2-62

, •
Comércio é Indústria de‘ Materiais Para
Nome Comercial
Eletrônica Santomar Limitada
•
São Paulo
Termo a° 527.893, de 15-2-62
_ Emblemart, Indüstrio c Comércio S.A.
São Paulo

-Jr.SAN TOMAR
Industria1.Brasileira . .
:".UEMI3LEILA1124i
Classe .8
Artigos na classe

...nnn•n

. Termo o" 527.886, de 15-2-62
Móveis .Antigos "A Carranca" Ltda.
São Paulo
''1; °ARRANCAI
Classe 40
Artigos na . classe
Termo no 527.889.. de 15-2-62
Hire, Nuhrich & Cia. Limitada
Rio Grande do Sul
-

A L.0 R I
Industria--33rasileiia
Classe 1
tArtigos na, clasSe
Ternio .-119 ' 527.890 ,de 15-2-62
Manoel da Silva
São Paulo

SEL2TO. ,

Industria Brasiletra
,••.•

,IPRCIRROGACit0f.'
Clascs 36
Artigos na classe

Artigos na classe
Termo

527.901, de 15-2-62
Paulo-Fergaz
Estado da Guanabara

ESTALEIROS 1, MIRAS
Classe 32
Artigos na classe

'Ferino ri' 527.908, de 15-2-62
Metalúrgica "C.antmer" S'.' A.
São Paulo

4

IRTAIARGIC A -CANTMÉR".S.A:'

Nome Comercial
Classe 11
Virmo a" 527-.902. de 15-2-62
'Mino
ri.9
527.909, de 15-2-62
Indústria c Comércio ere .. Ióias e RelóArtig na 'classe
..Tintas Ypiranga S. A.
gios
"Zephyr
Limitada
- Termo o" 527.89-1, de 15-2-62
Estado da Guanabara
São Paulo
Emblemart, Indústria e Comércio S.A.
São Paulo
ZE:PHYR
Clascs 25
.
••••
NTAS
'Artigos na classe
Ineuistría Brasileira
.Nome 'Comercial
Termo n9 527.895, de 15-2-62
Classe 8
•
I Iilger EI Watts Limited
Artigos na classe
'Termo n° 527.910, de 15-2-62
Inglaterra
Humble OU ei Relining Company
Termo o" 527.903, de 15-2-62 •
Estados Unidos da América
Indústria c Comércio de Jóias e
. gios Zephyr Limitada
1/Ai BEM, OBRIGADO,
bliGT:OFTIO . São Paulo
Classe 13
/ Artigos na classe
: VAI COM BRINOILLA1Hg
Classe 8
Artigos na classe
Termo n° 527;906, de 15-2-62
'
Clases 47 -ti
De Mulas Comércio .e Indústria de
Artigos na classe ét.
Termo n" 527.598, de 15-2-62
Roupas S. A.
Fábrica de Calçados Artale Limitada
—Tèrmo ri." 527.911, de 15-2-62 Estado da Guanabara
São Paulo
Humble Ou l G Relining Company
Estados Unidos da América
DEIXE QUE AUIVINHEN1
os

yPIRANGIWtt

A RTALE
IrdUstria Brasileira

, Classe
Pirtigos na classe

Á

Termo o' 527.905, de 15-2-62
De Minus Comércio e Indústria de
Roupas S. A.
Estado da Guanabar

FICARÁ EM EVIDNélfN

Termo n' 527.884, ck 15-2-62
Nome Comercial
Termo . n9 527.900, de 15-2-62
Itatinga S. A., Sociedade Comercial,
Proplás Industrial e Comercial de Plás.
Termo n" 527.892, de 15-2-62
Industrial e Agrícola
_ticos Limitada
"Soldesp" Soldas Especiais, Metalur.
São Paulo
São Paulo
gia e Engenharia Limitada
São Paulo
ITATINGA. SdIA‘/
'SOCIEDADE COKERCIALI-. '....3-0SOLDESP"
SOLDAS

INDUSTRI1s1 AGRICOIJA

Classe 43
Artigos na classe -

Classe 36'.,
Artigos na classe

l.JA BELEZA MAISIVATURAL.
t • •

FRORROGACÁO
.
,
,Clases 36
Artigos na classe

Oueroiene Pelo Norne Todo
QUEROSENE ESSO JAd nNRF.-

Peça

-

ciàseg 47
Artigos na Glase

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

1304 Seita-feira 6 .
Termo n° 527.912, de 15-2-62
Humble Oul & Refining Company

X Termo e 527.926, de 15-2-62

oz. Ttansporte,"Ristar" S. A:

NÃO SUBSTITU I UMA MANCHA.:!
1 POR DUTRA —
vARSOL LIMPA MESMO

‘A ,

Termo n 527.914, de' 15-2-62
Comanhia Agro-Pecuária Saudense
Minas Gerais

g

Termo n" 527.915. de 15-2-62 .
r:onianitia Agro-Pecuária Saudense
Minas Gerais
-

Classes: 21 "—. 26 — 33 — 47 — 50
Insignia Comercial
•"*"

Indúst:4,1 Brasileira
Classe 48
Artigos na classe

Classe 41
Artigos na classe

Termo )1' 527.935, de 15-2-62
Laboratório Capivarol Limitada
Estado da Guanabara

Ternici n° 527.946, de 15-2-62
Comercial de Bebidas Limitada
Bahia

Classe 3
Artigos na classe
Termo n' 527.939, de 15-2-62
Jesus Carlos l'edregal Bocdo
Estado da Guanabara
•
5rUBLP1INAR-ASS4SSINATO DA HENTE.
Classe 32
Artigos
na classe
t •

