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à água e preparados adequados N.° 101.640..- Novo tipo de
Rio, 14 de maio de 1063
a tal fim - Requerente Ciba procedimento de fabricação de
Notificação
Societe Anonyme
Ciba Akti- solas para alpargatas, calçado de
campo e de sporte& - RequerenUma vez decorrido o prazo de engesellschaft.
N.0 80.880 - Métodos para te Jaime Riuz martinez.
recurso previsto pelo artigo 14
N9 103.067 - Processo de preparada Lei n.0 4.048 de 29-12-61 e preparação de fitas de aço reves- ção
de compo,stosresinosos e processo
mais dez dzas - para eventuais tidas de plástico, para ligação de de
usá-los - Requerente, blinnesota
juntadas de recursos, ,e do mesmo fardos e similares - Requerente Mining
and Manufacturing Company.
não se tendo "-valido nenhum Signode - Steel Strapping Com- N9 118.134 - Prccessode fazer tripany.
Interessado, ficam notificados os
de zirconila e compoN.° 82.445 - Processo para cloro-aluminato
requerentes abaixo Mencionados preparar
sições ;:ntisudatives compreendendo o
uma
composição
antimesnic - Requerente, The Chattanoa comparecer a aste Departamento, a fim de efetuarem o oxidante e para proteger borra- oga Medicine Company.
pagamento da taxa final concer- cha contra deterioração - Re- No 107.341 - Dispositivo de prenaperfeiçoada para a fabricanente à expedição (In respecti- querente The Ci-oodyear Tire & sagem
çao de discos fonográficos - Requevos certificados dentro do prazo Rubber Company.
N.° 94.000 - .Nova . composição rente, Societé D'Applications Indusde sessenta dias - na forma do
plastiques.
tinta ou pasta para uso na itrielleS
No -,o7.371 - Nova disposição em
parágrafo único do artigo 134 do de
produção de papel carbono - chave
da
Propriedade
Industrial.
de
onda e eixo de sintonia de
Código
Requerente Coluumbia RibbOn & aparelhos rádio receptor - RequqeMarca deferida - RepUblieada Carbon Manufacturing Co. Inc. rente, Romeu Ivolela.
por ter saído com incorreções
N.° 94.088 - Processo para No ,f07.432 - Processo de produzir
Termo n.°367.559 - Sete dias produzir - 1 desidro - 6 metil novos compostos N-Heterociclicos
J. R. Geigy A. G.
em ReVIsta - Classe 32 - de - 9 alfa - fluoro-hidrocortiscna Requerente.
N9 107.787 - Aparelho de SeguEmprêsa Gráfica o Cruzeiro e seus - 21 acilatos - Requeren- rança para garfo de bicicleta - Rete
The
Upjohn
Company.
Sociedade Anónima.
N.° 94.423 - Composição para querente, José de Almeida Pilho.
Titulo de estabe:£cimento deferido determinar albumina em líquidos N9 107.948 - Processo de moldaem de altos polimeros lineares N.° 395.213 - Ginásio Oxford - Requerente Miles Laboratories. gRequerente,
Parbenfabriken Bayer
Inc.
- Classe 33 - de João Di Marzo
Aktiengsellschaf t.
N.°
99.811
Aperfeiçoamento
- De acôrdo com o artigo 117
No 108.114 - Aperfeiçoamentos saem quatro de comando - Reque- bre ou relativos a preparação de lacn.° 4 do Código.
rente General Electric Company. tonas - Requerente, Pfizer Com praExpediente do Dfretor da Divisão
N: 100.393 - Aparelho para tion.
de Privilégios
estender Pneumáticos - Regue- N9 108.191 - Processo ova a prerente Super Mold CorporatiOn of Pernão de um almeido pollenico Rio, 14 de maio de 1963
,
Requerente, F. Hoffmann Roche &
California.
Cie., Socleté Anonyme - F. HoffNoti Mação
N.° 100.641 - Processo de pra- mau La Roche & Co. AktiengsellsUma vez decorr:do o prazo de para () de - 6 demetil
6 chaft.
recurso prev,isto pelo artigo 14 deoxl - tetra - cilina e de seus No 108.208 - Processo de preparada Lei n.o 4.048 de 29-12-61 e sais ácidos e básicos e complexos eãO de ácido cianidrico - Requeresmais dez cl as - para eventuais . _ Requerente American Cynamid te. Shawinigan Chemicals United.
N 0 •108.749 - Aperfeiçoamentos injuntadas de recurscs e do mesm3
-itroduzidos em tampa para bisnagas,
não se tendo valido nenhum
N 0 100 802
Process
ara
Interessado, ficam notificados o3, produção de novas combinações frascos e outros usos - Requerentes,
Sevem° Guzzl - Enarinco Sociedarequerentes abaixo mencionados azotados orgânicas de fósforo - de Anónima, Enaenharla, Arquitetna comparecer a êste Departa- Requerente Rottweiler Kunstseide- -a. Indústria e Comércio.
mento, a fim de efetuarem o , Fa brik Aktiengsellscchaft.
N9 109.080 - Processo para tratar
pagamento
da taxa
,
_ final concer-' N. 0 101.059 - Comversão bio- carne - Requerente, Thamas Reid
nenc a expe içao dos respecti- .og'ea de 5-A - (11-A) de hidro- Anderkon.
vos certificados dentro do prazo tetracIclinas em antibióticos de Ng 109.222 - Processo para puride sessenta dias - na forma do largo espectro - Requerente f ic ação de 2-etil-eis-crotoniluréla Requerente, Mies Laboratories Inc.
parágrafo único do artigo 134 do American Cynamid Company.
Código da Propriedade Industrial. , N . ° 101.432 - Ap .r "- --men- N9 109.332 - Processo para preparação de uma hidro-quinolizina PriviMgio de invenção de feros tos relativos a comp2 . - ::: ode- P-querente, Richardson Merrel Inc.
quadas para uso na 1 :cação '7' • rn 612 - 0i4girred disposição
Têrmos
.
de recobr:mentos para pisos e r- r-- -'nem de televisores, rádios
N.° 79.006 - Froco para paredes - Requerente Dunlop r :r- -"" :- amplificadores de alta lidelidarie e similares - Requerente,
tornar material textil repelentes Rubber Company Limite.
ILuigi Z1111.
.

NO 110.381 - Preparação de capolimeros aditivos para ó doelsteer ina
limeros aditivos para óleos detergente; por edição retardada de copoli•
mero nitrogenado - retwItetne mar
mero nitrogenado - Requerente,
Rohm & Haas Company,
N O 110.707 - rocesso para produção de fios - Requerente Lonza Usines Edectriques et Chimiques Societé
Anonyme.
N9 111.255 - Polimerize.eão de eis1. 4, poli-isopreno - Requerente, The
Goodyear Tire & Rubber Company.
No 112.499 - Processo e instalação
para o tratamento continuo de cavacos de madeira.s coniferas e de madeiras mais duras - Requerente. Vila
Mayer & Co.
N. 0 1 1 3.112 - Processo de P ro
-duzirnovscmpost licerojfl.
cos haSiCamente substituídos Requerent, - J. 11. Geigy S. A.
N. o '113.933 - Aperfeiçoamentos Cm ou relativos a separação do
cadmia do zinco- Requerente Metallurg ical Processes • Limited e
The National Smeiting Company
. N. tedi
Lirni0
i 4.508 - Pn P urnatieo sem

ar - Requerente - Elyo Pardas°
Vilela.
N.o 117.273 - Processo para a

preparacEin de aerilo nhtiPn - Requerente - The Standard Oil C f•.mpany. •
N. 0 1 18.16 2 - Processo para a
obtenção de unia n-sulfaniliktréia
- Requerente - Boebringer tt: SaehnPG. M. B. /J.
N.° '128.671 - Processo para a
Prodoeilo de O (Raz° 5 oxonorleti-

cina - Requerente - Pane. Divis (9‘ Company.

N.° 1 2 8.6 7 3 - Processo para a
produção de O diazo 5 oxonorteneina - R eq uerente - Parlw, Davis
&C
N

1g - A perft jea:m!
.,m r ,, n. hintos molar rampr, s.
sor nora 'unidades de !.etriger:4:50.
- R eq uerente - Franco Sassi.
N. o 107.863 - Mecanismo da
lançadeira para inácininn q de costura - Re q uerente - The sinpr
nránufachiring nomonnr,
N.0 95.828 - Antlfungoso "A"
5 283 e p rocesso de obter n mesmo
- R emierenteAmeriCan Cyabamid Company.
NP 100.0(13 Proce,,.so para
a :„oinerizaerIn rTe pentann - npquerenfol - 9nrony Mobil - On company, Inc.
N.o 106.292' - Ventilador elftrico, portárd, individual -
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- As atepartições Públicas
cingir-seão•
às assinaturas
.-dePertio ren3eter o expediente
anuais
renvadas
ri
até 28 de
elátinado á oublica ,:ire nos
CEPARTAMENTO DE .IMPRENS- A NACIONAL'
fevereiro de cada ano e às
.,‘ jornais, diériamente, até' As
•
atraavon lawn•ai •
iniciadas, em qualquereépeca,
hfittl$: exceto aos sdhadosi
ALBERTO DE 131R1TO FEREIRtes
pelos
órgãos competentes.
quando deverão fazé-Io até às
A
fim
de possibilitar a re-'
CMCFC CA ceçÃo LIrets...çie
auwevece
P
•ustk:Açaaa•
•
it
WS!~
lbe
11,:10 horas'.
de
valeres
acompanha'messa
FLORIANO
GUIMARAER
MUTILO
FERREIRA
ALVES
reclarnacóes pertinendos
de
esclarecimentos
quanto
tes à matéria retribuída, nos
è flua- aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
cosw: de erros ou omissiies..deasem os interessados prefe'ATIÇÃO
verão ser formuladas por esrencialmente cheque ou vale
v. pL* Ca pubtieto.ala de•ApedIAAte 11. Delemr-tarA *Ata
erit(), à Srçiul de Redação, das
Aclarar do CroprIACiache kd.tflL á á1..I.tè,Io
postal, emPtielos a favor do
h as 1 7.30 hdras, ns máximo
Inallâclria • ClArnibrelir
'
Tesoureiro- do Departamento
ate 72 horas apus O salda dos
kridsaao nas &tiú:miado Desanimarás ehe,la4.ransa Nocicas1
1 de Imprensa Nacional.
orl ãos ofteiws.
- Os suplementos às edi- , Os originais deverão *gr
J10/X4:2"M'ZÀ$
fules dos órgãos oficiais só se
dactilografado g. e autentienelos,
fornecerão aos 04áiK411110.1 que
FLT'NCIaNÁrdoi;
essai paaas. por quem de di" 11w4,IrrttõEsE ' PARTICUI.J.MS
os solicitarçrn no alo da assiletid. rosaras r entenda,.
natura.CfrptIat e Interior: •
Cepiis&l s Interior:
- Excetuadas as para •
60,00 . - O funcionário público feSemestre . . . Cr$ 1300,+..3!Semeoire . . . Cr$
ex len o , que ofIrão sela pre Ano
Cr$
Cr$ 1.200,90 . .4no
h09.09 , deral, para fazer jus ao desconto indic.asto, deverá provar
anatos. as assanaturess poderlerterfor: .Exterior:
se-ão tomar. em qualquer 4,esta condição no alo da assica, por seis Meses is KM ano. Ano
Cr$ 1;000,00 natura.
1299,90 Ano
O custo, de cada tuemplar
- As assinaturas vencidas
pe-ierão ser -suspensos sem parte superter do onderiço voo continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem as assinan- será, na venda avulsa, acresci.
aviso prévio.
de
registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
Para facilitar aos assinantes
n
re ovação com antecedéncia
ano, e de Cr$ 1,90, por 40111P
a verificação do prazo de vali. que findará.
•dade an suas assinaturasi na A fim de evitaf solução de mínima, de trinta (30) dias. decorKdo.

As Repartições idúblicas

É:

X P P - E'D . 1 E N I" E-

•

NP 109.219 - Nóro tipo de ní(inerente - Carlos Hen rique Piá ' N.o 111.175 - Processo e dis- rente - farbenfabriken Bayer
vel inierornétrico - Requerente positivo para o funcionwinenlo sem Aktiefigesellschaft.•
up Andrade.
N 0 110.191 - Cabeçote. trans- mudanç a de carretel, de máquinas
N.° 115.426 - Suspensa arti- 1 Niverso Sartori.
dutor - Requerente - Minnesota fotográficas para a confecção de culada para atrelar veículos de um
Modelo industrial deferido:
Mining And Manufacturing• Coal- fotografias corridas. - Requerente trem rodoviário - Requerente NP
09.123 - Interruptor autoContina
Burcaux
Und
Re
Chenpany..
&cicie Lorraine dos Anciens Eta- mático centrifugo para partida
de
N.e 110.233 -, Processo de pro- masellinenfabrik A. G.
Idissements de Dietrich Cie de motor eU, Lrico monotástico - ReN.0 111.129 - Processo. de fa- Luneville.
duzir novos . derivados 4 bidroxi
querente - Industrias Brasileiras
p'qberidinicos do tipo de esteres - bricação de 3, 5, diexo isogazoliN.o 115.487 • Máquina para Eletrometalúrgicas S. A.
dunas substituídas - Requerente
W.querente - Sandoz S. A.
N.° • 112.007 - Nisvo modelo de
fabricar corpos ocos em forma de
A. Cl.
N.o 110.705 - Processo ?, aP a garrafa
Requerente
Rhenotransformador
estabilizador auto-relhopafmçãserih.° 112.405 - Insuillador de ar
mático de voltagem - Requerente
lliamento .de pontas de agulhas hi- - Requerente - Martin Constan- paek G. M. B. H.
N.° 111.290 - Aperfeiçoamen- - Atlas Importadora Ltda..
uodormicus - Requerente, - Sboji tine Mcmalson e Peter Safar.
em relógios. elétricos e eletrôPrivilégio de invenção deferidos.
Wada.
No. 112.610 - Filtro de, luz tos
N.o 110.9%; - Proces.so e dis- para foto impresso - Requerente nicos - Requerente - Etig, Dl.. republicados por ler saldo com incorreções.
po .ztlivo de constação de pre-igni- The National Cash Register mas de Melo Pimenta.
cão nos canais do s• distribuidores Company.
N.° 78.265 Relógio interrupN.o 110.538 - Moinho centri--. •
do fornos de combustão parcial de
tor
eletro
automático
Requefugo
de percussão com reler de
•
N.0
114.658 Remoção de cio- rente - Althair de Mattos.
lildrocarhuretos. - Requerente alta
rotação
- Requerente - Haferrico da soluções de obreN.0 .108.729 - Produção de se- zemag Hartzerkleine Miga und ZnS.-tele-te 13-elge de L'Azote et dos reRt
tos
ferros
e
alumínio
Rede
.
produti g Chimiques du Marly.
- Rohm & Hm Com- mi&mdutores e similares - Re- m en tm asch menti:uh .
N° 110.935 - Processo para a querente
N.°
112.224
-•-•--Aperfeiçoamenquerente - Philco Cotporation.
fibrinacrão d.e novos compostos de pany. 111.797 - Aditivos para luN.o 100.395 - Fabricação de tos em e relativos a equipamento
- Requerente semicondutores- Requerente - para dar forma .-- Requerente brificantes
e
Idsyrificantes
que
os
Nunnyme - Ciba AktlenLionel Aubrey Wadley.
Moo
CorporatiOn.
contem
Requerente
In\
geP.plinft.
N.0
110.131
--Duplo
teimemoternational°
Research
MaatschaPPiiii
N.0 112.100 - 'Mor para moN o 110. r)1)8 - Processo para N. V.
iro (deu.° -magnetico •- Requerente vimentar a terra - Requerente deseowir a p tilnotien - RennerenVyzkumny A. Zkusehnt Letec- 'Rotary TIoes
N.0 114.798 Aditivos paralu- ky Llstav.
te - Brisfro Labnratorids, Inc.
PriviWgi0 do invenção indeferi:
N.° 111.002 - ProceSso e dispo- brifieantes e lubrificantes que os
N.° 111.375 - Processo e dispe- dos em face dos laudos (6enicos.
sitivo nara a mudança automática contem - Requerente - Shell InN.o 78.165 - 'Terminal de presdas bobinas utilizadas na fabrica- ternationale Research Mastschappij salvo para a limpeza de objetos
para fios e , cabos elétricos são
N.
V.
metálicos
Requerente
Delseção dos/ fios luteis. notadamente
- Seciedade de ConsN.° 114.804 - Dispositivo de dag . Deutsch° Hydrierwerke G. Requerente
div.; rios de fibra g de vidro truções Elétricas. Eltec Ltda. .
Cii Prent er.empaznic de Saint acionamento para aparelhos com M. 13. H.
fita sonora - Requerente - Hei'N.° 87.674 - Nova caixa para
Modelo de utilidade deferidos:
almofada de carimbo - RequeN.o 110.070 - ' Aperfelcoamen:- mann Papst.
N.° 95.070 - Comedouro auto- rent,,,•- Karl Ifarald Meyer.
N.o 115.051 - Substâncias sutos ,•us válvulas em geral, partiN.o 03.940 - Nôvo aperfeiçoaenl-rniente válvulas para inieeão perficialmente ativas - Reque- mático de suspensão para aves i
mento em folé - Requerente motor4.s de rente - Henke' Cie. G.M.B.H. Requerente - Anisio Amini.•
co . - b ” .2111n interna, •
N.o 115.072 - Processo para N.° 96.472-Nova esciSva - Re- Aluizio
li t.t7 - Sunarte dobrável estampar poli hidroxiladas - Re- querente - Joaquim Garcia FerN.° 06.597 -,-.Protetor de árvoparn a nare lbo portátil - Peque- querente - Ciba Soxiete .Anonyme inundes.
res e arbustos contra formulgas
- Tl u pover Company.
N.o 105.030 - Conjugação de outros bichinhos que vêm da terra
Cib.a Aktiengesellschart.
xo ii tr,1
Aperelbo•dp umN.° 115.184 - Processo de fa- um tubo ou haste com um compri-Requerente .-r• Martin .Arit.
•--v.
r, Requerente
bricação de bis (ester de ácido oxl mido ou vela de forma es pecial N.° 99.232 - Processo para a
The Iloover C.ompany.
aril carboxilleo) aleano: - Roque- Requerente - Souza, Seahra. Ltda. obtenção de fios termiplasticoe
(Tp nuruu iv

ci em

/
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1963 , 1 687

N.° 405.415
Mataruna - Caie
Compagnie :FranN.° 110.829 -- Sandoz S. A. - a- • N.o 102.43.2
se 41 -- De Indústria Mataruna Ltda.
cais@ :des Malferes • Colorantes
Cumpra a exigência.
N.,° 405.416 - Adre'mplasma
N.°, 111.083 - Cutter"Laboratories, Cumpra a - exigência.
Inc. - Cumpra a exigência. . • N.° 111.030 - Jobruun Olock- Classe • 3 - De Laboratório Clima*
N.° 4.767 - Guglielmo Giusti - sluiber .-- Cumpra á exigéneia: . S. 'Anónima,
N.i° 405.523 --- Riley - Classe 10
•••
N.° 112.012 - Metalúrgica „Ilida
Cumpra e exigência.
- De Flávio Silveira,
N.° 114.994 - Julio Pinheiro & Ltda. - Cumpra a exigência. •
N.° 405.524 - Dopra -Classe 5
NP 113.738 - Rubem de Mallo
Pinto Ltda. - Cumpra ' a exigência.
- De Metalúrgica Dopra Ltda. --a
Rohm 8s Haas
Cumpra a exigência.
N.° 116.287
Company - Cumpra a exigência. •
N.° 115.235
Menco S. A. Im- Com exclusão de cimento metálico,
NP 116.478 - General Electric 4ortriflora e Exifortaclora
Cum- couiaças e papel de estanho'.
Título de estabelecimentos cleferklos
Company - Cumpra a exigência.
pra a exigência.
N.° 370.035 - Vire -- Classe 33,
NP 117.143 - Arnerican Cynamid
N.° 115.481 - Prospero HebeCompany - Cumpra a exigência.
chi -e Walter Thome de Souza - - De Mecânica Fresadora Visas Ltdá.
• - Nos termos do artigo 117 n.° 1
N.° 108.685 - Homero de Carva- Cumpra a exigência.
lho Faria ---,- Cumpra a exigência.
Eivo Amada) do Código.
N p 119:'72b
N.° 109.888 - Universal Winding -Martinuzzi e Julio Cartas Araganl N.° 374.349 - Jaraguá - Classe
- De Hospital Jareastá 'S.A, -Company -'Cumpra a exigência.
,- Cumpra a exigência.
Nos termos do artigo 117 n.° 1 do
N.° 111.777 - David Ila .a1-1 BoN.° 133.800 - •Luiz Geraldo
wick - Cumpra a exigência
Martins Leavs Alves - Cumpra a. Código.
N.° 376.836 - A Bela Itália N.° 112.608 - Lourson Cirno Ven- exigência,
Classes 41,42 e 43 - De. Ernesto Boatura - Cumpra a exigência.
N.° 138.281 - •cyr fi. (lira() cinelli - Nos termos do artigo 117
NP 112.655 •- Jamil Jamas - - Cumpra a exigêcnia.
. • • u.° 1 do Código,
-•
Cumpra a exigência.
N.° 377.102 - São Vito - Classe '
'EXPEDIENTE
DA
SEÇÃO
DE
N.° 112.736 - Robertshaw FulEscritório Técnico Comeicial
PESQUISAS
33 ton Controle Company .- Cumpra a
Nos terraoi do asa
São
.Vito
Ltda.
•
exigência.
'Rio,' 14 de , maio . de 1963.
tip. 117 ri.° I do Código. •
N.° 112.737 - Robertshaw Fulton
'•
Balsa Ego
N.° 377.934
Imóa
• • •' • Notificação .
• N.9 li 'a.012
AperfeivOamen- Controls Compariy - Cumpra a exivais Classes be 33, De ide*sa
tos um aparelhos pulverizadores de gência:
Uma vez decorrido o prazo de re1-Móveis "do Estado de São Paulo •
-produtos para o combato as pragas, a N.° 112.771, - N. V. Phillips' curso . prevista pelo artigo 14 da Lei cie
S.A., nos aermos do artigo 117 ia' 1,
da effraPa - Ilectuerere - Belo_ Gloeilampenfabriken Cumpra a n.° . 4.048 de 29-de dezembro de 1961
•
do Código.
exigência.
Fiel)
Schmilz.
e mais dez dias - para eventuais jun'Rádio Reloglos
N.? 402.628;
N.° 112.800 -` Claude Cruerinon tadas de recursas e do mesmo não te' Musical
13 -"Um nôVo proces- Classes 32 e 33 - Rá-,
Ceronfly
E.
Henri
Aref
Antoine
'
p
orarão
do
água
do
mar
go dr eva
tendo valida nenh
um interessado, fi- dio Paulista Ltda., rios Vamos J3 ar.
para a oblene,ão do sal.- Reque- Cumpram a exigência.
tam not'i ficaslos os requerentes abaixo tigo 117 naa 1 do Código, • sias_ cias.
N.° 112.875 - Union Carbide Cor- mer\tionados a comparecer a este De- ses 320 33.
rente - 1;-1 .
lartínelli Industrial e Mineira amis.
• poration - Cumpra a exigência.
partamento a fim, de efetuarem o pa
N.° 4004.1317 - Móvel Studio
Modal° de utilidad eindeferidoa. em
no Ysel Adalbo
N.° 110.552- Siemens & Halske gamento da taxa final concernente a Classes 25 e 33
face dos laudos técnicos.
•Nos termos do strúgo
Aktiengsellschaft - Cumpra a exi- expedição dos respectivos certificados Brathwaite
dentro do prazo de sessenta dias - 117 n.° 1 do -Código.
N.° 72.481 - Ums navo modelo de gência.
N:° 405.278 - 'Ihrtlia Centro NaN.° 102.206 - Julio Sarraf - na forma do parágrafo únieo -do artigo
binóculo leve com hastes de sustenta134 do Código da Propriedade Indus- cional de Arte - .0.aara .33 .ção Reverente: Gaspar Augusto Cumpra a exigência.
_
.
N.° 105.380 - Osvado Meneses trial
Machado.
- • Empresa de Divaraaes*--Deedorn Ltaa.,
.11.7 41.° -1 do
- Nós- taarnos do
• N.° 83.252 - Nova Máquina Li- Aguirre - Cumpra a exigência.
, Marcas deferidas
Código.
N.° 107.179 - Shell Research L1xadeira - Requerente: A Cardoso S.
N.° 405.279 - Tanlits Teatro
•
mited - Cumpra a exigência.'
• A. Comércio e Importação.
N.0 102.898 --. Farbenfabnicen
N.° 301.814 - Plano - Classe 2,2 Clasie 33 - De Empiesis de Djtve-s5es
N.° 89.199 - Dispositivo para o
Cumpra
depósito de valores em cofre, sem os Bayer Aktiengsellschaft •
De Editara Legislação Federal Li. , Deodora ' Ltda. - Nos: tês/51,5,10
tigo 137 n. o • 1 do Cédigs):: '
mitada-abrir -, Requerente: Alberto Amaral a exigência,
,,•
N:o 358.073 sta- Vez
Classe 8 & Cia. Ltda.. •
•
E:agências ' a
..,,DIVERSOS
•
.
"De • philoineno Vaz excluin, NP 91.947 • - Nevo modelo. de
e N.°
336.600
Socil - Pra Pecuária
Tateno
no
pedido
de
do-se' máquina de espremer frutas, e
solado para sandálias plásticas - Re- • Sltogo'
S.A.
Indastria
e
Consórcio
de
Forra•
desarquivamento no termo: '104.091 substituindo-se a expressão tais por a
querente: Picrre Chance',
• ,gtins - Cumpra a exigência.
saber.
N.° 97.473 - Um segmento de tri- - Concedo desarquivarnento.
José Navarro Cruz - no •pedido • N.2 358.448 - Dow
'Classe 28 . N.° 409.782 a- Antônio Joaquim
lho - Requerente: Clemente Marde desarquivamento no termo 113.942 -a De' The Dow Chemical,,Company. Valante as FilhO"- Etda. • - Apresente
' s.
• N.°, 358.800 -a- Rorastic'
Classe 'procuração -a- Prossig.a. -se com os ativos
N.° 104.115 - Nevo tipo de viga - Concedo o 'desarquivamento. • "
exemplares.
•• _
Indústria de Isolantes Térmicos Ca- 8
• lagc pie-moldados, de .concreto arDe Gaban,ini & Marcantouio.
N..' 410.442 Redutores Transe
N:° 362.683 -- Pontinho -- Classe
mado - Requerente - João Fran- lorisol S. A. - no pedidce'de dasar'quivamento no termo' 133.359 Con- 42 - De Cia. Brasileira de Coa-testi. motecnica S.A. - Cumpra a exigéne
cisco Baizi.
cedo o desarquivamento.
vais - Considerando-se cognac - com ria
N.° 108.070 - Original disposição
N.° 410.447 - - 410.443 - 410.449
conhaque. •
Arquivamento
de
processos:
em lingueta para travar portas de
410.450 Polovi S A. - ImporN..° 362.684 - Pontinho - Classe
caixas dc incêndio, de luz, telefone,
p
- Cum ra is estiN.° 75.973 - Cia. ' Soclété Anb- 41 De Cia. Brasileira de Comestí- tação e Comércio
de registos em geral, armários te ou-, nni - Aklieng,esellschaft.
gemia.
veis.
troe móveis - Requerente: Padrão
N.°'410.805 - Magnebros S A.• N.° 369.415 - Quebec Classe
• N.° 80..032 - Amorico lfertulini
Indústria Metalúrgica, e Comercio
kazunii Yamaki. 41 - De Restaurante Quebec Ltda. Produtos Químicos Cumpri a caie
N.°
91.331
Ltda.
N. o 379.428 - -Sopaim' - Classe gência.,
N.o 93.017 - Ilcaspla S. A. N.° 132.740 - Noves disposições Indfistrikii_Comércio Matéria Plús- 17 - De Sopaim Importação e ExpoiN. o 411.307 -- A. Prado Publicie
construtivas aplicadas a : churrasqueidada Apra - Apresenta protação Ltda.
lira,
ras - Reqiairente: Hrysostonos FocuraçãO - Prossiga-se com, os , novo./
N.° 99.CA- 5 Casa King Vala.
N.° 379.676 - Pcnclareco - Cas- exemplares..
tioi• Kiriaziolis.
- Cumpra a exigência.
sa 42 - De Ernesto Leonardi,
N.° 411..382 - 411 383 --411.334
EXIGÊNCIAS
N.o 100.427 ---'Imperial
N.°, 379.678 i -a Reco - Reco - -.411.455 - Bracco Novotherápiess,
cal Industries Limitei!.
Classe 42 - De.Ernesto Leonardi •
Laboratório s S.A. a- Cumpra a MEó•
N.° 95.199 - Pittsbu'rgh -Plata
1n0432 - Milan Popovic , N.° 379.782 - Sondosolo
las-C
geada.
Glass Company - Cumpra a exigên- Cadso M a. reira Na11,o.
se 16 - De Sondosolo Engen5.sria de
Diversos
Osmano
N,° 100.9G7
Fundações Ltda.
N.° 109.455 - Hedwin Corpora- JlijiiOr,
N.° 400.275- ,jockl -- Classe 6
N.°
379.489
- Goacyara Modera*
tion
Camaro e exigência.
• : N,0 402.081 - Slien llesoarelt 1 - De Jockl ea Equipamentos Indus- Churrascaria Ltda. - Prossiga-se card
N..° 119,749 - Padrão Indústria ; s
trial Limitada.'
•
os novos exemplares,
1Vetalarg\ca e Comércio Ltda. Na3 1022511 '.-- Francisco Ganhos
109.840 - André Ptrclw , r -age
N. ? 405.253 a- Seastar - Classe
C.-mpra a 'eaiaenoia.
Pros
eiga-se
com os novos exempletee.
•
riawtar
Química
Ltda.
rent
i
voglio
Ma3
N. a 113.034 • - Palemgbi Indás1 T5.5.! .
.
•v
N.° 409.343 - Pavimenta,•ão e EnRiger --Classe 11
• Na? 405.257
tia 13rassizira de Produtos Alimentia
•
genharia -Isamoio Ltda . Prossiga ai
'
Comercial Riger Ltda.
-7.8114 -. 'nanás J. C. -cios Burtolli Gelbaai S.1A.--;••• Curta- •
N,° 405.272- • - Camisas Lazer - com os novos exemplares. .s
.• pra a sacas:Saci-.
N.° 410.000 - Imobiliário a Ros
eizer Ostfeld:
Classe 36 N
do .371
• k4i.?...)0^VISChaft
•Sient tas as
preàentações Ltda, Proa.
,
•
C.lasee
N.°
405.27G
A13rirnax
us."
ilarl' P P , 29e1lChOft - Cumpra -.a esti-,re"10-,3`'-',1,111
1 , 91', te De Sylvio Figueira Belmonte. •;• i st&-se com os 'novos exel_nplares.
gência.
i peia latr; ;Casa • .•
..4. [11.'111
. •.
apermanenteinente friza•dos - Requerera° - Indústrias Valls, S. A.
N.° 100.110 - Nóvo manômetro
- Requerente - Brasinac Indástria-e Comércio Lida.:
N.o 100.989 Teto suspenso e
processo de sua montagem e desmontagem - Requerente - -C.
Gartenmann xt Cie. S. A.
N.° 105.759 - PrtiCeSSO p ara a
fabriceção de , poll-etileno de baixa
pressão com elevado grau de poliznsairação - Requerente - Cbenfische Werke Ruis Akliengesellschaft.
N.° 1015.921 - Processo para
tombater ás geadas, - Requerente
- Ricardo Manoel Nunes.
N.o 109.200
Composição para
ievestimento externo de ' construltratiorente .--; Ablizio Ber5os
zerra de Albuquerque..
N.o 111.101 -• Mecanismo de
comando a III om á 1 ico'para máqbina
do cosli g a o do bordar - Re gue- S.
Arnaldo "Viga-

