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SEÇÃO III
ANO XXI - N .° 74

CAPITAL ,FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 19.63

•

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio 15 de março de 1963
PORTARIA N.° 48 DE-20 DE
FEVEREIRO DE 1963
O Miniàtro de Estado da Indústria
e do Comercio tendo em vista o disposto no artigo 4.° do Decreto-Lei
n.° 8.933, de 26 de jane:ro de 1946,
resolve autorizar Guilherme Ferro Pacheco para desempenhar a função de
Agente de Propriedade Industrial.
a) António Balbino.

Aviso
O Diretor Geral pede-- a especial
atenção dos Senhores Agentes de Propriedade Industriai e advogados que
militam junto ao D.N.P.I., no sentido de ser rigorosamente cumprido o
prazo em que devem ser ,devolvidos
os processos que lhes são entregues
para vista. gste prazo á de 48 horas
imprrogável, e todo aquele que desatender a esta determinação ficará sujeito às consequências previstas em
Lei.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES
Dia 15 de abril de 1963
Notificação
Uma vez decorridb o prazo de recurso previsto pelo srt:go 14 da Lei
n. o 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez 'dias -- para eventuais juntadas do recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam nct ficados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim. de
efetuarem o pagamento da taxa finai
concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de
sessenta dias - na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial.
Privilégio de invenção deferidos
N.° 90.664 - Aperfeiçoamentos
em'alimentador de fluidos e intensifieador de pressão para funcionamento
automático usando a pressão inicia'
do próprio fluido alimentado - Renato Forghieri.

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N.° 110.411 - Escôva rotativa de
acionamento hidráulico - Vittorio
Terracini.
N.° 111.007 - Aperfeiçoamentos
em cartões postais - Manufaturas
Back Ltda.
N.? ,111.080 NU° dispositivo
para afiar lâminas de barbear - Osami Nishida.
N.° 111.207. - Padrão Indústria
Metalúrgica e Comércio S.A. - Original disposição em armário de embutir ou não para banheiro e outras dependências. •
N.° 111.315 - Aperfeiçoamentos
em armações para óculos - Walter
Daffre.
N.° 111.569 - Zigue-zagueador
automático com alavanca de acionamento ajustável - The Singer Manufacturing Co.
N.° 114.743 - Uma nova tampa
para vasilhames de esgotamento de
quidos mediante jatos sucessivos Jatoflex Comércio e Indústria Ltda.
N.° 114.956 - Dispositivo elétrico automático pare acionamento de
numerador - Karl Stegmann.
N.° 114.970 • - Aperfeiçoamentos
dm ferragem para sofá cama e cangeneres - Colchéo de Molas Brasil
Limitada.
N.° 115.389 - Nôvo processo de
fabricação da recipientes vasos, tubos
e demais objetos possíveis de papelão
e meios respectivos - Luiz Leonardi.
N. o 115.422 - Protetor ou prendedor para fôlhas soltas Ameropa
h/digas-ias Plásticas Ltda.
N.° 117.362 - N8vo dispositivo
destinado ao contrOle automático de
temperatura em máquinas e ou suas
partes - Onofre Cassrano - Alberto
Cione ' Cass:ano Delcio Jacquet e
Roger Jacquet.
N. 0 .117.431 - Recipiente de bico
retrátil - Hedwin Corp.
N.° 117.437 - Cadeira recline v el
em posições múltiplas - Anton Lorena,
N.° 127.572 - NOvo tipe de filtro
para água com dispositivo para limpeza automática - Luiz José de
Souza.
N.° 127.686 - D'spositivo rotatória vertical para propaganda - Jerzy
Gruszczynzki.
•

N.° 129.578 - Aperfeiçoamentos
em caixas coetoras de fichas - Cia.
Industrial de Automóveis, Lotações e
Ônibus.
N.° 130.635 - Um anunciador flutuante - Roberto Algernon de Courcy
Lyons.
N.° 136.632 - Aperfeiçoamentos
em carimbos, datadores, numeradores
ou carimbos, dadadores, numeradores
- MD Engenharia Mecânica Equipamentos de Escritório S.A. e Walter Marini de Azevedo.
Modólo de utilidade deferido
N. o 93.769 - Cadeira secretaria de
armar - Santiago Lopez Rodriguez.
N.° 94.662 - Estante extensível
Seishighi Okuhara.
desmontável
N.° 97.884 - Sofá mesa - Ricardo Grecchi.
N.° 110.260 - Uma tampa ou abafador provido de câmara para aquecimento d'água - Neetor Fortunato da
Cruz.
N.° 110.410 - Um nevo modelo
de mea - Theodor, Vos..
N.° 112.314 - Um jeer de armar
- Ieda Maimone.
N. 115.199 - Nõvo Modèlo de
salto para sapatos de senhoras - Mário Massaro e Carlos Massaro.
N. 115.469 - Uma cadeira conversível em mesa tipo carteira - Soc.
Agrícola e Colonizidora Bom Jardim
Ltda.
N. 123.332 - Conjunto pasta-guarda chuva - Fernando Azamor Netto
dos Reys.
N. 125.244 - Indicador - José
Garcione.
Desenho ou Modelos industrias
Deferidos

N. 119.163 - Nôvo tipo de fixador de anteparo para lâmpadas fluorescentes - Lulgi Cerra.
N. 130.118 - Recipiente para
composições comprimidas - Riker Laboratories Inc.
N. 131.055 - NU° nsodèlo de
serro de engomar de aquecimento elétrico - Morphy Richards Cray Limite&
N. 131.222 - Nova configuração
ornamental aplicada a lanternas para
tetos de veículos e similares -• São
Pedro Socieda4e Anónima, Metalúrgica e Plásticos.

N. 131.432 - Uma nova lurtna.
ou configuração para frascos - l'ierre
Grumbach.
N. 131.994 - Nova configuração
em acendedores de fogões a gás Odécio Barbosa.
N. 132.019 - Relógio de masa :-Baumgartner Freres Sociedade Anônima.
N. .132.167 - 1 11m aparélho protetor e decorador das maçanetas rins
portas dos autos tipo Volkswagem Produtos Metalúrgicos Caradec Sociedade Anônima.
N. 132.793 - Nôvo modelo de
rastro Para peneumático - Dunlop
Rubber Co Lirnited.
N. 132.825 - Nôvo e original moda, de bide Alcindo Ribeiro de
Barros e Ricardo Rodrigues de Moraes.
N. 132.998 - Original modulo de
solado - Fábricas Germade Sociedade
Anônima.
N. 133.188 - Nôvo modelo de
recipiente transportável - Saliara Industrial e Imobiliária Ltda.
N. 133.609 -. Nôvo e original desenha ornamental para tecidos - Sociedade Anônima Indústrias Reunidas
F. Matarazzo.
•
N. 133.794 - Nõvo modalo de
ooeta_lápis Pionatari Administração
Indústria e Comércio S.A.
N. 133.796 - Nova forma elástica
rir abridor de garrafas - Pignatari
'Administração Indústria e Comércio
SÃ. •
N. 134.083 - Nóvo tipo de cinto
elástico para homem e senhora Tmnlyasu Hirose.
N. 134.580 - Peça de cerâmica
ou de louça para a construção de
Paredes de varandas e de escadas,
muros e similares - Manufa+nra de
Produtos Kinq Ltda.
N. 134.581 - Peça de Cerâmica
ou de louça para a construçâo de
paredes de varandas e de escadas, meros e similares - Manufatura de
Produtos King Ltda.
N. 134.637 - Nõvo tipo de ventilador manual portátil para bõlsa
Emílio Zamarlola.
N. 134.651 - NU° modèlo de
grade para automóvel - Manoel Pee
rez.
N. 134.725 - 9riginal euestgurae
çáo em cinzeiro - Louis Joseph B1110
e Carros Rios.
N. 134.789
Nova batedeira de,
bóio ZPP Seko. e
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- As itepartições Públicas
- As Repartições Públicas
c' ingir-se-elo às assinaturas
'deverão remeter o expediente
anuais rene,oadas até 28 de
destinado à publicação ',nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e às
. jornais, diariamente, até
OIRIl TO
411t PIA/
iniciadas, em qualquer época,
15 horas, exceto aos Sábados,
ALBERTO DE-BRITO PEREIRA
pelos
órgéihs competentes.
quando deverão fazê-lo até às
A
fim de possibilitar a re•oa
et
mee
o
^
suicala
ou
PriroAçso
horas.11,30
FLORIANO GUIMARÃES inessa de valores acompanha- As reclamações pertinen- MURILO FERREIRA ALvES
dos de esclarecimentos quanto
tes á matéria retribuida, nas
à sita aplicação, solicita-mos
DIÁRIO
OFICIAL
casos de erros ou omissões; deasem 3s interessados prefe.ccao
verão ser (ária uladas por esrencialmente cheque ou vale
•41.11s do ca./MI.144rd. eI0 •xp.dlont. ~e De, p.a rtarnant
.,
crito, à Seção de Redação,' das
'J%tIonS de Progeoiffide do Industrial nIle ifll.tá rlo
postal, emitidos a favor do
ás 17,30 horas, n g máximo
da I n *trio Comar.le
Tesoureiro do Departamento
ele 72 liaras após a ainda' dos
ttrw.sso • nsa eficirusco Depertemento e Ittçrtmsa Nsc'.onal
de Imprensa Nacional.
órgãoà oficiais.
- Os suplementos às edi- Os originais deteráa ser
ASSIN ATURAS
çães dos órgãos oficiais só se
dactilografados' e autentica' dos,
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONAR/OS
ressalvadas, por quem .de di- REP.ARTIt'`.3ES E PARTICULAME3
os solicitarem no ala da assireito. rasuras e emendas.
natura.
'.:apitai e Interior:
Capital e Interior:
Excetuadas as para o
600,00:Semes1re
. . Cr
•
Cr$
Semestre
450,00 - O finicionário público fe exterior, que serão -sempre 4-1
300.00
dera!, para fazer jus ao desCr$ 1.200,00.4no
Cr $
anuais, as assinaturas poder- 7°
conto indicado, deverá provar.
Exterior:
•Exterior:
se-ão tonuir, em qualquer épeesta condição no alo da assica, por seis meses ou -uni; ano. Ano
1.300,N0 Atuo
Cr 1.000,00 tratara.
- As assinaturas vencidas
---- O custo de cada exemplar
poderão ser suspensas sem parte superief do enderêço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
ii.,:pressos e número do talão dos jornais, devem vs.auirtan- será, na venda avulsa, acresciaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o ano em les providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50. se do mesmo
renovação com antecedência ano, e de Cd 1,00, por ano
a verificação do prazo de vali- que findará.
A lin! ele evitar solução de mínimo, de trinta (30) dias.
decorrido.
dade de suas assinaturas, na

EXPEDIENTE .
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Es.ertec rente está certa quanto à grafia alenôvo tia de AXPEDIENTE DO DIREI OR DA i N. 398.129 - Evertec
DIVISÃO DE MARCAS
Máquinas Limitada - classe 17.
má por isso tóráo sem efeito a ext.
alavanca escamoteaval para m oVimen-,
N. 399.739 - Macrechal - Com- gência supra.
tação de brinquedos em geral
Dia 15 de abril de 1963
panhia de Cigarros Sinimbu - classe N. 236.673 - Nordmark Werke
Tttore Marcotti •
1
44.
Gesellschaft Mit Beschraenkter Hal.
Notificação
N. 134.868 - Um nâvo tipo de;
N. 400.295 - Redelak - Roauann tung - Torno sem efeito a exigência
dedal - Gil Junqueira Mtirelles. . ‘1 Urna vez decorrido o prazo de aeProdutos de Beleza Limitada - classe 'retro urna vez que o nome da requeN. 134.918 - Nova e original con- curso previsto pelo artigo 14 da Lei 48.
'
rente esta certo quanto á grafia alee
re- 'número 4,(148, de 29 de dezembro de
figuração ornamental aplicada
mã (Besehraenkter ou Beschrenkter)
Restauração
de
Marca
cip'ente de combustível de tampiáo -11961 e mai: dez dias - para evenProssiga-se com os 'exemplares.
i mais juntadas de recursos. e do mes- N. 282.177 -- Fibrax - Essa StauJoão Derado
N. 410.234 - Emmanuel Bloch
N. 134.920 - Névo modelo de mo não se tendo valido nenhum ia- dard do Brasil Inc - classe 47.
Jóias Sociedade Anônima - Prossigagrade para aberturas de passacjern de teressado, ficam notificados os
N. 389385 - Valvoline - Ash- !se com os exemplares. .
ar. de automóveis - António Zacca-; rentes abaixo mencionados a com pare- land Ohl & Refining Co - classe 47.
1cer a êste Departamento a fim, de N, 392, 49' - A - Alice Modas , PRORROGAÇÃO DE MARCA
:ia.
efetuarem o pagamento da taxa tina!
- iN. 546.907 - Ernprêsa Nacional
N. 134.921 .,-.- Nôvo modélo de Ii concernente à expedição dos reme...- Limitada - classe 36.
N. 393.683 - B - Rub-an Pe- i de Navegação Hoepcke - Emprèsa
grade para isaida de ar de reit:ciecertificados dentro do prazo de reira dos Santos - classe 32.
Nacional de Navegação Hoepck Soração de motores de automóveis ....11tivos
sessenta dias - na forma do pará- N. 394.811 - Nabis Inclúztria e 1 ciedade Anônima - classe 33 !
Antônio Zaccaria.
N. 134.928 - Nôvo tipo de afia-1 bago único do artigo 134 do Código Comércio de Caixas de Madeira Nabi Prorrogue-se registro.
P.
Ltda. - classe 26.
'
dor de facas e outros - HuMberto .
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N. 357.691 - Ao Esporte NacioMARCAS
DEFERIDAS
Temi.
1
• DE PESQUISAS
nal - Toledo Piza ri Companhia Li
N. 135.035 .- • Nôvo modèle de' N. 267.764 - Emblemática - 1 larDia 15 dc abril de 1963
-mitad
classe 36.
máquina de somar - Manoel Roaald tersley Ormskirk Limited - elaase 6
Notifica çâo
TITULO DE ESTABELECIMENTO
,
Priolli do Rego Valença.
(aarn excjusão de máquina de irupriDEFERIDO
Uma
vez
decorrido
o prazo de reEXPEDIENTE DA SEÇÃO mar).
curso previ-to pelo artigo 14 da Ler
'
N.
395.018
Casa
de
Acumula.
DE RECURSOS
N. 335.317 -* ABC - Lab. Odiai.- dores de Durinhos -- Rodolfo Pene- número 4.048, de 29 de dezembro de
tof arma Limitada - classe 10 (com grifo - classe 8 (artigo 117 - nú- 1961 e mais dez dias - para even•
Rio, 1' de abril de 1963
exclusão de. balanças para clinica deu- mero 4) .
tuais juntadas de -recursos, e do mesj
tária e vidros).
Diversos
•
mo não se tendo valido nenhum inMARCAS
INDEFERIDAS
teressado, ficam notificados os 'requedo Brasil N. 393.669 - Ormonoterapia
Motores Camarins Diesel - exploraçãohter
c
- Ormonoterapia Richter S P
rentes abaixo mencionados a comaareLimitada - no pedido de
N.
398.510
Itália
Casa
Itacer a éste Departamento a fim, de
de contrato no tèrmo 325.478 - mar- A - classe 3.
lia Modas Limitada - clase 13.
efetuarem
o pagamento da taxa final
.N• 395 - 187 - Florença ca: Turbodiesel - Aguarde-se a de-tença
Arte Jecorações Sociedade Ana- N. 400.401 - Meu Livro Premia- concernente à expedição dos respti..cisão final do processo.
do - Ecli k e:s Alarico Ltda. - cl. tivos certificados dentro do prazo de
nima - classe 50.
32.
Motores Cummilv Diesel do Brasil N. 365.293 - 'Flor do Macedo
sessenta dias - na forma do paraLimitada - no Pedido de extvo "Pcão Panificadora Flor do Macedo Limit&
EXIGÊNCIA
frago único do artigo 134 do Código
325477 - da
classe 41.
de contrato do •
da. Propriedade Industrial.
decisão
a
marca P. T. - Aguarde-se
N. 395.294 - Moart - Seleções N. 388.958 - Galeria Leme Papéis
MARC A S DEFERIDAS
final do processo.
Gráficas- MO-art Limitada - classe 50. e Livros Limitada - Ba:isfaça caiN. 395.436 am.. Limoj - Comerc.ai 9':' Dcia •
4iengitP
4 ê
N. 400.016 - -Cindereta - Ondee IrpRortadorede Ferragens Linroj
DIVERSOS
rala Indústrias Quitar icas Sca-ieda ie
Gercy Batista.,pdos -Rek
- Classe .11.
Anônima - clase 4.
do clespacho~ a deferiu têr- nutaiola
rendo do
N. 395.664 - Frenoflex N. '236.675 - Nordmark Werke N. 400.02 7- Mogiana - E.inp.
mo 469.677 - marca: Naratilu.,, - lúrgfea
Frenoflex Limitada - classe Gesellschaft Mit Beschraenkter Taf- Telefônica Mo'giana Limitada - cl.
de Sociedade de Comércio e;..Refeae-; S.
tung - a grafia do nome da recate- s.
ração Springer Ltda. -

N. 134.857 -

Um

•

•

e

Sexta.-feira 19

•

D:ARIO OFICIAL (Seção III)