Copeagro

Termo n° 527.940, de 15-2-62
Jesus Carlos Pedregal Boedo
Estado da Guanabara

Classe 41
Artigos na Ilasse

:DornSiiverio,
Classe .41
• Artigos na classe
• Termo n° 527.913, de 15-2-62
Corrianhia Agro-Pecuária Saudense
.
Minas Gerais

f arijc5
-

Classe 41
• -• .Artigo na classe

SUBLIMINAR-ARNA SECRFTA.
Classe 32
Artigos na classe .
—
Termo
527.941, de 15-2-62
Corbiniano R. Aquino
Minas Gerais

•
Classes: 21 — .26 --, 33 — 50
Insígnia Comercial
t
Termo- n' 527.931, de 15-2-62
Alfredo Bartif51
São Paulo

Agro-Pecuária Saudense
Minas Gerais

Sio Paulo

potiassú
Classe 41,
Artigos titg classe

•

Termo n° 527.947, de 15-2-62
Corbiniano R. Aquino
Minas Gerais
Classe 42
• Artigos na classe
Termo n" 527.948, de '15-2-62
C6rbiniano R. Agnino
Minas Gerais
Classe 42
Artigos na classe
Termo n° 527.949, de 15-2-62
Laboratório Lisarb Limitada
Estado da Guanabara
•

•

HOFFIVIANN'S
PáRT SCREEN
Classe 33

Nome Comercial
•

Termo' n" 527.950, de 15-2-62
• Ao Franciscano Doces e Salgados

Limitada
Estado da Guanabara

Classe 4,
Artigos na classe

,
,{434.8.1.COo33.1 sznoRA Da concrnio-sa•
aixoa
" YURICA DE Más Da ImIRICA DO MI
Classe 36
Frase

a "

Inclústr ia Brasileira

ção" S. A.

Estado da Guanabar.i

-.7–Termo n' 527.920. de 15-2-62
-S. R. J. Pt.-ho
Piauí

Classe 42 '
Artigos na classe

t,

Classe 4S
Artigos na classe
l

Termo 10, 527.933, de 15-2-62
Maria de Lourdes Souza Hoffmann
• - • Classe 41
Artigos na classe

1.

Classes: 21 — 26 — 33 — 50
Titulo .

Tèrtno n 527.919, de 15-2-62
Comanhia

'tIndústria

Indústria Brasileir-a

Teimei n° 527.932, de 15-2-62
Malharia "Nossa Senhora da Concei•

Trino n" 527.942, de 15-2-62
Corbiniano R. Aquino
•
Minas Gerais • '
•
Classe 43
Ar.tigel5 A;LF1 n1;"--;
•',••
•
'
Termo n" 527.943 ; de, 15-2-62
Corbiniáno R. Agnino
Minas Gerais

Indústria

Indústria Aarasileira
-

Classe 41
Artigo, na classe

Têrino n" 527.931. de 15-2-62
Ao Franckcatto Doces e S ilgados
Limitada
Estado cla Guana•bara

Brasileira

Glasm•
Artigo,: na classe

?'r

indúskr; Nve:sileira
.C.I.e.tst! .41

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE' Cr; 2,0

,

Na ,

Kentonn

A R.O
Qjjjejj
--

Termo n." 527.929, de 15.-2-62
Transporte "Ristar" S. A.
Riu Grancle do Sul

Termo n" 527.920, de 15-2-62
Alfredo Ba ru f5i
São Paulo

reciã

Indústria" Brasileirs

• Termo n' 527.916, de 15-2-62
"...:ommiltia Agro-Pecuária Silitánse
Minas Gerais

Termo ng 527.917, de 15-2-62
Comanhia Agro-Pecuária Saudense
Minas Gerais

IV0

/2.11.EORATORIO,

33 — 47 — 50
Classes: 21 — 26
Insigni.t Comercial

Classe 41
'Artigos na classe

Termo n° '527.945, de 15-2-62
•
Latieinios c' Cereais S. A. "Laeesi
- • Rio ,Grande do Sul

-

Classes: 21 — 26 — 33 — 47 — 50
Insignia Comercial
- -Termo. n" 527.928, de 15-2-62
Transporte "Ristar" S. A. •
•
Rio Grande do Si'!

•

Classe .41
Artigos na classe

,A g

Termo IV 527.927, de 15-2-62
Transporte "Pista!'" S. A.
Rio Grande do Sul

_

industrie. Brasileira)

Termo n° 527.934, de 15-2-62
Dr. Henrique Xavier
Estado da Guanabara

26 — 33 — 47 — 50
Classes: 21
Insignia Comercial

-

Nome Comercial

12 O

1. 1 AND R' A

Classe 48
Artigos na classe

Clase 47
Artigos na classe

Companhia
ixr :Pe d tiá ria
Satidefiss:€

!Temo n 527.944, de 15-2,62
Corbiniano R. Aguiao
Minas Gerais

Termo n 527.937, de 15-2-62 • ;
Laboratório Capivarol Limitada
Estado da Guanabara
),..1

•

Rio Grantae do Skil

Estadds. Unidos da América

Abril de 1962