•
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N.° 397.809 - Régia Cordões 1,1..
sfeencial
r
N.° 235.164 - Marca PlastiTex' N. o 410.391 - Transportado ra Feri Expediente da SeçÃo de Tran
mitada.
De Julio Otto Theodoro Lohmann.
e Licenças
=atai Ltda. - Prossiga-se com os
N.° 397.810 - Imp; Exp. e Co.
N.° 285.410 - Título de • Estabenovos exemplares •
.Transferencia de nome de titular de
•
mércio Edex Ltda. .
.
lecimento
Ho-2ita1
e
Maternidade
Na" 410.413 • - Escritórf aCOntabil
' Processos •
N.° 397.835 -- - Jodiro S.A. Ilidas.
.Modelo Tamandaro - De Hospital e
.
Sua Luiz Ltda. - Prossiga-se corn 03
Rio, 14 de maia de 1963
Maternidade Modèlo Tamandaré S.A. tria e Comercio.
rovos
, N. 397.850 - Maria Albanesa
Air
Products
And
Chernicala
1
sc.
ARQUIVAMENT-) DE PROCESSOS Giorgetti as Ca. Linutada.
N.° 410.876 - Yung ZonglInclásComércio Ltda. - Pra-ioga-se Transferência para seta-nome _as paN.° 397,851 - Maria Allacmeil-GiN.°'392.166
João Goulart de
•
coro ta 11UVCS eaernp:ares, COMO marca tentes números:
orgetti ã Cia. Limitada.
N.° 36.529 - -Privilégio de inven- Souza Soares.
'•gamen'ta.
N. 0 397.852 - Maria Albanasi (alN.° 392.177
Rubens Gonçolaes
N." 411.504 - Marcenaria Friun• ção.
arga:ai as C.a: Lim.tada,
Leal
Privilégio
de
invenN.°
39.054
fa Laia. - Prossiaa .‘se com os novos.
397.936 - José da Silva.
N.° 392.189 - lbraq Indústria
ção.
examplares
N.° 397.918 - Haboné Construtora
39.285 - Privilégio de inven- Urasileira de Produtoa Químicos Limi.°
•
N
e Imobiliária Ltda.
N:" 411.505 - Gari Herr-nana Rei- c"cs.
tada.
cheat - Hareld Wolfgang Benvenuto
N.0 397.942 - União Vinícola Amede inven- N.° 392.334 - Viatécnica S.A.
42.616
-novoa _
1-Áaratazun - Pross:Pa-se 'com
ricana S.A.
Construção e Comércio.
çao.
examplaies;
N.° 391.945 - Mercantil /rimariaN.° 392.978 - Paulo Gilvan DuN.° 43.486 de invenção e Exportação Veitex Ltda.
arte Bazerril.
N. 411.974 - Carlos Ailaarta
'cão
N.° 398.013 - Indústria e ComérN.° 392.984 - Indástria e Coméroutros - Fro;:s:jaa-Se gel Paoehça
43.579 d€cio ae Artefatos de Tecidos "Sematep'i
cio
do
Nylon
e
Jersey
Greenyl
Ltda.
com ai novos exemplares.
cão.
N.° 395.909 - Comp. Internaria- Limitada.
E:.:ped ente da Seção de.'Pearansars
N.° 398.392 - Sivel Sociedade
46.608 - Priviléo :o de. iovan- nal de Discos.
l'.753
Rio, 14 da . maio
N.° 397.270 - Bali Otávio Gaivão Imob.liaria de Vendas e Empreendimentos Ltda. N ° 51:776 - Privilégio de inven-• le Moura Lacerda
Notificação
N.° 398.403 - -Luix António GOção.
N.° 3972-1 - Tecnaço - Técnica
Urna vez decorrido- o P razo de ve-a N.° 54.105 - Privilégio de inven- de Estrutar Metálicas Engenharia e vco .
N.° 398.413 - R epresantaçao Ito
ca.au previsto pelo artigo 14 da Lei' ção.
Comércio Ltc.a. . .
n." -1.048 de 29 de deztimbro de 1951 '
54.934 - Privilégio de invenN.° 397.426 --Som Indústria e Distribuição de ProclutOs Alimentícios
Regionais "Redipar" . Ltda.
e mais dez dias - para eventuais' jun- ção.
Comércio S.A.
N.° 398.414 - Representaçare e
tadas de recurzcis. e do merino nau se
N. 0 57.902 - Privilégio de • invea- - N.° 39q455 --- • S.A Indastrias
Distribtaçao de Produtos Alimentícios
•tenda ,'valido nenhum latereasadn, fi-. ção•
Votorintin.
,
io: N.° 59.928 - _Privilégio de inven- - N ° 397.479 - Indústrias Gráfica:: Regionais "Rad:par" Ltda.
cana. ' notificados .os requerentes abax
N.° 398.416 - Representação e
mcricionadot a compaiecer a iitta De- ção.
Curtias Ltda.
N'.° 61.643 - Privilégio de invenpartamento a fim, de efetuarem o paN. 0 -397.525 - Promovendas Uni- Distribuição de Produtos Alimentícios
gamento da taxa final cancernenies a ção. versal S.A. 'Exportação e Importaçáa. Regionais "Redipar" Ltda.
N. 0 398.417 - R'eprezentação e
eapedição -dos respectivos certificados
Anotem-se as transferencias.•
N.° 397.535 - Livraria "Brodv" Distribuição de Produtos Alimentícios
clamar, do prazo de sessenta dias a-Limitada.
Regionais "Red'Par'' Ltda.
Rio, 14 de maio drs 1963
na forma do Parágrafo único do artigo
N.° 397.538 - Saranz .at Lupe LiN. 0 398.424 - Comercial 'te Teci1a4 do Código da Propriedade Iodas
São convidados os requerentes aba:- mitada.
das Varnhagern Ltda.
xo mencionadas a comparecerem a
N.° 397.648
Milton Bastoa ImaN.° 398.545
Distribui:dm-1 de
Marcas deieridat
este Departamento a fim de éfatuarem veia Limitada.
Folhinhas Premioa "Cura i ' Ltda.
o pagamento da taxa final dos segain-i N.° 397.705 - Cavalcanti lir. Cia.
N.° 398.702 - "Brasima'" Irscor'
Teamos:.• .
tas processos;
N.° 397.762 - Oficina Mecânica poraçães Imobiliárias Ltda.
N.° 113.066
Marca . Saras
• N. 331,2'60_.L laalvisione -CiasAlvy Limitada.
N.° 398.822 -- Indástria e Comerse 32 - De Aurea Filmes Ltda. -- De Fábrica de Escavas Distinta
N. 0 397.786 - Si. Patrick Auto cio Navico Ltda.
Excluindo-ais papéis impaessos, corno Senis Ltda.
Estufa Ltda..
N.° 400.765 - Editóra Taouyo Liinic:balmenta requerida.
mitada.
N." •379.126 - Delgado - Classe
N.° 408.957 - Expresso Brasileira
36 de António Delgado S.A.
Viação S.A.
Arouivem-se 03 Processos.
N.° 379.336 - Jolly - Classe 41
- De Gabriela Alberta Salveter.
Expediente do Serviço de Recepção
N.° 403.731 - Sua Familia sca
de Informação e Expedição
foraana _a Classe 32 - De Jesuino
RIO. 14 de natio do 1963
A.ntúnio
Figura de MU.N.° 403.732
Notificação
Coute 41 - De S. Nakaya 8r. Cia. •
E'
convidado
Minnesota 1Vlining
de
28-11-1962
4.154
.!
Lei il
N.;" 405.030 --‘"Imbiara cu Carrd- j
Ard Manuhcturing Company - a
Dei'
nho dag Aguas _..'Classe 3!
. =aparecer a este Departameto afim
Decreto 11 9 51.900 - de 10-4-1963
Conside- j
Leenaidos
Thamis
de efetuar o pagamento da taxa firaal
• rindo os impressos. ramo sendo publida patente de Privilégio de' Invenção
O de 19-12-1962
Decreto .11 1.920
cações impresaa.
76.158.
1
N.° .420 245 - Mario Celso Barbode
26-1-1963.
63-2
EMIR
Ordem
de
Serviço
n
s"
EXIGÊNCIAS
se de Miranda - Cumpra a. exigén•
eia.
I
Waldorniro Cam pregher
Junto- a
N.° 422-.418 - Interbra s Imóveis
patente n. 0 56.798
Cumpra a exiAdministração _Ltda. - Cumpra as
gência .
DIVULGAÇÃO N 9 89/
DIVERSOS
N.0 422.532 - José de Almeida
N.
0
3.016
João Povijailli Junior
•
Catinpria
a
exigência.
Ribe.ro
- Torna sem efeito a exigência publiN.°' 4'36.638 - Agájacia. Caers1
cada no Diário Oficial de 25-4,-63.
Ivitsinaaçótta -- Agi L'ada. - Cumpra
PREÇO: Cr$ 150,00
Arquivamento de Processos
a eraaéincia.
N.°-63.790 - Metalúrgica "Falcon"
'Diversos
Limitada.
•
N.° 73.957 - Yoshirni Tanaka.
N.° 389.168 - Aldo - Caneca
N.° 109.980 --a Francisco Flekner.
Incorporação-ao Venda de Inalávei s -- N.° 112.251 - Lauro Fernando tia
Torno sem efeito o daapaeho ds arVENDA:
Silva Serra - Arquivem-to- Os p-ccesquivainento eis qtee a exigência não
tem amparo legal. -Prossiga-se no
Seção de vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
exame doa'pedido.
..xpediente das Divisão:, e Seçtics
republicados por terem .saida com
N.° 414:729 , - Armando Casema
Agincia 1: Minigério da Fazenda
_
'
incorreçOoe
ro Costa - José Altino Silveira Bra•
siliano - Jose Casiroíro Costa e Mi:
Dia 13 de inalo de 1953
taci da Oliveira Junqueira - Pross1Atende-se a pedidOs pelo Serviço de fleembólso Postal
Notificação
es
•
novos
exemplares.
10-Se 4:0513
N. o 377.125 - Coroais Brasil
Uma vez decorrido o prazo de recur- Aguarde-4i.
so previsto pelo artigo 14 da Lei 4.048

IMPOSTO DE RENDA
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de 29 de dezembro de 1961 e mais dez
dias - para eventuais juntadas' de recursos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados
os requerentes abaixo mencionados a
comparecer a eate Departamento a Jim.
do efetuarem o pagamento da taxa
final concerneatea a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo
de sessenta dias - na fcirrna do parágrafo único do artigo 134 do Código
da Propriedade Industrial. .
MARCAS DEFERIDAS

^
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máquinas para cortar e moer legumes
N.°400.248 - Ituveravense - clasNP 404.145 - Polivolt - classe 8
e carne.
se 6 -- Organizaçãa Comercial 'asar I - Polivolt Comércio e Instalações ralcN.° 404.474 - Rilsani1.- classe 38 , ravense S. A. - Art. 93 n.° 4.
tricas Ltda. - Art. 95 n." 10.
Rilsan Brasileira S. A.
I N.° 400.638 - Pronuptia - classe i
Frase de Propaganda Indeferidas
NP 405.104 - Pluma - classe 12 '36 - Henri Micmacher - Art 95 nú- n
-,Tecidos Pluma S. A. - Com exclu. I mero 5.
•
I N.° 377.107 - Veaug
são do garrafas.
[ N.° 401.561 - Araraquarense -, Indástrra AtitomoS.;:ística na Áraer.ca
N.° 404.980 - Interplastic - clas- classe 16 - Iadustrial Construtora Ltina - classes 6 - 21 - Varnsa
se 28 - "Interplastic" S. A. Indústria Araraquarense Ltda. - Art. 95 n.°- 5. S. A. Veículos e máquinas Agrícolas
e Comércio - Com exclusão de esteiN.° 401.6/7- - Commonwealth - - Art. 125 n.° 2.
ras - classe 34 de tapetes.
classe 21 -- Gmeral Steel Caatinga!
N.° 494.372 - Lava Por Si - 'clasCorporation - Arts. 95 n.° 5. •
I se 46 - Rola S. A. hadástrias Qtli n
Insígnia Comercial Deferida
N.° 401.731 - Adega do Mercado' miCaS - Art. 125 u.0
N.° 404.931 - Fircosta - classe - classe 41 - Bar e Restaurante'
Transferi:mia e Alteração de Nome
N. o 375.727 -- Klemm - Helena 35 - Curtome Firrnino Costa S. A. Adaga do Mercado Ltda. - Art. 95
da Titular de Processos
•Art.
109.
n.0 5.
Eleonora Klemm
Classe 36.
Grubima S. A. Pretos e ConstruN.° 404.847 - E - classes 5 - 6
N.° 401.733 - Bauru Diesel - ções - pede para ser .anotada na
N.° 376.148 - Jusioar - Ferragens Carvalho Comércio e Indústria 7 - 11 - 15 - 16- 17 - 40 - classe 21 - Bauru Diesel Automóveis marca Grubima n.° 272.196 a alteraLtda. -- Classe 11 (com exclusão de Fábrica Nacional de Estruturas •Metá- e Acessórios Ltda. - Art. 95 n.° 5.
çã- de nome - Anote-se a alteração da
licas "Edimetal" S. A. - Sem excluluz
N.°. 401.758 - Tecnopeças - clas- time.
N. o 400.110
Fluoroc - Union sividade da letra "E" isoladamente e se 21 - Tecnopeças Ltda. - Art. 95
Laboratórias Trevifai:ma S. A. de acôrdo com o , art. 109 da Código. n.° 11.
I transferência para meu nome da marca
Chimique Belga S.A. - Classe 1.
N.°
401.821
Frank
classe
50
N.° 395.619 - Carpas --a Importa• Sinal de Propaganda Deferido.
Dynamosina téerrai 273.159 - Anote- sEditOra Musical Frank Ltda. •-• se a transferência.
dora o Exportadora Carpar Ltda.:N.°
393.387
Walter
Inger
Classe 41.
Art. 95 n.° 9.
•
Asso Brasileira de Passeie° S. A.
classes 6 - 7 - 8 - 10 - 11 N.° 401.881 - Higienizado - cias- '• - pede para ser anotada nos sinais de
N.° 393.928 - 'Emblemática
Beach Nut laife Severa Inc. - Classe Welter Inger - Art. 121.
se • 23 - João Cleto de Castro Torres propsga.nda: Ceda lata contém milhan.° 41.
- Art. 95 n.° 5.
Nome Comercial Deferido
res de haras da pesquisas (n.° 417.815)
N. ? 389.017 - Pergaminho - SuN.° 401.951 - Klorolatex - classe - Pesquisa aperfeiçoa o melhor Motor
N.°
379.046
Irmãos
Sampaio
Lierdieck S.A. Charutos e Cigarrilhas
mitada - Irmãos Sampaio Ltda. - :8 - aluno Bueno Brandão - rt. 95 Oil (n.° 417.816) - A pesquisa faz a
- Classe 44.
,
n.° 16.
difere-aça (n.° 417.817) - Feliz tOcla
N.° 491.017 - Pisk
Raymond Art. 109 n.° 3.
"
4b2.027 - Cedro - classe 25 a vida com o seu carro (n.° 417.820)
Sorban Negai - Classe 8.
N.° 324.733 - Dl:nage' S. A. Dis- - Indastria Gsmércio e RepreaentaAnote-se as alteracões.
N ° 403.033 - Decaserpil - Qui- tribuidora de Máquinas em Geral - ções Cedro Ltda.a"- Arta 95 n.° 5,
i C1 .3. Cestari Indústria de Óleos Vemio Produtos Químicos Comércio e In- Dimagel S. A. Distribuidora de MáN.° 4a2.044 - Acapulco - clãsso. getais - pedu para ser anotada na
dústria S.A. -- Classe 3.
quinas em Geral - Art. 109 n.° 2.
41 - Irmãos Salton Ltda. - Art. 95 marca Leda n.° 411.743 a alteração de
N.° 394.207 - Api Jouvence --N.° 351.485 - "Sánel" Sociedade
5.
nome - AnoSe-se a alteração de nome.
, Jean Jacqo as Barret de Nrszaris - Nacional de Estacas e Fundações Ltda. n.°N.°
402.045 - Acapulco - classe
destari Indústrias de. Óleos VeClasse 48,
- "Sianel" Sociedade Nacional de Er. 42 - Irmãos Salton Ltda. - Art. 95'
Ratais - pada para ser anotada na
N.° 401.454 - Appassionato - Da tacos e Fundações Ltda. - Art. 109 n.° 5.
de
Milies Comércio e Indústria de Roo- n.° 3.
N.° 402.046 - Acalmia° - classe marca Leda na' 411.742 'a alteração
pas S.A. - Classe 36 (com exclusao nulo de Estabelecimento De-Ierido 43 -'Irmãos Saltou Ltda. - Art. 93 1101113 - Anote-se a alteração de nome.
Cia. Cestari 1,ndústria e Óleos Vede suportes; .
gritais
- pede para ser anotada na
N.° 352.646 - Galeria Itapetininga
N.° 401.909 - asara Su PP I Y N.0.402.043 - Harnpico classe
Aeso SuNny cio Brasil Importação e - classe 33 - Varan Kentenedjian 42 - Irmãos Salton Ltda. - Art. 954 marca Clarim r.-.0 411.741 a alteração de nome - Anote-se a alteração
Axpartação Ltda. - Classe 21 (consi- - Art. 117 n.° 1.
nP 5.
nome.
desando se integrantes dos automóveis 1 • N.° 368.148 - Fernão Dias Paes
N." 402.034- - Z - classe 36 - • deTriumph-tniveraa
G.M,B.H. ov::Ses oxe:uídas as máquinas e mo- s - classe 33 - Auto Mecânica rernão Elia Salsa - Art. 95 tiP 5.
seu ' nome das mar
Dias Paes Ltda. - Art. 117 n.° 1.
sores as partes reivindicadas.
N.° 402.121 - Nuvot'e - classe 36 transferência para
N. o 401.940 - Vicotec - Vicotea •N.° 369.596 - "Decai" Despachos - Indústria e Comércio de Tecelagem cas Ephinir n.° 421.475 - Sphanx núCornet-na e Representações Ltda. - I de Exportação Importação e Cabota- em Geral Dou-Tex Ltda. ,- Art. 95' mero 421.476 - Sphinx n.° 421.477
- Sph'nx n.° 421.478 - Ar.otem-se as
Classe b (considerando-se incluída gen' - classe 33 - Mario Barci - n.° 5.
pois de parias a expressão integrantes)» Art. 117 n.° 1.
N.° 402.335 - Micawoods - classe' transferências.
N.° 402.333 - Reliance - tmp. N.° 405.237 - POsto Guaratiba -- 4 -- Imp. Exp. Micarwoods Ltda. Exigéncias
Mercantil Relance Ltda. -- Clas. 21, classes 33 - 47.- Fernando de Oli- Art. 95 is.°
NP
462.566
- VeCer Paisl ta
N.° 402.337 - Pirtcicabana - vais; IStiorgado - Art. 117 n.° 1.
N.° 402.726 - Wheel Parts Compra a exigenc:a.
Viaçao Piracicabana S.A. - Chis. 50.
N.o 405.018 - Instituto Santa T,_ classe 39 - Nelson de Menezes N.° 422.989 - Mercearia Santa
N,° 402.300 -- El Gabai - Res. cia - classe 33 - Esmersida C. 011- Art. 95 nP 5.
Terezinha Ltda. -- Cumpra a exigemtaurante e Confeitaria El Geba' Ltda. valsa - Art. 117 nP 1.
N.° 402.862 - Bronzaao - classe 5 cia.
.- Classe 41,
! N.o 404.736 - Pedro Persiana -- - Comercial de Ferro Aço e FerraPrades es Garcia
N.° 422.988
N." 401.969 - King's Tur - .classe 33 - Sentinela Organização de mentas "Bronzaço" Ltda. - Art. 95
Ltda. - Cumpra a exigência.
King's Tur Agência Geral de Pas-• Marcas e Patentes - Art. 117 n.° 1. nP 5.
N.° 422.855 - Pub!Icid-de S. C.
sageris Ltda. - Classe 50.
NP 396.269 - Adegas Populares
N.° 390.821 - Cebede - classe 36 Ltda. - Cumpra a exig-ância.
N.° 402.320 - 'Cobrantil - Co- lasse 43 - Adegas Populares Ltda. N.° 422.863 - Indústria e Comércio
- Cebede Indústria e Comércio de
brantil Cia. Brasileira Financial lince. Art. 117.
Ubatuba S. A. - Cumpra a exigênConfecções Ltda. - Art. 95 n.°. 4.
binária o Mercantil - Classe 50.
N.° 403.705 L-• Edifício Santa FiloN.° 394.476 - Metas ---> classe 32' cia.
•
.
N.° 322.451 - Cachoeira - Co- mana - classe 33 - Os Condôminos - Natalicio Bezerra da Silva.
.
N.° 422.952 - Fábrica de Doces
operativa de Laticínios de Cachoeira do Edifício Santa Filomena - AstiN.° 395.527 - Himberer - clas- Confirma Ltda. - Cumpra 'a exigênraulista - Classe 41 (considerando-se go 117 n.° 4.
•
se 43 - Weinmann & Cia. Ltda.
cia.
como distintiva a forma de represen•
N.° 401.890 - Asseptizodo Marcas Indeferidas
422.978
- 5am:que Adminir
N.°
tação ria marca).
classe 23 - João Cleto de Castro Tom- tração 1e Comércio e Indústria Ltda. N.' 375.141
Jawa Z. C. - • N.° 395.350. - Uyba
classe. 21 res - Art. 95 r.° 5.
Cumpra a exigência.
Zavosiy 9, Ksetne Narod,0 Podnik
N.° 433 007 - Paranaense - clasUsibis Industrial latria,
N.° ' 422.977 - Samique Adminia.
Classe 6.'
I N.° 365,439 - Brasília - classe 50 se 48 - A. Benelli S. A. Indústria tração de Comércio e Inclinaria Ltda.
.N.° 381.614 - Coardrata - Coe
Comércio
Art.
95
n.°
5.
•
Auto
Viação
Brasília
Ltda.
•
- Cumpra a exigência.
• mercial Impsttadora Combate S. A. N.° 403.259 - Dumelhor - classe
N.? 380.636 - Condorier - crasse
N.° 422.975 - Attilio Capurso classe 8 (cem exclusão de cachimbos 11 - Ferrageras Condorfer Ltda.
, 3 - R:smos 8s Tarichi - Art. 95 nú- Cumpra a exigência.
•- distribuidor, freios de mão , e freios I N.° ,395.026 - Cindufer - classe mero 16. '
N.° 422.974 - S. A. Martinalli Inde pé).
•
•
N.° 403.725 - Proauto - classe 8 dustrial
5 - Cindufer Comércio e Indústria de
Cumára
Salineira Samie
N.° 387.233 - Ignivelux - João Ferro e Aço Ltda.
,
- Representações Proauto S. A. - a exigência.
da Cruz Ribeiro - Classe 46.
Art.
95
In°
16.
N.° 400.409 - Alentejo - classe 31
N.° 422.973 - Indúntrias de BebiN.° 393.161 - A Invulnerável - I- Cortiças
N.° 403.726 - Proauto - classe 6 das Mundial Ltda. - Cumpra a exiAlentejo Ltda. - Art. 95
Classe 16 - De A Invulnerável Bra- Representações Proauto S. A. - gência.
sileira ' Sociedade Anônima'. e '0.° 7.
Art. 95 n.° 16.
N.° 400.525 - Alemã - classe 8
Estruturas Metálicas.
N .° 422.971 - Auto Passo Avenida
N.° 403.758 - Metalchapa - elas- Ltda.Optica
Alemã
Ltda.
-Art.
95
n.°
7.
N.° 402.720 - Camman-Care
Cumpra a exigência,
16.
95
na5
se
5
Metalchapa
Art.
classe :12 - Ven Valkenburçh Nooger N.° 430.588 - Biblioteca de Admi.
N.° 422.966 - Kikuo Mor/ N.°
403.5a9
D'Andretta
-ciasaistração, Municipal --s classe 32
8s Neville Inc.
Cumpra i exigência. •
404.253 - Aerofona - classe 8 ;Instituto Brasileiro de Administração 1 se 16 ' --L Indústria e Comércio de
N.° 404.253
NP 422.965 - .C.emisséria Santa
I Cald'Andretta Ltda. - Art. 95 n.° 16. Luiza S.
- Jose! Mroz - Com earelosão de I Municipal - Art. 95 n.° 4. Cumpra; a exigência.
esc
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N.° 422.962 Tijolo Relâmpago
Indátria e Comércio Ltda. -. Cumpra
a .exigênc:a..
N» 422.953 -- . EditOra Santos Sirva
Ltda. - CuMpra a exig,encia.
N.° 422:952 - Gráfica Divino
Cumpra :a -exigência.
miiada
N.° 423.078 -. Frimisa Irrigorífico
-Casais Ltda. --- Cumpro a exigência.
N» 423.4.5 - Justinieno Nogueira
- Cempra a exigência.
N." 423.483 - Associação BrasileiElegância Maeculina (A. 'S. E.
ra
- Cumpra e exigência.
N» 423.491 -. Organização Científica Fz.nnac:etica Puglieae Ltda. (Orcif -rma) - Cumpra a. exigência.
Fc.rbwerke Hoechst
- N." 403.189
' Llaiianaecellschaft Vorki Meister LuCumpra e exigênBraning
cus
cia.
N» 420.852 - Cooperativa Central
de /aticinios da Região Sudeste do Rio
do Sul Ltda. - Cumpra a exiericra.
Nz° 421.338 - Conde • Francisco
Cumpra a exigênMatarazza_ Junior
cia.
N.° 422.405 - Chainfico Importa-.
ção e Participações Industriais Ltda. Cumpra a exigência. . •
.
•
N.° 422.441 .Química Intercontimental Farmacêutica -Ltda. - Cumpra
a exigência.
N.° 422.903 - Afirma Cohidra S.A.
Hidráulica e Terraplenagem - Cumpra a exigência:
N.° 434.749 - Romildo Bosquiero
e Aliaerino Clevelone-Cumpra a edgência.
N.° 435.687 - Fonomusic Transmiseões Musicais Ltda. - 'Cumpra
a exigência.
N° 589.289 - Spojene,
Kovcpriuníslove- Zavody Narodni Podnik a-- Cumpra a exigência.
N.° 583.403 - Amarace Corporation -- Cumpra a exigência.
DIVERSOS
•

.
•

SiemensiSchuckertwerke Aktiengeselischaft - no pedido de apostila da
marca "S S" - n.° 236.682 - Façase a seguinte apostila o presente registro vigorará até 26.4.1970 Quanto ao alegado de fls, 15 nada
há que deferir uma vez que os artigos citadoe não foram excluídos do
R. 269.995 - (T, 46.103).
Isolamentos Modernos Ltda. - Nopedido de apostila da marca: Chafer
ri .° 274.776 ---' Anote-se Mediante
tipo tile o contrato de exploração a
ferver do Isolamentos Modernos Ltda.
já averbados no registro anterior_ n.°
15).228.
Laminação Nacional ' de Metais S.
A. - no pedido de alteração de, nome 'da marca n .° 272.805_ - Nada
há que deferir quanto ao pedido .de
anotaeão de fls. 8 por se tratar- de
nome comercial.
N.° 158.536 7- Renato Rizzo
;Arquive-se.
I N.° 348.523 - Quimiofarma Ltda.
a-. Arquive-se.
- N.° 365.862 - São Paulo Light
S. A. Serviços de Eletricidade Arquive-se.
N.° 339.508 -- Telesom Rádios e
'Aparelhos Elétricos Ltda. - Arquive-se.