Abril de 1963 1287

N.° 491.1643 - /nduplástrica N.° 402.122 - Maruth Maruth
N.° 400.267 - Aresta - Emp.
• N. 400.067 - Ama - Ama Artefatos de Madeira e Móveis Artísti- Técnica Construtora Aresta Ltda. - Induplástica Artefatos Plásticos Ltda S. A. Comércio e Indústria - das•
- classe 30 -(sem exclusividade iso- se 50.
cl. 50.
cos Ltda. - classe 40.
N.°' 402.127 - Correio da Noite N.° 400.280 - Extrovario - Bru- lada da expressão plástica).
N. 400.06C - Nossa Senhora dá
N.° 401.165 - N. S. da Apre- Abdo Aref Kudri - classe 32.
Scala Panificadora e Confeitaria no Messina - cl. 3.
N.° 402.135 - Bagdad - Irmãos
N.° 400.325 - Odaleia - Alice sentação - Serralheria N. S. da
Nossa Senhora da &ala Limitada Franzoni aa Cia. - classe 2.
Walkyria Alves dos Santos - cl. 32. Apresentação Ltda. - classe 16.
classe 41.
N.° 402.140 - Mondesfil
KaNP 401.166 - Amor a Primeira
N. 400.070 - Nossa Senhora do (com exclusão de edições em geral).
N.° 400.329 - Quilmes - Yerba- Vista -a- Geralartes Cinematográfica riba S. A. Ind. e Comércio - clasMonte - Panificadora e Confeitaria
se 36.
Nossa Sanhora cio Monte Limitada - tara Campeon S. A. - classe 41. Ltda. - clasie 32.
N.° 402.141 - Mondesfil - Ra-)
N.° 401:168 Nem Sempre o
N.° 400.347 - Arealva - Viação
classe 91.
Amor é Mentira - Geralarte Cinema- ribe S. A. Ind. e Comércio - clasN. 400.073 - Picórnio - Indús- Arealva Ltda. - classe 21.
se 23.
N.° 400.423 - Bri Loa - British tográfica Ltda. - classe 32.
tria e Comércio de Bebidas Cerval
N.° 402.142 - Nondesfit KaN.° 401.170 - Três Almas Nuas
Nylon Spinners Limited - classe 22.
Limitada - classe 42.
N.° 400.434 - Alco - Emil Hein- - Geralartes Cinematográfica Ltda. ribe S. A. Indústria e Comércio N. 400.075 - Deqage - Coafec- cl., 32 (considerando-se películas classe 22.
ções Novidades Degage Limitada - rich Fausch - classe 16.
N.° 400.453 - Stenocord - Sud cinematográficas o que consta nos
classe- 36.
N.° 402.143 - Mondesfil - Kaexemplares como filmes revelados). riba S. A. Ind. • Comércio - clasNN. 400.076 - Metal Decrrama Atlas Werke GMBH - , c1. 17.
N.° 400.465 - Baulrus - Lamina- Battista Bonetti fi Companhia LiN.° 401.172 - Cativa - Engana- se 37.
latada - classe 17 (sem exclamai- ção Baukus S. A. - classe 5. •
gadora Geral de Bebidas Cativa Ltda.
N.° 402.144 - Nondesiil - KaN.°
400.468
Nilo
Lab.
Fo. dada da Metal Isoladamente).
_ ci. 42.
ribe S. A. Ind. e Comércio - clastográfico Nilo Ltda. - cl. 25.
N.° 401.189 - War - Degremont se 24. •
*- N. 400.077 - Metal Decor-nna NP 400.637 - Bianni - Bianni
N.° 402.177 - Lexsueo - LexsuE-ttinta Bonetti EI Companhia Limita- S. A. Comércio de Papéis - cl. Rein S. A. Engenharia Saneamento
Tratamento
de
Agua
classe
31.
co
Incorporated - classe 16.
e
da - classe 40 (sem exclusividade de 38 (menos para mata-borrão)..
• N.° 401.190 - War - Degremont
Metal Isoladamente).
N.°- 402.191 - Grayloc - Gray
N.° 400.649 - Cutuba - Ind. Rein S. A. Engenharia Saneamento
N. 400.086 -- F S Fran- Cutuba de Sorvetes e Congênere' LiTool Co. - classe 11.
e Tratamento de Agua - classe 39.
cisco Simões Flori, - classe 40 (sem mitada. - cl. 41.
N.° 403.331 - Izipec - 'zinca
N.°
401.198
Monax
Cia.
excl asividade isolada das letras F S
Embalagem Ltda. - ci. 36.
NP 400.652 - Servicap - Mar- Carioca Industrial - cl. 1.
E la).
N.° 329.631 - Ricomelli - Acorciano dos Santos - classe 16.
N.° 401.203 - Lisidonil - Pro- deões
N. 400 087 - Videira Fábrica de N. 0 400.659 - O Eco - Soc. Li- dutos
Veronese S. A. - ci. 9.
Químicos
Ciba
S.
A.
classe
F,sna 'hoa Valeira Ltda. - alasse 14. terária Padre Antonio Vieira - ci.
N.°
401.316
- Lavantex - João
3.
N 400.007 - Emblera ltnca - Ea- 32.
N.° 401.206 - Escalagina - Pro- Palmieri - classe 26.
gle Paa rl Co - classe 17.
N.° 400.779 - Varninyl - IndusQuímicos Ciba S. A. - cl. 3.
N.° 401.336 - Sukie - J. Lyons
N. 400.134 - Fama - Fala de crina S. A. Ind. Importação e Ex- dutos 401.552
cl. 41.
Co Limited
84
Henimota
HeN.0
Aparelhos e Material Eléétrico Fama portação de pêlos Animais e Simila- nimota Propaganda e Participações
Inumai
NT.° 401.383 -- Imana
Limitada - classe 7 (com exclusão res - cl. 29.
Imunização de Madeiras .Ltda.
Ltda. - cl. 32
de arietes).
N.° 400.871 - Kerton - Yllen
16.
N.° 402.000 - Montalco - Ray- cl.N.°
N.0 400.131 - Fame - Fáb. Kerr - classe 25.
401.392. - Grilon - Inventa
N.° 400.892 - Santa Fé.- Silvia mond Norbert Regal - cl. 11.
de Aparelhos e Material Elétrico FaAg
Furschung
1Tnd Patentverwertung
N.° 402.001 - Montalco - Ray- - cl. 28.
ma Ltda. classe 28 - (com ex- Fernandez de La Puente de Franco mond
Norbert
Kegel
cl.
6.
cl. 28%
clusão de esteiras e tampas).
N.° 401.407 - Cipola .- Rosario
N.° 402.002 - Kaberite - Trol
N.° 400.146 - Cadecom - Cia.
N.° 401.010 - Stac - $tac CoAdministradora e Comercial Cadecom mercial de Máquinas Ltda. - cl. 17. S. A. Indústria e Comércio - el. Cipola - cl. 7. Guarufa - ComerN.° 401.410 28.
- classe 16.
N.° 401.048 - Fafevi - Mafevi
402.014 - Placentina - Usi- cial de Presentes Guarufa Ltda. NP 400.158 - Cordanyl - Ind. Comércio e Indústria de Vidros Ltda. nasN.°
cl.
Brasileiras . S. A. cl. 49 (considerando-se miniaturas e
de Artigos para Pesca Cordamyl - - classe 14 (com exclusão de disti- 2. Chimicas
não veículos as bicicletas para crianci. 31 - (na classe 31).
ladores).
NP 402.017 - Tribuna Maranhen- ças).
N.° 400.176 - Lombardi - EsN.° 401.063 - TV Fiscal - Lau- se - Helio Benevolo Nogueira N.° 401.411 - Moema - Vulcatamparia Lombardi Ltda. - classe ro Sodré Lelot - cl. 32.
nização Moema Ltda. - cl. 39.
cl. 32.
11.
N.° 401.068 - Correio EspirituaNP 402.020 - Semog RepresentaN.° 401.414 - W. F. Giannetti
N.° 400.193 - Lanterna - Agos- lista - Dala Paes Leme de Goes - ções Unidas Ltda. - ci. 41.
ci.
32.
Co- - W. F. Giannetti de Óleos Ltda.
tinho 8s Cia. - classe 36.
N.°
402.029
Cedro
Ind.
NO 401.070 belccorquadale
cl. 47.
N.° 400.198 - Dimpa - aa Dimpa
mércio e Representações Cedro Ltda. - N.° 401.435 - Ceister - Coster
Distribuidora de Máquinas e Papéis Mccorquodale Impressora S. A. - - cl. 28.
S. A. Contabilidada Auditoria Custos
ci. 32.
Ltda. - classe 17.
Projeções
Financeiras - classe 50.
N.°
402.030
Cedro
Ind.
CoN.°
401.071
Mccorquodale
N.° 400.217 - Macai - Milton
Maccorquodale Impressora S. A. - mércio e Representações Cedro Ltda.
Ayres de Lacerda - ci. 42.
N.° 401.448 - Scada - De Mil.
cl. 34.
e Indústriafide Roupas
N.° 400.218 - Sururu - Milton ci. 38 (com exclusão de mata-bor- - N.°
402.034 - Solemar - Anto- lus Comércio
rão).
Agres de Lacerda - classe 43.
S.. A. - d. 36.
nio
d'Almeida
e
Silva
cl.
24.
N.° 400.228 - Elnema
Instala- N.° 401.079 - Mela - MetalúrgiN.° 401.449 - Berceuse - De
N.° 402.051 - Imasa - Interna- Minus
Comércio e Indústria de Rouções Industriais Elmessa Ltda. - ca Lampa Ltda. - classe 7.
N.° 401.080 - Mela - Metalúr- cional da Máquinas e Abrasivos S. pas S. A. - cl. 36,
classe 21
(menos para chavetas e
A. - classe 1.
gica Lampa Ltda.
classe 6.
eixos de movimento central).
NP 402.064 - Campeão - Caiu- N.° 401.451 - Cadente - De
N.° 401.087 - Pesco - Fisons
N.° 400.237 - Viserba
peão Fábrica Madinense de Fogos Li- Milus Comércio • Indústria da RouInd. de Pest Control Lintited - cl. 2.
Malhas Viaerba Ltda. - classe 36
pas S. A. - clame 36 (com exclusão
N.° 401.093 - Brasileiros de Hoje mitada - classe 18.
- (considerando-m como roupas os - Reprimido Amaral Duarte - d.
N.° 402.067 - Fazenda da Fuzar- de suportes).
N.° 401.452 - Sexteto - De Milartigos de malha • de pele para ves- 32.
ca - João Pereira da Silva tuários).
lus Comércio e Indústria de Roupas
32.
N.°
401.094
M. Monte - 111.
NP 400.241 - Dabrasmen - DaMarz & S. A. - el. 36 (com exclusão de
N.° 402.074 - Bornal
- brasznen Engenharia • Comércio Ltda. Bera & Cia .. . Ltda. - el. 11.
cl. 48.
Co Chemische Fabrik
suportou).
N.° 401.097 - Neptuno - Ioda- classe 7.
Printer's
Ink
Insígnia deferida
N.°
402.075
NP 400.242 - Dabrasmen - Da- gema Indústria Geral de .3dalharie Printer's Ink Inc - el. 32.
bra wmen Engenharia • Comércio Ltda. Ltda. - clame 36.
400.417 - Spinelli Spinelli
N.° 402.085 - Maximum - Meei- 3 N.°
• N.° 401.105 - Rinchia - Rindus
- classe 15.
.A. Indústria Comércio • AgroLtda.
mus
Decorações
Interiores
Repremotações Industriais Ltda. pecuária - cie. 1, 11, 15, 16 (art.
N.° 400.250 - MarceEno - Clovis d. 11.
cl. 34.
119).
Ind.
Pereira Ramos e Casar Augusto de
N.°
402.091
Atômica
NP 401.107 --- Veridiana S.
A.
35
NP 402.050 - Imasa Interna.
Oliveira - ci. 32 (considerando-se diana Automóveis Ltda. - alasse 21. de Couros Atlantica
publicações impressas as ediçaes infandoma de Máquinas a Abrasivos 3N.° 401.110 - Honegger - Soc. (com exclusão de almofadas).
tis e com exclusão de etc.)
Jambas-as - A. - classes 1, 46 (art. 119).
N.° 402.097
Técnica Honagger Ltda. - dama 5.
N.° 400.256 - Monte Verde NP 401.142 - Contril - Contra Amaury Belloquim Costa - el. 32.
Free. de propaganda deferida
Torrefação e Moagem de Café Verde Materiais para Construções e IndúsNP 402.101 - Enquete - FranLtda. - classe. 41.
N.°
400.650 - Fume mais pelo
trias Ltda. - classe 16.
cisco Orlando Limos Rocha - classe mesmo
preço -- Fáb. de Cigarros
N.°
401.145
Egol
Egol
ArN.° 400.257 - Santa Filomena 32.
data. 44 (art. 124).
t
Caruso
S.A.
Dejote
Comp. Administradora Comercial • Watt>, de Madeira Ltda. - classe
N.° 402.105 - Dejaa'
0sassarico da seAgrícola Santa Filomena - cl. 7 - 40.
M100.455
N.°
Ind. • Comércio de Plásticos Ltda:
w>;
Sane CoMércio Ind.. • Re.
(con-iderando-se mecânicos os anciN.° 401.151 - Algo - Alge No- - classe 28.
V 'mana
nho-. e agrícolas as máauinaa batedei- vidades Ltda. - classe 13 (com exNP 402.113 - A Montanha Mï presenáe S. 2%.". r. classes 11, 14,
ras).
(art. 124).
classe 32. "1 11, 25P 6, 27."49
Svnesio Fagundes
clusão d. porta-níqueis).

•Li
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N° 401.175 - Escritório Pina To- estabelecido em S.Paulo -.Averbe-se
Sinal de Nopaganda deferido
hy - Josenhine Albapakis - cl. 23, o contrato de exploração ficando sem
N.° 400.231 - Credigeral - Geefeito a exigência pablicado em 28
.
'rabejas S. A. Imp. e Comerciá - 33 (art. 117 n.° 1).
de março de 1903.
N.° 402.123 - Villal.inga - Coclasses 6, 8, 9, 11 13. 14, 15, 17, 18.
21, 23. 25, 26, 28, 30, 34, 35. 36. 37. mercial Importadora e Industrial VilPropriatario
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 46 . 47. lalonga Ltda. - classe 33 (art. 117
iiDtaRD NaSSIY 83HD3 48,49 (art. 124 incluída a cbsisse 6).- n.° 1 do Código, com exclusão das exN.° 400..469 - Confederação' Naf p ressões e outros locais.
..utorizadar
cional dos Trabalhadores no ComérN.° 402.131 - .Clinica Bom Pas' INDUSTRIa DR PRODUTOS
cio - Confederação , Nacional dos tor - Dr. Joseph Kailas - classe
003 YPIRJ6Q. LTD.a.
Trabalhadores no Comércio - classe 33 (art. 117 n.° 1 com exclusão das
ata
33 - (art. 124).
expressões e outros locais.
N.° 400.651 - Servicap - Mar_Exigências
ciano dos Santos - cl. 16. 33 r(art.
124).
N.° 400.260 - Usina Algodoeira
Waldy Ltda. - Satisfaça exigência.
Nome comerciei - deferido 1
I•
N.° 401.088 - Aureliano P. Brito
N.° 401.412 - , Textil Kyrialcos S.
(art. .- - Satisfaça exigência.
A: - Textil Kyriakos S. A.
109 n.° 2).
N.° 401.148
Lamussi 8a Filhos
Por despacho do . Sr. Chefe, foi
N.° 400.416 - Spinelli S. A, Ind. Ltda. - Satisfaça exiiênciaa
mandado averbar o contrato de exComércio 'e Agro Pecuária - Spinelli
ploração de marca: Glint registrada
S. A. Ind. Comércio e Agro pecuá• Expediente da seção de transferência sob numero 237.028 constante do
e licanças
Tia - (art. 109 n.° 2).
clichê r,baixo, de propriedade de:
- N.° 401.090 - PromovendaJ UniRio 15 de março de 1963
Edward Nassif Kehde estabelecido em
versal S. A. Exportação e ImportaS.Paulo e em favor, de Industria de
-Autorizado
de
Marcas
'liso
ção Promovendas Universal 5: A.
Produtos Químicos Ypiranga Ltda.
Artigo 147 parágrafo 1° e '2" do estabelecido em- S.Paulo --a AverExportação e Importação - (art.
Código da Propriedade Industrial.
be-se o contrato ficando sem efeito
109. n.° 2).
N.° 401 114 -- Comércio e ProPor despacho do Sr. Chefe foi a exigência de 28.3.1963.
paganda Especializada S. A. - Co- mandado averbar o contrato de exmércio e Propaganda Especializada S. Noração da marca: Atlas registrada
ria tár
A. - (art. 109 n.° 2).
sob numero 228.883 constante do
F
DWARD
clichê
abaixo,
de
propriedade
de
N.° 401.285 - Vimarte Indústria
Autorizada
Humble
Oil
&
Refining
Company
de Vime Ltda. - Virnarte Ind. de
trrcig INDtSCRIA DE P q op
estabelecido nos Estados Unidos da
Vime Ltda. - (art. 109 n.°13).
Qtrmieng
N.° 401.303 - Mas w
. randuba In- America do Norte e ern favor de: I
dústria .e Comércio - Masgaranduba Sociedr de Técnica e Inclusrtial de Lu..*
(art. brificantes Solutee S.A. estabelecido
Indústria e Comércio Ltda.
no Brasil - Averbe-se o contrato de
•I
117 n° 1).
exploração.
N.° 401.3C9 - Editora Icaruhl - •
ot.
Luiz Gonzaga Brusque de Abreu BRASILEMA
(atr. 117 . n.°
N.° 400.018 - Edifício jaicos Por despacho do Sr. Chefe foi
Construtora Inúbia Ltda. - (art.
mandado averbar o contrato de ex117 n.° 4).
ploração da marca: Ypiranga registrada sob numero 256,117 constante
' N.^ 400.069 - Panificadora e Condo clichê abaixo, de propriedade de
feitaria Nossa Senhora da Scala
Edward Nassif Kehde estabelecido em
Panificadora e Confeitaria Nossa SeProptlettria'
S.Paulo e em favor de Industria de
nhora dá Scala Ltda. - (art. 117
Produtos Químicos Ypiranga Ltda.
Itumbie Gil & %faliu Company
n.°. 1).
estabelecido em S.Paulo - Averbe-se
N P 400.071 - Panificadora e
o contrato de exploração ficando sem
efeito a exigèn a ia de 28 de março
Confeitaria 'Nossa Senhora do Monte
Licenciada..
de 1963.
- Panificadora e Confeitaria Nossa
Soc. Técnica e Ind. de Lub.
•
Senhora do Monte Ltda. - (art.
Proprletorio
11 n.° 1).
SOLUTEC S. A.
EDILRD. usar nava N.° 400.083 Ragon o r Técnico
autoriudu
.
das Canetas - Raul Gonçalves da
Por despacho do ar. Chefe 'foi
INDUST111.-. DE proprio8-'3
Silva (art. 117 n P 1).
N.° 400.084 - Alfaiataria: Orlando mandado averbar o contrato de exotite CGS YFIR.NGas 12D~
- Joaquim Faustino dos Santos - ploração da marca: Panther registrada
sob
numero
192.700
constante
classes 33, 36 (art. 117 n.° 1).
do clichê abaixo, de propriedade de:
N.° 400.374 - Edifício 12ria
Edward Nassif Kehde estabelecido em
ao - Imobibiéria Itacal Ltda. - cl. S.Paulo e em favor de: Industria de
33 - (art. 117 n.° 1).
Produtos Quimioos Ypiranga Ltda.
N.° 400.375 - Edifício Pena Gris estabelecido em S.Paulo - Averbe-se
et4DUSTRIa IRMILEIRA
- Imobiliária Itacal Ltda. 2-- cl. 33 o contrato de exploração, ficando sem
efeito a exigência publicado em 28
- (art. 117 n.° 1).
Por despacho do Sr. Chefe, foi
N.° 400.376 - Edificlo Pena Co- de marco de 1963.
mandado averbar o contrato de extal - Imobiliária Itacal Ltda.
ploraçio da manca: Philips registrada
el. 33 (art. 117 n.° 4).
sob numero 188.103 constante do
N.° 400.377 - Edifício Pena
PANTHER
(silabe abaixo, de propriedade de N.
- Imobiliária Itacal Ltda.
Indústria Brasileira
V. Prillys • loeilampenfabrieken esclasse 33 (art. 117 n.° 4). ' •
tabelecido na Holanda e em favor de:
,Proprietário:
I
alp •
gii)°J1
Industria Brasileira de Eletricidade
i N.° 400.410 - Cerealista. CaltabiaS.A. eitabeieeido em S.Pfullo' Brasil
EDWARD NASSIIP KEng
- João Caetano Caltabiano - Averbe-se o eontrato de exploraautorizada:
'
classes 11, 15, 41, 42, 43 (art. 117
ção.
INDNYYM,
DE :PRODUTOS
n.° 1).
QU IZ;OOS YPIRANGa
N.° 400.421 - Arpuven - Arpuven Arquitetura e Vendas iPublicidade de Imóveis Ltda. - classes 16,
Probrletart a
y: PdIL I PS' EIL wfwgPAseirzEri
32. 33 (art. 117 n .° 1).
Por despache do Sr. Chefe foi
°
400.878
Distribuidora
de
N.
mandado averbar o contrato de ex41e anel ad a""9."'""--,"~a...
,
Ótica Fina Ltda. - Distribuidcas de ploração da marca. Glint registrada
CUSTRI A BRASILEIRA DE
ELETRICIDADE
S. A.
Ótica Fina Ltda. - classe' 8 (art. sob numero 199.774 constante do
117 n. 0 1).
clichê abaixo, de propriedade de:
N.0 401:051 papelaria Beijinho Edward Nassif Kehde estabelecido em Por despacho do .Sr. Chefe foi
Doce - Nicolau Audi - 'cla.sses 17, S.Paulo e em favor de Industria de mandado averbar o contrato de ex.
, 25. 28, 38, 49 - (art. 117 "a.° 1). Produtos Químicos Ypiranga Ltda. ploração da marca: Sedogas',..rine red

PHILIPS

Abril de 196
gistrada sob numero 204.599 coas.
tanto do clichê abaixo, de proprio•
dada de: Pierre "Zizine estabelecido
na França e em favor do Laboratório
Emer S.A. estabelecido no Brasil --,
Averbe-se o contrato de exploração*,

SÉDOGASTRINE
Pr oprietSr .

- Piorre Zizino

Paris - França
Fabr iá antes autorizados
Laboratorio Elnor . S.A.
Rio de Janeiro

Por despacho do Sr. Chefe foi
mandado averbar o contrato de exploração da marca: Dalva registrada.
trob numero 208,618 construte do
clichê abaixo, de propriedade de S.A.'
Martucello: estabelecido no Rio de
Janeiro 'e em favor de Comercial e
Importadora Ltda:estabelecido no
Estado do Paraná e 'filial .no Estado
de Santa Catarina - Averbe-se o
contrato de exploração.
fís

,

aNDUSTRIA BRASILEIRA
-

noPRIETARIA

• S. .A. MARTITSCEEGLO,
LICENCIADA
COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.:
Por despacho do Sr. ,Chefe, foi
mandado averbar o contrato de exploração da marca Luz registrada sob
numero 217.672 constante do diaba
abaixo de propriedade de Aktiebo.
laget Elektrolux estabelecido na
Suécia, e em favor de Cia. Electrolnx S.A. estabelecido em S.Paulo Brasil - Averbe-se o contrato de ex.
ploração.

LUX
Proprietária:
Aktiebolaget Elektrolux
Licenciada:
Cia. Electrolux S. A.
Por despacho do Sr. Chefe foi
mandado averbar- o contrato de saipioraço da marca: Elektrolux regittrada sob numero 184.898: constante
do clichê abaixo, de propriedade de:
Aktiebolaget Blektrolux estabelecido
na Suécia e em favor de Cia. Bleitrolux S.A. estabelecido em S.1'1111110,
13arsil - Avebe-se contato de expioação.

ELEK TRoLux.

Proprietária:
Aktiebolaget Elektro.lux
Licenciada:
Cia. Electrolux S. A.
Por despacho do Sr, Chefe. Sol
mandado averbar o contrato de ex.
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ploração da marca: Rockwell registrada sob numero 215.892 constante
do clichê abaixo, de propriedade de:
Ellockwell Spring And Axle.Company
estabelecido nos Estados Unidos da
America do Norte e em favor de Dra.
seixos Rockwell S.A. estabelecido
em S:Paulo - Brasil - Averbe-se o
contrato de exploração.

Proprietdria'
ROMEU-STANDARD
CORPORATION
Lidenciada,
BRASEIROS ROCRWELL
S/A.
•

ROCKWELC.
,mandado
Por " despacho do Sr. Chefe foi
averbar o contrato de ex-

ploração da marca: Opocalcium registrada sob numero 143.900 eonstante do clichê abaixo, de B. Guersant
G. Renson & Cie., Optima estabelecido na França e em favor de Laboratório. Lutada S.A. estabelecido no
Brasil - Averbe-se o contrato de
exploração.

OPOtALCIUM
Proprietária
Ouaraant O. flana on
"Op tine
•
parti - ?rani
Pabrioari te. autort saltos
LABORATORIO LUTZOIA s/*.
Rio do Janeiro - Guanabara
Por * despacho do Sr. Chefe foi
mandado averbar o contrato de exploração da mrrca: Duca registrada
constante do
sob numero 231.739
clichê abaixo, de propriedade de
Decca Recorda, rue: estabelecido nos
Estados Unidos da America do Norte
eni favor de: Cia. Brasileira de
Discos estabelecido no estado da Guarn
n rbara - Brasil - Averbe-se o contrato de exuloracão.

DECCA
PR OPR IETÃRIÁ
DE CCA REC ORDS INC
C'ESSINONÁRIA
L.

OMPAMHI4 BRAS 'LEIRA

DE DI 3 C 03 Transferência de Nome de Titular

de processo.
Oil & Refining Company
transferência -para seu nome da
marca Atlas n, 228.883 em -nome de
Raso Standard Oil Company - Anote-se a transferência.
Expediente da àeeão de Transferência e Licenças

Dia 15 de abril de 1963
Transferência e alteração de nome
de Molar de processos.
Indústrias York S. A. Produtos Cirúrgicos (pede para ser anotada na
marca Niunlaite n, 158.807 a trans.
ferência e a alteração de nome) Anotem-se a transferência e a altaracão.

Sophie Dolega Dzialiewier (transferência para o seu nome das 'marcas Moning Glory n. 162.814 - Mi.
nuit n. 190.488 - La Pornarina n.
197.309 - New Time n. 224.833 Acthina n. 257,161 - Annasley n.
26.815 - Balsamina n. 266.816 Germinal ri. 266.817 - Nocturna n.
272.027 - Crows Princesa n. 272.929
- Anotem-se as transfcrênciaí.
Comércio e Propaganda Especializada S.A. (pede pada ser anotada
na marca Te Te n. 169.987 a alteração de nome) - Anote-se a alteração de nome.
Industrias York S.A. Produtos Cl-.
rurgicos (pede para ser anotada na
marca Sinatra n. 193.622 a transterência e a alteração de nome) Anotem-se a transferência e a alteração.
SB 1 Soe. Brasileira de Impressa°
(transferência para o seu nome da
marca News Seller n. 260.830) '-Anote-se a • transferência:
Distribuidora,Farmaceutica La Rocque Ltda. (transferência para o seu
nome da marca Lafeme nP 266.249)
- Anote-se a transferência.
Muller Franco & Cia. Ltda.
(transferência para o seu nome da
marca Pago n. 275.559). - Anote-se
a transferência.
Exigências:
S. A. Comércio e Indústria Rebello
Lourenço '(jmito a marca n. 61.676).
- Satisfaça exigência.
Manuel Francisco (junto a marca
n. 94.713) - Satisfaça exigência.
' Associação dos Olivetanos (junto
a mrrea n. 152.169) - Satisfaça exigência.
Pittsburgh Pinte Glais Co. (junto
a marca n. 177.061) - Satisfaça
exigência.
Laboratórios Ayrst Ltda. (junto
a marca 'n. 278,372) - Apresente
cliché.

Sebastião Borges (junto a merca
Satisfaça exigência.
Instituto Bios Laboratórios de Produtos Quimicos e Biológicos Ltda.
(junto a marca n: 239,132) Satisfaça exigência.
Farbenfahritzen Bayer Aktiengesellsclic ft (junto ao têrmo 32.363) Satisfaça exigência.
Doceira Paulista Ltda. (junto ao
têrmo 325.682) --- Satisfaça exigência.
• N. 82.951 - Osram GMBH Rommanditgesellschaft - Satisfaça exigêncir.
N. 393.221 - Serviços Aereos
Agrícolas e Pecuários Saap Ltda. Satisfaça exigência.
Diversos:
St Regia Papar Co: (no pedido de
contrato de exploração na marca n.
203.855 - Arquivo-se o pedido de
averbação' como expressamente requerido por não mais interessar $
St Regia Paper Co.
Bobil 011 do Brasil Incluiria e
Comércio Ltda. (no pedido de apostila no contrato de exploração na
marca a, 250.204) - Averbe-se o
contrato suplementar de exploração a
favor de Mobil Oil do Brasil Indás-.
iria c Comércio Ltda.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
EXAME FORMAL, DE MARCAS

is. 278.457)

Rio, 15 de abril de 1963
Exigências
Virgilio Pisai - Opoente junto a
têrmo número 437.267 - Cumpra a
exigência.
mted Fox's Glacier Minis Lii
Opoente junto ao têrmo 119 437.302 Cumpra a exigência.
N9 437.497 - B. Franciullt & Irmãos - Apresente clichê.
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Companhia Calçados Fox - Opoente. junto ao têrmo número 437.611 Cumpra a exigência.
1\1, 437.611 - Erneuto Neugebauer
Sociedade 'Anónima Indústrias Reunidas
-- Cumpra 'a exigência.
N° 437.496 - B. Franciulli 6 Irmãos - Apresente tlichè. "Ns. 437.185--- 437.186 H Distribuidora Farmacêutica' ctR. L., Limitada
Cumpra a exigência.
N°- 437.199 - Confecções -Calcitex
Limitada - Cumpra a exigência.
•
437.202 - instituto Genaasini
Di Ricarche BiochirMche S. P. A. Cumpra a exigência.
Ns. -437.203 - 437.204 - 437.205
- Tocai Limitada Propaganda Publicidade e Serviços de Administração Cumpra a exigências.
• N° 437.238 - Comn Products Company - Cumpra a exigência.
Ns. 437.238 - 437.249 - R. S.
Hudson Limited - Cumpra a exigênCia.
N° 437.250 - Paulo Accioly de
Az-'do Bastos - Cumpra a exhinéncia.
N° 437.258 - Salotti Mario 6
Companhia - Cumpra a exigência. .
N° 437.359 - Laboratórli? Químico
Nort-Far Limitada - Cumpra a exigência.
N 9 437.272
Casa Rosita Limitada
- Cumpra a exigência.
N 9 437.274 - Transportadora Nova
Capital Limitada - Apresente cliché.
N° 437.275 - Sociedade Rrgon-Lux
Limitada - Cumpra a exigência.
N 9 437.284 - Orlando Granato Cumpra a exigência.
Ni 437.290 - Engenharia de Estacas Limitada - Cumpra a exigência.
N° 437.291 - Panificadora Brasilio
Machado Limitada - Cumpra a exigência.
N° 437.292 - Eletromecânica e ComérCio Gervan Limitada - Cumpra a
exigência - Prossiga-se co mexclusão
de dínamos e 'motores elétrico.
N° 437.293 - Mercearia Estoril Limitada - Cumpra a exigência.
N° 437.294 - - kinista Indústria e
Comércio de Auto-Peças Limitada Cumpra a exigência.
Ns. 437.296 -437.297 - José Cerqueira Garcia - Cumpra as exigências.
N 9 437.298 - Extrepostos Popular
de Líquidos e Comestíveis Limitada Cumpra a exigência.
N° 437.299 - Sebastião Marques de
Abreu --Cumpra a exigência.
N9 437.301 - Bial Farmacêutica
Limitada - Cumpra a exigência.
,N 437.327 - Perfumaria Kanitz Limitada - Cumpra a exigência.
•
437.329 - Perfumaria Kanitz
Limitada - Cumpra a exigência _Prossiga-se com exclusão de estojo
para mani2ure e toucador (c digeri/131nar).
.
N° 437.331 - Perfumaria Kanitz
Limitada - Cumpra a exigência.
N° 437.332 - Perfumaria Kanitz
Limitada - Cumpra a exigência.
N9 437.333 - Perfumaer Kanitz
Limitada - Cumpra a exigência.
N 43r.336 - Perfumaria Kanitz
Limitada - Cumpra a exigência.
N° 437.339 - Perfumaria Kanita
Limitada - Cumpra a exigência.
N'- 437.341 - PerfUmaria ICanita
Limitada - Preste esclarecimento -clichê publicado em 19 de janeiro d(!.
1960 fica retificado o número do termo 437.341.
N° 137.342 - Perfumaria Kanitz
Limitada
Cumpra a exigência.

0

I

N' 437.493 - Indústria. Grificas
Previdência Limitada - Cumpra a ext.
gência.
N 437.494 - Quimica Intercontinental FarmacéutiU Limitada - Cumpra
a exigência.
Ns.. 437.499 - 437:500 Indústria
Tvassardi Sociedade Anónima Artefatos de Tecidos Elásticos Couro • e Pas.
samanaria - Cumpra a exigência.
Ns. 437.501 - 437.502 - cGal.
vanolaite» Indústria e Comércio Limitada - Cumpra as exigências.
N° 437.510 - Cerâmica Pontinha
Limitada - Apresente cliché. N9 437.511 - Viação Brasilusa Limitada - Cumpra a exigência.
N° 437.514 - Tecelagem Litani Li.
:Miada _ Cumpra a exigência.
N° 437.518 - Lar e Laboratórios
Reunidos Sociedade Anónima - Cumpra a exigência.
N9 *437.519 - Copeis Companhia
Paulista e Energia Nuclear - Cumpra
a exigência.
N° 437.521 - Textd Santa Eugênia
Sociedade Anónima - Cumpra a exigênna.
Ns. 437.522 - 437.523 - Caditiex
Sociedade.; Anónima Participações e Ad.
tninistra0o - Cumpra as exigências.
N9 437.526 - Galvanolaite Indústria
e Comércio -- Cumpra a 'exigência.
Ns. 437.530 - 437531 - 437.532
_ 437.533 - 437.535 - 437.536 Indústria e Comércio Sarco Sul Ame.
ricana Limitada - Cumpra as exigências. .
N0 437.534 - Indústria e Comércio
Sarco Sul Americana - Cumpra a
exigência - Prossiga-se excluindo-se
pestanas (mat. prima).
N" 437.539 - Indústria Trussarcil
Sociedade Anônima Artefatos de Tecidos Elásticos Couro e Passamanaria Cumpra a exigência.
N° 437.540 - Indústria e Comércio
Saro Sul Americana Limitada Apresente clichê.
Na. 437.541 - 437.542 - Alfredo
Francisco Martins Marques - Cumpra
as exigência.
Na. 437.545 - 437.546 - Socrates
Nissimoff Limitada - Cumpra a
exigência,
N° 437.538 - Casas Fauza Roupas
Limitada' - Cumpra a exigência.
N° 437.549 - Cobrafe Comercial
Brasileira de' Ferro Limitada - Cumpra
a exigência.
N° 437.552 - 'fio S. R. L. Instituto Farrnacologivo Lombardo Cumpra a exigência.
N° 437.554 - Indústria e Comércio
Sarco Sul Americana Limitada Cumpra a exigência.
"
N 9 437.555 - Socrates 8 Nissimoff
Limitada - Cumpra a exigência.
Ns. 437.562 - 437.563 - 437.564
- Coelho 6 Companhia Limitada Cumpra as exigência.
N° 437.565 - Mala Marítima
Luma Limitada - Cumpra a exigência.
N' 437.570 - Irmãos de Meo .51
Companhia - Cumpra a exigência.
N° 437.574 - Restaurante Prato
Azul Limitada - Cumpra a exigêna
cia.
N° 437.575 - Restaurante Prato
AzuLLimitada - Cumpra a exigência.
,N' 437.602 • - Laboratoires Santa
-Cumpra a exigência.
437.604 - Laboratoires Santa
Cumpra a exigência.
N' 437.608 - Labornial cL.M.»
Cumpra a exigência.
N° 437.610 - Rádio -Club de Tata.
bi, Rádio Cultura de Vargem Grand*
do Sul e Rádio Transmiasora de Sm*
Negra - Cumpram a ettigénde,
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•
N9 437.62.1 - Empresa, Alarma da
Puzturaa Limitada - Cumpra a exigda'cia.
N° - -Empresa de Transportes Cometa Ltada - Campeai a
exigência.
I•Lo 437.6,- 15.1amad Ecruardina
, do, Valle
Cumpra a ealçpbacia.
N. - - 432..614 - Cagest Sociedade
"Anônima Comércio e' Gestão - Cumpra a vegPszia.
Cebrc Sociedade
N 9 422.646
Fmgenharia. e Indústria Proasiga-se com
;.Cum¡ra a. esigértria
• exClusão de camisas para cilindros, e
Na. 432.647 - 437.648 - Cebec
i,Sociedade Anónima Engenharia e Indústria - Cumpra as,. esig,êncists.
•- IV 437.650, - Cebec Sociedade
''Anónima angliharia e Indústria ', Apresente clichê - Prossigo-se excluindo-se alavancas de câmbio (:cl. 6) e
carr in has para máquinas de escrever
•(17 ou 40) .
Cebec Sociedade AnãN" 437.651
. Mina Engenharia e. Indústria - Cumpra
, a exigência.
Produtos Químicos
• N°.. 436.654
tognimica Lim itada - Apresente . di'
N" 432..675 - Centro. dos Negocian-tes. Alfaiares do. RIO de Janeiro Cumpra a exigênciaNational Lead Com432.6.82
4PreSelliQ diCbC
PaaY
Ni. 437.683 - 437.684 - 437.685:
Metalmina Sociedad Anónima Comercial, Industrial; Agropecuária Minera.
Y Rnancenst - Climpva
•'as exigências.
N o 437.690, - Osvraldnie Gomes
Monte e 15dessiasi de Senna Mktr g ues, Citmpra a exigência.
• Ns. 437.691 . - 437.692 Herszenhut e Salomors Fridnran . Cumpra as exigência.
Ne 437.693 1.- Pneuear Automóveis
• Accessorioss Lintitada, - Cumpra a
exigência.
• N° 437,708 - Condomínio do, Edi,
fido Gago, Coutinho - Cumpra, a
exigência..
437.725 - Paulo Lisbest
Apresente o clichê..
• N' 437.72(i. - Pauto-- Lisbem
•
'
Apresente. clic1;1?
Protin. Comissões Lir
437.Z2&
.raitada - Cumpra a exigência.
• 437.729
- 437.730. - (CoopeNa.
rativa Vinicolit *Carienseo Lirretada Cumpra as exigências.
• N9 437.734 - Encaress Saciada&
'Anônima indústria e- Cinnércio- 'Apresente clicItf.
N° 437.735 . - Eucates. Sociedade
Anónima. Indústria e. Comércio Apresente clichês.
437.2711 - Geraldo Lois. FPeral,
_ Cumpra a exigência.
N. 437.772 -.José Soares. de Cas!scr. - Cumpra a exigência..
'v N 9 437.782 - Companhia. Química
Ithodier 13/%50th-a - Cutsgrer a exigén-