.

.

I N.° 523.065 - Livraria Editora
vila Rica Ltda. - Prossiga=se iarniaé'm na classe 50. ,.
N.° 423.064 -- Elias Aun as Cia.
Ltda. -- , Prossiga7m
também ma elae.
eis 33.
:,
1
•

Agencia Marítima
N.° 437.565
Luma Ltda. - •guarde-Se.
N.° 422.766 - -7- Textil Colher S.
A. - Prossiga-se com exclusão de
panos de . algodão para limpeza de
moveis.
N.° 396.613
M. I. L. Mineração Ita Ltda. - Arquive-ie.
N.° 422.710 - Bar e Restaurante
Kilt Cleb Ltda. - Prossiga-se sem
exclusividade de weisby.
PRORROGAÇÃO DE PROCESSOS
N.° 5C3.407 - Atlas --- classe 1
-- Atlas Preservative .Cempany LimiMd. - Prorrogue-se o registro.
N.° 583.540 - Canada - classe:
41 - Canada Dry Corporation Prorrogue-se o regiatro.
-N.° 533.546 - Canicy - classe:
43'- The Procter Gamble- Compenv - Prorrogue-se o reg!stro.
N.° 583,561 - Lutador - classe:
42 - Coope.rativa Vinícula Santo Antonio Ltda. - Prorrogue-se o regisa

çii-O de contrato de exploração a fa- -- S. A. Moinho Santista Indástriaci
vor de Companhia Brasileira 'de Li- Gerais - oposição ao termo 108.876:
nhas para Cos.er - por despacho privilegio de invenção de: Ciba Soa
de 12.11.56. proc. 3.867-55.
ciete Anonyme
Ciba Aktiengsells.
chaft.
•
PRORROGAÇÃO DE SINAL
Sindicato-'da Indústria de Cerâmica
DE PROPAGANDA
da LCIICA de Pó-de-Pedra' - oposi-•
ção. ao termo 110.961 privilégio
N.° 568.915 - Emblemática
classes': 6, 23, 24, 35, 36, 37 a--"A. de invenção de Wladimir Sulec.tachew.
General Electric Company, - opoJ. Renner S. A. Indústria do Vessição ao têrmo 115.153 - modelo
tuário - Prorrogue-ao o regirtro.
de utilidade de Paulo Schrader.
PRORROGAÇÃO DE TITULO
DE ESTABELECIMENTO
Privilégio de Invenção
N.° 579.786 - Farnaácia Drogaria
e Laboratório "Saturno" - classes:
TERMO N.° 137.355
3 e 48 -7 Saturnino Pereira - Prorrogue-se o registro. •
De 22 de março de 1962

Modelo Industrial "Nôvo =dedo de pedra de giz".
Bruno Bal-Araelli Neto - São
Paulo.
1. 0 Nôvo
cdêlo de pedra de

NOTIC'AREO opo5içaos

Salim - Badra S. A. - ManufaN.° 583.567 - Vinking Casing - turas Metálicas - Oposição ao Verclasse: 41 - Union Carbide Corpo- ' mo 78.714 '- privilégio de invenção
ration -- Prorrogue-te o registro. do Jaime Colora Grau..
R. B. - Resistências Brasileiras
Com contrato de exploração a favor
de Vinsking do Braril S. A. Indús- S. A. - opozição ao_ termo 90.633:
tria e Comércio derpacho 30.5.60. privilégio de Invenção de Con-tanta
Eletrônica Ltda.
Pet. 35.135-59.
Cia. Bras/eira .cle Plásticos Kop•
N.° 583.568 - Kibon - classe:
40 - Kibon S. A. (Indústrias Ali- pare - oposição ao termo 90.784:
mentícias) - Prorrogue-se o regis- privilégio de invençãaf: de Bakol S.
A. Indústria e Comércio.
tro.
Leivas - Leite S. A. Indústrias
N.° 583.570 - Rubrex - classe: Químicas e Biológicas - Oposição
47 - Socony ,Mobil Oil Company ao termo 93.244: privilégio de invenInc. - Prorrogue-se o registro. Com ção de: Commonwealth Scientific And
contrato de exploração a favor de Induatriá Research Organization.
•
Mobil Oil do Brasil Indústria e CoIndústrias Brasileiras Eletrametamércio Ltda. Despacho 11,12.61. - Itirgicas S. A. - oposição ao termo
Pet. 37.258-61.
100.564: modelo de utilidade: de
- N.° 583.571 - Maratild - classe: Panayotis: E, F. S. .Tratio.
3 - Produtos Rache Químicos e FarComissão Nacional da Energia Numacêuticos S. A. - Prorrogue-se o clear. - oposição ao termo 101.106:
registro.
privilégio de invenção de Rio Tinto
N.° 583.598 - Emblemática - Management .Services Limited.
O Escritório Central de Marcas e
classe: Liniitcd
- Prorrogue-se o registro com aver- Patentes - oposição ao termo 101.311
bação de contrato de ,exploração a fa- .- modelo de utilidade do requerente
vor de Cia. Brasileira da Linhas Pra - Alio Alessandra: Giudici e Mario
Coser no despacho de 21.11.60 Pet. Girolimetti:
S. A. Tubos Bra:ilit - opoeiç'ao
20.847-59.
N.° 583.6p - Sam Glace - clas- ao têrmo 104.565: -privilégio de inse: 22 -- J. & P. 'Costa Limited - venção de Orestes Gebella Guzman.
De Millue Comércio e Indústria de
Prorrogue-se o registro.
Roupas S. A. - oposição ao terno:
N. 583.6z1 -- Corrente - classe 108.672 - modelo de utilidade de:
22 - J._ 8s P. Coats Lirnited
Confecções Oriente Ltda., e Lucille
Prorrogue-se o, registro com averba-' Valliere.
....1.111••• •

ris.,

a

..,••••••

IMPÔSTO
DO SÊLO
.

•
ConsOdação baixada com
e Decreto ne 4:5.421, de 12 de
fevereiro de 1559. - Gircu!ar
e." 6 -de I9 de fevereiro de 1959,
do Mimara° da Paaenda.

DIVULGAÇÃO N.° 810\
PreçO: Cr$

•

4a,00

•

giz. caracte:.1... J csmpreender
Inicialmente um pe.:".estal de base,
formado em. dois • trecho-4 super-,
postos, o inferior cilidrico e e supezior tronco-c5nico, ambos aproximadamente de merma . altura..
pedestal êste que suporta . superiormente a pedra própria.mente
dita, em formato de ovo' e ver •
cal alongado, truncado inferiormente, e provido de dois recortes
laterais verticak, retangularea e
opostos, constituinte& de nichos
reentrantes; e no interior de cada
-recorte lateral ou nicho, 4.r.oitzdo
sôbre uma pla4aforma retangular
com cantos chonfra.dos recurva..
damente, e-ando prevista uma figura em relevo. representativa da
imagem de Santo Antonio, sega.
rando numa das mãos um como de
lírio, e tendo na outra um rosário
pendente, a Bíblia, e sôbre e:ta a
figura 'também em relêvo representativa -da imagem do Menino
Jesus'; tudo substancialmente como
descrito e ilustrado nos desenhos
anexos..

I

- TÊRMO N. o 137 398
De 23 de março de 1962
Modelo Industrial "'Original mo. dèlo de calçado infantil"
1 ' Duraccna S.A. Indú-tria e Co.
mérdo -- São P:I
n

A VENDA:

Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1
Agência ti Ministério á, Fazenda
Atende-se a
n•n•••••nnn1

pedidos pelo Serviço . de Reenibálso Postal
•••nnn•nn•

; • 1.° Orl ,, , ,, ciii,...343
infantil, feito e.-,ni • i; _a , cinie,
te
material plástico, , caracterizada
por ter o solado de altura conf.

.I

,
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TÊ.RMO 1,49 137.401
ligadas por sua vez entre si por
tante, apenas com o salto um paw rebaixada, onde é prevista. na sua
vez
entre
si
por
quotro
hastes
parte
correspondente
á
sola,
uma
supea
lace
De 23 de março de 1%2
co mais alto, e tendo
rior, que corresponderia à palmia pluralidade de saliências quadran- laterais, componentes de um retânModelo
Industrial _"Or:giibil Mch
gulo;
tudo
substancialmente
como
lha, inteirãmente rugosa, com ex- guiares. dispostas em três séries
ceção apenas de área extrema longitudinais, sendo duas laterais, descrito e ilustrado nos desenhos duo de Cadeira".
Trol Sociedade Anne ,.,:t I aciú,trut
posterior lisa, com conto"rno inter- acompanhando G contôrno da sola, anexos.
•
e CocriSrcio
São Peet!..
no em V, e inteiramente contor- e uma, central, comportando unia
nada por uma linha de curtos seg. saliência circular extrema, e tôdas
TÊRMO N' 137.403
mentos salientes 'uma estreita fai- elas separadas do entronque por
xa periférica, de superfície rugo- uma saliência transversal, retanDe- 23 de • março - de 1962
sa, alargada apenas em- trechos gular e suavemente recurvada; e
Modelo Industrial "Original
mo.
extremos anterior e posterior, fai- Internamente à mesma faixa peri- dêlo
de Sandália".
xa esta delimitadora de grande férica sendo previstos. na região
átea central rebaixada, subdividi- do enfranque, uma saliência trans"DuraCOUr''' Sociedade Anônima
da na região do enfranque, por versal retangular, e na do salto, Indústria e Comércio — São Paulo.
• 116;1
duas -faixas transversais recurva- cinco outras saliências quadranguiares,
dispostas
uma
central,
ladas, interligadas por curta faixa
V') °ripai:11 rrtorP.I.lo de caieira
central longitudinal, em duas deadas pelas quatro restantes; e
"caracterizado por compreender ini.
áreas separadas correspondentes finalmente a parte de corte da
cialmente a armação suporte, feita
ao salto e sola, estas providas res- sandália sendo formada por uma
em hastes tubtdares, e formada, na
pectivamente de duas e cinco fai- única e larga faixa transversal anregião do assento, por um quadro
xas transversais paralelas e sali- terior, com bordas engrossadas,
substancialmente retangular, com os
ente; tôdas de superfície rugosa tendo a superfície Inteiramente
cantos e o lateral posterior arredone não atingindo a faixa periférica; rugosa, e dela salientando-se uma
dados, quadro éste do qual partem
e por sua vez, o corte do calçado pluralidade de estréias de quatro
inferiormente quatro pês retilineos de
pontas,
orientadas
segundo
linhas
compreendendo inicialmente a
apoio, levemente cônicos, os posteparte anterior, de cobertura para paralelas, e tocando-se umas às
riores mais inclinados lateralmente
os dedos e peito do pé, provida de outras pelas pontas, cada estréia
que os anteriores, e todos prol, idoa
reis aberturas. laterais triangela- sendo provida de um pequeno oride calços antiderrapantes extremos; e
res, dispostas três de cada lado e fício central circular; tudo subsdo lateral posterior recurvado do
tancialmente
como
descrito
e
ilusmais um prolongamento central
referido quadro partindo superior- ••
trado
nos
desenhos
anexos.
posf;erior, com duas aberturas lamente duas . hastes de suporte para
terais ovaladas, e tôda a borda—lio encbsta, ambas com trechos iniciais
vre e engrossada da dita parte
recurvados, seguidos por trechos Te.
Taa15,40 N. 137.402
com prolongamento, e mais as
tilineas abertos em V para o alto;
aberturas triangulares e ainda usa
: De 23 de Março de 1963
e o assento e encõsto formando peça
iriso central longitudinal, sendo I
única, o primeiro de formato subsModelo
Industrial
"Novo
Modelo
contornados per linha de acamam
tancialmente retangular, com as borde
Cadeira".
tos salientes imitando pospontos
1') Original modelo de sandália, das laterais e anterior reviradas pade costura; e finalmente a parte
Trol Sociedade Anónima Ind,istria feita em borracha, material plástico ra baixo, e provido, em sua superdo corte compreendendo ainda e Comércio — São Paedo.
• ou similar, Caracterizada por ter o fície, de duas depressões longitucli- •
uma cobertura lateral e poaterior
•solado em peça única, com largura reais, formadoras de elevação mediapara o calcanhar, provida de um
.suavemente , crescente do entranque na; e finalmente o encesto tendo forcurto prolongamento lateral anteaté o calcanhar, e apenas coai dois mato trapezoidal inivertido, com as,
rior, com fivela extrema, na qual
frizos extremos, contornantes de to- bordas laterais e superior reviradas
se encaixa a extremidade de uma
da a volta, solado este com a face para trás, esta última tendo uns trelonga tira, prolongada do lateral
inferior provida de estreita Faixa cho central suavemente reentrante,
opa- to, e passante através de
periférica, de superfície rugosa, do- ladeado por duas saliências arredonaberturas ovaladas prevista na
tada apenas de alargamento extremo dadas, encóstu éste ainda dotado de
Tabta Cent*P': tildo substa.ndalanterior, na região da biqueira. dois grande abertura trapezoidal interna. .
mente como descrito e flagrado
laterais na região do entranque, e partindo ao nivel do assento, e ten.
nos desenhos anexos:
três saliências triangulares voltadas do cantos e laterais suave:tu:nue ar——
TtRmo N. o 137.400
De 23 de março de 1982
alodélo Industriai "altavo modêlo de sandália.
Duracor S.A. Indústria e CoPuno.
r. a:-rr i
,•
1°) Novo modelo sie cadeira.
Laracterizado por ter o assento e o
recosto formados em peça única, o
. , ssento tendo a borda anterior ligeiramente revirada para baixo, e
vtG e .
ainda provido, em sua superfície, de
fel- duas leves- depressões longitudinais,
1 Ntevo zce e
ia em material plástico, caracteri- delimitadoras de uma pequena elevação mediana " e o enceisto sendo
autdo iniciaimente par ter a tola suavemente
inclinado para traz,
rópriamente dita e o salto . em recurvando transversalmente, e ainda
altura
sua-!
; aia única peça. com
emente crescente (...iisde neZ.tran-. rro/oagando-se de ambos os lados,
,jue até o calcanhar, provida ape- formando os laterais substancialmente
nas de dois frisos extremos, can- triangulares, partindo de sua extret.ornantes e tada a volta, peÇa midade superior, alargandirse :suavee Ia com a face superior inteira mente' até a linha de intersecção com
alente ruacua. canaaexceção ape- o assento, e dai estreitand~ leté a
nas de duas á.reaa :extrai/na' lisas borda anterior clêsta: • ira iace infe(1,e contornos interno ernaV, com rior do assento, salientando-se quarecurvadas; t-- -na faca tufe- tro .curtos ,suportes' cilindrico- tubv
ator do :Alado sendo prevista uma lares, onde se encaixam, quatro pés
aarcita çaixa periférica, de super- t retilíneos e inclitia43S, de 'configura5. cie • a. apenas cornam aiar-i, ção ;eyerneute cónica, e com Regue-,
a....rrien to r.!x tremo"' ^fUtfalet.,eotreS-1 nos ' eSféricos 'ipéà-'ésteS'
Pandente à biquelnaítfaixa.edarale- interligados a pequena distância do
duas hastes
diagbonai•,
lantadora de grantia (3.,Te11CVi,19.d assnto
•-•••
•.•,•••••
.• • - - M•141.1~•

para dentro, sendo duas • laterais e redondados; tudo substancialmente ocuma central posterior, na região do mo descrito e ilustrado nos desenhos
salto; e a dita faixa periférica deli- anexos.
mitando, na face inferior do solado.
uma grande área central rebaixada,
Tg R1V10 N.° 137.405
onde são previstas, nit parte dia l salto, quatro saliências em V, dispostas
De 23 de março de 1962
em cruz, das quais a mais . interna
Modelo Industrial — "Nova ~dóprolonga-se ao longo de tôda a sola,
formando uma oval, separada do lo de calçado feminino".
ente-migue por faixa transversal, c
"Duracour" S. A. Indústria e Coem calo interior é prevista uma série IlléTC10
S. Paulo:
V,
pade' salièncias transversais em
ralelas e igualmente distanciadas; e
a parte do corte "sendo formada por
uma única tira em V, • provida de
bordas laterais engrossadas. bem como de grupos de três frizos salientes próximos a aquelas, tira esta
provida, em cada, ramo, - de uma
série de faixas transversais extremas,
tia
arquadas e superpostas, bem corno
de uma linha central de pequenos
losangos salientes, e tendo no cen1." — N'Ovo rrrodélu de calçado tatro um ornato saliente representativo minino, previsto para ser feito em pede um par olhos, o nariz, um ça &doa, de material plástico caracfrizo em V e a ?agua de uma ca- terizado inicistrhente por ter o solareta; e ainda a mesma tira tendo 1 do formado peia sola propriamente
arn rolongamento central anterior, dita, de pequena altura, e o salto,
partindo de seu vértice e terminando um pouco mais •. afro, com passagem
em botão circlular, ligado ao solado daquela para as-te através de trecho
por haste vertical de suporte, botão intermediário com contarno inferior
este provido - pequena saliência rasvernente recurvado todos
'eles
central circular. ladeada 'POr duas ~dr. prevista uma .dergada' canaleta
laterais eia meia j ua, co rilPequeno eontornante, próxima' 1 bbrda inférior;
dèntê voltádb p'ar;" dCdtro; tudo fe ntt" face inferior do' 'selado sondo
rubstancialmente como descrito , e 'previstri-unta . estre/t% `faixa periférica
• •regelo, que se alarga apenas
i l ustrado nos . ciesetà25_,
tas
.•
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abo extremo anterior correspondente
b:queira, e delimiladora de grande
área central rebaixada, subdividida
por nova e e,streita faixa saliente, partindo do lado interno da sola, recurvanddo-se suavemente, sac enfr,enque, e
terminando em grande V de ramos
recurvados, voltado para a região do
salto. Oco: no interior do qual são
previstas quatro paredes triangulares
de .refOrço, ' dispostas em cruz; ,e , na
parte da sola, sendo previsto um relevo formado por sete estrelas de
quatro pontas, dispostas em grupos
transversais de duas, e a última isolada, cada grupo tendo inteecalada
uma saliência alongada, de formato
hexagonal; e a face superior, do solado sendo inteiramente rugosa, com
exceção de duas_ áreas extremas lisas,
com contornos internos em V. ladeedos por segmentos salientes interrompido& à semelhança le pespontas de
costura; e o corte ri, calçado sendo
formado por faixa tr. lsversal ante- ror, de largura decreteente dos laterais para o - centro, e ptervida de duas
nervuras centra-is transversais, bem
como de seguimentos interrompidos de
contOrno, e mais uma outra faixa na
região correspondente ao peito do pá,
•tende; menor largura que a primeira,
com seguimentos interrompidos de cai-IV:imo, faixas estas interligadas centralmente., por trança retorcida, com
os extremos partindo juntos da faixa
superior e abrindo-te em anel sôbre
a faixa anterior; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

TÊRMO N° 137.279
De 20 de março de 19e2
Requerente: S. A. Indústrias Reunidas F. Matarazzo — São Paulo.
•

Titulo: Novo e or gelai ornamental
para tecidos — Modelo industrial.
1. 0 — "NU° e original Desenho
para Tecidos", cru caras contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando xadrez, formado per ;meio de listres Verticais e horizontais, de 44mm de largura cada uma, em côr clara e escura,
dispostos de tal forma que as listras
escuras ---. horizontais e verticais —
se sobrepõem às listras deras nos
mesmos sentidos, de maneira que justamente o cruzamento cle-tat fica
dentro do quadrado limitado pelas
listres escuras. Dessa disPosieão de
listres resulta a formação de pequenos quadrados brancos, de reserva do
fundo, dentro dos quais existem quatro manchas redondas, irregulares, de
10 a 14rnm de diâmetro. manchas estas apresentadas em duas' cores la:rn
sendo que estas mesmas manchas são
estampadas em sobreposição em t6TÊRMO N.° 137.425
escuras e dispostas de fornes' ' rsgu'ar
Depositada em 23 de março de das ai listras, em duas fileiras e em'
forma simétrica. Todo o conjunto
1962.
eeecutado em quatro cores sabre o
i fundo branco. Total de 2 pontos.
Requerente; Walter Zurabano
São Paulo.

Titulo: "Nova e original Configuração ornamental aplicada a martelos
acionadores de cargas explosivas".
1. 0 — "Nova e original configura-

ção ornamental aplicada a martelos
acionadores de cargas" explosivas",
caracterizado pelo . fato de apresentar
er o corpo principal , e.onstituido por três
partes, a primeira tronco-cônica, com
base menor voltad_a para baixo, junto a anel recartilhado e dotado de
apêndice lateral com projeção superior, sendo que acima deete, a partir
da zona mediana até o tôpo maior
--da peça tronco-cônica se apresenta sa.
Bacia longitudinal, enquanto que a
segunda peça constitUtiva do -corpo
do martelo se apresenta cilíndrica,
além da qual ae encontrando a Ultima peça na forma de ogiva, isto é,
• cônica com tapo arredondado, sendo
que a esta peça, e lateralmente, se
fixa cabo ou empen
hadeira dotado
anteriormente de ondulados e junto
à bem gatilho em forma de tecla.
--, Total de 2 pontos
-
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ta sendo solidária a uma peça transversal inferior, de secção trapezaidal,
com dos prolongamentos axiais opostos, portadores de -pequenas rodas extremas laterais; é da dita peça trapezoidal salientando-se central e pose
terio*--- e' uma longa haste retilínea
e lcom terminal em T; tudo
sub sa a:mente como descrito e ilustrado nos desenhos • anexos.

na região do calcanhar, de um trecho

vertical liso, com largura suavemente
decrescente para o alto, e apenas dotado de segmentos interrompidos de
contórno imitando linhas de costura,
trecho este que se continua por estrel.
ta faixa também lisa, com linha de
segmentos interrompidos, e contornante da borda superior do calçado até a
altura do enfranque; e a parte anterior do corte formando um bico extremo voltado para o peito do pé, can.
TERMO N 9 137.411
tornando também por falsca lisa, atra
linha de segmentos interrompidos imi' De 23 de março de 1962
tando costura, e que se continua por
Modelo industrial: aNtivo modelo de pequenos trechos laterais. estes :ritossaLo plástico",
ligados por longa faixa contar:imite
Trol, Sociedade Anónima, Indústria . da biqueira do calçado. fechando uma
área inteiramente provida cie pequenos
e Comérc io — São Paulo.,
orificios circulares e mais uma pluralidade de pequenas saliencias aproximadamente losangulares, tais saliências
sendo igualmente previstas em téala a
parte restante do torta; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos
desenhos anexos.
TERMO N 9 137.414
De 23 de março de11962
Modelo Industiaal «NU ° Modelo cif
Calçado Esportivo>.

aDuracoura Sociedade Anónima In.
saco plás- dtistria e CornériOo — São Paulo.
tico, caracterizado -por apresentar-se
com. a configuração prismática retilinea. -de secção quadrada, tendo ambas
as bases fechadas e as faces lateaais
com arestas e az:latos suavemente arredondados, à semelhança de uma lata
de paredes flexíveis; e da base superior salientando-se centralmente um
curto • pescoço cilíndrico, da pequeno
diâmetro, sôbre o qual aplica-se um
tamnão ou cápsula, também- ',iadrico;
1 0 — Nõvo !nadai() de calçado estudo substanealmente como desclito e portivo, ou tcluteira> como é cotoui lutrado nos desenhos anexos.
nente conhec:do, e feito em material
'futico, caracterizado inicialmente por
TERMO Na 137.409
o solado inteiramente liso, apenas
TERMO Na 137.413
provido de oito blocos tronco-cônicos
- De 23 de março de 1962
.
salientes, dispostos transversalmente nós
De 23 de março de 1962
Modelo Industrial: "Nevo :nodlo
pares, sendo três déles na parte antede mesa elevadora hidráulica".
Modelo industrial "Original modelo rior ou correspondente à planta do pé,
de
calçado
masculino".
e o último na região posterior ou do
Peças e Acessórios Zeloso Limitada,
São .Paulo.
"Duracour" Sociedade Anónima, In- calcanhar, blocos, éstes dotados, na
fa . e inferior, de uma série de pequedústria e Comércio — São Paulo.
.VIG 1
nos pontos salientes; e a -parte do carModelo industrial.
te, que é do tipo fechado, cobrindo
inteiramente o pé, apresentando-se com
•-•.0`,Z.r1--.superf:cie. inteiramente rugosa, ' tendo a
biqueira dotada de uma linha dupla e
extrema de pequenos segmentos salientes, imitando prespontos de costura, e
separada da parte restante por uma
faixa transversal lisa, também cana
,
prespontos laterais; e da dita faixa
rir. 2
— Original modelo cie calçane transversal partindo centralmente duas
1 9 -- Nevo modelo de mesa eleva- masculino, feito em peça única, de ma- novas faixas lisas paralelas, com iguais
dora hidráulica; caracterizado por ter terial plástico, caracterizado inicialmen- segmentos ou prespontos salientes lateo tampo plano retangular, , provido de te pelo fato de tanto a sola prõpria- sais, e subindo pelo peito do pé, onde
largas abas laterais contornantes,
mente dita como o salto serem provi- são providas de pares de orifícios para
ortegonsilmente para baixo, e dos de linha central longitudinal em aplicação do =anilho, faixas estas co'sustentado por doi; pares laterais de zig =zag, da qual partem duas aéries brindo ingua interna, e prosseguinpés retilíneos, cruzados em X, e dis- laterais de* frizos retilíneos salientes, do contornando as bordas superiores do'
postos excentricamente em relação ao paralelos entre si em cada série e calçado até unirem-'se na parte postetampo, os posteriores articulados em orientados inclinadamente segundo duas rior, onde é . prevista nov afalxa lisa
ponto fixo da face Inferior do mesmo. direções opostas, frizos éstes cobrindo e vertical, ,substancialmente triangular,
e os anteriores deslisantes sob a dita tócla a região da' sola e • salto, com com linhas 'duplas de prespontos lateé
face; e os referidos. pés anteriores sen- exceção apenas de duas áreas extre- rais; e sabre a qual prevista
uma alça
do providos inferiormente de roda,ex- mas, de superfície rugosa, a sola sen- saliente, próxima à ' extremidade infetreinas latçrais. interligadas por Lixo do separada do enfranque por um fri- rior; e finalmente, em cada lateral do
transversal, deste salientando-se cen, Za transversal saliente aberto em. Ve calçado; ' sendo prèvistas trés novas
tralmente a capa cilíndrica de um pis- e o _salto sendça dotado de uma série faixas lisas, Suavemente recurvadas,
Tio' hidráulico, tende a baste articula- de alojamentos cilíndricos *ao longo de partindo inferiormente na altura do enda superiormente na 'face falarior do .stia* espessura, abertos na face interna franque - e_ terminando junt otts faixas
tampo; e por último, os pés ' posterio- do calçado; e a parte do corte sendo centrais, ditas faixas sendo dotadas
res sendo interlfgado; idosa-ame-h por do tipo que cobre inteiramente o pk„ também -de segincaitos ou prespontos
eixo tradsversal, , com capa tubular, es- sem arnarallhoa, ç provida inicialmerte,
estes sendo ainda previstos.
4
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laterais do calcanhar; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos
desenhos anexos.