ti* 437 AU - Aços Villares SocieNe 437.326 - Marietta do Brael
dade Anónima - Pross:ga-se os. 'arti- Indústria e Comércio Limitada - Prosgos citados na informação supra.
siga-se com exclusão de móveis de aço
437.188 - Aços Villares Socie- para escritório (CL 10).
N" 437.337 - Perfumaria Kaaits
dade Ariaainra - . Prossiga-Se excluindo•Limitada - Prossiga-Se eactuinda-se da
se cilindros para liuninação. •
N° 437.195 - CabreuVa Comercial geaeralidade de estojos para ussnisure
Prossi- e toucador.
e Administradora Lita;taila
gasse também nas ckisses It. 42 e 43.
N.° 437.338 - Perfummia • :Units
N°' ` 4.37.196, -:- Cabreava Comercial Ltda. - Prossiga-se excluindo-se estoPir-ossiga- jo para manicure e toucador (a disezie Administradora Lastitadss
se nas classes 41, 42 e . 43.
•
, minar).
1\1° 437.197 - reasm Comercio! • N. 437.340 - Perfumaria Manar
e Achntnistaaara Limitada . - Press49,a.: Ltda. - Prossiga-se com exclusão de
se, também nas. clissses 41. 12 e 43..
estofos pare manicure e •toucador . (a
N 9 437.198 - Feigensort Soc'esiade discriminar). No cliChe publicado em
Anónisna Indústria-e Comisekt, - Pros- 19-1-1960 fica retificado a rs° do tersiga-se cora exclusão, de benl:nnis e rao : 437.340.
eletrolas, (ms., de terceiros).
N.° 437.524 - Marcenaria CatalaN° 437.201 - Irmãos Leivas Li- ma Ltda. -• Prossigase excluirsh-se
mirada - Pross r ga-se também na eletriria (m de terceiros).
classe 42'
•
" N.° 437.525 - Feigeneorr S.A". imN9 437.273 _ Emp. Brss.leira de dstr:o e Comercio - Prossiga-se vem
Engenharia Limitada Prossiga.-se exclusividade da expressão Rádio tola
apenas para impressos.
medida.
N'• 43Z.30 - Marietta do 13rasi1
N. e 437.533' - Empraza de Turislindastria e Cemércio Limitada - Ps ys- mo "São, Cristóvão" Ltda. - Prossisiga-se excluindo-se móveis de aça ga-se como título. •
para Saúdes (cl. 17).
N° 437.543 - Discos R.G..E. Ltda..
INT?. 432.3113 - M'arietta da Brasil, - Prossiga-se com os exemplares de
ladlistriaje eDintiteiT Limitada - Pios- fls. 8-10. •
•
siasse- com, exclusão de móveis de aça
N.° 437.556 - Negócios Imobiliepara escritório (cl. 401.
rios São Paula Lida. - Prossiga-se
N° . 437.3,1.4 - Marietta do Brasil. .corn titula.
Indústria. e Comércio Limitada - ProsN.° 437 . .560 - Cia_ Gerai de A4
siga-se excluindo-se móveis de aç o Para mantos .- Prossiga-se com os exemplaescritório. (d. 40)'.
res de fls. 8-10,.
N.° 437.5_91 - Elkin Fábrica de,
N9, 437.315 - Marietta do Brasil'
Indústria. e Comércio. Limitada - Com Máquinas de Costura S.A. - Prossiexelnario de móveis de aço para es- ga-se se mexclusividade de sew, isoladamente.
citórib (cl. 40).
N. 0 437.597'- Elgin Feboica
N° 437.316, .- Marietta do Brasil
Indústria e Comércio Limitada - Pross Máquinas de Costura S.A.. - Prossigasse com exclusão, de móveis de aço' sigassa sem. exclusividade . 'da ?sufispara escritÓrio (cl. 40),,
sional.

COLEÇÃO DAS LEIS
1963
VOLUME 1
ATOS DO , PODER LEGISLATIVO
• Leis à janeiro a março
DivolgaçOcr: o°, 889.

Preço:- CrS 400,0()

VOLUME.
ATM DO PODER EXECUTIVO
Decretos de, !amimo a, março,
Divdtgaçâo n° 890

Diversas
Ns. _437.179 437.180 - Aos
Villares, Sociedade Anônima. - Pfos
-sigarecomx,lu.ãdinrspa
6,
Imbuição. s ic Vinare& Socie- N9 437.183 - Aça
enisaigasse com exdade Anônima
eilindros'V'triClusão de:" camisa

lhos e ailindies para larnitiaçãO,"E'''''
b1P, 437..154 -- . .14Ca'Villarelf.̀?Sbeie- -)
idade Anónima -. Prossigg-se ccoat Etl. de. eilindrns
re

Preço- Cr$ 1. 5013,00
•

A VENDA:

eção: de_ Vendas:: Av. Rodrigues Alves,. 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Ateade-se as pedidos gelo Serviço, de Reembiiiso , Postal

N.° 437.605 - General Motora Corporation - Prossiga-se não incluindo
nas partes integrantes reivindicadas am
máquinas a es motores de antannivess,
N. 437.614 - Ind. de Artefato'
de Metal Esforce! Ltda. - Prossiga-se
excluindo na reivindicação de artigos
as expressões para quaisquer fins..
N.° 437.622 - Empresa Alterosa
de Pinturas'Ltda. - Pressiga-se como
insígnia.
N. e 437.631 - Mineração Arco Iria
S.A. - Prossiga-se exclu'do-se alcatrão (ci. 1),
N.° 437.655 - Cabreava Comercial
e Administradora Ltda. - Prossiga-se
também nas classe: 41 - 42 - 43.
N ° 437.656 - Aços Villares S.A.
- Prossiga-se com. exclusão da cilindras para laminação (cl. 6).
N.° 437.657 - Aços Villares S.A.
- Prossiga-se coas exclusão de camisas para cilindros e trilhos ciEndros
para larninação (cl. 6).
Na. 437.653 - 437.659, - Chamam ladáraxia e Comercia S.A. - Pros.
siga-se com exclusão dos artigos citadoa na. informação supra.
N.° 437.213 /tarjeta do Brasil
Indústria e Com.ercio Ltda. - Puasiga-sa com exclusão de atámais da aço
para escritórier (ci.. 49).
Na. 437.714 - 437.715-477-W6
- Marietta do Brasil Indústria e Comércio Ltda. - Prossiga-se com exclusão de móveis de aço para escritórios (cl. 40.).
Na.. 437.717 - 437.718 , - Reunilo Ricci - Prusaigamae com exclusão
de cartões índices - felhas índices e
mata-barrão <d. 17), guardanapos da
papsil (ci.. 3:71,, considerando-se as carteiras para: cigarros coma envoltório.
Ns 437.770 - 437-721 - 477.722
- 437.723' - 437.724 - Conclama
Tintas S. A. - Prossiga-se excruintirase massas. para pousar e preparaçães
para aparelhar superficie
31).
N.° 432.783, -Editora Lar Fisilz
S.A.. -. Pressigaoe na clame 33.
br. ch. 4317-784 - Editora Lar Falia
Prossiga-se substituindo-se a
classe 50 pela 33.

•
Retificação,
i Termo n.° 437.343 - Marca Leda

- De Perfumaria Kanitz Ltda.' Clichê publicada) em 19-1-1960.
Termo n.° 437.344 - Marca Aklet
- Der Per2umaria Kanitz Etda.
Clicite publicado em 19-1-1960.
Termo as" 437.345. - Marca Fil.•
cutina - Classe 48 - De Perfuma! ria Xanitz. - Clichê publicado eia
t
EXPEDIENTE ErA- SEÇÃO DE
EXAME.' FORMAL DE. MARCAS

•

Rio, 15 de abril de 1963

Exi (inalas

437.04r - Palhetes 8s, Ga.
Ltda.
Cumpra a exigencia.
; N.° 437.042 - A Editora Gráfica
Canse.' Ltda. - Cumpra a exigeneut.
N.° 437.046 - Montalica Emprese
de Fabricação • Montagens Matálicas
Ltda. -'Cumpra a exigência.
. N.° 437.047 - Rosa Gernmes
Gear do Brasil Comércio e Indústria
Ltda. - Cumpra a exilLênciii. PremiCP-se com, exclusão, da dínamos ('el60)„ filtroi para motores e filtros dm
óleo para motores (el. 6) a comiderando-sa elétricas as velas reivinervradas.

exta-feira 19
Ns. 4374048 - 437.049 - 437.049
- '437.050 - 437.052 - 037.053 Roas-Gemmer Gear do Braail Comércio e Indústria Ltda. - Cumpra as
exigências.
N.° 437.051 - Roas-Ge:amar Geai
do Brasil Comércio • Indústria Ltda.
- Cumpra a exigência. Prossiga-se,
excluindo-se molas de válvulas (mt.
prima).
N.° 437.054 - Fábrica de Artef atoa de Borracha Agron Ltda. -- Cumpra a exigência. Prossiga-se considerando-se descansa prato e estrados pedidos.
N.° 437.055 - Irmãos Fiorentino
- Cumpra as exigências.
N.° 437.070 - Sociedade de Me- 1
lhorarnentos Compacto Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 437.074 - Companhia Agropecuária Veca - Cumpra a exigência.
N.° 437.075 - Tinturaria Sedalaa
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 437.076 - Becked la C.° Lindted - Cumpra a exigência.
N.^ 437.086 - Barbosa Comércio
• Representações Ltda. - Cumpra e
exigência.
N.° 437.088 - Rose Maria Reid
- Cumpra a exigência.
N.° 437.102 - Noemi Fernandes
Pessoa - Cumpra • exigência.
N.° 437.108 - Francisco Blanes
S.A. Indústria e Comércio de Metais
- Cumpra a exigência.
" N.° 437.110 - Indurnércio Armarinhos Tecidos e seus Artefatos Ltda.
- Cumpra a exigência.
N.° 437.127 -- 437.128 -437.129
-- 437.131 -- 437.133 -- 437.135
- Plásticos Metalma S.A. - Cunipra a exigência - no clichê publicado

em 16-1-1960 fica retificado o nome
do requerente.
Ns. 437.132 - 437.10 - 437.134
- 437.136 - Plásáticos Metalrna
S.A. - Cumpra a exigência. Prossiga-se excluindo-se carburador.' e diferenciais para veículos (cl. 6). No
clichê publicado em 16-1-1960 fios retificado o nome do requerente.
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N.° 436.981 - Modelação Fax Ltda.
- Cumpra a amigando.
N.° 436.987 - Domingos Crenitte- Cumpra a exigência.
N.° 436.991 - Ruddi S.A. Instalações e Comercial - Cumpra a exigência.
N.° 436.994 - Ind. de Calçados
Artefatos de Couros Astar Ltda. Cumpra a exigência.
N.° 436.996 - Artefatos de Couro
Campeão Ltda. - Cumpra a exigência.
14.° 436.997 - Seprii. Serviço da
Proteção Industrial Ltda. - Cumpea
a exigência.
N.° 436.998 - Lazzarini ,Elia Benelli - Cumpra a exigência.
N. 0437.002 - Mentia* Propaganda S. C. - Cumpra a exigência.
N. 0 437.004 - Aramificio Irmãos
Branchini Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 437.005 - Aldo Bosi - Cumpra a exigência.
N.° 437.006 - Conservadora Record de Elevadores Ltda. - Cumpra
a exigência. Prossiga-se como título
de estabelecimento • considerando-ao
existentes as expressões Indústria Bra
sileira.
N.° 437.007 -o Com. e Representações Yoshida Ltda. - Cumpra a
.
exigência.
N.° 437.008 - Importex Comissária da Despachos Ltda. - Cumpra a
exigência.
N.° 437.012 -- 437.013 - 437.014
- 437.015 - 437.034 - 0437.036
- Alpha Administração de Bens Ltda.
-Cumpra as exigência*.
N.° 437.016 - Dipam Distribuidora e 'mis. de Peças e Acessórios de
Motoneta. Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 437.019 - Padaria • Confeitaria Imponente Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 437.020 - Motorama Comercial de Motores Ltda. - Cumpra a
exigência.
N.° 437.024 - Irmãos Aun 8% Cia.
Ltda. - Cumpra a oxigenei..
N.° 437.025 - Dirtribuidora Dacol

N.° 437.138 - Metalúrgica Mat.razzo S.A. - Cumpra a exigência.
Prossiga-se considerando-se ee esteiras
como descansa pratos.
N.° 437.148 - Altan Kardee Nau- de Bijouteria Ltda. - Cumpra a saime - Cumpra a exigência.
gAncia.
N.° 437.157 - Cie. Brasileira RisoN.o 437.026 - Cala da 1116veis .Ao
diaceta - Cumpra a exigência. .
Lar Moderno Ltda. - Cumpra a . vaiN.° 437.158 - Boa Sorte S.A. In- gência.
N.° 437.031 - Lanches Lotai Ltda.
dústria, Importação e Comércio - Cumpre a exigência.
Cumpra a exigência.
N.° 437.162 - Editora Culture:
N.° 437.032 - Fornecedora Centrar
Ltda. - Cumpra a exigência. Proa- de Produtos Agrícolas Ltda. - Cumsiga-m excluindo-se figurinha& (ci. 25) pra • exigência.
• o serviço de publicidade em geral
N.° 437.039 - Confecçiies 'piranga
(cl. 33).
Ltda. - Cumpra • exigência.
N.° 437.164 - Electa Publicidade
Diverso.
Internacional S.A. - Cumpra a exigência.
N.° 437.056 - 437.017 - Marital
N.° 437.166 - Importação e Re- 8.A. Indústria e Comércio - Prospresentações Amazônia S.A. - Cum- siga-se excluindo-se pestanas (matéria
prima).
pra a exigência.
N.° 437.062 - Marien S. A. InN.° 436.976 - Malharia • Confecções Gita Ltda. - Cumpra a eri dústria e Comércio - Prossiga-se excluindo-se pestanas (matéria prima).
gandra.
N.° 436.977 - Malharia e ContecN.° 437.065 - Hisa Yada Matsuções Gita Ltda. - Cumpra a exi- moto - Prossiga-aa como o !ATMgência.
rido.
N.° 437.066 - 437.067 - Cia.
N.° 436.979 - Drogarias do Farto
Fiaçio • Tecelagem Asaumpção S.A. - Cumpra à exigência.
N.° 436.982 - Drogaria .do Farto Prossiga-se excluindo peatanas (matéria prima).
S.A. - Cumpra a exigência.
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N.° 437.079 -- Padro - Pompolo tográfica da Imagens - Requerante
- Prossiga-se com os exemplares de I The Plastic Coating Corporation.
fle. 9-11.
N.° 110.015 - Privilégio de invenIsl.° 437.104 - Discobraa Comércio ção -.Aperfeiçoamentos em válvulas
e Indústria de Disios Ltda. - Pros- rotativas - Requerente para Aktiebosiga-se considerando-se como publica- laget Nordstrandsventilen.
çass
' a impressas; o 'que é chamado de
N. o 110.139 - Privilégio de infilme cinematográfico -- impressos.
venção - Aperfeiçoamentos em puxaN.° 437.125 - Marques is Irmãos dores para janelas de correr e simila.
Ltda. - Pross:ga-se considerandoase res - Requerente Ernesto de Abra.
apenas Utilex como marca.
mo.
N.° 437.156 - Hermes Macedo
N.° 110.436 - - Privilégio de inS.A. Importação • Comércio
venção - Aperfeiçoamentos De produ.
Prossiga-se excuindo-se pistões e fil- ção de acetileno mediante combustão,
tros (cl. 6).
parcial da hidrocarbonetos - RequeMontecatini, Saciara Generale
N.° 436.988 - Restaurante e Chur- rente
rascaria Rio Branco Ltda. - Pros- Per 1.7,Inustria Mineraria e Chimica.
siga-se como requerido.
N.° 110.825 - Privilégio de inven.
N.° 436.989 - Ealitóra Continen- ção - Condensadores para a recurso.
tal Ltda. - Prossiga-se considerando- rasgo> de materiais sublimados - Re.
s° publicações impressas o que o re- quarenta Scientific lDesigh Comparo,. Inc.
querente chama de órgãos de publicidade.
N.° 111.152 - Priviégio de invenN.° 436.992 - Marnic Metais Mi- ção - Processo para a preparação da
litares Ind. e Com. Ltda. - Pros- novos pirazois - Requerente para
I. Do Pont de Nemours-And Comsiga-se excluindo-se cimento metálico E.
(cr. 31) couraças (cl. 11) e consi- pany.
derando-se paiadio o que o requerenN.° 111.424 - Modelo. de ntilida.
te chama de paldio.
de para - Dispositivo de alarme conN.° 437.033 - Juan Gallego Ma- tra ladrões - Requerente para Cilo
c:tina - Prossiga-se também nas clas- Cozencley.
ses 28 e 11.
N.° 111.590 -- Privilégio de
N.° 437.035 - Alpha Administra- vença° - Unidade de freio para super.
ção de Bens Ltda. - Prossiga-se ape- •ficie de rolamento da rode ferroviária
nas para jornais e revistas.
- Requerente para Westingliouae Air
N.° 437.036 - Aipha Administra- Brake Coarapany.
ção de Bens Ltda. - Prossiga-se
N.° 111.886 - Para privilegio de
apenas para revistas e livros.
invenção - Forno para eletrolise de
N.° 437.037 - Alpha Administra- um banho fundido, particularmente
ção de Bens Ltda. - Prossiga-se para a produção de almninio de apenas para jornal; revistas e livros. A 'I - 2 - - 3 - em escala semi
industrial, mi industrial - Requerente
Retificação
Montecatini, Societá Generale Per-.
N. 0 436.999 - Marca 'capei - 1 L'Industria Mineraria e Chimice.
Classe 38 - De Icapel Ind. e CoN.° 112.033 - Privilégio de.invenmércio de AÉtefatos de Papelão Ltda.
ção
- Processo para a obtenção de
Clichê
publicado
em
15-1-1960.
composto& orgánicos - Requerente
The British Drag ouses Limited.
N.° 112.115 - Modelo da utilidaNOTICIÁRIO
de para - Um encaixa para pés tubulam. de mesas - Requerente UaaRetificações
Ficam retificados os pontos Publi- bra Indústria e Comércio S. A.
cados em 25 de março da. 1963 - por N.° 122.219 - Priviégio de Uma0,0 pare - Processo aperfeiçoado
terem saído com incorreções.
preparação de pigmentos - Requeren'Termos:
te Interclsemical Corporation.
N.° 105.679 - Modelo de utilidaN.° 110.745 - Aperfeiçoamento
de para - Ferro elétrico de brunir e em sistema de refrigeração
de capacialisar roupas munido de pulverizador dade ,variável - Requerente General
d'água - Requerente Ilo Ferreira Electric Company.
Uchamt.
Fica retificado o ponto nénzera
N.° 107.277 - Privilégio de in- - todo.
venção - Máquina de lavar quarenta Philco Corporation - Fica • 1 - Em um sistema de refrigaraeão
retificado a última palavra pontos pu- de capacidada variaval incluindo me
compressor. um condonsador a um ova.
blicados para Seu eixo.
porador ligados em ralação da fiam
N.° 108.252 - Para privilégio de fluido mi circulação, a combinação
anemia° Aparfeiçoamentoa intro- caracterizada per
ellee pluralidade ti°
duzidos no pedido de patente tirmo refrigerantes fluindo
através o dito aia.
103.361 - que diz respeito a freios tema, um recipiente da aorçiio no dite
hidráulicos de veículos automotores - sistema, o dito recipiente de sorção
Requerente Aloise Milczmvski.
contendo uma peneira molecular Ad.
N.° 108.676 - Para privilégio de aortora, • meio, para admitir o fluas
invenção - Dispositivo de comando da mistura refrugarante dentro do dito
automático de frequência aplioável a recipiente para a dita Adextorat
seletivamente adeorver
um doa ditoe
um receptor de faixa 'lateral única
a•T,otal„de
pontoe ema
Requerente N. V. Philips' Gloeilnu- asfrigsrantes
mivindfcações. I a.
penfabrieken.
N. 0 108.735 - Para privilégio de Tadoz..os ponhas acima mencionarinvenção - Palha de sensível a luz forana,publicarlos.c.am incorreções ao
adaptada para a reprodução eetxofta .Butotira, do dl* 48 de março de 1963.
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•
Ficam retificados os pontos publicados em 26 de março de 1963 - por
terem saído com incorreções.
N.° 111.128 - Privilégio de invenção - Aperfeiçoamentos sóbre ou relativos à preparação de compostos orgânicos - Requerente The British
Drug Houses Limited - Total de pontos duas reivindicações.
N.° 111.803 - Privilégio de in-

venção - Aperfeiçoamentos em esteiras de. assentamento 'automático Requerente para Leeford (London)
Limited.
N.° 112.128 - Privilég:o de invenção - Processo para obtenção , de
gases contendo dióxido de enxofre'
Requerente Badische Anilin Bs Soda
Fabrik Aktiengsellschaft.
N.° 115.374 - Privilégio de invenção - Aperfeiçoamento em ou rela-.
cionado com aparelhamento para banhos de niquelação e semelhantes para o nome do requerente Jaroslav
- Rod.
N.° 114.715 - Privilégio de invenArmário cama-mesa-banqueta
ção
- Requerente • para Dalgy Dias da
Costa.
N.° 115.719 - Privilégio dc invenção - Processo para recobrir Ou revestir partículas sólidas e liquidas Requerente The Upjohn Company.
N.° 116.079 - Privilégio de invenção - Processo para a produção de
cloreto cianárico - Requerente para
Masakata Tokirne e Michiomi Kimura.
Têrmo n9 117.550 - privilégio de
Invenção: Aperfeiçoamentos em visores protetores de fichas para arquivos, e congêneres - requerente Claud - .11erman Regitz - Data
para - 4 de março de 1960.
Têrmo n9 142,532 - privilégio de
Invenção: Tiras erminais de conexão . elétrica múltipla - requerente
Scientific - Developpment Corporation - Os pontos acima mencionados foram publicados com incorreções em • 26 de março de 1963.
Retificações dos pontos publicados
rem saído com incorreções.
29 de março de 1963, por teem
Urino n9 89.648 - modêlo de utilidade Nôvo modelo de ferragem
para móveis - requerente - IndúsTêrmo n9 90.286 - modêlo de utifrias e Comércio Luiz - XV - S. A.
lidade - Marmita térmica - requerente - Antenor - Acuri.
Pica retificado o primeiro ponto:
1 - Marmita térmica, caracterizada pelo fato de ser construida em
dias partes iguais, que se encaixam,
possue também entre as paredes, um
espaço suficiente para conter uma
camada de massa de lã de vidro, ou
amianto, espapço esse, que também
circunda nas câmaras, po cima, por
baixo e, laterais.
Têrmo ri 9 90.852 - modêlo de utilidade - Nôvo indicador luminoso
para carros de aluguel - para o
Metálicas Blanco & Savino S. A.
nome do .requerente - Esquadrias
Têrmo n9 90.283 - modêlo de utilidade: Novo aquecedor de água que
aproveita de um modo geral, o calor desperdiçado do fogão a gris requerente - Wandir - Coimbra da
Silva.
Termo a° 92.065 - privilégio de
Invenção - Original disposição em
cinto - requerente :- António Pompeo de Souza Queiroz .
Têrmo n9 92.088 - Privilégio de
invenção - Aparelho Irradiador de

ulARio OFICIAL (Seção in j
n
luz infri vermelha - requerente Kitibel - Dist. Prod. Químicos Limitada.
Térrno n9 95.329 - privilégio de
Invenção - Processo para - preparar
nôvo derivados de alta - alfa - difenil - propano - requerentes para - Laboratõria Pharmaceutica
Dr. C, - Janssen N. V. e N. V. Nederlandsch Comninatie Voor Chemische, Industrie.
Térmo n9 103.892 L. privilégio de
invenção Um processo papra a
extração -cle metais por meio de
amalgamas líquidos - requerentes para - Pawel - Krumholz - e Kazimiers - Josef Bril.
Têrmo n9 106.518 -- privilégio de
invenção - Aperfeiçoamentos em ou
relativos a fabricação de painéis , de
argamassa - requerente - Bellrock
- Gypspum
Industries Limited.
Têrmo n9 111.038 - privilégio de
invenção - Processo de purificação
de um lipide morilizador dialisável
contido no sangue - requerente -
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American Ilome Products Corporation.
Urino n9 111.363 - privilégio de
Invenção - Sincronizador que utiliza um membro de engate provido de
mola - requerente - Eaton - Manufacturing Company.
Termo n9 111.664 - privilégio de
Invenção - Apeprfeiçoamentos • em
junta universal - requerente - Mário Marcus de Almeida.
Têrmo n9 112.335 - privilégio de
Invenção -- Números telefônicos luminosos - requerente - Antônio
Augusto Lopes - Pinai do ponto
números propriamente ditos ou lefica retificado - Quer se trate 'de
tra.s que se destinen as ligações telefônicas.
Termo 112.929 - privilegio de invenção: Processo aperfeiçoado para in.
traduzir um radical hidrocarboneto na
posição beta de uma cetona iseturada
nas posições alfa e beta - requerente:
Merck Ps Co. Inc. - Fica retificado
o início do ponto: 1 - Um processo
caracterizado por compreender o esta-

11..........n• ••nn• •nn•••••

-FORMULÁRIO.
Ok l'OGRAt FICO
Divulgação a.' 266
2.* edição

Preço Cr$ 5,00
A VZNDA t
ISM de Vendas: Av. RodriGues Alves,
Agência 1: Ministério de Fazeada
Ateede.ee a podidos peio Serviço de theszbilise Peatzd

ORDEM DOS ADVOGADOS
Regulamento. Código de Reta
Regimentos kfternos doe Conselhos Federal • Seccional de
Distrito Federal. Caixa de Aseis-

e

anele dos Àákogadoa.

DIVULGAÇÃO N. 557,

Preço Cr$ 35,60
A VENDA,
acção de Vendas: Av. Rodriguez Alves, 1
Agéacia 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Real:861z° Postal.

belecimento de contato íntimo ale um
- delta - 16 - 20 cato - este.
tolde - com um compOsto etc. ete.
Termo 114.593 - modelo de uti.
lidade: Nôvo modelo de estacas para
fundações em terrenos que qualquer natureza - requerente: Nelio Descio
Figaro:,
, Termo 114.737 - privilégio de invenção: Aperfeiçoamento em alumina
transparente - requerente: General
Electric Company - Total de pontos:
4 reivindicações.
Termo 114.773 - modelo de utilidade: Carro tanque para limpeza de
caixa de gordura e de esgotos - requerente: Wilson Gomes Teixeira.
Termo 114.963 - privilégio de invenção: Processo de fabricação de betumes asfálticos líquidos - requerente: Raimundo Isalo Vieira.
Termo 115.573 - privilégio de invenção para: Processo de fixação e de
metalizagem de corantes sôbre fibras
- requerente: Compagnie Française
des Matieres Colorentes.
Termo 118.100 - privilégio de invenção: NU° aparelho para preparar
frituras - requerentes: Mauro Vilchez Campopiano, Pedro Ordenes Mar.
tines a Juan Ordenes Martines - Total de pontos: seis reivindicações,
Termo 122.390 - Nova disposição
em ímãs permanentes - requerente:
Frederico Rieger - Final dos pontos
fica retificado: pelas placas sobrepostas - Total de pontos: duas . reivindicações.
Ficam retificados os pontos acima
mencionados publicados em 29 de' março de, 1963 por terem saído com incorreções.
Termo 117.622 - privilégio de invenção: SOro para classificar o RH
do sangue g processo de prepará-lo requerente: Takeda Pharmaceutical Industries Ltd. - Pontos publicados em
11 de março de 1963, local estabelecido para: Japão - e data depositada
para: sete de março de 1960.
Termo 110.847 - privilégio de ' invenção: Processo de preparação de novos derivados da piperidiaa e da tetreidropirina - requente: May And Baker Limited - Pontos publicados em
14 de março de 1963 - houve uma
troca nas fórmulas publicadas ficando
sem efeito uma retificação ficando o
processo à disposição dos interessados.
Termo 117.768 - privilégio de invenção: Máquina niveladora de perfil
prefixado para construções rodoviárias
- requerente: Termaco Engenharia
• Comércio Ltda..- pontos publicados
em: quatorze de março de 1963.
Têrmo 117.875 - pare privilegio
de invenção: Dispositivo para a supressão dos ruídos nas transmissões de
veículos automóveis - requerente: Société Anonyme Françaiae de Ferodo
- Pontos publicados em 15 de março
de 1963.
•
Termo 109'.412 = privilegio de inJeução pata: Aperfeiçoamentos em a girtocarias àe veículos, especialmente para carruagens de caminho de ferro requerente: The Budd Company pontos' em 15-3-63•
Termo 117.753 - privilégio de invenção: Processo para a preparação de
compostos de amônio quaternário e
composições farmacêuticas dos mesmos •
- requerente: The Wellcome Foundetion Limited - pontos publicados
"em: oito de abril de 1963.
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l& começ rá •
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lleadoecd
Propaisdada ladrxtrial aqzeies que PO julgarem prejudicados ema a ~anão do rnialeese rffses4do
Termo n.' 570.937. de 26-12-62
(Prorrogaçáo)
Imperial Chemical Industries Limited
Inglaterra

cílios e unhas, fixadores para o cabelo,
Tértno n. 9 570.946, de 26-12-62
pestana, cílios e bigodes, fivelas para Orbita S. A. — Organitação Pra*
o cabelo, glicerina perfumada para usa
leira de 'Transportes e Turismo
ae toucador, grampos para o cabelo,
Guanabara
geléia de petróleo perfumada, tiple
para maquilagem, lança-perfumes, loções, líquidos dentifrícios, tal pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em pó,
Qasse 7'
Máquinas e utens,lios para sarem usa- líquidos para ondulação, pcnnanente,
dos exclusivamente na agricultura e lixas para unhas, laquá, óleos para a
horticultura a saber: arados, abridores cabelo, pasta e pós para dentes, perfude sulcos, adubadeiras, ancinhos maca- mes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, on-pons
nicos e empilhadores , combinados
para pó de arroz, papéis perfumados,
arrancadores mecânicos para agricultu- carminados, e com pó
de arroz, pentes,
ra, batedeiras para cereais. bombas pomadas perfumadas para o embelezapara adubar, ceifadeiras, carpideiras, mento da enes. pon-pons, pó de
ceifados para affoz, charruas .para agriarroz
Classe 21
culutura, cultivadores, debulhadores,
Amortecedores, armações, alavancas de
destocadores, desentegradores, esmagaTanno n.° 570.944, de 2642-62
câmbio, alavancas de freio, alvados
dores para a agricultura, escarrificadoStorch
Palk Ltda,
para lanças, bicicletas, braçadeiras de
Rio Grande do Sul
res, enchovadeiras, facas para maquimola. barcos, cubos, conjunto de direnas agricolas, ferradeiras, gadanhos,
ção carrocerias, chassis, caminhões, cargarras para arado, grades de discos
cassas, desligadeiras, estribos, engatei
ou dentes, máquinas batedeiras para
para carros, eixos intenuediárlos.• freios
agricultura, máquinas insetifugas, roade pé, freios de mão, hélices, lanchas,
quinsa vaporizadoras, máquinas de
molas, rodas, molas para carros moto:
mungir, máquinas niveladoras de teria.
delatas. manivelas porta, rodas, para.
máquinas peruradoras para a agriculIndústria
lamas, portas Iterais, pedais, para-chotura, máquinas de plantar, motocharques, radiadores para automóveis, reruas, ináquinas regadeiras, máquinas ae
boques, suportes para-brisas, tanque de
Classe 36
roçar, de semear, para sulfatar, de
tosquir, de triturar, de esfarelar terra, Para distinguir: Artigos de vestuário* gasolina, tratarei, varetas de contróle,
viaturas mecânicas, locomoventes, viatupara irrigação, para matar Formigas e e roupas feitas em geral: Agasalhos,
ras para tração mecanIca, viaturas
outros insetos, para borrifar e pulveri- aventais. alpercatas. anáguas, blusas,
mecânicas para aviaçáo
sar desinfetantes, 'para adubar, para botas, botinas, blusões, boinas, babadoures,
bonés,
capacetes,
cartolas,
cara,
agitar e espa l har palha, para colher
Termo n. 9 570.951, de 26-12-62
algodáo, para colher cereais, máquinas .puças, casacáo coletes, capas, chalra
Indústria de Defurnadores "Manila"
cachecols.
calcadas,
chapéus,
cintos.
amassadoras para fins agrícolas, de
Ltda.
cortar arvores, para espalhar, para ca- cintas, écenbinações, corpinhos. calças,
São Paulo
de senhoras e de crianças, calções. ca'-'
pinar. máquinas zombinadas para 'epr., camisas, camisolas, camisetas, coenlear e culturar, de deabanar, para an- mos, ceroulas, colarinhos, castros; salsa,
gular, máquinas e moinhos para forracasacos, chinelos, dominós, echarpes;
gens, máquinas toscadoras, ordenadonhos. perneiras, qusnonos, regalos,
rei mecânicos, raladores mecanicos,
loa compressores para a agricultura. robe de chambre, roupão, sobretudos,
`sachadeiras, semeadeiras, segadeiras. fantasias, fardas para militartse rolesocadores de terra, tosadores de gra- fiais, fraldas, galochas. gravatas, porma, tratores agrícolas, válvulas para tos, jogos is lingerie, Jaquetas: leques;
bras. ligas, lenços, tnantós, meles
máquinas agrícolas
aa'atalaa
,Ulaa:'
realiSt, mantas, mandrião. mantilhas: paletós, palas, penhoar, pulover, peleraiss
Têrtno n.° 570.943, de 26-42-62
josé Esteva Persa Junior
peugaa. pouches, polainas, •paanias; puClasse 2
Guanabara .
Cens, alacks, talar, toucas, turbantes:
De fumadores
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
~esfera, shorts, sungas, atolas, sou.
Térreo a.° 570.953, de 26,-12-62
ternos, uniformes e vestidos
Paplex — Comércio e Indústria de
Papéis Ltda.
TAmo a. 9 570.945, de 26-12-42
São Paulo
Storch 6 fi a& Ltda.
Rio Grande do Sul
Classe 45
sue! 'amasia:1v :proa m.svpaturipad
nitaiST R A.,„8/3.0.1 LICTÍA
e eopeenoe ap to5p.ne stnetrimp wird
Classe 38
de beleza, água facial, água de lavanda,
Artigos da classe
água de colónia, arminho*. água de C2asses: 8, 22, 23, 24, 30, 32 35, 36,
quina, água de rosas, ágna de alfaze37 e 48
Termo n.° 570.954, de 26-12-62
mas, amónia perfumada, liquida, em pó.
Titulo
á, Moinho Santista Indústrias
em pedras, para banho, brilhantinas,
Gerais
Termo a.° 570.952, á 36-12-62
bandolinas, batons, cosméticos para e
R.fro Paulo
Cigarraria
Pefotease
Ltda.
cabelo, pestanas, cilios e • bigoies,
Rio Grande do Sul
crayons, cremes para • pele. carmina,
cheiros em pastilhas, em tabletes. em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
PELOTENSE
cremes para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes.
essências. extratos, estojos de perfumes, I NDUST R 1 A BRA—SILE IRA
Cndústria Brasileirt.
creme para limpeza da pele, e para base
Classe 44
Classe 41
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
psodut oalimeatlato para ariaaVra
Ciarmos
eacóvas para dentes, cabelo, roupas,
carros, tratores, canos irrigadores, freios,
breques, pedais, amortecedores, parábrisas, hélices; parachoques, alavancas
de freios, barras de freios, braçadeiras
de molas, tambores de freios, varetas
de contrõle, silenciosos e eixos de direçao e businas para veículos

AVLOTHANE
Classe 2
Substâncias farmacêuticas para uso veterinário
Termo n.° 570.938. de 26-12,62
Brown Williainson Tobacco Corporaa
tion (Export) Limited
Inglaterra

1

Lenart 5

Brasileira

Classe 44
Fumo ou tabaco manufatura ou náo
Termo n.° 570.939, de 26-12-62
Indústria de Bebidas Oriente Ltda.
Minas Gereis

•

Clarse 42
Aguardente pura ou composta. apulti.
vo, anlz, bIter, brandi, cerveja, conhaque destilado ou ao, fernet, genebra,
gin, licor, kimel, sétar, punche,
rhum, suco de frutas espumantes,
vinho, vinho quinado e ulaque
Termos as. 570.940 a 570.942, de
26-12-62
Susin, Francescuttl 6 Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