TÉRMO 9 137.416
De 23 de março de 1962
Nome do Requerente — Prodeleg
Sociedade Anônima Transformadores
Retificadores.
Nome —da Invenção — Caixa para
Transformador — São Paulo — Mo, délo Industrial,
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TERMO N° 137.482
De 27 de março de 1960
‘Nóvo Modêlo de Garfo para Alimenetcp.
Liceu de Artes e Ofícios de São
Paulo. — São Paulo — Capital,

•nn•
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constituldo bom com urna incluinaç.o
TERMO N9 186.584
de 329 aproximadamente, é passante
neste e se prolonga para baixo, além
De .21 de fevereiro de 1962
dele, até meia altura da altura das
Requerente
— Angelo Biselli — age
rodas, achando-se e mura extremi- Paulo.
dade inferior a calda (3) para escoamento do cnoteúdo e possuindo sa
Titulo — Modelo de semi-reboque
parte superior três ou mais entradas para o transporte de cargas mista -a
(4) dotadas de portinholas, sendo Modelo industrial.
ainda que, os espaços livres (56) nas
suas extremidades, superiormente ao
tanque horizontal e lateralmente ao
tanque troncenico, se destinam à
guarda de pneus, ferramentas e outros utensílios ou mesmo certos materiais, — Total de 2 pontos.
TERMO N9 136)82
De 21 de fevereiro de 1962
Requerente — Angelo
Titulo — Modelo »de semi-reboque
para o transporte de cargas mistas —
Modelo industrial.

1° — aNeévo modêlo de garfo para
alimentos. , caracterizado por ser formado por um cabo de madeira, ou outro
material, de secção retângular, no qual
é inserido, em uma das extremidades,
o cabo metálico, que forma o garfo
preprtamente dito.
Total de 4 pontos.
I° Caixa para transformador ca-

TERMO N9 137.483

II

De 27 de março dç »62

racterizada por unia chapa em d..b>
°Nôvo modelo de faca para alicom arestas adoçadas formadora das
faces superior e laterais da caixa, en- mentos";
Liceu de Artes e Ofícios de São
volvendo uma esetrutura foramdora Paulo — São Paulo, Capital..
dos paineis frontal e trazeiro, sendo as
faces laterais providas de rasgos e
alças.
Total de 3 pontos.

19) Modelo de semi-reboque para o
transporte de cargas mistas, por
exemplo óleo e minério, caracterizado
por um tanque longitudinal de óleo
ou outros líquidos (1), o qual, em
corte transversal, tem o formato de
um triângulo com o vértice (2) no
centro longitudinal do veículo, sendo

cinda que os espaços livres (3.4) superiormente

TERMO N° 137.424
Depositacia em 23 ae março de
1962.
Requerente: Ekipafrio S. A. Indústria e Comércio de , Refrigeração —
Sso Rm'o.
Titu1(.4 , .Nova e origMal Configuração Ornamental Aplicada a Câmaras
de Refrigeração. — Modêlo Industrial,

ao tanque, se destinam a

19) Modélo de semi-reboque para o
transporte de cargas mistas, caracterizado por três danares (1) cilindrotroncônicas dispostas em vertical lado
a ládo e cujas partes inferiores são
penetrantes, respedivamente, em tanques individuais ou Coamnicantes (2).
com base retangular que assentam
sôbre a plataforma (3) do veículo,
sendo que o espaço livre (4.5) em
volta destes, tanto no sentido transversal como no . sentido longitudinal
da plataforma, se destina a receber
cargas de outra natureza, sob a proteção de paredes ou grades de altura
variável, conforme o volume de carga
externe. -7- Total de 2 pontos.
TEriNIO N.o I3.585
De 21 de Fevereiro de 1002
ItCqUer-ate — Angelo niselli —

receber cargas de outra, natureza,
cuja descarga se processa por gravi- São Paulo.
dade em razão das paredes (5.8) em
Título — Modelo de carroceria
declive do mesmo. — Total de 2 para o transporte de
cargas mistas
pontos.
modèlo industrial.
TERMO N9 136.583
De 21 'de fevereiro de 1962 .
Requerente — Angelo Biselli
São

Paulo.

Titulo — Modelo de tanque para o
19) e alóve modal° de faca para alide cargas mistas — Momentos", caracterizado por ser forma- transporte
do por um cabo de madeira ou outro delo industrial,
material de secção retangular, no
qual se insere, em uma das extremidades, uma lâmina. — Total de 4
pontos.
TERMO N9 138.581
fevereiro de 1962
Requerente — Angelo Biselli — São
De 21 de

Paulo.
Titulo — Modelo de semi-reboque
para transportes de cargas mistas —
Modèlo industrial

19) Modelo de tanque para o transporte de cargas mistas, por .exemplo
líquidos e cal em sacos. madeiras e
— Nuvi. e original configura'outros materiais, caracterizado por
ção o,
a câmara •de
.um tanque longitudinal (1) de secção
aiodeio de semi-reboque para o aproximadamente retangular com os
refrigeração-e- cnracterizada pelo fato
ta-a-aporte
de
cargas
mistas,
caractecantos arredondados, disposto em
de constar corpo aproximadamente
cabixi), com tampa articulada no topo. 'aza(io por, um amplo tanque - central Ivertical no centro do veículo, do qual
1)
disposto
em
vertical,
o
qual,
no
1
ocupa cerca da metade da sua larguestando o rrfçrlcto corpo assente ..em sentido
horizontal. tem o formato
permanecendo IA-lateralmente ao
base t-oncé-pl-r:ri
de quatro faces, • tronc5nieo. e - por uni sepinda tranque ra.
me-mo esoace9 !on g;itudinais (2.3)
pluralidnde de (2i de pequena altura. aisposto
as q uais 5:70 fl.? :
livres. os quais se destinam g, receber
nb('riuran Ou f
longitudinais.
lhorl7ontal abrangendo to5r10 o compra- coros de- outra natureza. — Total
* Total de 2 pontos.
'mento do veiculo, sendo ' que aquèle, de 2 pontoe.

— mude» de carroceria . para
transporte de cargas mistas, como
Óleo Diesel, minério, madeiras e
outros, caracterizado, P or u
m tan
-quelOngitda(1)sçoclíndrica disposto no centro longitudinal da p lataforma (2) do veículo o qual ocupa ap roximadamente a metade da sua largura, sendo
que os esp aços livres (3.4) cai ambos os latioa l o n g itudinais do tanque se destinam a receber a carga
externa escorada por p aredes ou
grades (5) de allura variável
conforme o volume d e sta carga Total de 2 Pentota
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TÊMNIO N.° 130.583
De 21 de fevereiro d 19G2
De 2 1 de fevereiro de 1902
Requerente e:- Angelo Diselli.
Requerente — Angele
Titulo — Modelo de semi reboTitulo — Modelo de semi rebo- que para o traneporte de cargas
que para o transporte . de cárgas mieta:. modelo industrial,
mistas. modelo industrial.
2
TÈRMO N.o 130.

Maio de .1963

troncônica disposta abaixo da plaTÉRMO N 9 136.654
taforma do veiculo entre as todas
dianteiras e trazeiras e dotadas de
De 23 de fevereiro de 1962 .
portinholas (2),. sendo que o fundo Requerente: S.A. Indústrias Reudesta câmara é formada por duas nidas F. Matarazzo — S. Paulo.
paredes (3.4) dispostas em ângulo
com o vértice para ciraa, e sendo eta Titulo: Nôvo e original- desenho
comunicante com a parte superior ornamental para tecidos. — Modelo
por meio de comportas móveis (5.61 Industrial.
as quais, quando abaixadas, isolam
esta câmara, e quando abertas formam com a superior um depósita
único, sendo ainda que o material,
uma vez abertas as portinholas, escôa livremente, esezrregardo pelas
paredes em declive do funda. (Total
de 2 pontos) .

9 136.592
De 21 de feverfo de 196e
Requerente: Angelci-e'Biselli.
Titulo: Modêlo
semi-reboque
"e i — Modelo de senil reboque para o transpone de ergas mistas
para o frau:1)4)11e de cargas mistas,
Modeeo Industrial. ' •
por exemplo álcool P óleo crá. cae
racterizado por dois tanques longi11
tudinais, independentes, sendo que
19 New° e original desenho ornao leque central interior (1) de
mental para tecidos, em cores consecção circular, disposto com um
trastantes e variadas, caracterizada
corredor plano superior (2) é
por compreender motivos represenabraçado pelo segundo tanque (3),
tando listras multo estreitas estame
e
externo, até certa altura, este de
padas era branco mate, chapadas no
eentido vertical, com a largura de
1 — Modelo . de Semi reboque sução aproximadamente semi cir1,5 mm. cada uma, e distanciadas
.para o transporte de cargas mistas, cular, e ambos dispostos com enfee, entre si 1,5 mm. • onde aparece o
Ii
caracterizado por um tanque lon- tradas e saídas doe respectivos: cdn, fundo tinto, formando com elas um
gitudinal, (1) do Secção semi cif- teúdos independentes. Total de 2
conjunto de efeito fôsco eebrilhante,
le Modelo de semi-reboque para, porem eia uma única c6.
ticae cujo correi se estendo inferi- pontos.
transporte de cargas mistas, paea de 2 pontos).
ormente até à altura da metade
líquidos de diferente espécie:e mada altura das rodas, e cuja parede
teriais de diferente natureza, carac- 1Te11310 N.° 13e e81)
superior é formada por trê,s planos
terizedo ror uni tanque longitudinal
TERMO N 9 136.658
longitudinais: o central (2) horiDe 21 de fevereiro de • itt(32
-(1) dividido em dois compartimenzontal . 0 os laterais . (3.4) em detes
ou
dois
semi-tanques
justapostos
. De 23 de fevereiro de 1962
Requerente — Angelo 13iseili.
clive pare os lados de veículo para
(a b) para o acondicionamento e
a descarga livtei; da carga externa
Título — Modelo de semi rebo- tronsporte de dois líquidos diferen- Requerente: S.A. Indústrias ReliTotal de 2 pontoe.
que para o transporte de cargas tes sendo o tanque, em sua pare n:das F. Matarazzo. — S .Paulo.
superior. destinado a receber cargas
mistas, niedeto industriai.
,de outra natureza. (Total de 2 pon- Titulo: Ndvo e origiál desenha
ornamental para tecidde. — Modelo
tos) .
Industrial.
Te:Re10 N. o 130.58?
TERMO N9 136.653
De 21 de fevereiro de 19 G 2
De 23 de fevereiro de 1932
Requerente — Angelo Bisai..
Requerente: C.A. Indústrias ReuTitulo
nidas F. Matarazzo — S. Paulo. o
Modelo de tanque para
o transporte de cargas mistas moTitulo : Nôvo e original desenho e e, .
delo-industrial.
ornamental
para tec:doe. — Modête
•
Industrial.
1 — el n eelo eerni reboque
para o traneporto de cargas mistas,
liquidas, gado e diversos materiais,
caracterizado por um tanque longitudinal (1) de pequena altura,
disposto com unia ampliaçeo central (2) inferior. de formato troncônico, no espaço livre entre 'as
rodas diant o iras e trazeira g do veiculo, eneiroado per uma- g`rade de
altura variável e sebre o qual é
depositada a carga externa. Total
19 Neovo e original desenho ornede de-2 pontos.'
mental para tecidos, em cores con1 trastantes e variadas, caracterizado
19 Ntiro e origina: desenho ornacompreender motivos represenTERMO N9 136.591
mental para tecidos, em côres con- por
tando flores colocadas regularmente
trastantes e variadas, caracterizada eebre
De 21 de fevereiro de 1962
o fundo, bastante separadas k
por compreender motivos reprentan- dispostas em sentido ascendente ou
Requerente: Angelo Biselli,
do pequenos quadrados, intercalados, descendente, estampadas em duas
Titulo: Modelo de semi-reboque regularmente, no sentido horizontal cores em e clegradée", trabalhadas
para o transporte de cargas mistas. e vertical por losangos ainda meno- em manchinhas,- dando o efeito de
res, todos, porém, estampados na um coniunto de ' flores miúdas,
1 — Modelo de ianque, para o — Modélo Industrial.
mesma côr viva, chapada e estampa
ele galho e Meias estransporte de cargas mistas, por
roída, sendo que os quadrados apre- ncompanhadas
tampadas em c& viva e contrasexemplo óleo comblistfvel e matesentam no centro uma reserva onde tante
com eleito .e2...ene10-tom. 'estes.
riais diversos, inclusive ferro, ca-.
aparece um quadrado pequenino em motivos
são estamoados selbre um
ar clara e contrastante. com 'mi fundo onde
racterizado por um tanque longituexistem listras verticais
pontinho
preto,
central;
quanto
ses
dinal 1) o qual em 'corte transem branco mate, medindo de largulosangos
observa-se
no
,centro
um
versal tem o formato seini-elitico
4 mm. e distanciadas entre 51
outro losango menor de/ c& preta. ra
1() mm., onde se destaca o fundo
álongado, coma parte sr.perior (2),
Os intervalos deixados pelos motives brilhante
pren. listras nuase
plana destinada a receber a carga
1 9 Modélo de semi-reboque para principais é completado com pequeexterna a qual é escorada por pe. o transporte de cargas mistas, por ninos "poise dispostos regularmente sempre inteereeree m ee eloe enetives;
reali'redes ou grades (3) fixas ou mó- exemplo, cai, pedra e outros mate- em côr clara. Todo o conjunto rea- principais. Todo rn . r^,r1 4 $71fo funi50
em quotr"
veis, da altura adequada. Total de riais, caracterizado por uma câmara lizado cee três cores sôbre fundo zado
central (1) de secção transversal bem escuro. ;retal de 2 pontos). tinto-claro. (Total de 2 pontos).
2 pontos.
--e
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Vim a n.• 578.323, de 7-2-63
Ural° n. 578.326, de 7-2-63
Térnio ri.' 578.332, de 7-2-63
Termo n.° 578.337, .de 7-2-'1963
Ricardo Fernandes R.beiro
Servos E, Cia. Ltda..'
Carlos Mala de Soc,za
Antoni °Gomes Rangel
Guanabara
• Guanabara
São Paulo
°ernambuco
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PRORROGAÇÃO.

itunDA0A e . u§,s
(AZEMOS, ARMARIN+W ÊIJOuTCRIAs.
ROUPAS DECANA.kEZA E Easki.SARIA.

Classes: 23 e 34
i'ritulo
Têrcno n. 9 578.327; de 7-2-63
Servos El Cia. Ltda,
Guanabara •

O ESTEPE

O Reporter Evang-élica

Llasse 32
Almanaques. anilados. boletins, bolei..
Classe 32
impressos, crônicas, jornais, revista5,
peças cinematográficas, peças teatrais. Reportagens, programas radiofônicos,
de cinema e de televisão
programas radiofônicos e programas
de- televisão
Termo ri.° 578.338, de 7,-2-1963
Mendes de Mattos Ei Cia,
Térmo n.° ' 578.333, ;le 7-2-63
Rio Grande 'do Sul
Medito/a
Indústria e Comercio Ltda.
São. Paulo
ppown.costs
txposnionsts

FLEXILUVA

INDÚSTRIA BRASILEIRA

•Classe 41
Farinha de nnandiaza
Térnió n.' 578.324, de 7-2-63
Ricardo Fernandes Ribeiro
Guanabara

ruma
tww
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•
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Nom ot

Classes' 12 13 28 35 37 .48 e 49
Titulo

Classe 36'
Luvas em geral

_
F1ORROGAÇA0

Termo n.° 575.384, de 7-2-1963
' , Imobiliária e Construtora . Campolar
•
Limitada
São Paulo '•

•CA14poLA

Têrtno n. 9 , 578.328, de 7-2:63
Madeira & FilhrÁ
Guanabara

ClIsse 1
Arames. farpados, lisos, ovalados e
chatos

R

Térmo n.° 578.339, de 7-2:1963
Lucy Brum Gonçalves
Guanabara

Classe 33
•I`itulo
Termo a." 578.335, de 7-2-1963
Ecrasia Repruentações Ltda.
Perndinbuco

Gravadora
Discos Universal

on

Classe 8
Discos gravados
4V mAIK Cs*,

Tèrmos as. 578.340 à 578.342, de
7-2-1963
Deutsche Gold
Und Silber
Scheideanstalt Vormals Roessler
Ale:nanh..

Pi:OftaAn0173

3-1,11

-Classe 36
Titulo

Classe 41
. -Ração para Cães
Tèrmo n. 578.325. de 7-2-63
Ricardo Fernandes R ibeiro•
Guanabara

\\>.
•

_ _
Tênue. n. 578.329, de 7..2-63
- kocha Lindea
Gu.4nabara

SABRA

'(§4
rbsa

(<,,

_ PPORROG470

Classe 36
'Wermo n:° 578.336, de 7-2-1963
Roupas feitas e. artigos de vestuário Lucastur — Comércio e Representat;i5es
Limitada
_ - para Crianças
Pernambuco'
Termo n.° -578.330. de 7-2-63
Mala Publicidade Ltda.
M. Nlagaldi
• São Paulo

- Termo n.° 578.331. de' 7-2-63
Maia Publicidade Ltda.
M. Magaldl
.
.
Sãd Paulo

•

M. MAGALDI - MAIA,
PUBLICIDA DE LTDA..
Comercial

o`kGUSSA
Casse 6
Fo'rnos industriais para o tratamento de
ferro e aço: motores elétricos,' inclusive
para a prótes dentária
Classe 15
•
2n_
• Material refratário feitos de óxidos pistos e usados nas indústrias: cadinhas..
tubos Ire proteção para pirómetros,
fias, tigelas, guia-fios, passa-fios e
'

Classe 33
Título

NOINe

a

Nome Comercial

MAGALDI — MAIA

Cla,se
Fubá de . milho

oTg

DESoc lesS
?e{

Nouse Comercied

fieiras
1
•
Classe 1
Metes usadas nas indústrias da cerid
mica te 4a porcelana : sais para tempo+
rar c endurecer ferro e aço:" produtou
químicos para alvejar .tedelos; acidodi

DIÁRIO
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bases e sais usados nas incliistrias; pro-1
dutos químicos usados nas incl6seies/
têxteis, de tintas, de plásticos e da
cerâmica, sais para_ a galvanoplastia,
•
solventes e, negro de fumo
Termo n.° 578.343, de 7-2-1963
Produtos Químicos Ciba S.A,
Guanabara

.

OFICIAL (Seção III)

Termo n., 573.348, de 7-2-1963
Produtos QuimiCos Ciba S.A.

, Termo n.° 573.353, de 7-2-1963

•

Maio de 1963
Classe 24

Int'aicondor S.A. Indústria e Comércio Artefatos de algodão, cânhamo, linho,
Guanabara
- juta, seda, li e outras fibras
Guanabara
Classe 25 •
Para disting -u:r: Arvores de natal bi.
PRORROGAÇÃO
belots, bolas pane enfeites de árvoret
a de natal, carta geográficas, cartões pos.
tais, cartazes, disolays, desenhos a/11s.
ticos, desenhos, decalco-mania para te.
cidos, estátuas, cstatuetas, estampas,
Indusina BraUeira
gravuras, frutas de vidro, figuras -de
ornatos; festões, fotegrafias, frutas de
louças, figuras para enfeites, bolos de
Classe 44
Classe 3
Preparação farmaceutica indicada em Artigos para ftanantas. Cigarreiras, aniversários, bat:zados, casamentos e
casos de anemia, 1:gad 3 sã perturbações cinzeiros, cachine:os, carteiras para fua outras quaisquer comernoracaies, gravumos. charuto, zigarros, elgarrilhos, No, imagens, letreiros, manequins, Ma.
nervosas, de si'esciraento e de
filtros par piteiras e , ara ':garros, fu- quetes, obras artísticas, obras de p:na
alimentaçáo
mos cul folha ou em corda, isqueiro, I tora, pairais e cartazes para decoraçõeS
Termo n.° 573.349, de 7-2-1963
piteiras, tubos de cachimbo. rapé e , e para expoaição, prostos, mostruários
! de mercadorias diversas e para propaa
Francisco Paulo Menezes Importação e
tabacos
garída, suportes artísticos para vitrines.
Exportação
èamos os. 5/.,i.354 à 578.367, de
estatuetas para adoenoa e para fins
Guanabara
Sio
rtisticos, taboletas
C'asse 26
•
Adornos de madeira. marfim ou essa
para mobilia, ancinhos ás made ra,
PPnRRoGAÇÃo.
anais de madeira para cortina., argnIas
indúst'-ia BrasileirS
de madeira, marfim ou osso argalas
de marfim ou osso para dentiçr,o manClasse 13 .
deijas de madeira, barris de mudara,
Para ci,stinguir: Armas e munições de cabides para roupa de madei:a, calem;
guerra e caça: Alfanges, arpões, balas, de madeira, caixas de madeira. casais,
baionetas. 'canhões, carabinas, chumbo, copos para cozinha, colheres de 1.311,
para 'caça, cartuchos, dinatintes, espo- marfim ou osso. dormentes de alada-dai,
letas, exp:osivos, espingardas, fusis, fo- -engradados . de madeira, escada de magos de artifícios, metralhadoras, pisto- deira, espetos de madeira. esteírinhas
àry'
4f.t4
las, pólvora punhal, • revó/Ver
madeira para mesa, fivelas de osso ou
Classe 19
marfim, forquilhas de madeira. gat ,ias
Aves e ovos cm geral; inclusive do
de madeira para passarinhos, janelas de
e::.;1
bicho da seda, animais vivos, bovinos.
madeira, ganchos de madeira, gradas ae
ca
vaiar,
caprinos,
galináceos,
ovinos
Classe 47
madeira, maçanetas de madeira, mante suínos
Titulo de Estabelecimento
'veals de madeira, mastros de madeira.
Classe- 20
palitos. pedestais de madeira, pegadores
Termo n.° 573.350, de 7-2-1963
Para distinguir: Petrecboa navais e ae,
de madeira para roupas. pratos de maJoaquim Lopes Pereira
rotiáutic-ol: Ancoras, boas, cinta de
deira,
marfim ou osso quadros de maGuanabara
natação, fateixas, flutuadores para hia
deira, reguas de madeira, exceto pita
drometria," para-quedas e salva-vidas
escritórios, rosários de contas de marClasse 21
Freio (parte integrante do veiculo), fin. madeira ou osso. tábuas de ela leira
mecanismo para acoplamento de vei- pata fins caseiros tampos de madeiro,
colos ferroviários, orelhas de parada toneis de madeira, caras e vasos' de

FERROFITM

ger49. 1014

Indústria Brásileíra

PRORROGACAO

DIBISTINA

Indústria Brasileira
Classe 3
Uni produto farmacêutico
•

anti-alérgico

fermo n." 573.344, de 7-2-1963
Produtos Químicos Ciba S.A.
Guanabara

PRORROGACÃO

Indústria Brasileira
Classe 3
Produto farmacêutico indicado nea C3fOS de Edeniar cardíacos, hidropisia,
iscite, obesidade. (Contra-indicado nas
ne5ropatias difusas inflamatórias)
, Termo n.° 578.345,, de 7-2-1963
Produtos Químicos Cilsu S.A. •
Guanabara

pRoRRÕGAÇÃo

PRORROGACÁO

ILLTIRELEZADORAI
Classes: 33 e 48

indústria Brasileira
'

Termo ' n.° 573.351, de 7-2-1961
Luiz Machado- de
Classe 3

Produto farmacêutico indicauu na insônia. Como sedativo, no tratamento
das psicoses e psiconeuroses. Em - todos
vidade psicomotora
os estados de ati
mórbida, inclusive neuroses de obsessào, estados tnaniacos e melancolia
com agitação. Estados de angústia,
etc.- Tratamento das psicoses pela narcose prolongada. Como antídoto nas
Intoxicações pela estricnina e cocaina
e consequentes ao emprêgo de anestésicos locais sintéticos

-

título de Estabelecimento

Termo ri.° 575.347, de 7-2-1963
Produtos Quitnicos Ciha S.A.
Guanabara

G:lanabara

t3RORROG40
s, s e a A NY
G
i
P S. IRd:risa

• Classe 31
Tampas tara vidros de material
plástico'
Termo n.° 578.352, de 7-2-1963
Frandsco Stedile S.A. Manufaturas

para Freios
Rio Grande do Sul

CIESANOIDE liJOLONA
.Indústria Brasileira

'Classe 1

Classe ' 31

*tains ;artificiais • mesclas oblbeticea

Lesas para freios

madeira, marfim -ou osso
Claçse 27
Artefatos de palha ou fibra, não incluí-

dos em outras classes: Ceítas. cestos,
cabos para utensílios, 'cestos para costura, cestos para pães, caixas de acondicionamento, caixas para enfeites - esteiras, embarnais. estojos, guarnIções.'
para utensílios, malas, peneiras. redes,rédeas, supones para filtros, sacolas.,
sacos, telas 'para assentos -rie cadeiras

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
choques, pistões, rodas, reboques, tam- nylon: recipientes fabricados dc mate..
bores de freios, .varetas de veículos, rial plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais;
bicicletas, motocicittas, retentores, aros argolas.
açucareiros, armações para licupara bicicletas, braços para . veículos.
bules, bandejas. bases para tele..
culos,
crapas circulares para veiculos,

de veiculos, desligadeiras

focas, baldes, bacias, bolsas, ca:xas,

fronteiras ,carteiras, chapas, cabos para !criaram- para veículos, motociclo, manivelas, tas e utensílios, cruzetas, caixas para
para-lamas, varetas de controle do
acondicionamento de alimentos. caixas

afogador e acelerador
'Classe 22
Fios, fios cortados, fios contínuos, fios
penteados, monofios, fios torcidos e não
torcidos, fios mistos e similares, para

tricotagem. tecelagem, para uso comum,
linhas de costura, para bordar, feitos de
substâncias' termo-plásticas
.•

PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira

para aparelhagem de tração, amortece-1
dores de choques, paracroques, carro,
ônibus, automóvel, aiateparos, auto-caminhões, alavancas, alavancas de Cambio, alavancas de freios, breques, barras de freio, braçadeiras de mola, btl.chas, barcos, barros de tração, barras
de direção, cabo; de veiculos, carroceriasi, Chassis, carcassas, coroas, capotas,
engates para veiculos, engrenageas, embreagein, feixes de molas, hélices, molas, motociclos, mancais de veicules
pedais, paralamas, porta laterais, pinhões, porta-rodas, parabrisas, para-

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para tapeçarias e para artigos de cama e mesa:

de material plásticos para baterias, coadores, copos, canecas. colheres, ronchas,
cestas para pão, cestinhas, capas para
álbuns e para livros, cálices, cestas, castiçais para velas, caixas para guarda
de objetos, cartuchos, coadores para chá,
descanso p ara pratos, copos e copinhos
de plásticos para sorvetes, zatxinhas de
plástco pira sorvetes, colhernha c, pa..
saltas, garfnhos de plásticos, para sorvetes, turminhas de plástieo para sor.
vetes, discos de mesa. estoj.is para óculos ,emh-lagens de material alástico, embalagens de material plástico para sor4
vetes, estofos para objetos. espumas. ny..