[Anan i s Magazine

imekknue &ti/A*1LE~
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impres- aos. cartazes. catálogos. ;ornais nacionais e estrangeiros, publicações impressas revistas. Propaganda em rádio,
televisão, ornais, programas radiofónicos; peças teatrais e cinematográficas
Classe 21
Para distinguir veiculos em geral e suas
pares dos mesmos: automóveis, caminhõrs.auto-carninhões. carro:erlas e reboques. bicicletas tricieles. carros, carroças, lanchas, hiates, aviões, vagões;

plaD11
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Termo n.° 570.955, de 26-12-62
ifiaa.,--&-• de Aço Probel S. Â.
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Termo n.• 570.41. de 26-12-62
Editora Brasileira , de Livros e Revistas
"Eclibras" Ltda.
Guanabara

baterias, balcões frigoríficos, balanças,
batedeiras,' condensadores, comutadores,
São Paulo
campainhas elétr.cas, chuveiros elétricos, coqueteleiras, discos gravados, es.-tufas, enceradeiras, espremedores elétriPRORROGAÇÃO
cos, tornos elétricos, ferros elétricos de
engomar e passar, fios, fonograos, foCISNE
gareiros elétricos, fervedores formas
elétricas, máquinas fotograficas. geladeiClasse 32
Indiistria Brasileira
Albuns, almanaques, revistas e puoli- ras, darratas rei-nucas, liquidificadores
Classe 40
cações em geral
elétricos, microtunes, orefletores relógios,
Móveis de metal, vidro ou madeira, esregadores automáticos, resistências eléTermo n.' 570.963, de 26-12-62
tifados ou não; colchões, colchões de
tricas, radio conjugado ou não cora tomolas, travesseiros e acolchoados rara "Epic" -- Engenharia de Projeto, Ins- nogratos, panelas elétricas, soquetes,
talação e Conservação Eletro Mecânica sorveteiras, sereias de alarme. transformóveis
Ltda.
madores, telefones, termotnetiva, teleTermo n.' 570.956, de 26-12-62
Guanabara
visores, vaividas, venti!adores
Armando de Souza Brasil, alio de
Almeida e Max Kaplan
Termo n.° 570.968, de 27-12-1962
Guanabara
P-~eg Engenharia, Sondagens e
• Fundações Ltda.
São Paulo
marnarotembb.
Classe 33
•roc~
Compra e venda de material de engenharia, projeto, instalações, conservações
.$
aleiro mecânicas
fff
Classe 8
Termo n.9 570.965, de 27-12-1962
utscanso para ferro de engomar
Merrearia e Confeitaria Cornar Ltda.
•
São Paulo
Termo n.° 570.957, de 26-12-62
0,401~.~411~S~
amegg.•
Benedito de Medeiros
COXA II
Rio de Janeiro
Ind.. Brasileiras,
Classe 16
Para distinguir materiais para ..,ustru.
ções e decorações: Argila, areia, ba
Classe 41
Bombons, balas, biscoitos, bolachas, ca- tentes, balaustres. calhas, .nmento, cal,
ramelos, chocolates, café liquido, doces, crê, chapas isolantes, caibrus, caixilhos,
colunas, caibros, caixilhos, colunas, chaleite e ão
pas paa coberturas, edificaaões premoldadas, estuque, estacas, esquadrias, forTermo n.° 570.996, de 27-12-1962
Fábrica Lorime , Artefatos de Metais ros, gesso, trisos, grades, janelas. lamelas de metal ladrilhos, lamons, luvas de
Limitada
junção, laje, lajeotas, macieiras para
São Paulo
construções material contra frio e calor,
mosaicos, proutos de base asfáltico,
• I• O 11 I 11 3.
produtos para tornar icapermeablzantes
rad. Braeileira
as argamassas de c:rnento e cal la:dráulica, pedregulho, placas para pavimen..
(31teCteOidd
Classe 8
tação, peças ornamentais de cimento ou
Para distinguir: Artigos e aparelhos ele- gesso para tetos e paredes, parqueies,
tricos e eletrônicos, aparelhos utili- portas, portões, pisos, papel para forrar
Classe 2
rendam — baraticidas
fungicidas dades domésticas, acumulacores para casas, so:eiras para portas, tijolos, tubos
frigeração, aspiradores de pó, natiece- de concreto, telhas, tacos, tubos de venTann° n. • 570.958, de 26-12-62
dores, aparelhos de ar refrigerado, apatilação, vigamentos, veneziaans e
Calçados Cardelll Limitada
relhos de luz • fluorescente e aparelhos
vai-6s
Guanabara
de comunicação interna, bules elétricos
• baterias, balcões frigorificos, balanças, Têrmo n.° 570.969, de 27-12-1962
batedeiras, condensadores. comutadores, Indústria e Comércio Regina Ltda.
campainhas elétricas, -cfniveiros elétriPaulo
cos, coqueteleiras, discos gravados, esINDÚSTRIA BRASILEIRA
tufas, enceradeiras, espremedores elétri107X0
cos, fornos elétricos, ferros eletncos
Classe 36
331'310411T0
engomar e passar, fios, fonograças,
Artigos da classe
Ind. Brasileira].
gareiros elétricos. fervedores. formas
elétricas, máquinas fotograficas, geladeiTermo n.9 ,570.959, de 26.12-62
Classe 41
editora Brasileira de Livros e Revistas ras, garrafas térmicas, liquiditicadores
Arroz
elétricos, microfones, refletores, relógios,
"Edibras" Ltda.
regadores autommicos, resistências eléGuanabara
Termo a.9 570.970, de 27-12-1962

41SORAMA

ag'ilk.

EP1C

..1945nn

eARDELL I

tricas, radio coniugado ou não com tonogratos, panelas elétricas, soquetes.
sorveteiras, sereias de alarme, transformadores. telefones, termometros, televisores, válvulas, ventiladores

PICICLOPÉDIA
MIRIV

Classe 32
Wivros -- álbuns
almanaques — te.
vistas e publicações em geral

Termo n. 9570.960, de 26-12-62
Companhia Califórnia de Investeraeatos
Guanabara

570.967, de 27-12-1962
Termo
Metalargica Gazarra Ltda.
São Paulo

,01Z1RRI
41.4.. Brasileira

r

43

São Paulo

,BRI31.3snciar.
'Ind. Braelleiral
Classe 41
Arroz
Termo n.° 570.973, de 27-12-1962
Laticínios Lático Ltda.
São Paulo

Ltrico
Braeileirs
Classe 41
Leite, feijão, requeijão, doce de leite,
qualhada e manteiga
Trino n. 9 570.974, ' de 27-12-1962
- Comércio de Tecidos e Roupas
Liliana Ltda.
São Paulo

LILI/NA
Nd. Brasileira.
Classe 23
Tecidos em peça
rermo n.° 570.975, de 27-12-1962
Indústria e Comércio Regina Ltda.

São Paulo
Classe 41
Arroz
Termo n.• 570.976, de 27-121962
Estaleiro Guarapiranga Ltda.
São Paulo
GUAR1PIRANGA.

Ind., Brasileira
'Classe 20
Petrechos nava.s e autonáuticos ánco.
ras, bóias, cintas de natação, fateixsa,
paraquedas e salva-vidas
Termo o.* 570.977, de 27-12-1962
Diduciária de Indústria e Comércio

Limitada
São Paulo

J

Armadil Fábrica de Esquadrias
Metálicas Ltda.

São Paulo

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

Têm) a.9 570.978. de 27-12-1962
Auto Peaste Paiva Ltda.
São Paulo

PIITÂ

Ind. Brasileira

~IML

isnae, Brasileiri
Classe 50

Classe 50
Impressos

Impressos

Termo n.' 570.979, de 27-12-1962

para Parques Infantii
Termo n.• 570.971. de 27-12-'962 Pia AparelhosLimitada
Esperança Administração e Clomérdo
São Paulo
Limitada
Classe 8
São Paulo
Para distinguir: Artigos e aparelhos eletricos e eletrônicos, aparelhos de utilidades domésticas, acumuladores para

íStet TERRACE
Classes: 33: 41. 42 e
Titulo

S

Termo n.° 570.972, de 27-12-1962
Indústria e Comércio Regina Ltda.:

frigeração, aspiradores de pó, aquecedores, aparelhos de ar refrigermio, aparelhos de luz fluorescente e aparelhos
de Coçainleação interna, bules eIétncos,

3SPRLNL
Ind. Bras

-

Classe 50
Impressos

*In

satre o
PRBS33111
Classe 32
Frase de Propaganda
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Termo n.° 570.980, de 27-12-1962
Diald — Comi:ciai e Publicitária Ltda.
São Paulo

DISE'
Brasileira

' Indo

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, álbuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, folhetos, jornais, livros impressos, publicações impressas, revistas, órgãos de publicidades, programas radiofônicos e rádiotelevisionados, peças teatrais e cinematográficas, programas circenses
Termo n.° 570..981, de 27-12-1962.
Silva & Licursi Ltda.
São Paulo

( BORRLCHTTDO
Ind. Braaileirti
Classe 36
Calçados para homens, senhoras r
crianças
Termo n.° 570.982, de 27-12-1962
Licursi Ltda.
Silva
São Paulo

11EN/
Braeileiri

' Ind.

Classe 36
Calçados para homem, senhoras e
crianças

Ind. Brasileira
Classe 41
Farinha de milho farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de 'oca.
fubá e cangica
Termo n.° 570.984, de 27-12-1962
Estaleiro Guarapiranga Ltda.
São Paulo

Classe 8
Tranceptores (aparelhos que recebem e
transmitem), aparelhos e equipamentos
elétricos e eletrnicos, e demaTs artigos
da classe

Classe 21
Barcos para., regatas em geral a saber,
catrais, batelões, lanchas e iates

Termo n.° 570.991, de .27-12-1962
Monterrey S.A.
Automóveis e
Representações
São Paulo

MONTERREY S.A.—
' AUTOMÓVEIS E •

Termo n.° 570.985, de 27-12-1962
Dalul es Cia.
São, Paulo

REPRESENTAÇ3ss

int/miai

Nome Comercia 1

MOVEIS.TRIZS.D

Termo s.° 570.982, de 27-12-1962
Monterrey S.A. -- Automóveis e
Representações
São Paulo

Classe 40
Titulo
Termo n.° 570.986. de 27-12-1962
Ferreira — Abdália Comércio e
Importação Ltda.
São Paulo

Classe 50
Impressos

Termo n.° 570.990, de 27-12-1962
Elektramobil
Engenharia
Eletrônica Ltda.
São Paulo

ntEKTRACOMANDER ;

PRORROGAÇIO
GUARAPIRANG1
Ind. Braetileirà.

ABULIA

'Permo n.° 571.001. de 27-12-1962
São Paulo
Sylas Fernandes

Classe 8
Resistências elétricas para chuveiros.
ferros de passar, churrasqueiras, estufas, aquecedores de agire, embulidores,
aquecedores e análogos

monOss

tnd. Brasileira

'tecedores, alavancas de cambio, barcos,
Termo n.° 570.998, de 27-12-1962
'breques, braços para veículos, bicicleBar Lanches e Restaurante Luanda
tas, carrinhos de mão e carretas, camiLimitada
nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
São Paulo
carros - tratores, carros - berços, carros IMPERADOR
tanques, carros-irrigadores, carros, car[Ind. Brasileira
roças, carrocerias, chassis, chapas cirLUANDA
raulares para veículos, cubos de veiculos,
Classe 41
carrinhos para máquinas de escrever,
Coalhada, fermentos, . leite, manteiga, corrediços para veículos, direção, desltmargarina, queijos e requeijão
Classe 41
gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleProdutos
alimentícios
vadores
para
passageirás
e
para
carga,
Termo n.° 570.988, de 27-12-1962
engates para carros, eixos de direção,
Caetano Cappai
Termo ri.• 570.999, de 27-12-1962
freios, fronteiras para veículos, guidão,
São Paulo
locomotivas, lanchas, motociclos, molas, Comercial e Importadora de Materiah
Elétricos More tti Ltda.
motocicletas, motocargas, moto furgões,
São Paulo
manivelas,
navios,
ónibus,
para-choques,
ART.MOCASSIII
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
Ind. BraellOira
rodas para bicicletas, raios para bicicleLiasse
MORE?TI
Para distinguir: Aventais, blusas, blu. tas, reboques, radiadores para veiculos
Ind. Brattleirn
rodas
para
veículos,
selins,
tricicles,
tisões, boinas, botas, babadouros, casarantes
para
veículos,
vagões,
velocipecos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações, des, varetas de controle do afogador e
Classe 8
corpinhos, calças, calções, camisas, ca- acelerador, troleis, t roleibus, varaes de Fios elétricos, interruptores e tomada:
carros, toletes para remos
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
para eletricidade
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
Têrmos
as.
570.993
à
570.994,
de
Térm co.' 571.0r de 27-12-1962
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
27-12-1962
Syllas Fernandes
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques, Centrais Elétricas de Urubupang á S .A.
São Paulo
Celusa
mantós, meias, cnaillots, mantas, manGuanabara
drião, malhas, paletós, palas, penhoar.
4Aana cssivs szaractom marcha
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, souClasse 33
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
Escolas, clubes, teatros, clubes de cam
po infantis, parques n riantis, "play.
Termo n.° 570.989, de 27-12-1962
grounds", parques de diversões, reIndústria Elétrica Mafran Ltda.
creios e recantos infantis
São Paulo
Termo n.9 570.987, de 27-12-1962
Laticínios Imperador Ltda.
São Paulo

MAFILUT
Ind. Brasileira

Termo a.° 570.983, de 27712-1962
Castelucci & Barbosa
São Paulo

FERREIRA •rn

Abril de 1963 1295

AAEON LTDA.—ANÁLIsisn -1
•

E PESQUISAS GEOLOGICO
MINERARIAS SONDAGENS
EM GERAL
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto
móveis, auto-caminhões, aviões, amor-

mexorce tonam muda
•Classe 33
Insígnia
Classe 50
Insi gnia

_

Termos as. 570.995 à 570.996, de
27-12-1962
Centrais Elétricas de Urubupangá S.A.
Celusa
S-rs Paulo

Classe 33
Nome Comerciai
Termo n.° 571.002, de 27-12-1962
Lavanderia Iguatemy Ltda..
São Paulo

PRORROWT
IGUIT

loira
Ind. Dr:a
Classe 1
Preparações químicas, tintas pare
• tingir tecidos'
Termo n.° 571-003. de 27-12-1962
Farmácia janto Antiio 'Ltda.
São Paulo

caug

Classe 50
Produção, transmissão e distribuição de
energia elétrica
Classe 33
Produção, transmissão e distribuição de
energia elétrica
Termo n.9 570.997, de 27-12-1962
Darvel Dotto
Mo Paulo

A NOTÍCIA DE OSASCO
Classe R
Um jornal

'BANTO ANTONIO .

Brafidloira

Classe 3
Artigos da classe
térreo aos. 571.004 Él 571.005, de
27-12-1962
Bace/lar S.A. -- Materiais para
Construções
São Paulo

BACILtilk
Classe, 26
Artigos da classe
Classe 16
Artigos da elaaae

1296 Sexta-feira 19
Termo n.° 571.006, de 27-12-62
Sematefe — Serviços e Materiais Ferroviários Ltda.
São Paulo

SEULTEIPE
• Ind. Brasilesra,•-n
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de beleza, água facial, água de lavanda.
Termo n.° 571.015: de 27-12-62
Tênno n. 571.020, de 27..12-62
água de colônia, arminhos, água de
Molarma Molas e Armações Ltda.
Marnac Automóveis e Acessórios Ltda.
quina, água de rosas, água de alfazeSá° Paulo
São Paulo
mas, amônia perfumada, liquida, em pó.
em pedras; para banho, brilhantinas
bandolinas. batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodes,
crayens, cremes para a pele, carmins,
cheiros em pastilhas, em tabletes era
IND. BRASILEIRA
IIND. BRÁSILEIRA
lentilhas, -em trociscos e em pílulas.
cremes para barbear, cremes dental,
Alenelimmen•••......"~n"
depilatórios, desodorantes, disseiventss,
essencias. extratos, estojos de perfumes,
Classe 21
Classe 11
creme para [limpeza da pele, e para base
•
Artigos da classe
Artigos da classe
de pá de arroz, esmaltes para unhas
esciwas para dentes, cabelo roupas,
Termo n.° 571.021, de 27-12-62
Térmo n.° 571.016, de 27-12-62
cílios e unhas, fixadores para o cabelo, Indústria e Comércio Portugal-Brasil Dumafer Indústria de Auto Peças Ltda.
•
São Paulo
pestana, cílios e bigodes, tivelas para
. Ltda.
e cabelo, glicerina perfumada para uso
São Paulo
de toucador, grampos para o cabelo.
Geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem, lança-perfumes, loções, liquides dentifricios, em pasta, em •
• IND. BRASILEIRA
sabão, em creme, em elixir e em pó.
liquidas para ondulação, permanente,
IND. BRASILEIRA
lixas para unhas, betu& óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfuClasse 40
mes, petróleo ara uso de toucador.
Classe 21
Artigos da classe
pastas e pó para as unhas. on-pons
.Artigos da classe
Termo n. 9 571.017, de 27.12-62
para pó' de arroz, papéis perfumádos,
Temo n. • 571.022, de' 27..12-62
carminados. e com pó de arroz, pentes, Indústria de Auto Peças Kalmuth Ltda.
Lanches "Cuem-Cuem" Ltda.
São ?aula
pomadas perfumadas para o embeleza.
São Paulo
mento da cutis. pon-pons, pó de
arroz

Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosqucar. serras mecânicas. motores elétricos, alternadores, ferramentas e • placas para tornos, geradores para corrente continua e alternada, plainas, máquinas dt furar e centrar tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas atnassadeiras, misturadomas e distribuidoras de conc.eto e
barro, máquinas compressoras, máquinas adaptadas na constriição e conservação de estradas, mineração, sorte de
madeira, movimento de terra, carretes
e outros fins industriais, elevadora, máquinas deserrnpaIhadoras, descascadoras,
ensacadoras, bruniduras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos, para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, puls
verizadoras fresas, politrizes, tranchas,
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas. marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietes, calTermo n. 9 571.011, de 27.12-62
deiras e turbinas, Injetores para calLanches Filé Europa Ltda.
deiras, válvulas e transportadores auSão Paulo
temáticos de alta e baixa pressão.
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas operaKL/ EUROPI
trizes, rotativas ou cortadoras para usiInd. Brasileira,
nai-Terso, aço e bronze, máquinas para
Indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
encanatórias, espuladeiras,. torcedeiras,
Classe 41
meadeiras, rolos e roktes, brunidores
paar cereais, máquinas para fabricar Café liquido, croquetes, coalhada, eterpapapel e máquinas para fabricar papel e das, leite, mortadela, pão. pizzas, queijo, salames, presunto tortas
máquinas de impressão, dínamos e
receptáculos
Termo n. 9 571.012 de 27-12-62
Ortex — Indústria e Comárc,o de ProTermo n. 9 571.007, de 27-12-62
Bomboniere Reunidas Ltda.
dutos Cirúrgicos Ltda,
São Paulo
São Paulo

Brasileira
Classe 41
Balas, bombons, chocolates

e doces

Termo n. 9 571.008, de 27-12-62
União Sociedade Comercial Ltda.
São Pauis,

mal°
Ind. Brasileira
Classe 41
Gerisses alimenticioS
Termo n. 9 571.009, de. 27-12.62
Indústria Brasileira de
Del-Mar
Sabão e Sabonete Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira

•
Classe' 10
Ataduras gessadas, de gazes, de crepi,
elástica, esparadrapo, saltos para enges..
sarnentos, ataduras de gesso moldadas,
algodão ortopédico em manta, aparelhos
ortopédicos, gesso, cintas elásticas e
meias elásticas
Termo n.° 571.013, de 27-12..62
Tecidos Veralan S. A.
São Paulo

MARNAG

PORTUGAL-BRASIL

DUMAFER

KALMUTH
L

CUMIWCITEN
Ind. 3ra st 1 sirgai

IND. BRASILEIRA
Classe 21
Artigos da classe

Urino n. 9 571.018. de 27-12-62
Confecções "Irresistyl" Ltda.
São Paulo

I

IRRESISTYLi
1110. BRASILEIRA
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 571.019, de 27-12-62
Reforma Refaço Ltda.
São Paulo

1738114,0
Classe 23
Tecidos em geral

Termo n. 9 571 .010, de 27.12 -62
José Maria Laborde Rodriguh e Anel
Guinem Picó
São Paulo

wmoombuni

Germano Kruse

Classe 11
Telas de arame, ninhos de arame para
aves, gaiolas e galolbes de arame, cria-

defras de arame para aves, e suportes
(
Classe 48
Para dissnguir artigos de toucador
de rume de comedouro e bebedouros
para aves
perfumaria em gere& Almiscat, Agua

Classe 41
Arroz, alcach, ofran, alface, batatas, be.
terrabas, bananas, bananadas, carnes,
frios, farinhas goiabada feijão, macas..
rão, mortadela, marmelada, salames, saisduiches e refeições prontas
Termo n. 9 571.023, de 27-12-62
Ciedem — Comércio e Indústsia de EA.
tante& Desmontáveis de Madeira Lt4a.
São Paulo

GSM
Ind. Brasileira
Classe 17
Armários, mesas e estantes para eacri.
tórios
Térmo n.9 571.024, de 27.12-62
Cornet Importação e, Comércio Ltd*.
São Paulo

COZE
Ind. Brasileira. .
Classe ,50 ••
Impressos

REFAÇCji

I

Termo n.9 571.025, de 27-12.62
Indústria e Mobiliadora Saúde Ltda,
São Paulo

IND. BRASILEIRA
•

Urra° n.9 571.014. de 27.12 -62

--

MOLARMA

't MUI 11

Classe 46
Artigos da classe

f Ind. Brasileiro
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Classe 40
Armários, assentos, balcões. oureis,
banquetas, .bancos. camas, cadeiras,
creado-mudos, cristaleiras, colchões de
mola, conjuntos de copa e casinha,
cadeiras giratórias, dispensas. dormitórios, etagers, escrivaninhas, estantes,
gmarda-roupas, guarda-comida, galerias,
mesas, móveis • para jardim mesinhas,
móveis para hall, móveis estofadoes,
penteadeiras, porta chapéus. prateleiras,
sofás, sapateiras, de visitas, salas
de jantar, poltronas, berços. colchões,
caixas e móveis para aparelhos radiofônicos, móveis para terraço, sofás- camas, estrados cli. camas, acolchoados.
porta-vasos, divans, almofadas, travesseiros, cômodas e discotecas de
.
madeiras

Ind. Brasileira
•
Classe 40
Armários, assentos, balcões. bufeis,
banquetas, bancos. camas, cadeiras,
creado-mudos. cristaleiras, colchões de
mola, conjuntos de copa e cosinha.
cadeiras giratórias, dispensas, dormitórios, etagers, escrivaninhas, estantes.
'guarda-roupas, guarda-comida. galerias,
mesas, móveis para jardim mesinhas,
móveis para hall, móveis estofadnes.
penteadeiras. pc,rta chapéus. prateleiras.
sofás. sapateiras, saias de visitas, 'salas
le jantar, poltronas, berços. colchões,
caixas e móveis para aparelhos radiofônicos, móveis para terraço, sofás- camas, estrados de camas, acolchoados.
porta-vasos, divans, almofadas, travesseiros, cômodas e discotecas de
madeiras
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corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas. cal.,
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpea,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, Ia.
mictas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantós, meias, maillots, mantas, man.,
CONSKRTECNICA
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
Classe 8
chambre, 'sobretudos, suspensórios, sou.
Amperimetros .aparelhos medidores,
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
aparèlhos de controle, aparelhos de meTermo n. 9 571.031, de 27-12-62
dição, aparelhos de medir, aparelhos de
medir a velocidade, banquetes divisado. "Lusa" Comércio e Indústria , de Baterei, balanças, discos para cálculos, ba- rias e Aparelhagens Elétricas Ltda.
São Paulo
lanças automáticas e suas partes inteprantee, aparelhos de carga, aparelhos
, •
LIISIL
contadores, calibradores, chaves elétriindo Brasileira
cas, cigarras elétricas, comutadores.
condensadores elétricos, dinametros, eleClasse
tro-dinãmetros, cletrômerros, instrumenBaterias
tos para a medição e prumo, interruptores, isoladores elétricos, lâmpadas,
Tõrnio ri.° 571.032, de 27-12-62
magnetógrafos, magnetómetros, máquiDecorações Prisma Ltda.
nas de medição (elétricas), máquinas
São Paulo
de cortar frios, pães, queijos (elétricas), máquinas de cortar carne (elétriPRISILL
cas), medidores elétricos, micrómetros,
Ind.,
Brasileira,
mostradores
oscilógrafos,
painés
de
•
contrôle, pêndulos, pesos de precisão.
Classe 40
planimetros, polimetros, potenciannetros.
_ guaddrante de nivel, aparelhos de ilu- Para distinguir: Móveis de aço, vidro,
minar quadros numéricos, raladores gi- metal em geral: Armários, bancos. buratórios, reguladores elétricos, ralais, fês: caixas para rádios caixas para
reostatos, sistema de sinalizaçâo, sincro- rádios-vitrolas, caixas •para televisnres.
Msadores, supOrtes de nivel, tacóme- caixas toca-discos, camas camiseiras.
colchões, camiseiras, carteiras escolas
tros, termostatos (, torradeiras (elétrirei, criados mudos e cristaleiras, silvam'
válvulas
elétricas,
velas
elétricas,
ma),
ventiladores voltametros e zinómetros eatufamentos e 'almofadas, guarda-ca.
tacos, guarda-comida, guarda-roupa.
guarda-louças, poltronas, prateleiras.
Termo n.° 571.027, de 27-12-62
sapateiras, travesseiros, sofás. sofás.
Mecanica Prezadores Paulista Ltda.
camas,toilletes mesas
São Paulo

Termo n.° 571.926, de 27-12-62
. Çonsertécnica Indústria e Comércio de
Aparelhos e Equipamentos de Precisão
Ltda.
São Paulo

Termo n. 9 571.033, de 27-12-62
Remo Cardoso Pasqualini
São Paulo

R.EllaY
índ. Brasileira

•

Termo n.° 571.034, de 27-12..62
Plástico União S. A.
São Paulo
.
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Termos as. 571.043 a 571.046. de
27-12.62

Indústrias Metalúrgicas Belgo-Brasileirae
. S. A.
São Paulo

IISLOCBUS
Ind. BraallalaW.

.

7

Classe 49
Sinal de propaganda
Tõrmo n.° 571.037, de 27-12-62
Malharia Yadran Ltda.
São Paulo

YADRAN
NO. BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu,.
latim boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas. chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças. calções, camisas, ca.
misetas, camisolas, cuekis, ceroulas, caL
ças de senhoras e de crianças, co1arinho4
cueiros, casacão, dominós, echaroes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantas, meias, rnaillots, mantas, mandrião, malhas, paletós, palas; penhoar.
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pilarnas. punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios. sou.
Cens. tailleurs, toucas e vestidos
Termo n.° 571.038, de 27-12-62
Matariais Para Construções Monçao
Ltda.
São Paulo
Ind.

Classe 16
• Classe 8
Materiais para construçaes
Para distinguir: Artigos e Instalações
Termo n.' 571.039, de 27-12-62
elétricas para construções: Aparelhos
Clas: . ..s: 21 e 33
ronstrutora Dalmaki Ltda.
de alarme, aparelhos de aquecimento
Insígnia
São Paulo
central, aquecedores' de ambiente, ben.
Tõrmo n.' 571.028. de 27-12-62
jamins, chàves elétricas, chaves auto.
MIMA=
Representações Pawel Lula.
máticas, chaves de alavancas, chaves de
São Paulo
Brasileira.
tomadas, chuveiros elétricos, caixas de
descarga para vasos sanitários, campaiClasse 16
nhas elétricas, aparelhos de comunicaWEL '
Materiais para construções
ção
interna,
aparelhos
de
expurgo
utiInd. Brasileira.
lizado na limpeza e desinfecção de ;lenTermo n.° 571.040, de 27-12-62
t.
tinas, mictórios, aparelhos para liga• Modas "Soruta" Ltda.
Classe 50
ções para banheiros, aparelhos automáSão Paul,"
Impressos
ticos para descarga de água, cabos elé.
tricos, caixas dei ligações, e -distribui• Termo n.° 571.029, de 27-12-62
Zn. Brasileira,
%veiai Indústria e Comércio de Pulve. ção de fios elétricos, fusíveis. fios para
eletricidade e fios terra, inetrruptores,
rizadores Ltda.
adSSi 3u
São Paulo
isoladores de corrente, lâmpadas, lusArtigos da classe
tres, aparelhos de luz fluorescente, misTõrmo n.' 571.041, de 27-12.62
turadores para banheiros, para-ralos,
.
SOVAS'.
plugs, resistências elétricas, registros Comercial e Importadora "Padula" rade.
:4d. Brasileira
54o Paulo
para água, registros para bidê, para
banheiro para lavatórios, para .pias e
r
i,
Is It
Classe 7
para aparelhos bebedouros, loquetes,
Pulverizadores
Brasileira
sifões, tomadas, tubos conduits, torClasse 41
neiras com -dispositivos para aqueciTermo n.° • 571 . .030, de 27.12-62
• Artigos da classe
mento de água, válvulas para água,
Darcy Dorta de Oliveira
válvulas de descarga e pressão
São Paulo
• Termo a.' 571.042, de 77.12-62
Indústria de Velas Artisticas "São
Termo
n.° 571.036, de 27-12-62
TCRAD
Cipriano" Ltda.
011er Ginsenez, Teixeira & Tiago Ltda.
'Ind. Brasileira
São Paula
São Paulo
•
Classe 36
IMOBILIARIA SICULO XX
slO
Para distinguir: Aventais. blusas. _
SAO
PAULO
4ado
Brasiaaira
sões, boinas botas, babadouros, casa.
Classe 46 Classe 33
coa, coletes, capas, chales, ..achecols,
Velas
calçados, chapéus, cintas, combinações, •
Titulo

SORTJTA

rna.

a

cinza"

Classe 1
Solventes e dissolventes minerais .para
tintas, vernizes, esmaltes, preparaçãO
para o aperfeiçoamento do aço, absorventes. preparações e cores derivados
do alcatrão, tintas e vernizes a álcool,
preparações para colorir, , tinturas corantes, laca e verniz para corrigir, nalérias corantes e descorantes, preparados para vulcanizar e soluções titula.,
das, tintas e vernizes para touros, tiramanchas, hiposolfito de Mio; clivai*
de sódio, soluções para reveladores,
loção para fixador, nitrato de cloreto
de amônio, cloreto de potássio, bromu.reto de amónio, potassio e sódio. iodereto de amônio, ácido nítrico, alumen,
carbonato de sódio, idrosofito, idroqui.
nina, água oxigenada, agua raz, álcool
para fins industriais, alvaiade, anti-cor.
rosivos, sais de arsênico usados na indústria, corantes para uso na indústria
mineral, creosoto para indústria, corantes para uso na indústria mineral, dissolventes, glicerina para uso na .1adúa.
tria, , carbonato de magnésio, oxigenlo.
potassa para uso na indústria, cloreto
da zinco, cloreto de cálcio; ácidos, arSêniCOS,' bicromatos, carbonatos,
cloretos e sulfatos
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear, serras mectini.
tas. motores elétricos, alternadores, fera
ratnentas e placas para tornos, geram
dores para corrente contínua e altar.
nada, plainas, máquinas de furar e red.
irar tornos mecânicos, prensas mediai.
cas, máquinas amassadeiras, misturado.
mas e distribuidoras de concreto e
berro, máquinas compressoras. máqui.
nas adaptadas na construção e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, catraios
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desernpalhadoras. descascadorat,
ensacadoras, brunIdoras. classificadoras,
ventiladoras. moinhos, para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, pulverizadoras fresas, politrizes, tranchas,
tesouras mecânicas. tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e e
pistão para todos os fins, arietes, caldeiras e turbinas, injetores para cal.
'feiras, válvulas e transportadores au.
tornáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecanicoa
e máquinas limacloras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para LMDar ferro, aço e bronze, máquinas para
in dústrias de tecidos; teares, urdideiras,
enrinatórias, espuladelras, taircedeiraa,
emadeiras, rolos e roktes, brunidom
paar cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para fabricar papel
máquinas de impressão, dinamos
receptáculos
Classe 7
Mc-quinas e utens.lios para serem usa.
dos exclusivamente na agricultura
4
horticultura a saber: arados, abridora'
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecã.
nicos e enspilhadores ,•combinados
arrencadores mecânicos para ag ricultura, batedeiras para cereais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ceifados para affoz, charruas para agriculutura, cultivadores, debulhadores,
ckatocadorea, desentcgradores, eneaga.

•
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dores • para a agricultura, escarrificado- ! Termo it.9 571.051, de )7-12-62
res, enchovadeiras, facas Para máaut- I Lys S. A. — Adri!rastaadora de B21.5
Sio Paulo
nas agricolas. ferradeiras, gadanhos.
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras mai
agricultura, maquinas insetifugas, ;tiá.
quinsa vaporizadoras. máquinas de

mungir, máquinas niveladoras de terra
mánu:nas per(uradoras para .a
lura, máquinas de plantar. moto:narruas, diáguinas regadeiras, máquinas de
roçar, ne semear. para sulfatar. de
tosquir, de triturar, de esfarelar ;5t-ra;
para irrigação, ,para matar formigas c
' outros insetos "para burritar e palvatazar desinfetantes.. para adubar, vara
agitar e espalhar palha; para colher
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agricolas de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e culturar, de desbanar, para en'tilar. máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, iordenadates mecânicos, raladores inecanicos. rolos compressora. para a agricuirt.ra,
sachadeiras. semeadeiras, • segadeiras,
-socadores de, terra, tosadores de grama, tratores agrico/as, válvulas para
máquinas agricolas
•
Classe 31
•
Anéis de vedação para junções, anéis
obturações, arruelas, bujões, ouchas, betume, rolos, veias .para válvulas, bocal
de tanque, correias de transmissão, caatalaias, coberturas. de lonas, gachetas,
mangotes, tubos de fato de vedação,
tampões, tubulações para vedação, válvulas de vedação, tubos ..ale radiador
Termo n.9 571.047, de 27-1i-62
Máquinas de Costura Marbor Ltda.
São Paulo

taARBOR
Ind. Brasileira
- Classe' 6

Artigos da class
Termo n.9 571.048, de 27.-12-E2
Representações e Comércio
Carpel
Ltda.
São Paulo

'MISENO
tnd. Brasileira

,1

Classe 6
Máquinas filtradoras de ligutona rara
fins industriais
Urino n, 571.049, de 27-12,62
Representações Jangada Ltda. S. À.
São Paulo
-

•

JLIGA.DA
'Ind. Braeileirá
- Classe 11
Artigos da classe

Termo a.9 571.050, de 27-12-62
Ly4 3. A. — Administradora de Bens
São Paulo

LYS

Termo n.° 571)035, de •27-12-191S2
Francisco Ferriane 6 Filho
.
S:lo Paulo

LYS

(TICA

ALAGOAS

BRASILEIRJ
Classe lE
Para distingáir materiais para construções e decorações: Argila. areia: batentes', balaustres. calhas, :relento, cal,
crê, chapas isolantes. ca .bros, caixilhos,
colunas, caibros, caixilhos, Loninas,. chapas paa coberturas, edificay5es premoldadas, estuque, estacas, esquadrias, forros, gesso. frisos,. grades, j.melas, lamelas de metal ladrilhos, lambris, luvas d._
junção, laje, lajeotas. madeiras para
construções, material contra frio e calor,

mcsaicos, pro-.1.utos da base asiáltico,
produtos para tornar iofp.frtneabdizantes
as argamassas de cimento e cal hlráulica, pedregulho, 'placas para pavic:2ntação. peças ornamentais de cimento cai
gesso para tetos e paredes, parquetes,

'portas, portões, pisos, papel para forrar
casas, soleiras para portas, *los, tubos
de concreto, telhas, tacos, °u1)os de ventilação, vigamentos, veneziaans e
vitrós
Termo na' 571.052, de 27-12-2
Nielsen Cia. Ltda.
São Paulo

Abr:1 d i 93
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Termo n." 571.506, de 27-12-1962
F rancisco Pema:te:as
SJo Paulo

ALAGOAS :—
Ind...-Jrasileira.
Classe 8

C:J.2Ios e máquinas fotbgráf:cas
-Têêrmo n.° 571)057. de 27-12-1962
Upson — Taylar Administradora de
Bens, Ltda S . C .
P.

•

UPSON-JTAILOR
Ind. Brasileira
Classe 50
Imressos

TUrrio n.°
Fábrica 'de

571 . 058. de 27-12:1-976-2
Carrocerias Veloz Ltda.
São Paulo

RATTPICA
Ind. Brasileira

tos pára cadeiras. borrachas para a 03,
batentes de cofre, buchas cie estabiltzador, buMas. buchas de ¡Luneta. batente de porta, batente de chassis. DUOS .
de* niarnaclairas, braçadeiras, bocais.- bases para textones borrachas p q ra em-tinhas industriais, borracha para amortecedores. bainhas de borracha para rédeas, cochim de motor, câmaras de ar.
chupetas, cordões massiços de borracha, calam para ferramentas. chuu elcoa. 'cataias de borracha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha cápsulas de borracha para centro de mesa,
calços de borracha para máquinas, copos de borracha para freias, dedeiras.
desentupideiras, discos para mesa. descanso para pratos, encostos, emou'ora
esguichos, estrados, esponjas de borracha em quebralacto para torneiras, tios'
de borracha lisos, formas de borracha,
guarnições para móveis, guarruções de
borracha para automóveis, guarnições
para veículos, lancheiras para escolares,
lâminas de borracha para degraus. listas de borracha para janelas e para
portas, lenço, de borracha, manoplas,
maçanetas, protetores para para-lamas,
acelerador. pedal de partida, peras para
protetores para para-choques, perlai do
businas, pratinhos, pneumáticos. nonas
de borracha para bengalas e muleta*
rodas massiças, rodizioa. revestimentim_
de borracha rodas de borracha para
móveis, sanfona do vácuo, suporte de
motor, sapatas do pedal de breque e
desembraio e isolador, • suportes, semipneumáticos. suportes de câmbio, sanfona de 'partida, saltos, colas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefónicos, cavadores da porta, tigelas.
tubos. k tnpas de borracha para contagotas, tinas de borracha para elaboração de substâncias quimicas

Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos eletrjcos e eletrônicos, aparelhos, de utilidades domésticas, acumuladores para
frigeração, aspiradores de pó, aquecedores, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e aparelhos
de comunicação interna, bules elétricos
ItiD. • BRASILEIRA
baterias, balcões frigoríficos, baranças,
daran
batedeiras, condensadores. coartuadorea
campainhas elétricas, chuveiros elétri• Classe 23
cos. coqueteleiras, discos gravados, esArtigos da clame
tufas, enceradeiras, expremedores eletr.i
cos, tornos elétricos, ferros elétricos de Termo a.' 571.062, de 27-12-1962
Termon.9 571.053, de 27-12-62
Panificadora Flor de lançaria Ltda.
Marcovan São Paulo — Comércio e engomar e passar, tios, lonogeaços fogareiros elétricos, fervedores formas
São Paulo
Indústria S. A.
elétricas, máquinas totogralizaa, geladeiSão Paulo
ras, garrafas termicas, ligtuditicadores
•
FLOR DE JAÇANX,
elétricos. microiones, 'refletores, relógios,
COVAN
ragadores automáticos, resisténcias eléClasse 41
}SIO PAULO
tricas, radio conjugado ou nau com Jo- Pães, biscoitos, bolachas, Lo:os • e doces
ind. Brasileira
nogratos, panelas elétricas, coquetes.
Classe 16
sorveteiras, sereias de alarme, transfor- Termo ri.° 571.064, de 27-12-1962
Para distinguir materiais para constru- madores, telefones, termonietrus,• tele- Acacia's Publicidade e Representações
ções e decorações: Argila, areia, ba•Limitada
visores, válvulas, ventrad,res
tentes, balaustrcs calhas, cimento, cal.
São Paulo
crê, chapas isolantes, ca:bros, caixilhos,
'ermo n.9 571.059, de 27-12-1962
O BRASIL
colunas, caibros, caixilhos, colunas, chaIndústria cie Calçados Barita tkia.
NO
MUNDO
pas paa coberturas, edificações premol..
Sio Paulo
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forClasses: 32, 33 e 5ti
ros, gesso, frisos, grades, janelas, lame.• BAB.git
Titulo
las de metal ladrilhas, lambris, luvas de
Ind. Brasileira
junção, laje, lajeotas. madeiras para
nano n.° 571.065, de 27-12-1962
Classe 36
construções, material contra trio e calor,
Frederico Ramos Regunega Triguis •
Calçados ara homens, senhoras e
Miecryslaw Pasynkiewscz
mosaicos, produtos de base asfáltico,
crianças
São Paulo
produtos para tornar impenneabilizantes
as argamassas de cimento e cal hidráuTéernto n.° 571.060, de 27-12-1962
lica, pedregulho, placas para pavimen..,
Indntil Indústria de Tintas U41
BRANQUEADDR OPTICOm
taçao. peças ornamentais de cimento ou
São Paulo
gesso para tetos e paredes, parqueies,
B.O.
portas, portões, pisos, papel para forrar
SANPALIS
N
InddAtria
Brasileira
Ind. Brasileira
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacos, tubos de vea..
Classe 1
tilaglio, vigamentos, veneziaans e
Tintas
Classe 46
vitrós
•
,Uma preparação química para tiram
571.061,
Têrmo
a.*
de
27-12-1962
çuear e renovar roupas brancas
Termo n.9 571.054. de 27-12-62
d eBorracha
Distribuidora de Bebidas Maximiano Indusbra — Artefatos
Limitada
Termo n. 9 571.066, de 27- 12 - 1962
Ltda.
Viação Bairro dos Pimentas Ltda.
São Paulo
São Paulo

LUVATEX

n

MLTIMILNO

INDUSBRA.