Algodão, cânhamo, caroá, fazendas e
tecidos de lã em peças, juta. linho. paco-paco, .ramy raion, seda natural, te- loa, est&ras, enfeites para automóveis,
cldos plásticos, tecidos impermeáveis e massas anti-ruidos, escoadures de pratecidos de *ano com:
tos, funis, formas para doces, fitas iso.
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Termo n. 9 573.371, de 7-2-1963
Untes:, filmes virgens, fios de celulose.
Termo n.9 578.381. de 7.2 -63
Oscar Cramer
lechos para bolsas, facas, guarnições Revista da Camara de Comércio e
para chupetas e mamadeiras, guarnições
Indústria do Brasil
Rio Grande do Sal
para porta-blocos, guarnições para 11Guanabara
PRORROGAÇÃO quidificadorse e para batedeiras de trutas e legumes, guarnições de material
CALÇADO Df LUXO
plástico para utensílios e objetos, guarnições para bolsas, garfos, çalerias para
cortinas. jarros. latninados plásticos,
prendedores de roupas, puxadores para
móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de
cosinha, pedras pomes .artificiais, portam
pão, pulseiras para relógios, protetores
•
Ra,
para docunientos, puxadores de água
para uso doméstico, porta-copos, portam
níqueis, porta-notas, porta-documentos,
Classe 36
placas, rebites, rodinhas, recipientes, suCalçados para homens, senhoras e
portes, suportes para guaistanapos, sacrianças
leiros. tubos, tigejas, tubos para ampoTèrme n.9 578.382, de 7-243
las, tubos para seringas. travessas, tipbs
Termo n.° 573.373, de 7-2-1963
Companhia Calçados F3IC
de nuater.al plástico, sacolas, sacos, saGuanabara
,
R. de 1.' Pena
quinhos. vasilhames, vasilhames para
Guanabara
acondicionamento, vasos, xícaras, colas
a frio e colas não incluídos em outras
PRORROGAÇÃO
classe-s, para borracha, para Cortutnes,
para marcineiro, para sa pateiros, para
vidros, pasta adesiva para correias,.
pasta e pedras para afiar, esmer,I em
pedra, em pó, em disco, em pasta, para I
moer e clesgartar, rebolos. adesivos para
Classes: 41. 42 e 43
tacos, adesivos para ladrilhos e adeArtigos da classe
sivos para azulelos, anéis, ?arreteis para
.578.3715
de
7-2-1963
Termo n.9
tecelagem e guarnições de material'
Representação' Planalto" de Carnes e
plástico para indústria textil
Derivados Ltda.
Classe 29
Guanabara
Escovas comuns, espanadores e
Classe 41
Classe 36
vassouras
'
Carnes frescas e derivados em geral
Calçados uri geral, etç.
Classe 30
Guarda . chuvas. bengalas e suas parte.;
Térmos ns. 578.333 e 573.384, de
Termo n.° 578.375, de 7-2-1963
intzgrantes
7-2-63
Fábrica de Calçados Rival S.A.
Classe 31
Grande Othelo Diversões e Propaganda
Guanabara
Tendas, lonas, c-arre:as de transinissão
Ltda.
Guanabara
de tôcia espécie. c ordoalha e barbante.
Material de vedação e mangueira

REVISTA DA CAMARA
DE COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DO
INSIL

•

FAMOSO

PRORROGAÇÀO

Termo n.9 573.368, de 7-2-1963
Banco Rlograndense - de Expansão
Económica S.A.
• Rio Grande do Sul

G

Classe 33
fitai°

Restaurantes tio utile

C!:155Cb: -11 41 4 3e 14
Titulo •
— 578.370. de 7-2-1963
. Termo
Põsto Bras Ltda.
Paraná
,

Termo n•" 578.372. de 7-2-1963
Citerro — Comercio e Indústria de
rerros Ltda.
Guanabara

Classe 5
Artefatos de metais não trabalhados,

QOUROPLAS
Inctuatri4_13
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral,•te...
c'sios para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa:. Algodão, alpaca, canhono, cetim,
caroá, casimiras, fazendas e tecidos de
lã em peças, juta, jersey, linho, nylon,
paco-paco, percaline, ratai. rayon, seda
natural. tecidos plásticos, tecidos imn.
permeabilizantes e tecidos de pano couro
e veludos
Termo n.° 578.390, de 7-2-63
• Bousquct 6 Paes Leme Ltda.
Guanabara

CaTavan
Classes: 41. 42 e 43.
Titulo de Estabelec:mento
•Termo n. 578.391, de 7.-2-63
Hovers Constructie N. V.
Holanda

FIEIRA

Termo n. 578.335, de 7-2-63
Argos Empreendimentos Ltda.
São Paulo

Classe 6
Máquinas escavadeiras e guindastes
Termo n.° 578.392.- de 7-2-63
(Prorrogação)
Sturm, Ryger El Co., Inc.
Estados Unidos da América

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças
Termos as. 578.376 a 573 .380, de
7-2-63
Indústria Metalúrgica Gazola Ltda.
"Ria Grande do Sul

E
Classe 18
Armas de fogo. especialwate istolas

Classe 33
Titulo
Termo .n.9 578.386, de 7-2-63
Comissórios de DespachosMargue
Aduaneiros Ltda.
. São Paulo

POSTO BRAS
Classe 47
Titulo

PRORROGAÇÃO

Classe 32
Peças para cinema, etc.
Classes: 8, 32, 33 e 50
Insígnia

tVriSix0
Urino n.9 578.369. de 7-2-1963 •
Mario josé Pereira
Pernambuco • o'
icf
o

Têrmo n.• 578.389. de 7-2-43
Plásticos York S. A.
São Paulo

•

Li A • R G s U E'
Classe 4
Substancia de origem ananal. etc.
Classe 5
Substancia de origem . an:rnal.. etc.
Classe 15
Substancia de origem anlmal.- etc.
Classe 21:
era geral e suas. partes integrantes
'
- ‘' 'Classe 50
Inissre;;aiss'
cartaze,s ••fan -geral
saa..

Classe 50
Artigos da classe
Termo n.9 578.388, de 7-2-63
Supermercados Peg-Pag S. A.
São Paulo

PERET
Classes: 1 a 50
Titulo • • ' —

'i n

Têrmo n.9 573.393, de 7,2-63
Perfect Circle Corpo-ation
• Estados Unidos da Arnerica

'98.
Classe G
Aná de segmento, máquinas para criar
unia espécie interrupta em obletos cilia..
dricos, ferramentas para recortar ra..
nhuras para anéis de- segmen:o em êmbolos ou pistões, ferramentas pára moaagem de anéis de segmento em 94.55es ou êmbolos, luvas de ulindro para
motores de combustão interna, dispositivos de contrõle de velocidade para
veiculos automotores, vedação para
haste de válvulait
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L'Oreal
França

G. S•
Classe '18
Perfumaria, cosméticos, dentiÉ ssclos, sabonetes e preparados para e cabelo,
artigos de toucador e escOvas para os
dentes, unhas, cabelo e roupa

Somai

a. A. Comércio Indústria
Gii.nahara

!rirmo n: 578.403, de 74-63
M. Ferreira Pda.,
'Rio de Janeiro

'PRORRO—G.AÇÃO4
"SOMAPI",
-

•;.

Ind. Brasileira

Classes: 23 e 36
Título

Classe 1Termo n.° 578.404, de 7-2-63
Absorventes, acetona. ácidos acetatos,
' Salomão Germain
.
agentes químicos para o tratamente e
Rio de Janeiro
coloração de fibras, tecidos couros e
Classe 36
celulose; água raz. álcool, albumina
'
Titulo
alumen, alvaiade alvejantes In
Termo
n..° 578.405, de 7,2-63
dustriais, alumínio em pó. amoniaco
Irmãos Castro
Cia.
anti-incrustanres, anti-oxidantes, antis
Rio de Janeiro
corrosivos, anti-detonantes, azotatos
água, acidulada para acumuladores
água oxigenada para -fins industrial&
amônia; banhos para galvanização, benzinas, benzol betumes, bicarbonato de
sódio, de Potássio: cal virgem carvões.
Carbonatos, estalizadores, celulose, chapas fotográficas, composições estintores
de incêndio clolib. corrosivos. cromatos,
Classe 25
corantes, creosotos: descorantes: desin.
Indústria de gravuras, estampas e
crustantes, dissolventes; esnutsões 'foto.
análogos
gráficas. enxofre, éter, esmaltes. estearatos; fenol, filmes sensibilizardes para
_Termo n.9 578.396,, de 7-2-63
Fotografias, fixadores, fluidos para
Tecidos "Paguetá; Ltda.
freios, formol fostatos industriais, fósGuanabara
Classe 1
foros • industisais, fluoretos, tundantes
Titulo
para solda: galvanizadores, gelatina para
fotografias e pinturas. oz. glicerina:
Têrmo n.- 578.406, de 7-2-63
dratos hidrosulfitos; magnésio. mera:Alfred Edmond Bess:ere
rio: nitratos, neutralizadores. nascia:tuRio de Janeiro
fosa; ,,eidos. oxidadas, óleos para pintura, óleo de linhaça. prodatos
cos para impressão ', potassa industrial
papéis emulsionáveis, para a fotografia.
papé:s de turnesol, papéis hahográticos
Classe 36
Classe 41
helfocopista, PeliculaS sensíveis, paVarejo de tecidos, armarinho brincp.e_ peis para fotografias e análises de 'aboTitulo
dos e confecções
casório pigmentos, potassa. pós metáTermos ns. 578.412 e 578.413, e
licos para a composição de imas, preTermo n.° 578.397, de 7-2-63
578.531 a' 578.533, de 8-2-63
parações para fotografias, produtos para
Cia. Johnson & Johnson do Brasil
Rodoufo Constantino Magalhães
niquelar,
pratear
e
cromar,
produtos
Produtos Cirúrgicos
Rio de Janeiro
para diluir tintas. prussiatos: reativos,
São Paulo
removedores reveladores: saião -nauta
sais s.licilatos secantes. sensibilizantes
silicatos, soda cáustica, scilueoe, quimi.
cas . de uso industrial, solventes sulfatos; tintas em pó, liquidas sólidas ou
• WiDOSTRIA BRASILEIRA
pastosas para madeira, ferro paredes
construções. decorações. couros tecidos,
Classe 37
fibras celulose, barcos e veicaios, talos Roupas brancas, para cama e mesa
Indústria Brasileira
Industrial. thiner. vernizes: zarcão
Acolchoados para camas. colchas.: co
bertores, esfregões fronhas, guardaria..
Classe 3
pos, jogos bordados, jogos de toalhas,
Termo n.° 578.401, de 7-2-63
Um produto farmacêutico usado corno Mercurio S. A. — Auto Industrial lençois, mantas para camas, panos para
antisséticos na pré-cirúrgise e nos
Guanabara
cosinha e panos de pratos toalhas de
curativos domésticos
rosto, e banho, toalhas de mesa toas
lhas para jantar, toalhas para chá e
Termo n.' 578.398, de 7..2-63
café, toalhas para banquetas, guarniMcNeil Laboratories Inc.
ções para cama e mesa toalhinhas
Estados Unidos da América
(cobre pão)
la4üsrxia
I/
Classe 34 Para distingu:r: Os seguintes artigos:
Classe 11
Cortinados, cortinas, capachos ,enceraArticulações, eixos e contra eixos de , dos, estrados, linóleos, oleados, passacaixas de cymbio de velocidade, engre deiras, panos para soalhos, paredes e
nagens, espaçadores, travas, retentores
tapetes
Classe 3.
• '
de caixas de cycnbio de velocalade enUm produto farmacêutico -deStinado ao
Classe
36 •
grenagens
de
diferaacial
tratamento das distonias psíquicas
Para dist:nguir: Artigos de vestuários
neurovegetativas, apresentado sob for..
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
Teimo n. 578.402, de 7-1-63
ma de comprimidos, gotas, drágeas, eli- Editora Indicador dos Teletones Ltda. a eentais alpercatas, anáguas, blusas
xir, ampôlas, cápsulas e supositórios
Ria de Janeiro
• botas, botinas, blusões, boinas. baba.
doures, bonés. capacetes, cartolas cara
Termo n. 9 578.399, de 7-2-63
puças, casacão coletes, capas. chales,
Produtos Alimentícios Barbosa S. A.
cacheçols. calcados. chapéus, cintos
t5.6 r—'4,-",1
Guanabara
cintas. combinações corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calClasse
32
Prõdutos Alimenticios
ça- :arnisas, . camisolas', camisetas. cueAlmanaques. asüncios, boletins 'Slislittins cas . ceroulas, colarinhos. cueiros; saías
,
impressos,
crônicas,
jornais.
revistas
cas • o chinelos dominós. echaroes;
Barboia S. A:"
peças cinematográficas, pres.; teatrais, nhos -etneiras. quanonos. regalos,
programas radiofónicos e ri-cot-amas tob d chambre roupão. sobretudos
Nonse Gosaisrstial
de televisão,
face saias, fardas para seditarese roie.
Termo n.° 578.395, de 7.2-63
Delta — Gráfica Ltda.
Guanabara

C).COLIBRI

PLICI-BELL

Maio de 1963
glais, fraldas, galochas, gravatas, gor.
ros, jogos de llngerie, raquetas; leques;
luvas, ligas, lenços, mantéis, melai,
Maie.5S, mantas, mandrião, mantilhas;
letós, palas, penhoar, pulover, peleritras,
peugas, pouches, polainas, pijamas; pu•
ficas, slacks, taier, toucas, turbantess
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sweaters, shorts. sungas, atolas, sono
ternos, uniformes e vestidos
Classe 24
Artefatos de algodão, canismo, caro&
juta, lã, Inibo, paco-paco, ramy; rayon,
seda natural e uotras fibras: Alamares,
atacadores, bicos, . bordados, borlas,
bandeiras cordões, cadarços. coadores
de café cobertas para raquetes, coberturas para cavalos debruns, enfeites,
etiquetas, entremeio, entretelas, flámizlas, fitas, franjas, filtros de café, galões,
laços de chapéus mochilas, montas,
nesgas. ombreiras, passamarias, pahnilhas, pavios, passamares, pon-pons, pinlentrs rendas rédeas, redes, sacos,
sacas, tiras, tela
s para bordar e xergas
Classe 23
Tecidos em gerai, tecidos para confecções em geral, para tapeçariel e para
artigos de cam e mesa; algodão, alpafazendas e tecidos de lã em peças, juta,
ca, cânhamo, cetim, caroã, casimiras,
lersey1 linho; nyloa, paco-paoo, percatina, rami, rabo, seda natural, tecidos
plásticos tecidos impermeáveis e teci'dos de pano couro e veludos .
Termo a.° 571415, de 8-2,6i
Perfumaria Capixaba Ltda.
Espirito Santo

PERFUMARIA
_CAPIXARA ITDAI
Nome Comercial
-Termo n.° 578.416, de 8-2-53
Troca — Indústria de Refratários Poços
de Caldas S. A.
Minas Gerais

l'IRPCA"
IND. BRASILEIRA
Classe 16
Para distinuir materiais para constru.
ções e decorações: Argila, areia, Eia.
tentes, balaustres, calhas, cimento, cal
cré. chapas isolantes, caibres, caixilhos
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cisa.
pas paa coberturas, edificasões premoL
dadas, estuaue, estacas, esquadrias. forros, gesso. frisos, grades. janelas. lamelas de metal ladrilhos, lambris luvas de

junção. late, !afectas, madeiras pare
construções material contra tris e calor,
mosaicos. pro.titos de hase asfáltico
produtos para tornar imperincabaizantes
as argamassas de cimento e cal hidráu..
fica, pedregulho, placas para pavimentação. Péças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, parquetes,
portas, portões, pisos papel para forrar
casas, soleiras para portas. tildas, tubos
de concreto, telhas, tacos, ', lhos de ven.
tilação, vigamentos veneziaans e vitrós •
- -Termo o.° - 578.417, 'de 8-2-63
• 'Miro Construtora Ltda.
Guanabara

MIRO
Classe 16
Material de construção em geral

•

It
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pressos, revistas, órgãos de publicações,
Tétanos ns. 578.433 a 578.435, de
Tênno n.9 578.418, de 8-2-63
8-2-63
Plating Indústria de Acabamentos Me- nados, peças teatrais e clnematográlicas.
programas radoifânicos e rádlo-televisla. Indústrias Metalúrgicas Régia S. A.
tálicos Ltda.
nadas
São Paulo
São Paulo

PLATINO
aO Paulo—Capital)
aasse 33
Para distinguir: Acabamento e proteção anti-corrosivas . de materiais ferrosos e não ferrosos de metais
Termo a.9 578.419, de 8-2.-63
Nordlsa -- Nordeste Industrial S. A.
Rio Grande do Norte.'

NORDISA.
Indústria Brasildirci"
Classe 23

Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa, algodão, cânhamo, cetim. carott,
casemiras. fazendas, e tecidos de la em
peças luta, fersey, linho, nylon, pacopaco, percallna, rama rayon, seda natural, tecidos plásticos, tecidos Impermeáveis e tecidos de pano couro, veludos
Termo na 578.420, de 8-2-63 a/
Editora "Noticias Populares" S. A.,
São Paulo

NOTICIAS DE DOMINO('
Classe 32
Jornais
Têmio n.9 578.421, de 8-2-63
Editóra "Notícias Populares" S. A,
São Paulo
•

EDITO RÃ "Noncio
PO PULILRES" C Str Ab• •
Nome Consiercial

Tann° n.• 578.422; de 8-2-63
.Nelson Maizafia: Calabresi
São .Pqiilo

MECANIO4'UON7A
Nao Paídó —Capitar"
. Clariaes: 6, 8 e 33
ítulo

Taram n.9 , 576.423. de 8-2-63
Editara '"Natiaia4 Popalares" S. A.
Sâo Pu!o

NOTICLIS PÁULISTAS
Classe 32
Jornais
Vent-) n.9 578.424, de 82-63
Editaira "Noticias Popular-s" S. A.
São Paalb

uOTI CI IS
Classe 32
Jornais
'Uma o.'
t

573.425, de 8-2-63
Populares" S. A

ç

NOTICIAS POPULARES!
Classe 32
Para clist.,nguir: Almanaques agendas.
anuários, álbuns impressos beiefin;.-.'aaa

tálogos, calções impressos, folhetos, 'toé;
nais, livras impressos, publicaçõá `Inv.
-•

Termo n.9 578.426, de 8-2-63
Filográfica Editara Ltda.
São Paulo

REGI
IndUtria Drualleird

F ILOGRAFICA
1

Classe 3a
Livros e edições impressas
Têrono n.'de 8-2-63
Fazenda Lasa S. A.
São Paulo

S
Classe 19
Para distinguir: Aves e ovos em geral,
inclusive do bicho da seda, animais
vivos;:bovinos, cavalar, caprinos, gaalLnáccos, ovinos e subias
'Termo na 578.428, de 8-2-63
‘Nordisa
Nordeste Industrial S. A.
Rio Grande do Norte

NO RDISA.—NO RDESTL
INDUSTRIAL S. Ae
Nane Comercial
Termo n.9 578.429, de 8-2-63
Fazenda Lasa S. A.
São Pauto

FAZENDA LASA S/A.
Nome Comercial
Têrmos ns. 578.430 a 578.432, de
8-2-63

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço doce.
açq para tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado, aço polido, aço
refinado, bronze, bronze em bruto, arames lisos e farpados, bronze de manganês, bronze em pó, em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente prepaaado,
cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado, cimento metálico, cobre em
bruto ou parcialmente trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro em barra, em chapa,
fundido, maleável, manganés, gusa, velho, gusa, temperado, maleável, lama.
minas para fechaduras, funis, furadores,
latão em vergalhões, alumínio, alpaca,
ligas metálicas, metais em- massa, estampados, para soldas, para ligas, Limalhas, magnésio,- metais não trabalhados
ou parcamente erablhados, níquel, ouro
páldio, papel estanho, _platina, poeira
de zinco, prata, solda, tungsténio,
zinco corrugado, zinco liso e
em falha
Classe 13
Artigos preciosos, semi-preciosos e suas

imitações corno adornos: Alianças. anis
alfinetes de gravatas, argolas, aros,
aboteoadurae adereços. brilhantes, brina
cos de orelhas, broches, braceletes, baixelas, ba/agandans, bandejas. baldes,
correntes castiçais, -chatelenes, colares.
cordões camafeu, cruzes, emblemas. médalhas, ouro lavrado, pedras para anéis,
pedra para jóias. pérolas, pulseiras.
rubis e safiras •
Classe 38

Maio de 1963 1699
setas de papel, rótulos • de papel, rola`
de papel transparente, sacos de papei;
serpentinas; tubos postais de cartão,
tubetes de papel •
Tênnos os. 578.436 a 578.438, de
8-2-.63
Mc,Cann Erackson Public:dada S. A.
São Paulo -

INPopt

N

Classe :a
Para distinguir: Arvores de natal W.
belots, bolas amar enfeites de árvores
de natal, carta geográficas, cartões pos..
tais, cartazes, displays, desenhos anis.
ticos, desenhos, decalcomania para te.,
ciclos, estátuas, estatuetas, estampas.
gravuras, frutas de vidro, figuras de
ornatos, festões, fotografias, frutas da
louça, figuras para enfeites, bolos de
aniversários, batizados, casamentos
outras quaisquer comemorações, gravuras, imagens, letreiros, manequins, ma..
quetes, obras artísticas, obras de pia.
tura, painéis e cartazes para decorações
e para exposição, projetos, mostruários
de mercadorias diversas e para propa.
ganda, Suportes artísticos para vitrines,
estatuetas para adornos e para fino
rtísticos, tabuletas
Classe 32
Almanaques, agendas, boletins, boletins
Impressos, crónicas, folhetos, jornais, re.
vistas, peças cinematográficas, peçai
teatrais, programas radiofónicos, programas de televisão e revistas
Classe 50
Impresos para uso em cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notas promis.
sórias, papel de correspondência e reeibos. Impressos em cartazes, placas, ta.
huletas e veiculos. Bilhetes impressor

Tênno n.° 573.439, de 8-2-63
Mc Cano Erickson Publicidade S. A. Aros para guardana pos de papel
Companhia Comercial e Industrial
São Pardo
aglutinados, áluns (em branco). álbuns
"Katra" para retratos e autógrafos; balões (ez-.
Paulo
São`
INTERPUBLI C
para
ceto para brinquedos), blocos
correspondência. blocos para cálculos.
BASTÁ UU INSTANTE..
Classe 15
blocos para anotações, bobinas, brochuPara distinguir: Artefatos de porcelana ras não impressas; cadernos de escreClasses: 1, 2, 46 c 50
faiança, barro e terracota louças vidra- ver, capas para documentos, carteiras
Expressão de propaganda
das para uso caseiro, adornos, fins ar- para cigarros, calcos de tipografia de
tisticos c instalações sanitárias; artefatos papel ou papelão, cápsulas de papel,
Térmo n.. 9 578.440, de 8-2-63
de ceramica para uso-caseiro, adornos e caixas de papelão, cadernetas, caderMola de Margerie
fins artísticos, alguidares, almofarizes,
caixas para paSão Paulo
assadeiras, barris, bules, bidês, bacias, nqs caixas de cartão,
de visitas, cartões cobebedouros, biscoiteiras, bomboaieres, pelaria. cartões
andefaa, anhelras, copos, consolos, cal.. merciais, cartões indicas, confeti, carSENHORA MARQUEZA •
deirões, cântaros, cadinhos, caíres, tolina, cadernos de papel melimetrado
•Szio
Paulo—Capital
e
em
branco
para
desenho,
cadernos
cubas, cornpoteiras comedores para aves,
— •o
caçarolas, canecas, centro de mesa, das, escolares, cartões em branco. cartuchos
cansa-talheres, escarradeiras, fôrmas, fil- de cartolina, chapas planegraAcas, caClasses: 13. 15, 25, -34 e 40
tros, graus, globos, jarras. jardineiras, dernos de lembranças, carretéis de paTítulo
licoreiros, leiteiras, lavatórios, manta,- pelão; envelopes. envalucros para chaguelras, morindas, cio/hera.s, nichos, p1,- rutos de papel, encadernação de papel
Tênno n.9 578.441, de 8-2-63
res, pratos, pilões, pratos para ornatos, ou papelão. ettiquetas; fOlhas índices. Companhia Cinematográfica Centenário
•
livros
Rilhas
de
celulose;
guardanapos;
pias, pinos, porta-joias, potes, porta.
São Paulo
toalhas, porta-papéis higiênicos sopei- não-impressos, livros fiscais. livaos de
ras, saladeiras: saleiros, serviços para contabilidade: mata-borrão; ornamentos
CINE DRISTOL
refrescos, serviços para frios, chá e de papel transparente; pratos, papeli.São Paulo.Capitat
jantar, travessas, talhas, taças, tojelas. nos, papéis de estanho e de alumínio,
vasilhames, vasos sanitários. xícaras papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
Classe 32
Classe 33
Para distinguir: Almanagaes, agendas, para forrar paredes. papel almaço com
Titulo
anuários, albuns impressos, boletins, 'ca- ou seta pauta, papel crepcin, papel de
l'érmo n. • 578.442, de 8-2-63
tálogos, edições impressas, folhetos, jor- seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado, C.--- aanhia Cinematográfica Centenárae
nais, livro impressos, iciblicaçõ.
SM Paulo
pressas, revistas, órgãos ie 'p,,b11,c1Jades, papel - higiênicci. papel imperou ável
programas radiofanícoi e cintmatográ- para copiar, . papel .paaa -desenhos, papel para embrulho impermeabilizado.
fi cos.— pro- g ramas ("Jr: emes
UNE DVESI
papel para encadernar, papel para esClaaac 5ã.
,Wa
Sao
Paulo.Capitul
paras:1r,
papel
pacrever,
papel
para
im
Artigos naa . incluidos
oufix, ciasses.
a 'Saber:
ageneas, etiq uefea • amai rafina para ebbrulhos..papel, celofane.,
- Pactos cohierciali em gerala'aótulos, e papel celulose, , , papel de linho, papel, *
Classe 33
Impressos Comerciais etn
jt4 itsadoa absorvente papel para, embrulhar tabaco, papelão; recipientes de papel, ronas ata/Idades . da 'requerente

/
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Pleno n.' 578.443, de 8-2-61
Alda de Margerle
São Paulo

MÁRIO OFICIAL

Térmoe na. 578.450 e578.451, de

8-2.á3
•Wecheco, Sociedad Anon ima
Argentina
•

'SENHORA MARQUEW1
de Janeiro—Est
da Guanabe,m
•

:Rio

• Classes: 13, 15, 25, 34 e 40
Título

Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes, não
ipcluídas nas classes 7, 10 e 17
!Termo n. 578.444, de 8-2-63
Classe 11
Sortia Helena Inverso
Paradistinguir: Artefatos d. metais.
Guanabara
Arrue- las, tatrace.s, curvas de reforço
encanamentos, ferragens para capuz de
autormive:s, ferragens para tet )s de ca..
bine de cam:nhões, levawadoi para vidros de caminhões, automóveis e para
veículos em geral, luva pare bombas
dágua, mancais para brocas. porcas.
pernos, peças para amortecedores de
choques, parafusos' especiais raças para
barra de tensão, terminais, peças para
Freios, parafusos especiais para nauta..
gem dos freios, peças para mecanismo
de partida, botões de metal (seara), parafusos alongados para a f,xat o motor
de partida, peças de metal c ..c prutége
e• envolve . o motor de ..).irt,oela. peças
....lasse 32
mais, revistas e publicações impressas. para molas dianteiras e '..ra,, eiras gram
pos, folhas de metal que envolve as
Termo n.° 578.445, de 8-2-63
molas e protege contra o pó e ferrugem,
Ja/imar — Fibras Testeis Ltda.
pinos excêntricos para velaatos (pis
São Paulo
pinos de direção, pinos de mola,, calotas peças para contas de eixo, dial-dei-.
ro, luvas de metal rosqueada para urir
TALIMAR
as partes laterais do a,r.o. retenteres
INDUSTRIA BRASILEIRA. de metal suportes para vidros, alicates,
alavancas, arruelas, arrebites, correntes,
Classe 4
chaves de parafusos, chaves de Ureia
Juta desfiada
chave inglesa, dobradiças, eaas,es, caTermo n.° 57õ .448, de 8..2-63
lotas, grades. super-cabias frisos, enArnaldo Rosa e Claudio Rosa
feites de metal, engates, asaideho.s, eatri.São Paulo
telos, parafusos, porcas, travadeiras,
bos, fechaduras, molas pa ra saulas. mar-.
trincos, matrizes, ficando expressamente
'DEMÔNIOS DA GARÕA.
excluídos quaisquer arti-g 35 que sejam
Classe 33
partes itnegrantes de veículos e máSinal de propaganda
quinas
Termo n.° 578.447, de 8-2-63
Termo n.° 578.452, de 8-2-63
Promil — Projetos e Montagens Indus(Prorrogação)
triais Ltda.
Norton Company •
Rio de Janeiro
Estados Un:dos da América