Clame 50
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos para uso em: elegi:et, the42
Artefatos de borra alia. artefatos de borpikatas ,envelopes, faturas. notas piro Aguardente, Classe
aralencia e asiaaha, moo brandi, biter, contive. racha para veículos, artefatos de boa.
saissérias , papel .de corresn
de frutas cora i/cvol e racha não incluídos em outras classe
recibos, impressos em cartazea,
— tomba,
Arruelas, argolas, amortecedores. asseiae
veiculo.,
Minta
le~li
tabuletas

BAIRRO D",
PIUNTA s LTDA.
Nome Comercia
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Termo sa.• 571.067, de 27-12-1962
Viação Bairro dos Pimentas Ltda.
São Paulo

DIÁRIO OFICIAL' (Seção III)
Termo a.' 571.086, de 27-12-1962
Indústria e Comércio de
Valufe"
Cadeiras Ltda.
São Paulo

Termo o.* 571.080, de 27-12-1962
Indústria de Sacos de Papel S.A.
"Isapel"
%Inambus°

BAIRRO. DOS PIMENTAS_

VALl7PE
Ind.. Brasileiro

Classe 33
Transportes

Classe 40
Cadeiras

Tarrno n.° 571.068, de 27-12-1962
Majer Zernel S.A. — Indústria e
Comércio
São Paulo

ZEISEL
Ind. Brasileira •
Classe 36
Artigos da clascse
Termo n.° 571 .069. de 27-12-1962
Majer Zemel S.A. — Indústria e
Comércio
São Paulo

LIAJER
Ind. Brasileira

Termos as. 571.090 e 571.095, de
27-12-1962
José Sanefugt
Paraná

RELOJOARIA
CIMA

MUt 111 UI HAtION
PIRNAMbl. O - Ciae.sts
INNINnlính RPM/LEIRA

Classe 38
Sacos de papel

Classes: 8, 13 e 33
Titulo
Classe: 8, 13 e 33
'aulo

Termo n.° 571)081, de 27-12-1962
Irmãos Tambasco Ltda.
Minas Gerais

Termo n.° 571 .091. de 27-12-1962
Shighiyosh Sakagami
Paraná

BAZAR TOO

Classe 36
Artigos da classe

Classes: 12 e 48
Titulo

• Termo n.° 571.070. de 27-12-1962
Majer. &mel S.A. — Indústria e
Comércio
•
São Paulo

LAJER E ZEIZL
IND.; E COMERCIO

Têrmo n.° 571.092, de 27-12-1962
Ariostd Bruschetta
Paraná

e, zt etasamxi

TAPEÇAILT.A
SANTA RITA

44,1106 IÁNIYASCIS LTD%

Nome Comercial
Termo n.° 571.071. de 27-12-1962
Brasimport — Comissária de
Despachos Ltda.
São Paulo

BRASIMPORT
C ora SSIáRIA DE
DESPACHOS LTDA.
Nome Comercial
Termo n.° 571_072, de 271-2-1962
Comissária de
Brasimport
Despachos Ltda.
São Paula

C01.2

Ràiffil5

DESPACHOS.

Classes. 1 a 50
Titulo
TaI rmos as. 571.073 à 571.074, de
27-12-1962
Termo n.• 571.078 de 27-12-1962
Gsicidle Knit . do Brasil Malhas Ltda.
São Paulo
ncA.L KNIT
End. Brasileira
Classe 24
Artigo. da classe
Classe 36
Artigos da classe
-Classe 23
Artigo.. da classe
Termos vs. 571.075 à 571.077. de
Guddle Knit do Brasil Malhas Ltda.
Sio Paulo

AOTAL
Ind. Brasrpelre
E
Classe 23
Artísss da classe
Classe. 24
Ama(' da classe
Classe 36
Artigos da classe

Abril de 1963 1299

Classes: 41. 33 e 40
Titulo
Termo n.9 571.093, de 27-12-1962
José Alves 3arbosa Filho
Paraná

Classe 42
Vinhos

AUTO PEÇAS
ATLAS

Teêrtno n.• 571.082, de 27-12-1962
Quimitec — Produtos Químicos e
Plásticos Ltda.
São Paulo

Classes: S 21, 33
Titulo

Termo n.° 571:094, de 27-12-62
Ariosto Bruschetta
Paraná

QUIMITEC
Classe 28
Artefatos e produtos acabados 'de origem animal, vegetal ou mineral, não
Incitados em outras classes; artefatos
da substâncias químicas não incluídas
em outras classes; plásticos e seus
artefatos em geral
• Têrmo n.• 571.083. de 27-12-1962
Lumarco — Indústria de Plásticos
Limitada
São Paulo
LUMARCO
Ind. Brasileira .
Classe 28
Artigos da classe
Termo n.• 571.084, de 27-12-1962
• Confecções - ParthsLoa Ltda.
São Paulo

kARTH - LÓN
Ind. Bras.
Classe 36
Artigos da classe
Têrmo n.° 571.085. de 27-12-1962
Maracal
Promoção de Vendas
Publicidade Ltda.
São Paulo

ISARACAL
• Ind. Brasileira
Classe 33
Insígnia Comercial

e 39

e

Termo n.° 571.098, de 27-12-62
Thyrso Bottura 6 Cia. Ltda.
São Paulo

TIRBO
'Brasileire
Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos eletricos e eletrônicos, aparelhos de utilidades domésticas, acurmaladores para
frigeraçáo, aspiradores de pó," aquecedores, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e aparelhos
de comunicação interna, bules elétricos,
bateiias, balcões frigoríficos, balanças,
batedeiras, condensadores. ccanutsdores,
campainhas elétricas, chuveiros elétricos, coqueteleiras, discos gravados, ca.-tufas, enceradeiras, expretnedores elétricos, fornos elétricos, ferros elétricos de
enganr e passar, fios, fonogra cos, fogareiros elétricos. fervedores. banas
elétricas, máquinas fotograficas, geladeiras, garrafas térmicas, liquidlicadores
elétricos, microtones, refletores, relógios.
regadores automáticos, resistências elétricas, radio" conjugado ou são com tcnogratos, panelas elétricas, soqucte.s,
sorveteiras, sereias de alarias. transformadores, telefones, tennometros, televisores, válvulas ventiladores
.1'énno na' 571.099, de 27-12-62
Th) rso Bottura 6 Cia. Ltda,
São Paula

TRYRSO BMURA.
ec CIA. LTDA.
Nome Comercial
Termo n.° 571.100, de 27-12-62
Industrial e Administradora Ziul Ltd%
São Paulo

ZIIIL
Ind. Brasileira

Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos eletricos e eletrônicos, aparelhos de utili•Z
dades domanticas, acumuladores para
Ind.. Basileira
frigeração. aspiradores de pó. aaueceClasse 40
dores, aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e aparelnos
Ari;gesi d* classe
de comunicação interna, bules elétricos,
Trmo n.° 571.096, de 27..12-62 • baterias, balcões frigoríficos, balanças.
_Noboru Sakassega
batedeiras, condensadores. comutadores,
Paraná
campainhas elétricas, chuveiros elétricos, coqueteleiras, discos guisados, ess
OTICA
tufas, enceradeiras, espremedores elétriESPECIALISTA
cos, fornos elétricos, ferros eiétricos de
Classes: 8 e 13
engomar e passar, lios, fonograSas, foTítulo
gareiros elétricos, fervedores, formas
elétricas, págainas fotograficas, geladeiTermo n, 571.097, de 27-12-62
ras, garrafas térmicas, liquldificadoret
Osvaldo Nardi
elétricos, microfones, refletor as. relógios,
São Paulo
regadores automáticos, resistências elétricas, radio conjugado ou nic com foRUMO Â LUA
nografos, panelas elétricas, soquetes,
Ind. Brasileira
sorveteiras sereias de alarme, tansformadores, telefones. tertnonottrns teleClasse 36
visores, válvulas, ventiladores
Para distinguir: Aventais, blusas, blusões. boinas, botas, babadouros, casaTermo n.° 571.101, de 77-12-62
cos, coletes, capas, chales, cachecols, 'haat Indústria Brasileira 4e Acessrios
calçados, chapéus, cintas, .combinações,
Para Autos Ltda.
corpinhos, calças, calções, catnisas, caSZe
misetas, camisolas, tildas, ceroulas, cal.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos.
cueiros, casacão. dominós, echarpes,
IBAILL
fraldas, galochas. gravatas, gorros, iaInd. BraStleira
guetas, luvas, ligas. lenços, leques,
mantós. meias, maillots, mantas, man..
Classe
drião, malhas. paletós. palas, penhoar. Alavanca de freio,amor1te'sasiorss,
2
peugas, puloveres, ponches, pelerinas, paras, barras de eixo, barra,: de freio,
polainas, pijamas, punhos. robe' de braçadeiras de mola, braçadeiras
de
chambre. sobretudos, suspensórios, sou.. rixq capotas, carrocerias, freios, malas
tens, tailleurs, toucas e vestidos
e paalamas
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Termo n.° 571.102, de 27-12-62
Cal Grajati Ltda.
São Paulo
- GRAJA17 "1/4
Ind. Brasileira
Classe 16
Cal
• Urino n.5571.103, .de :7-12-62
Organização Nacional de Empreendimentos —' Onde Ltda,
São Paulo

ONDE
Ind.. Brasileira

Tárrrios ns. 571.106 e 57 .107, de
27-11-62
Ferrind
Comércio e Representações
Ltda.
São Paulo

FERRIND1
IND. BRASILEIRA

Classe 50
Administração de bens. com ):,,i e venda
de imóveis e loteannatos

Classe 6
Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe

Termo n.9 571.104, de 7i-12-62
Pronto Socorro Nossa Senhora de
Pompéia S. A.
São Paulo

Têm) n.° 571.109, de 27-12-62
Quintella Cl Amaral Ltda,
São Paulo

NOSSA SENHORA
DE POITEIA
Ind. _Brasilelra
. Classe 50
Impressos

Tèrrno n.° 571.105, de 27-12-62
Cia. Cristalina de Comércio e Participações S. A.
São Paulo

• CRISTALINA
Industria Brasileira
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de'
máquinas para todos os-fins industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, geradores para corrente continua e alternada, plainas, máquinas de furar e centrar tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, misturadomas e distribuidoras de concreto e
barro, máquinas compressoras, máquinas adaptadas na construção e conservação de estradas, mineração, corte le
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desearipalhadoras, descascacloras,
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos, para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, pulverizadoras fresas, polarizes, tranchas,
tesouras mecânicas, tuplas, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fina, arietes. caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecánicos
e máquinas limadoras, ,máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
encanatórias. espuladeiras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e roletes, bruniclores
paar cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para fabricar papel e
aiáquinas de impressão, dínamos e
receptáculos
n•n••..

Teimo n.°.571.108, de 27-12-62
Restaurante Praia Grande Lida:
São Paulo

PRAIA GRANDE
1

IND. 'BRASILEIRA
.Classe 41

Artigos da

dans

Vialter8
À/,/}e
Classes: 33 e' 48
Titulo
Têrmo n.° 571.110, de 27.12-62
Covipla Comercial de Matérias Primas
Ltda.
São Paulo

Inde.aglÉtleira
Ciàsse 1
•
Para distinguir: Anil:nas, água-rás, ab2
sorventes, benzina, cola sintética, esmal..
te, emolientes, immermeabilizantes, tintas,
impermeabilizantes. çamovedores, solventes, secantes, tintas para calçados,
vernizes e zarcão Termo n.° 571.111, de 27-12-62
Bar e Lanches Catito Ltda. .
• Si) Na')

CATITU
Ind. Brasileira
Cie 1
Pratos rápidos variados; mortadela, piz_
zas,' queijos, kibes, salames, salsichas e
sanduiches
' Tèrmo n.° 571.112, de 27-12-62
Móveis Santamarense Ltda.
São Paulo
- SANTUARIINSB

"Ind. Brasileira
Classe 40
Armários, assentos, balcões, bufets,
banquetas, bancos. camas, cadeiras.
creado-mudos, cristaleiras. colchões de
mola, conjuntos de copa e casinha,
cadeiras giratórias, dispensas. dormi.
Meios, etagers, escrivaninhas. estantes,
guarda-rotipas, guarda-comida. galerias,
mesas, mbveis para jardim mezinhas,
móveis para hall, móveis estofadoes,
penteadeiras, porta chapéus, prateleiras,
sofás, sapateiras, salas de visitas, salas
de Jantar, poltronas, berços, colchões,
caixas e móveis para aparelhos radiofónicos, m6vels para terraço, sofás- camas, estrados de camas, acolchoados.
porta-vasos, divans, almofadas, travesseiros, cómodas e discotecas de
madeiras

Têrmo n.° 571.114, de 27-12..62
Farmácia Nossa Senhora dos Anjos
Ltda.
São Paulo

NÓSSA SENHORA
DOS ANJOS
IND. BRASILEIRA
Casse 3
Substâncias químicas, produtos e preparados para sercm-usados na medicina
ou -na farmácia
Térino n.° 571.115, de 27-12-62
JO:s lhe Ltda.
São Paulo

I E3 E
IND. 6R ASILE1RA
Classe 13
Para distinga ir: joalheria e artigos de
metais preciosos, semi-preciosos e suas
Imitações, usados como adornos, pedras
preciosas trabalhadas e suas lmiatções.
Brincos, pulseiras, broches, anéis, abotoaduras, alfinetes de gravatas, fivelas,
braceletes, medalhas, berloques, correntes, estojos para joias e argolas
Classe 40
Termo n.° 571.116, de 27-12-62
Canaveral Móveis Indústria e Comércio
Lidá.
São Paulo

C A N AVETRAL
IND. BRASILEIRA,.

Abril de 1963
Termo n.° 571.121, de 27-12-62
Fundição Ilceda Ltda,
São Paulo
- 'DEVA
Ind. Brasileira
Classe 5
Metais -fundidos
'Têtano .n.' 571.122, de 27-12-62
Diogo Perez Junior
São Paulo

TELECOMANDO
Ind. Brasileira
•
Classe 6
Motores marítimos
Termo s.° 571.123, de 27-12-62
Facilit — Cia.
São Paulo

FACILIT
CIA.ASSISTENCIAL

DE CONTABILIDADE
MECANIZADA r
Titulo

Tèrcno n.° 571.124, de 22-12-62
Fernando Sampaio Mattos
São Paulo
•

SISTEMA FACILI1‘
Classes: 17 e 33
Titulo
Têrmo n. *571.125, de 27-12-62
Instituições Legionárias de Maria
Guanabara

INSTITUIÇÃO LEGIONÁRIAS DE MARIA
Classe 40
Armários, assentos, balcões. bufeis,
Liasse -33
banquetas, bancos. camas, cadeiras,
creado-ta“dos, cristaleiras, colchões de Uma instituição de assistência social aos
desamparados
mola, conjuntos de copa e casinha,
cadeiras giratórias, dispensas, dormiTêrmo n.° 571.126, de 27-12-62
tórios, etagers, escrivaninhas, estantes Fiiian S. A. —• Financiamento, Crédito
guarda-roupas, guarda-comida. galerias
e Investimentos
mesas, móveis para jardim mesinhas,
São Paulo
móveis para hall, móveis estofadoes,
Firma
3/A,
- FINANCIAMENTO,
penteadeiras, porta chapéus, "prateleiras.
=atro a 'amuar:coa
'
sotas, sapateiras, salas de visitas, salas
de jantar, poltronas, berços, colchões,
Nome Gxnercial
caixas e móveis para &parelhos radiofónjcos, móveis para terraço, sofás- -caTênmo n.* 571.127, de 27-12-62
mas, estrados de camas, acolchoados. Finan S. A.
Financiamento, Crédito
porta-vasos, divans, almofadas, trae Investimentos
vesseiros, • cómodas e discotecas de
São Paulo
madeiras
Têrmo n.9 571.119, de 27-12-62
Loja Quatro Estrelas Ltda,
São Paulo
•
QUATRO ESTRELAS.. Ir

FINAN

Ind. Brasileira

Industrie' Brasileira.

Classe 40
Para distinguir: Os seguinte móveis de
aso doméstico ou residencial: Armações,
prateleiras, balcões, dispensas, conjunhos de armários e gabinetes para copa
e casinha, conjunto de sala de jantar
e dormitórios, sofás, divans, poltronas,
cadeiras, cabides, mesinha:, guardaroupas camas, porta-chapéus, arfmários,
berços, conjuntos para praia e jardim,
geladeiras comuns, escrivaninhas, colchões, travesseiros e acolchoados para
móveis
Termo n.• 571.120, de 27,12..02
Boutique Cosi Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 50
Impressos em geral, bilhetes, cartões de
visita, cartões comerciais, folhinhas, passagens, papéis de correspondência, ia.
velopes, duplicatas, faturas, recibos e
notas fiscais

"IndC.Cgasileira
Classe 36
Calçadas ç artigos de vestuário

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

Tármo n.° 571.129, de 27-12-62
Luiz Treiguer Rosemberg
Guanabara

Classe 32
Almanaques, anuários, boletins impreasos, folhetos, jornais, livros impresso%
programas radiofônicos e de televisão e

revistas