(Pureill
Classe 50
Artigos da classe
—
Termo n. 9 578.448. de 8-2-63
Bane Vaisinan e 3auel Wolf
Marynower
Guanabara

Edifício Moderno
Radial Sul
Classe 33
Titulo
Termo n. 578.445, de 8-2-63
Bene Vaisman e •Sauel Wolf
Marynower
Guanabara
•

Edifício Moderno
Oarduês 'de -1!sbr-ante.s
Classe 33

Taci. '

PRORROGAÇA0

(SeçãO IN)

Maio ie 196..)

válvulas, lampadas, tomadas, fios, soquetes, etc.); aparelhos fotográficos, radiofônicos, cinematográficos, máquinas.
falantes, etc., discos gravaaos e filmes
revelados
Termo n.° 578.4'54. de 8-2-63
(Prorrogação)
Aau de, Cologne --- 6 Parfimerie
Fabrik Glockengasse N.° 4711 Gagasnuber Der Pferdepost yon Fred.
Mülhens
Alemanha
r
PRORROGA0:0

E si ii
Classe 48
Aguas de colônia, produtos de .pertnmar;a, sabões e sabonetes perfumadork
produtos cosméticos de todos os 'tipos'.
Termo n.° 578.455, de 8-2-63
(Prorrogação)
Erwin Otto Haberteld
Suiça

PRORROGAÇÃO

Têrmo n.' 578.460, de 8-2-63
Ernesto da Silva Carneiro
Guanabara

e

Classe 32
Livros, etc.
Termo n.° 578.461, de 8-2-63
Armando de Salmont Campbere
Eduardo Aniento
Guanabara

FOTOOUI-MinA NACIONAL':
Classe 32 ,
Peças cinematográficas e teatrais, etc.
...Termos ns. 578.462 e 578.464, de
‘:Annando de 826
S;m
1 - o3nt Campbell- e
Eduardo Aniento
a
Guanabara

o
e zini

etar:arg=~M

Classe 17 •
Artigos da classe

F TAL

Termo n.° 578.456, de 8-2-63
Chemische Werke Hils Aktiengesells..
chaft
Alemanha

Classe 1
Substancias e p9parações quimicas usa.
das na fotografia e na cinematografia,
PRORROGAÇÃO
etc.
Classe 8
*Xarlo P r 1 nt •
Máquinas e apWlIzos fotográficos, etc
Claíse.ap
Classe 1 Produtos químicos para a indústria tex- Peças cinematogrifgai`,e teatrais, etc.
til, a saber: agentes dissolventes de
Tênnos ns. 578.'465',e 578.472, de
corantes para estamparia e tingimento
de texteis
United States Rulknfi.r Company
Ratados Unidos da América
Termo n.° 578.457, de 8-2-63
Renato Anto:o Brogio/o
Guanabara

ADALOX
Classe 46
Abrasivos flexíveis e lixas
Termo n.° 578.453, de 8-2-63
(Prorrogação)
Executone. Inc.
Estados Unidos da América

UNIROYAL\\

• cm--J 09,1>.
\(V
\y#
O
00\

Classe 19
Pintos de um dia, etc.
Termo n.° 578.458, de 8-2-63
J. Moreira -- Cia. Comercial de
,
•
Tecidos

J. MOREIRA - Cia. Comercial
Classe 8
Equipamento 'de inter-comunicação de som ampliado coniPreendendo aparelhos
telefônicos de intercomunicação entre
Salas diversas, ampliadores elétricos de
comunicação; conjuntos alto-falantes de
praças ou luga:es - de reuMões públicas,
aparelhos telefônicos, apare nhagem elé.
trica de chamada, alto-falantes elétricoos,
equipamento e fios e cabos elétricos ele
transmissão de som e inter-comunicaçôes; instrumentos de precisão. instrumentos científicos, aparelhos de uso
• Comum; instrunie/ntos e aparelhos didá' trrosrMoldes de te/da espécie: acessólrLs de- aparelhos e/étricos (Inclusive

de Tecidos
Nome Comercial
Termo n.° 578.459, de 8-2-63
Ernesto da Silva Carneiro
Guanabara

VISTA E SOM
Classe 32
Livros,

Ni.

Classe 1
i Substanc;as e preparações 941À.bs l,,~
das nas indústrias, na fotovfí't e nas
análises quimicas. Substancia t .0preparações químicas anti-corrosPvas e
anti-oxidantes
- ,
Classe 2
Substancias e preparações químicas usadas na agricultura, na horticultura, na
veterinária e ara fins sanitárloS
Classe 23
Tecidos em geral
Classe 31
Tendas, lonas, correias de transmissão
de tôda esécie, cordoalha e barbante.
Material de vedação e mangueira
Classe 36
Artigos de vestuário de tôda sorte, inclusive de - esporte. e para crianças
(fraldas, cueiros. etc.(
Classe 39Artefatos de borracha e de guta per..
cha, não incluídos em outras classes
Classe 40
Móveis de metal, vidro ou madeira, estofados ou não. Colchões, travesseiros
e acolchoados para móveis
,
Classe 49
[Jogos de, tôda a espécie. Brinquedos e
passatempos; petrechos e artigos para
fins exclusivamente desportivos, exceto
,
veatukrios
,

Segunda-feira 20
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Termo n.° 578.478, de 8-2-63
Valisere S. A., Fábrica de Artefatos
de Tecidos Indesmalháveis
São Paulo

LPRORROGAÇÃO.

ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, tcharpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantéis, meias, maillots, mantas, man..
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, palatinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensódos, sou..
tiens, tailleurs, toucas e vestidos-

Maio de 1963 1701
Têrmo n. 1 578.492, de

8-2-1963

José Felisberto pilho
Goiás

Termo n•° 578.488, de 8-2-63
Campineira S. A.
Distribuidora de
Automóveis Nacionais
São Paulo

CAMPINEIRA
Classe 44
Tabaco manufatura ou não. Artigos
para fumantes, eAceto papel (classe 38)

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 578.474, de 8-2-63
Companhia Mercantil Hijos de José
Termo n.° 578.479, de. 8.2-53
Sabater
Valisere S. A., Fábrica de Artefatos
Espanha.,
de Tecidos Indesmalháveis
São Paulo

-,PRORROGAÇA-(i

1.¥1'

Classe 41
Melte.. azeitonas, passas, figos. amêndoas e avelãs de sua importação
Tiro n.° 578.475, de 8-2-63
Autol S. A.
Suiça

Classe 36
Artigos da

classt

Tênnos as. 578.480 a 578.486, de
Valisere S. A., Fábrica de Artefatos
de Tecidos Indesmalháveis
São Paulo
PRORROGAÇÃO

VAIO
Classe 1
Aditivo para óleos de agiu. cinunre
Termo n.° 578.476, le 8-2-63
Dresscr Industries, Inc.
Es+ados Unidos da América

PODBIELNIAK
Classe 16
Separadores. contactores e extratores
centrífugos: clarificadores: aparelhos de
destilação e aparelhos anallticos
Temo n.° 578.477, de 8-2-63
Cia. Química Rhodia Brasileira
São Paulo

RODO-LAR
indústria Brasileira
Classe 1
Artigos da classe

Classe 23
Artigos da classe
Classe 23
Artigos da classe
Classe 24
Artigos da classe
Classe 24
Artigos da classe
Classe 36
Artigos da classe.
Classe 24
Artigos da classe
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 578.487. de 8-2-63'
Heraldo Perez Santana
São Paulo
VERSAILLE3

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: .-Aventais, blusas, blu.
mus, boinas, botas, babadouros, casa.
cos, coletes, capas, chales, cachecol;
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, ca.
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.

Classe 21
Freio (parte integrante do veiculo),
mecanismo para acoplamento de vet•
culos ferroviários, orelhas de parada
para • aparelhagem rde tração, amortecedores de choques, paracroques, carro,
ónibus, automóvel, anteparos auto-caminhões, alavancas, alavancas de Cãill
bio, alavancas de freios, breques, barras de freio, braçadeiras de mola, buchas, barcos, barros de tração, barras
de direção, cabos de veículos, carrocerias, chassis, carcassas. coroas, capotas
g(tes para veiculos, engrena,;ens, em.
breagehr, feixes de molas, hélices, molas, motocielos, mancais de veicuins
pedais, paralani-as,., porta laterais, pi
nhões, porta-rodas„, parabrisas, para.
choques, pistões, rodas,,,reboques, tambores de freios, varetas'-kveiculos
bicicletas, motoci , ,otas, retecto7e11,..aros
para bicicletas, braços para veicilISS
crapas circulares para veículos, cubos
de veículos, desligadeiras, fronteiras
para veículos, inc,tociclo, manivelas.
para-lamas,

Classe 40
Para distinguir: Os seguinte móveis de
uso .loméstico ou residencial: Armações,
prateleiras, balcões, dispensas, conjuntos de armários e gabinetes para copa
e cosinha. conjunto de sala de jantar
e dormitórios, sofás, divans, poltronas,
cadeiras, cabides, mesinhas, guardaroupas camas, porta-chapéus, arfmários,
berç ss, conjuntos para praia e lardins,
geladeiras comuns, escrivaninhas, colchões, travesseiros e acolchoados para
móveis
Termo n.° 578.493, de 8-2-1963
Nagib Gazal
Cia. Ltda,

Carnet.136a Sorte
Classe 23
Tecidos eia gerai
Termo n.* 578.494, de 8-2-1963
Nagib Gazal 6 Cia. Ltda.
Guanabara

vare,as de controle c1/4,

afogador e acelerador
Termo n.° 578.489, de 8-2-63
José Oswaldo Alves Lanzoni
São Paulo

SANSEL
INDUSTRIA BRASILEIRA
. ansse 47
Para clistJuguu — Combustiveis, lubrificantes, substâncias e' produtos desci
nados a iluminação e ao aquecimento:
Alcool-tnotor carvão a gás. hidrocarboretos, gás metano, butano e propano
gás engarrafado, gás liquefeitos. oaso,
una, graxas lubrificantes óleos combus.
tiveis. óleos lubrificantes, óleo: destina
dos a iluminação e ao aquecimento
óleos para amortecedores petróleos ,e
querosene
Térino nó 578.490, de • 8-2,1963
Vicente Crus
São Paulo
.

1.10TANDINHA

Classe 23
Tecidas em geral
Termo n.õ 578.495, de 8-2-1963
Nagib Gazal & Cia. Lida.
Guanabara

•"

0,

Classe 23
Tecidos eia geral
- Term'c; n.° 578.496, de 8- 2-1963

Nagib Gazal 6 Cia. Ltda.
Guanabara

INDÚSTRIA BRASILEIRA
•

Classe 49
Baralhos

Termo n.° 578.491, de 8-2-1963
Empresa Cinematográ fica Max i mus
Limitada
São Paulo

METROPOIE

Classes: 32' e' 33
'Unto de Estabelecimento

WFL;

2ACC

Tecidos em gerai
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bas de ar, para pneumáticos, bombas suportes para guardanapos, saleiros.
para gasolina, de incêndio e elétricas. tubos, Melas, tubos, ti gelas. tubos para
betoneiras, brocas elétricas, burrinhos e ampolas, tubos . par aseringaa traves.
insufladores de ar, buchas quando par. sas, tipos de material plástico, saco.
te de máquinas, caldeiras a vapor, car- /as, sacos, saquinhos, vasilhames, vasiPRORROGAÇÃO
buradores. carimbos de tf:ano, carneiros lhames para acondicionamento pasta.
adesivas e vasos
hidráulicos, cavadeiras p.l.m., coaClasse 7
traidores de tõrno p.i.m., riaimaceiros
de mancais de anti-fricção, coletores de Máquinas e utens.11os para serem usadinamos e motores, compressores, dos exclusivamente ia agricultura e
condensadores, eixos quando parte de horticultura a saber: arados. abridoret
máquinas, êmbolos quandoparte de de sulcos, aclubadeiras, ancinho., meaiinduziria Bras ile toa
máquinas, engenho de serra, engenho nicos e emptihadores . combinados
de caria, engrenagens quando parte de arrancadores mecânicos para agricultumáquinas, freios quando ; parte de má- ra, batedeiras para cereais. bomba.
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários quinas, guinchos de fricção, guinchos para adubar, ceifadelras, carpideiras,
e roupas feitas em geral: Agasalhos. para caçambas de arrasto, guinchos de ceifados para affoz, charruas para agida.
aventais.
alpercatas, anáguas, blusas. transporte a;éreo, geradores a gasolina, culutura, cultivadores, debulhadores,
Classe 23
botas,
botinas,
blusões, boinas, baba. guindastes, limpadores de .cano p.i.m., destocadores, desentegradorea, esmagaTecidos em geral
doures, bonés, capacetes, cartolas. cara máquinas de imprimir. lubrificadores dores para a agricultura, escarrificadopuças, casacão coletes, capas, chalea quando parte -de máquinas, a vapor; res, enchcrvadefras, facas para mala.
Tê:mo n.° 578.498, de 8-2-1963
cachecols calcados, chapéu.s, cintos, máquinas de lavar roupa, máquinas de nas agricolas ferradeiras, gadanhas,
Cia, Ltda.
Nagib Gazal
cintas, combinações, corpinhos. calça costura, máuinas de furar radial e ho- garras para arado, grades de discoi
Guanabara
de senhoras e de crianças, calções, cal- atontai, máquinas para o faibrico e ou dentes. máquinas batedeiras per:
ças, camisas, camisolas. camisetas. cue- acabamento de latas e outros recipina- agricultura, máquinas hasedhigas,
cas, ceroulas, colarinhos, cueiroat ssaiu ces metálicos, máquinas borracheiras e mútua vaporizadoras, maquinas da
casacos, chinelos. dominós. edsarpes; máquinas texteis, máquinas de tirar mungir, máquinas alveladoras de terra,
fantasias, fardas para inditarese coles cortiça, máquinas de limpar e afiar maquinai per%radoras para a apical.
máquinas de plantar, 'motochara
gian, fraldas, galochas, gravatas, gr- facas.
Classe 24
molas para máquinas, ,máquinas tara,
tos jogos de lingerie. J aquetas; leques;
ruas, máquinas regadeiras, máquinas ae
Linhos
frigorificas,
máquinas
de
rotular;
mar(uvas, ligas, lenços, anatas meias
roçar, de semear. para soltam, de
Têrmos na. 578.499 à 578.500, de
makõs, mantas. mandrião, ou/astilhas: pa. telos a vapor, máquinas a nós não tosquia de triturar. de esfarelar terra,
8-2-1963
letós, palas, penhoar; pulover, pelariam. agricolas, motores" de combustão inter- para irrigação, para matar formigas
Dipeça — Distribuidora de Peças
peugas, pouchea. polainas, pilamaa; pu- na, elétricos e 'a gás, motores para ba: outros insetos, para burrilar e paveiaLimitada
nhos. perneiras. quiraonoa. regalas, danas e motocicletá, pentes quando tas desinfetantes, para adubar. Data
robe de chambre, roupão, sobretudos. parte- de máquinas, penteadores de agitar e espazhar palha.. para colher
Guanabara
suspensórios, saídas de banho, sandálias, teres, rolas para estradas, serras medi- algodão, para colhe: cereais, maquinas
sweaters, aborta sungas, sitias, sou- nreas, serras hidráulicas, serras de fita. amassadoras para fins agi-ta-olá da
tiens, slacks, tales. toucas, turbantes sarnas mecânicos, tôrnos de revólver. corter árvores, para espalhar, para casarna sautomáticos, tOrnos verticais, pinar, máquinas' ~binadas para asternos, uniformes a, vestidos
turbinas, tubulações para caldeiras, ve- mear e culturas, de desbocar, para .mClasse tf .
Termo n.9 578,506. de 8-2-1963
las de ingnição para motores, 'Manais aliar, máquinas e moinhos ,,ara forrapeças e acessório de automóveis
(Piorrogação)
, e ventiladores, quando parte de
gens, máquinas toucadores, ordenadoClasses: 21 e 33
Sa6 Paido Alpargatas S
máquinas
i
rei mecânicos, raladores mecanicos, ter.
Titulo de Estabelecimento
Classe 28
pflORROGACR)
i
Loa compressores para a agricultura,
i Para distinguir: Artefatos de material sachadeíras, seineadelras, segadeiras,
Termo n.9 578.501, ele fa2-1963
plástico e de nylon: Recipiente* fabrica- socadores de terra, tosai:fores de graIldefooso Alves P inho dos de material plástico, revestimentos ma, tratores agricolas. válvulas para
Ml? WES7
Guanabara
*a e•s.•••ffi
confeccionados de substancias animais
máquinas agrícolas
e vegetais: Argolas, açucareiros, arClasse 21
mações para óculos. bules. bandejas., Freio (parte integrante do veiculo).
•
bases para te/efones, baldes. bacias, mecanismo para acoplamento de veíClasse 23
bolsas, caixas, carteiras, chapam cabos culos ferroviários, orelhas de, parada
São Paulo
para ferramentas e utensílios de aliTecidos de ti:ida espécie
mentos, caixas de material pIastico para para aparelhagem de tração, amorteceTe'rmo n.° 578.509, de 8-2-1963
baterias, coadores, copos, canecas, 'co- dores de choques. Paracraealesi carro,
,
(Prorrogação)
lheres, conchas, cestas para pão, cesti- ónibus, automóvel, anteparos, auto-caSir James Murray do Brasil S.A.
nhas, capas para álbuns e para livros, minhões, alavancas, alavancas de câmcálices, cestos. castiçais para velas, cai- bio, alavancas de freios, breques, barProdutos Farmacêuticos
\0\
Classe 25
xas para guarda de objetos, cartuchos, ras de freio, braçadeiras de mola, bui
São Paulo
enfeites de gesso para oruamentação
coadores para chá, descanso para pra, cilas; barcos, boatos de tração, barras
PRORROGAÇÃO
de bolos
tos, copos e copinhos de plásticos para de direção, cabos de veículos, carrocesorvetes, caixinhas de plástico para rias, chaisia carcassas, coroas, capotas,
Termo, n.6 578:502, de 8-2-1963
sorveteS, colheres, pasinhas, garfinhos engates para veiculos, engrenagens, emCalçados Badge Ltda.
de plástico paar sorvetes, forrninhas de breagem, feixes de molas, hélices, moRio Grande do Sul
plástico para sorvetes, discos de mesa, las, motociclos, mancais de veículos
estojos, estojos para andas, embala- pedala, paralamas, porta laterais, pigens de material plástico embalagens nhões, porta-rodas. parabrisas, paraClasse 3
de material plástico para sorvetes, es- choques, pistões, rodas, reboques, tamUm preparado farmacêutico (indicado tofos para objetos, espumas de aviou. bores de freioa, varetas de veiculem,
contra a obesidade)
esteiras, enfeites paar. automóveis, es. bicicletas, motacicletas, retentores, aras
coadores de pratos, funis, formas para para bicicletas, braços para veículos.
Termos
as.
578.508
a
578.511,
da
Indústria Brasileira
doces, fitas isolantes, filmes virgens. crapas circulares para veículos, cubos
8-2-1963
fios de celulose, fechos para bolsas, I de -veicnlos, duiiçadairas. f ronte'ras
Classe 3 6
A.B.0 Rádio e Tekvialki S.A.
facas
guarnições, guarnições para chu- lpara veículos, motociclo, mania >las,
Calçados para homens, senhoras e
g
São Paulo
petas, e mamadeiras, guarnições para para-lamas, vartaas de ,controle do
crianças
porta-bicos, guarnições para liquidifa
afogador e acelerador
cadores e para batedeiras de frutas e
Termo n.° 578.503, de 8-2-1963
legumes, guarnições de material plástico
(Prorrogação)
:Tãnno rt. 9 578.518. de 8-2-63
para utensílios e objetos, guarnições Fábrica de Vassouras São Geraldo
Couros °Eco Ltda.
para bolsa, galerias para . cortinas, jarSão Paulo
Ltda.
ros, laminados plásticos, - lancheiras,.
Guanabara
mantegueiras, malas, orinAil „, prendado-,
PRoRROCIAÇAI
eu de roupas, puxadores para móveis,
pratos, paliteiros, pás de eaalaha. Pdra3
TUPAN
pomes, artificiais.. porta-pão, pulseiras
"Sita)
.
para relógios, protetores. aar..docuraen-,
Classe 29
tos, ptcradores de- água para.- uso do-,
Classe 6
méstico. porta-copos, . poria-mameis. Básodhos. escovas Para roupas (vet.
Classe 44
Aquecedores de água de allmentaçâo porta-notas, , _parta-dopumantem, placaa 'sogras .cle, fibras), espanadores, espaae•
solas de futebol
máqu9n'9,it de cortar-frios, bom- rebites, rodhabas, . recipientes, .supartes.
;adores,' vassouras e vassourinhas
resino n.9 578.497, de 8-2-1963
Nagib Gazal 8 Cia. Ltda.
- Guarials-•

Tina°

5711.504, de 8-2-1963
Couros Ofco Lida
São Paulo

jaithcid

7ecna (1.0tojen.

São Ge2rauco
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ticos para eletricidade, esterilizadores, cálices, cestos, castiçais para velas, j qa mancais de anti-fricção, colei-orei
xtintores de incêndio, ferros elétricos de cabas para guarda de objetos, carta- 1k dínamos e motores, compresaores,
soldar, filtros e aparelhos h!trantes, fil- chos, codores para chá, descanso para hondensadores, eixos quando parte de
tros para óleo, .filmes • falados, fogões. pratos, copos e copinhos de plástiP .- máquinas, êmbolos quando parte de
fogareiros, fusíveis, faróis eamo acessó- paar sorvetes, caixinhas de plástico máquinas, engenho de serra, engenho
rios de veículos para sinalização e para para sorvetes, colherinhas, p astilhas de cana, ensarenagerts quando parte de
iluminação em geral, filmes revelados, garfinhos de plástico para sorvetes, for- máquinas, freios quando parte de mafôrmas elétricas, fervedores, frigorlficos, minhas de plástico para sorvetes. discos quinas, guinchos de fricção, guinchos
fotómetros, fios elétricos, filtros de in, de mesa, estojos, estojos paia óculos, para caçambas de arresto, guinchos de
terferência, fonôgrafos, garrafas técnica, embalagens de, material plástiao. caiba- transorte aéreo, geradores a gazolinas
geladeiras, globos para lâmpadas, globos lagens de material plástico para sorve- guindastes, limadores de cano .I.m.,
para lanternas, globos terrestres para tes, . estojos para objetos, espumas de máquinas de imrimipr, lubrificadorer
ensino, gravadores, holofotes incubado- nylon, esteirãs, enfeites para autcaó. quando -' arta de máquinas a vapor;
ras, indicadores de vácuo, lastrumentos vais, massas anti - ruidos, escoadozes de máquinas de lavar roupa,' máquinas de .
Classe 8
de alarme, interruptores. lâmpadas In- Praaas, runs, formas para doces, fitas costura, máquinas de furar radfal e
Abaixa luzes d °lampião, aoajours, candescentes, lâmpadas comuns, lenres, isolanteas, filmes. fios 'de ceni'asse, fechos
acumuladores, actinômetros, amparóme- liquidificadores, maçaricos para soldar, para- bolsas, facas, guarnições, guarnis horizontal, máquinas para o fabrico e
acabamento de latas e outros recipientros, amortecedores de rádio e' frequan.- caldear e cortar, - máquinas de fazer ções para chupetas e mamadeiras, galar.
tes' metálicos, máquinas borracheiras e
eia, anemômetros, aparelhos cl'e televi- café, nuastradores para rádio, moinhos aições para porta-blocos, guarnições
são, aparêlhos para iluminação, inclu- de café, transformadores, tostadeiras, tia- Para liquidificadores e para batedeiras máquinas taxteis, máquinas de tirar
sive os considerados acessórios de veí- pés para, fotografias, válvulas para ris, de frutas e legumes, guarnições cie ma- cortiça, maquinas de limpar e afiar facas, molas para máquinas, máquinas
culos, aparêlros para anúncios mecâni- dios, válvulas de ‘lesçarga, aálvulas de ierial plástico para utensílios e objetos.
frigorificas, máquinas de rotular, mas»
cos, aparelhos aquecedores e medidores, reduçãb, -vacuõmetros. velas elétricas, guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas. jarros, laminadas Talas. telos a vapor, moinhos e mós não
aparélhos cromográficos, aparelhos de
válvulas de vácuo' e ventiladores
ticos,. lancheiras, mantegueiras, malas, agrícolas, motores de combustão interbarbear elétricos, aparêlhos registradoClasse • 7 .
orinôis..prendedores de roapaa. puxado- na, elétricos e a gás, motores para bis
res e medidora.s de distâncias, aparelhos para- purificar água, aparêlhos de Máquinas e utens.lios para serem, usa- res para móveis, pires, pratos. palitei.. cicletaá e motocicletas; pentes quando
sinais lampejantes, aparelhos regulado- dos exclusivamente na agricultura e ros, pás de cosinha, pedras pomes arti- parte de máquinas, penteadores de tea•
res, rolos para estradas, serras mecânta
res de gás, aparelhos ade galvanoplastia. horticultura a saber: arados, abridores lidais, porta-pão, pulseiras para relia-.
aparèlhos didáticos, aparêlhos cinemar de sulcos, adubadeiras. ancinhos maca- çlios, protetores para documentos,: pus cas, serras hidráulicas, serras de fita,
' tográficos, aparelhos _automáticos para nicos e . empilhadores , combinadosandores de água para uso doméstico. tan-nos mecânicos tôrnos de revólver,
acender e regular gás, aparelhos Para arrancadores mecânicos para agricnitu, porta-copos, porta-niqueis, porta-notas, tornos automáticos, tõrnos . verticais,
separar café, aparélhos para aquecer ra,-- batedeiras „para cereais. bombas poSta-documentos. placas, rebites, roda. turbinas, tubulações para caldeirar
edifícios, aparelhos para experimentar para adul:iar, celfadeiras. carpideiras. nhas, recipientes, suportes, suportes para velas de ignição para motores, válvti•
las e ventiladores quando parte de
anamos, aparelhos .para destruir inse- ceifado a para affdz, charruas para agia- guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
máquinas
tos, aparêlhos náuticos científicos, apa- culutura, cultivadores ' debulhadores, tubos para ampolas, tubos 'para serinrelhos de ótica, aparelhos pulverizado- destocadores, desentegradoriaa-esmaga- gas. travessas, tipos de material piás_
Termo n.° 578.519, de 8-2-63 res, aparêlros para aquecimento de dores para a agricultura, escarrifiCaao: tico, sacolas, sacos, saguin1ais vasilhaGeraldo Mérola
água, aparelhos geradores eletroquimi- res, enchovacleiras, tacas para znásrit mes para acondicionamento. vasos, aiRio Grande do Sal
coa, aparelhos para recepção, reprodu- nas agricolas: lerradeiras, . gadanhas, caras, colas a fria e colas não incluidos
em _outras classes. para - *borracha. para
ção de som e sônicos, aparêlhos auto- garras para arado, grades de discos
•
pa,.2 corturnesa para marcineiros, para sapa
máticos elétricos de passar, aparelhos ou dentes, máquinas batedeiras
para espremer frutas e legumes, apare- agricultura, máquinas insetifugas, má. toiros. para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras ,. para ah-ir
lhos de alta tensão, aparêlhos de pro- quinsa vaporizadoras, maquinas de
smeril em pedra, em pó. em. dis
teção contra acidente ' de operários. mungir,
gir, máquinas niveladoras de erra
pasta para afiar, moer e desgastar,
aparelhos afiadores d eferramentas, máquinas per tmraddras para a agriaut- rebolos, adesivos para tacos, adesivos
Classe 18
de
sabão
e
de
plantar.
moto.cilartura. máquinas de
aparélhos distribuidores
para ladrilhos e adesivos para azulejos
desincrustantes para instalações sanitá- ruas, máquinas regadeiras, • máquinas de
anéis, carretéis para teceinem e guar- Para distinguir artigos de toucador e
rias. aparêlhos . esterilizadores, aparélhos roçar, 'cie semear. para sulfatar de :lições de material plástico rara inclas, perfumarias em geral: Alinisca. folia
e instrumentos usados na engenharia, tosquir, de triturar: de esfarelar :erra' tria textil, colas usadas nas indústrias de beleza, água fadai, água de lavanda,
agrimensura geodézia, aparélhos gasei- para irrigação, para matar formigas c
de calçados
água de colônia, arminhos,' água de
ficadores, aparalhos de análises, .apare- outros insetos, para burrifat e pulveriquina, água de rosas, água de alfazeClasse
21
lhos ozonizadores, aparélhos pasteu'ri- zar desintetantes, para adubar, para
mas, anemia perfamada, liquida, em pó.
zadores, aparelhos reguladores e estabi- agitar e espalhar palha, para colher Freio (parte integrante do veículo), e* pedras, para banho, brilhantinas,
lizadores da pressão e do fluxo de ga- algodão. para colher cereais, máquinas mecanismo para _acoplamento de vai- bandolinas, batons, cosméticos para o
ses e liquidas aparelhos para salva- amassadoras para fins agricoias de culos Ferroviários, orelhas de parada cabelo, pestanas, dlios e bigodes,
mento e para sinalização, aparalros cortar árvores, para espalhar. para ca • para aparelhagem de tração, amortece- crayons, tremes para a pele, carrilais.
para escafandristas, aparelhos para lim- Pinar, máquinas combinadas para dores de choques, paracroques, carro, cheiros em pastilhas. em tabletes, em.
par vidros, aparelhos para combater mear e cuiturar, de- desbanar, para „- ónibus, automóvel, anteparos, auto-ca- lentilhas, em trociscos e cai pílulas.
formigas e outras pragas, aparêlhos au- silar, máquinas e moinhos par, , torra. minhas, alavancas, alavancas de cain- cremes para barbear, cremes dental,
tomáticos acionados pela introdução de gens, máquinas toscadoras, ordenada- bis). alavancas de freios, breques, bai depilatórios, desodorantes, dissolventes,
molas, aparelhos para picar, cortar ou res mecailicos, raladores mecânicos. co'. ras de freio, braçadeiras de mola. bd • estancias, extratos, estojos de perfumes,
reduzir comestíveis, aparelhos espargi- los compressore s . para a agricuirw.a. dias, barcos, barros de tração, barras creme para limpeza -da pele, e para base
semeadeiras, segadeiras, de direção, cabos de veículos, carroce - de p6 de arroz,' esmaltes para unhas,
dores, aparalhos e instrumentos de cál- sachadeiras
culo, apa:élhos para observações sísmi- sacadores de terra, tosadores de asa. rias, chassis, carcassas, coroas. capotas, escavas para dentes, Cabelo. roupas.
cas, aparelhos. tesmostatos, aparélhos ma, tratores agricolas, válvulas pata engates para veicu/os, engrenagens, em. citios e unhas. fixadores para o cabelo,
breagem, feixes de molas, hélices, =- pestana,, cílios e bigodes, fivelas para
máquinas agricolas
para natação, aritonômetros. aspiradolas, motociclos. •mancas de veicules e cabelo, glicerina perfumada para uso
res de pta aerómetros, acendedores eléClasse 32
tricos alto-falantes, amlificadores elas Para distinguir: Almanaques ,agendas, pedais, paralanias, porta laterais, pi- oe toucador, grampos para o cabelo,
tricos. amassadeiras, antenas, batedeis anuários. álbuns impressos, boletins, ca- nhões, porta-rodas, parabrisas, para- geléia de petróleo perfumada, ' lápis
choques, pistões, rodas, reboques, iam- para maquilagem. lança-perfumes, loarcpti f iradores elétricos, amassadeiras, tálogos, edições impressas, folhetos, jorantenas oatedeiras. balança comum e riais, livros impressos, pualicações im- bares de freios, varetas de veículos. ções, líquidos dentifrícios, em pasta, em
e!étrica, barómetros bateria de acamo- pressas, rev.stas, órgãos de publicidade. bicicLlass, motocicletas, retentores, aros sabão, em creme, em elixir e em pó,
ladores. binóculos, lait silas IN binas, ao. programas radiofônicos e rádio-televi- para bicicletas, . braços para ve,culos. líquidos para -ondulação, permanente,
lixas para unhas, laquê, óleos para o
binas cie indução . ..•X"Ct.) rara fins cura 'sionados, peças teatrais e ainematográ- etapas circulares para veiculos, cassas
de veiculas, deshgadeiras, fronteiras cabelo,, pasta e pós para dentes, perfil.
ficas, programas circenses
tivos, timõesde aaipaiehas elétricas
para _veículos, motociclo manivelas. mes, petróleo ara uso de toucador,
Classe 28
actaraa ri ed:doras btisinas, 1-assolas, ba
pastas e pó para --as unhas, -on-pons
para-lamas, yaretas. de controle do
toa
caixas
da
Para
distinguirt
Artefatos
de
material
a-e
s
bule
caias .'etricas,
para pó de arroz, papéis perfumados,
afogador e acelerador
desaaras cricna , aç laiqcrificaa e fot.,- plástico e de nylon: Recipientes fabri..
carminados, e com pó de arroz, penter,
gráficas. cafpainhas elétricas, chassis de cados de material plástica, revestimenClasse 6
rádios, chaves elétricas, cineinatógrafos. tos confeccionados de substancias ani- Aquecedores de água de alimentação pomadas perfumadas para o ~beleza.
mento da cutis, pon-pons, po de arroz
cronógrafos. cronômetros, combustores mais e vegetais: Argolas, açucareiros
p .1. rr .. máquinas de cortar-frios, bomde gás, cidôMetros. cristais ,de .rádio, armações para óculos, bules, bandejas.
Termo n.° 578520, de 8-2-63
condensadores, cortadeiras nu a fotogra- bases para telefones, baldes, bacias, boibas de ar para pneumáticos, bombas
Tecnoolda Ltda.
,
,
para
gazolina,
-de
incêndio
e
elétricas,
fias, chaves de alaVancas, chaves auto- sas, caixas, carteiras, chapas, cabo
Rio Grande' do Sul
burrinhos
betoneiras,
brocas
clétricas
máticas, capacitores de blotaiele, cana- para ferramentas e utensílios cruzeta.,
citores eletroliticos, calibradetes, dlsaos caixas para acondicionamento de ali- inst.fladores de ar, buchas quando par- 1
para telefones, discos gravadas, diais, alentos, caixas de material aláatico para te de máquinas, caldeiras a vapor. cat.despertadores. enceradeiras
elétricas. en- baterias, coadores, copos, canecas, co buradores, carimbo de tõrno, carn-iros
.
coagenho de assar carne, espe,aos óticos, theres, conchas, cestas para pão cesti hidráulicos,a' . cavadeiras p .1 m
Nane Comercial
esticadores de luvas, espelhos de piás - abas, capas para álbuns .e para .%. , ros traidora ia torno p.i.m. chi': -.;.as
Termos as. 578.512 à 578.517, de
8-2-1963
Rivdio e Televisão S.A.
.
Sio Paulo
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•
citores eletroliticos, calibrado, es, disaos tculo, aparelhos para observações sismi- Termos as. 578.52r, s. 578.527. Ele
para telefones, discos graaados, diais, Iras, aparelhos tesmostatos, aparêlhos
8-2-63
despertadores,. enceradeiras alcoices, en- I para natação, aritonâmetros, aspirado ai Smith, Vianna, &fuer:sei 6 Cia. Ltda.
agcnho de assar carne, aanz aos óticos,' I res de pó. acro:melros; acendedores elé _
,
Rio Grande do Sal
esticadores de luva., aspe' aa- de pás- trices, .alto-falantes, amlificr.gores eleCouros ,Gua'412a Ltda. tiaos para eletricidade, estariazadorea. tricas, =assadeiras, antenas, hatreiatiatores de Mc:sadio, 'ferros riétocos de. l asca plificadores elétricos, a :missa deira s
saldar, 'atros e aparelhos f! atontes, fil- antena:, 'batedeiras, ba'.;ança sornem e
Nome Comercial
tros para óleo, tilines falidos, logeos, cla.trica, tarametros baterias de acara a.
fogareiros, lasiveis,
-ame acessoes, oinácia!Os. ha,: as, holotais, bu.
Termo n. 578.522, 3e 8-2-63
Indastria , rios
veicu:os par; sina:acasalo e para
ci indução, ax ate r.a r fins cura
Reli-geração Springer S.
iturninasaa em gerai, tants: reaelados. I t,vos, !citas de aarsaairra'S elétricas.
e Comércio
temas ali:toscas, ervedo.es ti igoriticos, I
Classe 32
oseclidoraa, bus"..sas Is áSsolas. na- Rio Grande clO S'
,
fotóosetras rios clotricos
l iras de ia terás e etricas, bus» elatriaos caixas d" /Ymanaques, anancios, boletins, boletins
terterancia.
garaa!as técnicas, descari racnarla h:gol-is cas e faia- unpressos, crónicas, jornais, revistas,
geladeiras. glo'sos para aârtiaadas. gasb s/a g ráficas calpaaihas elétricas, chassis de peças cinematográficas, peças teatral,.
para lanteruas, -globos terre: ires , para
rádios, chaves :elétricas, cininuatógralos, programas radiofónicos e programas •
•
•
ensaio, .grasadores, hoioaaea Incubado- croisogralos. cronômetros, cainbustorei
de televisão
•talasse 8
, s e acho. ins umentos
Abaixa luzes d elampigo, abarours, de 'alarme, interruptores aarsaiadas ia.. de gas, c:dó:ladros, •xistais de rádio,
Classe 41
: •• acumuladores -satinõinctros, arnaerórne. 1 caadescentes, lâmpadas curaans. lentes, condensadores, cortadeiras pas a fologra- Para distinguir: Arnandoas, araruta, altios, amortecedores de rádio e 'rsouen [lajuiclificadoras, maçaricos 'le I ét saldar, fias, chaves de alavancas. :liavas aura, piste, avelã, amido,. ameixas, azeites,
ciáticas, capactiores de blaqtaoo: cavs açucar, azeitonas, aveia, atum, amencia, anemômetros. aparelhos de televi- c aldear e cortar, má
as de lazer
quin
são, .aparélhos para iluminação. incita café, mostradores 'para rásl .c, Moinhos citoses eletroliticos, calitradcres discos doim, aniso; balas, bombons, biscoutos,
sive 05 considerados acess'arios •de vai- de café, tza,asformaJores, tostaataras, tri. ,1 para telefones, discos ,gravados,
bolachas batatas, bananada, bolos, baa
despertadores, eaceradeiras e étacas, enculos..apareloas para aniincloa mecSint pés para fotografias, salvai:o para rás 1 genho
de assar carne. espeiros óticos, calhau, banha, canela, chouriço, choco.
cos. aparelhos aquecedores e medidores, dios, válvulas de descarga , á aulas de esticadores de /uvas, espelhos: de pás_ ¡lates, caramelos, coalhada, camarão, caraparêlhos cromográficos. aparelhos de redução, vacutanictros. aa iaa -elétricas, ticos para eletriciclade. esteolizadores, nes, carne de baleia, confeitos, cacau,
válvulas de vácuo e venicadores . xtintores de incêrdio, ferros elétricos de cereais, cebolas, creme clealeite, creme de
barbear -elétricos, aparelhos registradoees" e. Medidores de distâncias, apare.
soldar, filtros e aparelhos fatiantes, til- milho, condimentos, crustáceos, chá, craTermo n.9 -578.523, de 8-2-63
lhos para purificar água. aparélhos
ti-os para -óleo, filmes talados, fogões, vo, café, cangica," côa°, castanhas, coRelageração
Springer
S.
ta.
Indústria
sinais lampejantes, aparelhos regulado..
fogareiros, fussiveis, faróis :asilo acessó- minho, cangiguinha, conservas alimene Comércio
res de gás aparelhos de galvanoplastia.
rios
de veículos para sinalização e para tícias, doces, drops, figada, frutas, SruRio Grande do 3u1
aparélhas didáticos, aparelhos cinemar•
iluminação em grana , revelados, tas secas, frutas em caldas, frutas crista-,
tográficcia, aparelhos automáticos para
fõanas elétricas, fervedoresa.frigorificos, lizadas e frutas compotas, féculas, figo,
acender e regular gás, aparelhos para
•
'fotómetros, nos elétricos, 'litros de In.. Fermento, farinhas, fava, farelo, fubá,
.1 •
separar café, aparêLhos para aquecer
terferencia"Ismógratos, garrafas técnicas. gomas para mascar, geleias, goiabada,
edificios, aparelhos para experimenta:
geladeiras, -globos para ,âmpacias, globos gorduras, grão de bico, ' glaces, glicose,
dínamos, aparelhos vara destruir insepara lanternas, globos teoestres para I baunilhas,. "trato para doces, 'extrato
tos, aparêlhos náuticos cientificas, apaensino, gravadores, holofoirs Incubado- Ide .tomate, ervilhas, enxova, extrato de
Clatse ,8
relhos de ótica, aparelhos pulverizadoras, indicadores de vá'auo. aistrumentos !carne, flocos, esSencias para balas, dores, aparêlros para aquecimento de Abaixa luzes d elampião, abr.joura. de alarme, interruptores, ' -impadas In- ces e alimentos, gelatinas, granulos, her::água, aparelhos geradores eletroquima acumuladores, actinametros, amperôme, candescentes, lâmpadas carmins, lentes, Iva doce, linguaa, linguiças, leite, lomcos, aparaos para recepção, reprodu- tros, amortecedores de rádio e frequên liquidificadores, maçaricos paia soldar, bo, leite cond. :ligado, leite em pó, legação de som e sônicos, aparChos auto- cia, anemómetros, 'aparelhos .de televi- caldear e cortar, máquinas de lazer Imas, lentilhas, lagosta, mel, marmeladas.
máticos eléétrIcos de passar, aparelhos são, aparêlhos a para ilumipaçáo, incito café, mostradoras para rád.o. moinhos• 'mortandelas, manteiga, mostarda, marispara espremea frutas e legumei, apare- sive cia conziderados acessórios de vei- de cafeatransformadores .. tostadeiras,ari- ico, moluscos, molhos, margarina, mas.;
lhos de alta tensão, aparêlhos de pro- culos, aparelros para anúncios merainia p s para fotografias, •válvulas para rá- sas de tomate, melado, nós-moscada,
teção contra acidente de operários, cos, aparelhos aquecedores e inadatares, dios, válvulas de descarga tálvulas de óleos comestíveis, ostras, paios, passeaparelhos afiadores d eferramentas, aparêlhos cromágráficos, aparelhos de redução, vacuômetroa, " V-::e3S ,elétricas, alada, peixes, pescada, pickles, patês,
válvulas de vácuo .e veriti'adoyes
aparélhos distribuidores de sabão e de barbear elétricos, aparelhos registradopatilhas, pós para pudins, pralinés. pães.
•
dcsincrustantes para instalações sanita- res e medidores de distâncias, aparepimenta, presuntos, polvilho, queijos,
Têrmo
n.'
578.524,
le
8..2-63
lhos
•
para
purificar
água,
aparelhos
de
rias- aparelhos estedlizadores, aparelhos
quisera de milho, rações balanceadas,
Calçados 'Andrasa Ltda.
e instrumentos usados na engenharia,' sinais lampejantes, aparelhos reguladorequeijão, roscas. saga, salames, seno•
Rio
Grande
do
Sul,
agrimensura geodézia, aparelhos gasel- res de gás aparêlhos de -galvanoplastia
Ima de trigo, sopas enlatadas, sucos de
ficadores, aparelhos de análises, aParê. aparélhos didáticos, aparelhos calamar
frutas, salsichas, sal, toucinho, tremotográlicos,
aparelhos
automáticos
para
• lhos ozonizadores, aparêlhos pasteuriços., tirgo, torta, torrões, torradas, to3221WilitillailliZálrtf.'M
."_•";;;;••rer•
10.4.c.*:• .n ..... •
zadores, aparelhos reguladores r astabl- acender e regular gás, aparelhos para
maras, taploaas vinagre e .xarque
'
1
lizadores da pressão e do fluxo de ga- separar café, aparélhos para aquecer
Tênno n.' 578.52, da 8-2-6.;
ses e líquidos, aparelhos para salva- edificais, aparelhos paca experimentar
Indústria de Plásticos Marco Ltda.
mento e para sinalização, aparêlros dínamos, aparelhos para destruir inseRio Grande do Sul
para escafandristas, aparelhos para lim- tos, aparêlhos náuticos .cientificos, apapar vidros. aparelhos para combater relhos ale ótica, aparelhosapulverizadoformigas e outras pragas, aparêlhos au- res, aparélros para aquecimento de
tomáticos acionados pela introdução de água, aparelhos geradores eletroquiras
.
d:krá
molas, aparelhos para -picar, cortar ou cos, aparelhos para recepção. reproduTemi° n.° 578.521, de 8-2-63
Couros Guaiba Ltda.
Rio Grande do Sul

L.

-'

H mtze

ermaut

reduzir coruestiveis, aparáfflos espar gi- ção de som e s.Snicos _ aparêlhos autodores, aparelhos e instrumentos - de cál- máticos eiáétricos de Passar, aparéltios
culo, aparelhos para observações 'sísmi- para espremer frutas e legumes, apare-

Classe 36
Calçados
cas, aparélhos tearnostatos, aparêlhos lhos de alta tensão, aparélhos de propara natação, aritonômetros, aspirado- tição ,contra acidente de operários,
Trino
n.°
573-525,
ie
:eferrarnenta5,'
, - a res de pó . aerõmrtros, acendedores ele- aparelhos afiadores
E.
B.
Pratini
aparèlhos
distribuidores
de
sabão
e
de
•
-•-• tricos, alto-falantes, amlificadores
tricos, ainassadeiras, antenas, batedea desincrastantes para instalações sanitáRio Grande do Sul
amplificadores elétriros, assadeiras rias, a, parelhos esterilizadores, aparelhos
areenes. batedeiras, balança comum e e instrumentos usados na engenharia.:
eletriza. cai-Cimeiros, baterias de acartai- agrimensura geodezia, aparêlhos gasala'
ladoita binóculos. bitolas, bobinas, bo- ficadores, aparelhos de análises, aparefaaaa ale indução. exceta pi
a fins cura- lhos ozonizadores, aparêlhos .pasteuritivas, ta:nau de onas.al ases elétricas sadorek aparelhos reguladores e estabibombas medidoras, -.ias:n/s lAssolas, Da- lizadores da pressão e do fluxo de gacrias e'setricas, bules e.Letrt-m. caixas de ses e líquidos, aparelhos para salvaCasse 50
descaiça c asnaras;neci
srst'cas e foto- mento e para sinalização, apare:hos
para
escafandristas.
aparelhos
para
limTalões de cheques psicotécnicos, apóli
gráficas, cafpainhas elétricas. chassis de
rádios, chaves elétricas. cinamatógrafos, par vidros, aparelhos para .combater ces, ações debentures, recibos, 4-aturas.,
cronógrafos, cronómetros, cennbiastores formiaaa e mama pragas, aparâhos au- duplicatas, letras de câmbio, notas pro
de gás, cidómetros, cPlitais dé rádio, tomátjcos abonados pela Introdução da missórias, cartões de visitas e comercondensadores, cortadeiras asara fotogra- molas. aparelhos para picar, cortar ou dais. memorandos. - papéis de cada e is
fias, chaves de - alavancas, chaves auto- reduzir comestiveis, aparelhos
..oficio, envelopes e demais documento
. adotados pelos. requerentes •
aparèlhos e instrumentos * cãlmáticas, capacitores de bloqueio capa-

Agrinsul

•

industria de Plásticos
MARÇO LTDA.
Nome

Comerciai

,

Teimo n.° 578.529, de 3-2-63
Serviço de Proteção aio Crédito -S P C
'Rio Grande do Sul

'Sft

Ottei 111 tIFEEMITIVO

Clasae 32.
Almanaques, anilados, boletins boletaiE
impressos, crônicas, . jornais, revistas,
, peças . cinematograficas, peças teatrais.
programas , radiofónicos e .programas
de televisão

.

' boi

DIÁRIO OFICIAL (Se0..) Ili)

Segunda-feira 20
Termo a? 578.530. de 8-.2-63
C. Jose f Lamy
Alemanha
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Classe 23
Termo n.° 578.540, de 8-2-63
T All Indústria de Perfumaria Ltda. Artefatos e produtos acabados de orl..
gem aninut. vegetal ou mineral, não
Guanabara
incluídos em outras class-i,: artefatos
de substancias químicas não incluídos

PRORROGACÀu

Termos as. 578.552 e 578.553, de
8-2-63
Geraldo Barros Al.eu
Pernainbucu

eia outras classes

Classe 29
F-scóvas comuns (não ihluidas nas clás.
ses 6, 11. 17 e 48), .espanadoret e
vassouras
•
Indústria Brasileira
Classe 30
"-Classe 48
Classe 17
Guarda-chuvas, bengaias e suas partes
lápis de Para distinguir : Sabonetes sólidos,. líCanetas. lapiseiras, penas
integrantes
quidos, pó. creme, blocos e bolas, safonte ou depósito
- - — bão em pasta e em arras, sabão em
-------Tèrrno n.° 578.549, de 8-2-63
Termo n.' 578.534, de 8-2-63
Samuel Çandelmon •
bastões para barba — tremes para o
João Andra:le Leal Sa:es
Guanabara
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
Guanabara
ou concretas para coloração dos labias,
FRril:iRCGACÃO
olhos e sobrancelhas, extratos, loções,
pomadas fixadoras para bigode, cosmeticos, brilhantinas liquidas e concretas.
DIÁRIO ISPAELITA.
Clwse 4.
aguas de colonia e de toilette, oó de
Cal industrial. amiaato e gratite
arroz, comprimidos e em tabletes; tin•
Classe 32
Classe 16
turas para cariem, dentifrício em pó
Jornais e revist
Cal comum
tumido, concretos e em pa a sabões n
ieruifricios, essencias, talco perfumado.
Termo ri.° 578.550, de 8-2-63
Termo ° 578,555 Je
ágt.i.is para cat:desanima) . da . peie, Exportadora Vianna Braga S. A. Guanabara S. A. — Co-nércio e
shampoo liquida, ;ó ou concreto, tôniGuanabara
liviústria
co e vigdres pirt cabelo pele depiMinas Gerais
latórios em liquido, pó ou concretos,
pomadas. vernizes, tabletes, lapis, pasClasses: 32 e 33NS.' líquidos e esmaltes para limpesa
z.:..apressjo de propajanis
cka un..as, águas de cpa,,ka saz.nets para
pertumar quarto. em pastilhas. tabletes
Te:nio 'n.° 578.535, le 8-2-63
e em pó-, prearados liourcids eia pó e
Indústria Brasileira.
j*Jii() Andrade Leal Sales
çormacias par t evitar O suor,., vaselina
Glianabara
perfumada sais para banho
ClasSe 46
. Termo n.° 578.541, de 8-2-63
Amido, alvejantest anil, água de lava(Prorrogação)
deira, água sartitasia, ces?.1 para ass..m
Rolhas Metálicas (Crown Ccik) S. A. lhos, detergentes, esponjas de aço, fósGuanabara.
•
.Clases: 32 e 3.,
foros. lixivoa, lixas, lã de aço, pomaTitulo de Estabelec:mento
das para calçadds; palha de aço, preClaaae 33
(.1,1-{0141V CORK
parados para polir e limpar madeiras,
Titulo
Ter= n.° 578.536, de 8.2-63
vidros, metais e objetos, panos para
João Andrade Leal Saler.
Classe 11
para
limpeza.
panos
de
esnieril
polir
e
Tèrmo a.'" 579.556
de 8-2-63
'Guanabara
e material abrasivo empregado na limRolhas metálicas para gar:afas
• Imobiliária Uni:h É.ini.ta-ka
peza de metais e objetos, 3abócs cru
Paraná
Termo n.° 578.542, de 8-2-63
•
geral, sabões em pó, em flocos, saponaRairàn Co, 4. Centenáno
Cléo Arageas
1:)•I
••
• o* '/'•
ceos, velas e velas a base de Rio de Janeiro
estearina
U
Classes:. 32 e 33
Temfo n.° 578.551, de 8-2-63
Titulo de Estabelecinvnto
(....lasse
Indústrias Eugánol S A.
Tit' ilo
Rio de Janeiro
Tê rno a.° 573.537, de
•
João Andrade Leal Sales Classe 33
Termo
578.557, de 8-2-63
PRORROGAÇÃO
Guanabara
Titulo de Estabelecimento
. Indústria e Cornerc,o le Bebidas
Ivaiporà Ltda.
Termo a.° 578.543, de .8,2 63
Paraná
Supermercados Peg-Pag 2. A.
São Paulo

g

,

g

.

47(

.

Ks.4. Centenário

.

.

'arta num

rExtrnato Aragon

do

p;i. .

Classes: 32 e 33 ,.
Titulo de Estabele.an•e

g.

Termo n. 578.538, de 8-2-63
A.
Rubiácea do Brasil
Guanabara

RUBIACEA DO BRASIL S. A
firpc.,,Àuora

e Éxre.,-tadora
Nome Couiercial
--8-2-63
Teima ti.° 578.559,
Orlaria — Organização Latino-Americano de Expe-não Econdnrica S. AGuanabara

de

Latino- Americana
Expansão Ecordmica S. A
Nome exautoreis!,

Indúatria. Brasileira.

Classes: 1 a 50
Titukr-

.

?*5411e,

J~NIV2it.5,31VM
Classe 32
Livros e literatara
• Termo n.° 578.554, de 8-2-63
Comérc;o e
Guanabara S. A.
Indústria
Minas Gerais \,‘O

,

ORLASA - Organização
•

ivaporã

Supermercado;
• PEG-PAG
Termos as. 578.54 4e 575.548, de
8-2-63
Supermercados Peg Pag S A.
São Paula

Classe 26

Artefatos de madeira, asso ou enarktr,
I
não inclisidos era outras classes
Classe 27
Artefatos cfe.palha ou fibra, nilo
das res oneras classes

—

coNoe k,,R)
Classe 32
Um periódico

1-2
Para distinguir: Cervejas, cognac.
nhos, aguardentes, licores, aperitivos, .
perszet, whisk)m. kunsel, venuouth. bran •
dy. rua, bitter. vinho, guánaclo, vinho
espumante, pipermint. gia punch. gene._
bra, aniz. necjar e suco de frutas com
álcool
Termo a.' 578.558, de 8-2..63
J. C. Paria Guimarães
Guanabara

mine ragua
Indústria Brasileira
Classe 43
• Agua mineral

,

1706 Segunda-feirs' 20

•
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Termo n.9 578.559, ãle 3-2-63
Auto Lima, Peças e Aceasórlos Ltd,.
. São Paulo

.4 Veloz
•
•

Comercial, Industrial e
Importadora
São Paulo

Tenno n.° '578.573, de 11-2-63
Produtos Alimentícios Ida Ltda. São Paulo"
'IDA

AUTO LIMA,. PEÇAS .
Nome Comercial
Termo n.9 573560, •de $-2-63
Ceracifica São Manoel S. A.
São Paulo,

"
•
•
•

Maio de 1963-

ligas metálicas, metais em massa; astampados, para soldas, para ligas, lima».,
lhas, magnésio, metais não trabalhados' ,1
ou parcilmente trablhados, niquel, ouro
páldio, /papel estanho, platina, poeira
de zinco, prata, solda, tungstênio,
zinco corrugado, zinco liso e
em fõlha

Casse -41 .•
Amêndoas, raruta, alpiste, aveia, anilTermo n.° 578.577, de 11-2-63
do, ameixas, azeites, açiicar, azeitonas,
Cosméticos"Bizancio" Ltda.
aveia, atum, amendoim,.' . alhos, balas,.
"
São Paulo
bombons, biscoitos, " 'bolachas, batatas,
bananada, bolos, bacalhau, banha, caBIZA.21010
nela, chouriço,- chocolate, caramelos,
Ind.. BraOleira
Clasae
•
coalhada, camarão, carnes de baleia,
Combustiveis» lubrificantes, kubstáncias confeitos, cacau. - cereais, . cebola, creme
Classe -48
e produtos destinados à iluminação e de leite, creme de milho, condimentos,
ao -aquecimento: Alcool motor, carvão crustáceos, chã, cravo: café, cangica, Para diSting- uir artigos de toucador ,a
a gáa, hidrocarbaretos, gás metano, bua coco, castanhas, cominho, cangiquinha, Perfumarias em geral: Almiscara áaua •
tano e 'propana. gás .eugarrafado, gás conservas . alinienticjas, doce's, drops, li- de,beleza. água fadai, água de lavanda,
liquefeitos, gatiolina, graxas, lubrifican- gadas, frutas, Frutas secas, frutas em água de colónia, cárininhos.• água de.'
tes. óleos destinados à iluminação e ao caldas, 'frutas cristalizadas e frutas-com.. quina. água de rosas, água de afine.:
•aias, amónia perfumada, liquida, em pó. --'aquecimento, petróleos e_ querosene
potas, féculas, figo, fermento, farinhas, em pedras, para banho, brilhantina;
fava,
farelo,
lubá,
gomas
para
mascar.
bandolinas. batons, cosméticos para o
-Terra° n.° 578.568, d- e 8-2-1963
geléias, goiabada, gorduras, grão de
cabelo, pestanas,. cilicks e , bigode;
• Esmerai •Iosa de Oliveira
co, glaces, glicose, baunilhas, extrato crayons, cremes para .,, a' pele., carmina •
: • Minas Gerais.
para' doces, extrato de tomate, ervilhas» cheiros em pastilhas. em - tabtetes, eia
enxova, extrato de carne, flocos, essén- lentilhas. em trociscos
em .pílulas.
cia para balas, doces e alimentos, gelati- cremes 'tiara barbear, -cremes dental,
•
nas; granules, herva-doce, línguas, lia; dePilatórios, desodorantes, disso'sentea
guiça, leite, lombo, leite condenaado, lei- erancias, extratos, estojos de Perfumes,
" te em 'pó, legumes, legtilhas, lagosta, meme para limpeza da Pele, e para base"
mel, marmeladas, mortadelas, manteigaa de 'pó de arroz, - esmaltes para unhas,
indúàtria brasileira
mostarda, 'm.arlaco, moluscos; molhos; escOvas para dentes, cabelo, roupas.' margarina; anassas _alimentícias, massas cibos e. unhas, fixadores para o cabelo.'
•
de -tomate, melado,, nós-moscada, óleos pestana, cílios e bigodes, fivelas . para . 'Class:, 42
.
Agua-dente de cana.,...„itguardente, de eomestiveis, ostras; paios, pessegada» n cabelo, glicerina perfumada para uso
cana composta
-•- peixes, pescada, piekes, patês, pastilhas, de toucador, grampos para o' cabelo,
pós para pudins, pralinés, pães, pimenta, geléia de • petróleo perfumada, lápis
Termo
578.569 de 8-2-1963 ." presuntos, polvilho, queijos, quirera de para maquilagem. lança-perfumes, lo.
. Materiais de ,Construção
• milho,' rações bwanceadas;- requeijão,» ções, líquidos dentifricios, em' pasta. - eisi
sabão, em creme, em 'elixir e em p45.
Vaiqueire Ltda.
roscas, sagú, samames. semolina 'de tri- liquidas para ondulação permanente,
•
Guanabara
go, copas enlatadas. sucos de frutas, lixas para unhas, laqué, óleos para
•
saisibas, sal, toucuilio, tremoços, trigo, cabelo, pasta' e pós para dentes. pedi: 4' •
torta, torrões, torradas, tâmaras, tapl'u- mes; petróleo ara - uso de toucador,
•MATERIAIS DE COUSIDUCÂO •
casa vinagre e xarque •
pastas e .pó para as unhas, on-porm
depilatórios, 'desodorantes, dissolventes,
VILA MDDEIPE
Termo n..9 578.574, . de 11-2-63
para pó de arriai Papéis perfumados.
Polltaco Limpadora de Tacos Ltda. pomadas perfumadas para o embeleza.
Classes: 1, 11:15 e 16
•
• São ' Paulo
n t o da ciais. pon-pons. pó de
Título de Estabelecimento
crirminades„ e com pó de arroz. pentes,
POLITACO
•
arroz
Brasileir o •
'•-Termo a.° 5 7' 8:570, de 11-2-63 •
• Classe 50 Térino n.° -578.5, 78, de 1-1-2-63
Comercial Watariabe. Ltda.
• Impressos
• a. •.
Bar e Lanches das Oliveiras Ltda.
- . São Paulo
São Paulo
Terina n.9 578.575. de 11-2-63
17ATANABE
•
Gráfica
Marcam
Ltda.
Ind. Brasileirk
DAS OLIvEras
São Paulo
Ind. BrasileiraClasse- 6
•MARCIA!
Boiribas para pciço, máquinas' cle lavar
Claase 50
Ind.. Brasileira
roupa e rolamentos- am geral
Impressos
Classe 50
Ttrato • n. 9 578.571, de 11-2-63
.Impressos
-Termo
n.9
'578.579,
de 11-2:63 .
Auto Eletro Topar Ltda.
Produtos
Alimentícios
Ida Ltda.--»
São Paulo
Termo n.' 578.576. de 11-2-63
Si, Paulo
Brassolda
Sociedade
de
Produtos
EspeJOPAR
-~ •
ciais Para'Indústria
.
PRODUTOS
Ind. Brasileira,
OS
São Paalo
•

S
- ÃO .MANQEL

INDUSTRIA BRAS 1 . 1_ F. I RAClasse 15
Artigos da classe

•

Termo n.°. 578.561, de 8-2-63
Saratoga Empreendimentos Ltda..'
São Paulo

•SARATOGAEmpreendimentos
'
Classe 33
,Titulo
Termo n.9 578.562. da 3-2-63
Cia. Química Duas Ancoras
São Paulo
,PRORROGACÃO

OX! BANHO DE BELEZA

;PAR(SUA ROUPA"
Classe 46'
Expressão de propaaa tida
Termo n.° 578.563 le -8-2-63
Edgard Leopoldo da Silva
•
Rio -de Janeiro

LIXAS RAINHA
NDUSTR IA — BRAS

-

I L r: LiZA

—Classe 46Lixas para raspagem de assoalhos
Termo ' n.° 578.564, de' 8-2-63
Transportadora Eereno Ltda.
Rio de Janeiro

SERENO'
Ciasse 50
Artigos da classe
.Terráo na 573,565, da. 8-2-63
Transportadora Eereno Ltda.
Rio de Janeiro

(Pha -01)/

•

Classe 5v
.Impressos

iaussoLDI

Ind .. Brasileira -

Clásse 41
Classe 5 .
" Título
Termo n.9 578.572, de 11.2-63
Indústrias Texteis Ternytax Ltda. Aço em bruto, aço preparado,. aço doce, ' Termo - n.94 578.530, de--11-2-63. aço para tipos, aço fundido, aço parSão Paulo
"Cilene" Indústria de' Cal.
1 cialmente trabalhado, aço polido, aço /Creações
.
112ANSPORTADCRA SERENO LTDA.
çados Ltda.
TERNYTEX
1 refinado, bronze, bronze em bruto ara- I- J .
• São Paulo
Ind. Brasileira
!mas llso e farpados, bronze de. man. ,
,•
:ganes
, bronze em pó. em barra, chumba .
.
Classe 2J
Noene- Comercial
Para distinguir: Tecidos em geral, te- -I em . bruto ou. parcialmente preparado.
firmo n.a• 578.566, de 8-2-1963
cidos para confecçdes em g ra , epara
l c9balto em bruto ou paicialmente tra-,
Mato Filtros S.A.
tapeçarias e para artigos de cama e balhado, cimento Metálico, cobre • em
bruto ou `parcialmente trabalhado, cou,
São Paulo mesa, 'algodão,' cânhamo, cetim, caroá,
raças, estanho em bruto ou :parcialmente»
casemiresa fazendas, e tecidos 'de lã em trabalhado, ferro bruto ou parcialmente.
IND.,BRASILEIRA
peças juta, fersey, linho, nylon, paco- trabalhado, ferro em barra, em chapa:
I N T:O
paco, percalina, rayon, seda na- fundido,- maleável,. manganês, gusa, ve••
tural tecidos plásticos, tecidos : imper- lho, gusa, temperado. - maleável, leunla
meáveis e tecidos de pano ,couro,: ve- minas paraes,
Classe 3
Classe 36
fechaduras, funis, furador
Filtros de' óleo 'para ~doa e 104!°.s'
atm -" Raz latão em vergalhões, alumínio, alpaca, e,
Calçados • em goal
•

ILENE

Segunda-feira 20
Termo u.' 578.581, de 11-2-63
Meridiano Cereais Comércio e Indús.
tria Ltda.
São Paulo

MERIDIANO
IIND. BRASILEIRA
Classe 91
Para d,stinguir: Arroz. feljaa, batata,
*abolas, farinhas de mandioca. a/ho,
alpiste. milho, doces, doces em conservas e conseriras alimentícias em
• geral
Termo n.° 578.582 de 11-2-63
Jóia Phenix Ltda .
São Paulo

PHENIX
IND. BRASILEIRA
Classe 13
Artigos da classe
Termo n.' 578.583, de 11-2-63
Panificadora e Confeitaria "Vila Rica"
Ltda.
São Paulo

VILA
IND. BRASILEIRA
Classe 41
Para dist:nguir os seguintes artigos:
Pães, biscoitos. bolachas, pies doces,
queijos, doces, panetones, survetaa e café

DIÁRIO OFICIAI: (Seção III)
teima, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiar,
tria textil, colas usadas nas indústrias
de calados

TIreao n, 578.591, de 11-2-63
Textil Eloiza Ltda.
São Paulo

L O I Z . &Indústria Brasileira
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa, algodão, cânhamo, cetim, caroá,
casamiras, fazendas, e tecidos de lã em
peças juta, jersey, linho, nylon, pacopaco, percalina, rama rayon, seda natural, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro, veludos
'Termo na 578.593. de 11-2-63 Usuplas .-- Componentes Eletrônicos
Ltda.
São Paulo
USUPLLS

Ind. Brasileira"

Classe 28
Para d.stinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados* de substâncias animais e vegetais: Argolas: açucareiros.
armações para óculos, bules. bandejas
bases para telefones, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabas
para ferramentas e utensílios cruzetas
caixas para acondic :onamento de alimentos, caixas de material alástico para
baterias, coadores, copos, canecas, colheres, conchas, cestas para pio cestinhas, capas para a/buas e para Ivros
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de oba...na. car uchca, codorcs para chá, deseanso para
pratos, copos e copinhos Ir plástico
paar sorvetes, eaatinhas rir p'ásoco
para sorvetes, colherinhas. paanbas,
garfinhos de plástico para sorvetes. for.
minhas de plástico para sorvetes discos
de mesa, estojos, estojos para óculos.
embalagens de material plásr ao embalagens de material plástico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
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moluscos, molhos, margarinas. massas
alimenticirs, massas de toraata, melado,
milho. nos-moscada, Men cotnestivels,
ostras, paios, pessegada, pelxés, pescatos; peças teatrais e cinernatogrõficas
Termo n.° 5 78.594, de 11-2-63
Artefatos de Madeiras Ma '-a Ltda. da, pickles, patês, pastilhas, pós para
pudins, pralines, pães, pimenta, presurtSão Paulo
teos, polvilho, queijos, quirera de miWATTOS
lho, rações balanceadas, requeijão,. rosInd. Bravileira
cas, angú, salames, semolina de trigo.
sopas enlatadas, sucos de trutas, salClasse 26
Artefatos de madeira. osso ou mar- sichas, sal. toucinho, tremoços, trigo,
torta, torrões, torradas, tàmaraw
fim, não incluidos em outras classes:
tapiocas, vinagre e xarque
Argolas, anéis, alguidares, armações
para balcões e para vitrines, artefatos
nano n.° 578.597, de 11-2-63
de madeira para caixa, tapume, bataMetalúrgica Angélica Ltda.
delas, barris, baldes, batedores de carSão Paulo
ne. caixas, caixões, caixotes, cavaleANGELICA
tes curtas, cruzetas, cubas, caçambas,
Ind. Brasileir&
colheres, cestos para pães, copos para
casinha, cabos para ferramentas, canClasse 6
toneiras, engradados, estrados, estafa- Máquinas, aparelhos e demais artigos
nhas, estojos, expremedeiras, escadas.
de sua fabricação
formas geléias, guarnições para portablocos, guarnições para cortinas.
Termo n.° 578.598, de H 2 6.3
Francisco Assis de Preitos
guarnie Ses d.i madeiras para utensi-•Sflo Paulo
lios damésticos, garfos, malas de madeiras, palitos, prato, pinos, puxadores, prendeedores de roupas, pedestais.
MARI1
monogramas, palitos para dentes, taInd. Brami 1 eira
boas de passar roupas, táboas de carne, tonéis. torneiras, tambores, tatuClasse 16
as, suastes de madeira, rodinhas. ro- Alvejantes, amidos, anil, água de lavalos, rosários, vasos. palitos, pasinhas, deira, água sanitária, cera para sbalhos,
garfinhos e colheres para sorvetes detergentes, esponja de aço, 'baianos,
lixlvia, lã de aço, pomadas para calTêrmo n.° 578.595, de 11-2-63
çados, palha de aço. preparados para
Administradora e Particapaçõea
polir e limpar madeiras, vidros, metais
"Adipar" S. A.
e objetos, panos para polir e para limSão Paulo
peza, panos de esmeril e material abrasivo empregado "na limpeza de metais e
ADIP.411
objetos, sabões em geral e saponaceos,
Ind. Brasileira ,
velas e velas á base de estearias,
sabões em pó, em flocos, esponjas de
Classe 50
limpeza

Para distinguir; Bilhetes de loteria. cabogramas, cartazes impressos literais de • Tèrmo n.° 5n .599, de 11-2-63
propaganda, cheques, c_lichès, cartões Multipeçaa Para a Indústria Antonio..
São Paulo
termoplásticos de identidade, etiquetas
Impressas, cscapulares. faturas, folhinhas
MULTIPEVAb

impressas, notas promissórias, recibos.
rótulo

Ind . Brasil eira

•
Classe 50
Termo n.° 578.584, de 1 r-2-63
Termo n.° 578.595, de 11..2-63
Para distinguir: O timbre da firma, a
Comissária Guanabara de Despacnos
aviou, esteiras, enfeites cara aut )(UiCerealista Cruzeiro Ltda
ser usado em papeis de carta, papeis de
Ltda.
veis. massas anti-ruidos, .a,coadaras
São Paulo
oficio, memoranduns, faturas, avisos, enSão Paulo
pratos, fun:s. formas para doces, fitas
velopes, cartões comerciais e de visitas,
isolantes, filmes, lios de celulose,, fachos
apoliccs, ações. debentures, cheques, le. MAMARA
para bolsas. facas, guarnições. guarniII
tras de cambio, notas promissorias, duInd. Brasileire
ções para chupetas e mamadeiras, guar
plicatas, cheques, e demais documentos
lua
rnições
Indústria
Brasileira
nições - para porta-blocos,
usados ou adotadas pela requerente
Classe 50
para ligulaiticadores e para batedeiras
Artigos da classe
. de frutas e legumes, guarnições de maClasse 41
Termo n.á 578. COO, de 11-2-63
terial plástico para utensilos e objetos. Amêndoas, araruta.. alpiste, avelã. armJayme 'Ferreira Loure ; ro Natio
Termos ns. 578.585 a 578.589, de
guarnições para bolsas, garfos. galerias ila ameixas, azeites. açúcar, azeitonas.
São Paulo
11-2-63
para cortinas. jarros; laminadas plás- aveia, atum, amendoim, alhos, balas,
Malharia Fineaca [tia.
malas,
ticos, lancheiras, manteguairas.
bombons, biscoitos bolachas. batatas,
VOETE2.
orinias, prendedores de roupas puxado- bananada, bolos, bacalhau, banha, caPINESEind.. Brasileira.
res para móveis, pires, paoas palitei- nela, chouriço, chocolates, caramelos,
Ina. Brasileira
sus. pás de cos nha, pedras p.a-ars arti- coalhada, camarão, carnes, carne de
Classe 37
Classe 5C
ficiais. porto-pita, pulseiras para rel(5- baleia. confeitos. cacau. cereais. cebola,
Artigos da classe
Impressos
para
uso em cheques, dupligicas, protetores para &im
caentos, pia creme de leite, creme de milho, condi- catas, envelopes, faturas, notas promisClasse 50
,
stifoos:m entos. crustáceos, c'A. cravo, caí!.
usodocn
por n .ario
riateis,
ig
ár
go
s
,
urt
aa.r
or
e
csd
op
oe
r
to
xo
a
d
p
Artigos da classe
sórias, papel de corres p ondência e recicungica, coco, castanhas, cominho. caiaClasse 23
porta-documentos. placas, rebites roda.. giquinha. conserves alimenticias, doces, bos, impressos em cartazes, placas taArtigos da classe
abas recipientes, suportes, supca trs para drops. figada. (mias, frutas sêcas, frutas buletas e veiariam, bilhetes Impressos
Classe 24
guardanapos. saleiros, tubas, tigelas, em caldas, frutas cristalizadas e frutas
Termo n.° 578.601. de 11-2-63
Artigos da classe
tubos para ampolas, tubos pira Seria- compotas. féculas. figo, fermento, UriIracema
Rosa da Abreu Mandonça
Classe 22
- gas, travessas, tipos de materia l piás- abas, fava. farelo. uhá, gomas para
Sao Paulo
Artigos da classe
esme dl em pedra, em pó, em disi
mascar, geléias. goiabada, gorduras.
era
pasta
para
afiar,
moer
e
desgastar.
PBOSERNE
Termo ri.° 578.590, de 11-2-63
grão de bico, glacés, glicose, baunilha,
Ind. Brasileira
Indústria de Molas "Ma saca" Ltda , rebolos, adesivos para tacos, adesivos extrato para doces, extrato de tomaete.
para ladrilhos e adesivos para azulejos
São Pauaa
ervilhas,
enxova,
extrato
de
carne,
floClasse 38
anéis. carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico- para indús- cos, essência, para bálass doces e ali- Aros para g uardanapos de papel
MOBTECE
tico, sacolas, sacos saquin i, s vasilha- mentos, gelatinas, grnulaas. hrrva- doce, ag lutinados, Cum (em branco), ellbuns
Indástria Brasileira
mes para acondicionamento. vasos. xí- linguas. linguiças. lehe. lombo, leite para retratos e autógrafos: balões (excaras, colas a frio e colas não inchados condensado, leite em pó. legumes. len- ceto - para brinquedos), blocos para
em outras classes, para no-racha, para ,ilhas, lagosta. mel, (mortadelas. mame- correspondência, blocos para cálculos
. Classe 21' Molas para veiculas
costumes, para marcineiros, para saia. ladas. mantriza, mostarda, marisco, blocos para anotações, bobinas. brcw
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ras não impressas; cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras
para cigarros, calcos de tipografia de
papel ou papelão, cápsulas de papel,
„caixas de papelão cadernetas cadernos caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões indicas, conteti. cartolina, cadernos de papel smelimetrado
e em branco pata desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planegráacas, cadernos de lembranças, carretéis de papelão; envelopes. envólucros para dia
rutos de papel, encadernação . de papel
ou papelão, ettiquetas; tôlhas indicas,
%lhas de celulose; guardanapos; livros
não impressos. livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de papel transparente; pratos, papela
nos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para foaaar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão,. papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para ebbrulhos. papel celofane.
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão; recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel.
papel celulose, papel de linho, papel
serpentinas; 'tubos postais de cartão,
,
tubetes de papel
a
Termo na 578.602, de 11-2-63
Padaria Nossa Senhora do Arnoaro
Ltda.
São Paulo

NOSSA SENHORJ
- 7nd. ifaei?eirt...
Classe 41 Alcachofras, aletria, alho." aspargos,
açucar, alimentos para animais, amido,
amendoim, ameixas. amêndoas, araruta,
arroz, atum, áveia, avelãs, azeite, azeitonas; banha, bacalhau. batatas, balas,
biscoitos borábons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grão, camarão, canela
em pau e em pó, cacau carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominha, creras de leite, cremes
alara nticios, cropa es, compotas, can,
rata, coalhadas, castanha, cebola condi.
colorantes,
mantos para alimaatos
chouriços, dendê, doces, doces ae frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enxovas. extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas, féaulas, flocos, farelo, fermentos. feijão,
figos, frios, frutas secas, naturais e cristaliapdas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, 'larva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite,
condensado, leite em pó, legumes • em
conserva, lentilhas, linguiça, ;ouro; mas..
sas alimenticiai", mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tccaate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostrda, mortadela; nós moscada, nozes; óleos comestiveis, ostras, ovas;
pães, paios. pralinés, pimenta, pós para
pudinm, pickles, peixes, presantos, patês, e petit-ois pastilhas, pizzas. pudins;
queijos, rações balanceadas . para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sanduiches, salsichas, salmes sopas en..
latadas, sorvetes, sucos de tomate e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, tallr
• rim, vinagre

Termo mel 578.603, de 11-2-1963
Contato — Venda e• Distribuição de
Livros e Revistas Técnicas Ltda,
São Paulo

C ONTATO-VENDà. E
DISTRIBUIÇIO DF
'LIVROS E
REVISTAS
TECNICAS

Termo n.° 578.609, de 11-2-1963
Jurça, Roque
Menezes Ltda.
São Paulo
.

Termo naa 578.619, de 11-2-1963
Eduardo Celestino Rodrigues
São Paulo •

RIO .GRANDE

MERROSI
Ind.. Brasileira

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Classe 33
Titulo de' Estabelecimento

Classe 34
Para distinguir os seguintes artigos: -Cortinados, cortinas, capachos, encerados, linóleos, oleados, passadeiras, panos para assoalhos e paredes, tapetes
Mercearia lbalva Ltda.

Termo n.° 578.620, de 11-2-1963
Eduardo Celestino Rodrigues
São Paulo

Termo n.° 578.604, de 8-2-1963
Transpinhal Transportes Ltda.
São Paulo

Tèrtno na 578.610, de 11-2-1963
Produtos de Limpezas Urupês Ltda.
São Paulo

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

TRLNSPINHAII
Ind. Brasileira

Termo n. 9 578.613, de 11-2-1963
•
.cluardizi Celestino Rodrigues
São Paulo

Têrtno n.9 578.605, de 8-2-1963
Ancora Companhia de Indústria e
Comércio
eSão Paulo

Térm on.° 578.615, de 11-2-1963
Eduardo Celestino Rodrigues
São Paulo

•

,

AMAPOLA
Ind.. " Brasileira.
Classe 35
Calçados em geral

Termo n.° 578.606, de 8-2-1963
Ancora Companhia de Indústria
e Comércio
São Paulo
sauNDAit

Ind. Brasileira Classe 36
Calçados em geral .
Termo na 578.607, de 11-1-1963
Ancora Companhia de T ndsiitria
e Comércio
São Paulo
A

CREMA
Ind. Brasileira
Classe 36
Calçados em geral
Termo mó 578.608, de 11-2-1963
Ancora Companhia de Indústria
e Comércio
São Paulo

SANDY

Tèrmo n.9 578.621, de 11-2-1963
Eduardo Celestino Rodrigues
São Paulo

URUPES.
1nd, Brasileirig -

. .
Classe 21
Freio (parte inteprnte do veicula),
mecanismo para acoplamento de Veículos ferroviários, orelha de parada para aparelhagem" de tração, amortecedores de choques, para choques, carro,
ônibus, automóvel, anteparos, auto-caminhões, alavancas, alavancas de cambio, alavanac de freios, breques, barras de freio, braçadeiras- de mola, buchas, barcos, barras de tração, barras
de direção, cabOs de , veículos, carrocerias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
engates para veículos, engrenagens, embreagem, feixes de molas, hélices, molas, motociclos, maicais de veículos,
pedais, paralamas, porta laterais,. pinhões, porta-rodas, parabrisas, parachoques, pistões, rodas, reboques, . tambores de freios, varetas de veículos,
bicicletas, motocicletas, retentores, aros
para bicicletas,-aiaões, braços para veículos, cariais' tratores, carros de tanques irrigadores, chaas circulares para
veículos, cubos d eveículos, desligada'.
ras, fronteiras para veículos, lanchas,
motociclo, manivelas, para-lamas, varetas de controle d'o afogador e
acelerador

•

RIO TIETE.

Classe 29
Esanadores e vassouras
'Ramo n.9 578.612, de 11-2-1963
Eduardo Celestino Rodrigues
São Paulo

RIO PARANÁ

RIO FRUI
Classe 33
Título de Estabelecimento
'

Têrmo n.9 578.622, de 11-2-1963
Eduardo Celestino Rodrigues"
São Paulo

4

Casse 33
Titulo ia-Estabelecimento

▪ RIO IGUAÇU,
/ Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.õ 578.614, de 11-2-1963
Eduardo Celestino Rodrigues
São Paulo'

RIO MADEI.RA
'
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Classe 33
.
. Titulo de Estabelecimeato
Termo na 578.516, de 11-2-1963
Eduardo Celestino Rodrigues
São Paulo

RIO

I SZO FRANCISCO
Casse 33

Título de Estabelecimento
Termo n.9 578.617, de 11-2-1963
Eduardo Celestino RodriguaSão Paulo

RIO TACAMINS
-

Classe -33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 578.618, dê 11-2-1963
Eduardo Celestino Rodrigues
São Paulo .

RIO
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Têrmo n.9 578.623, de 11-2-1963
Eduardo Celestino Rodrigues
Sào Paulo

RIO PARAGTIAY
Classe 33
Título de Estabelecimento
Termo n. 9578.624, de 11-2-1963
Eduardo Celestino Rodrigues
São Paulol

RIO URUGUAI
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Têrmo na 578,625,-d 11-2-1963
Eduardo Celestino Rodrigues
São Paulo

RIO PARAIBA
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termo n.0 578.627, de 11-2-1963
- Construtora Souza, Ltda.
Brasília

CONSTRUTORA
50111111
TD9
Comercia.1
Termo n9 578.626, de 11-2-1963
Imortadora e Exportadora "AsiaAmaricana" S.A.
São Paulo

"ÁSIA-AMERICANA„,
TAPAJOA

Ind. Brasileira
-

1312

Classe 36
Calçados em ge-ral

Classe 33
Titulo de Estahrlaramatua.

Classe 5G
Impressos para uso em: cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notas promissórias, papel de correspondência iit
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dados, dardos, discos, dominós, espia.
gardas de brinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
engenhos de guerra de brinquedo, ler.
rinhos de engomar, ferramentas pira
crianças, figuras de aves e anánals,
figuras para jôgo de xadrez, fogões e
fogãoz dias de 1 , :nquedos, logos de
futebol de mesa. roelheiras vara esporre,
ganchos para oesca. gulsos para cri.in.
ças, nade-a s ia- ós, isc..s artificiats
par; pasca, jogos de damas, jogos de
Classe 19
dominó, jogos de raquete, linhas ,ara
Aves, ovos, animais vivos, galináceos, pesca, luvas para box. para esgrima,
caprinos, sumos, bovinos, bicho da
para jogador de soco, máscaras carnaseda, ovinos e peixes vivos
valescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez, mobílias de brinTermo n.° 578.637, de 11-2-1963
quedo, miniaturas de utensílios dornés.
José Ricardo de Souza Cunali
ticos, 'patins, patinetes, piões. petecas,
São Paula
planquetas para, ginástica, peças d.
jogos de damas dominó e xadrez, pelo.
Classe 33
tas. pianos e outros instrumentos mus'.
Insignia
cais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas, papaga;os de papel. panelinhas,
Têrmo n." 578.634, de 11-2-1963
quebra-cabeças em forma de arrue
Haugron Cientificai S.A.
Nome Comercial
raquetes redes c'e pasca, redes pari
Espanha
jogos, rodas de roletas. revólver c14
Teria on. 578.629, de 11-2-1963
briLqueda soldadinhos de chumbo taAdelino Tavares Machado
boieiros para jogos, tacos de bilhar
Guanabara
PRORROGAÇÃO
tambores para crianças, tamburéus
tamboretes, tênis de mesa, trens e viai
férreas para Iwinquedos, varas pari
Industrio Brasileira
pesca, vagonetes e zepelIns
Classe 36
Classe 46
• COLOCADORA DE
Para dist,nguir: Artigos de vestuálloo
Desincrustantes
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
Tèrmo
578.638, de 11-2-196 3
aventais. alpercatas, anáguas, blusas
ESQUADRIAS MACHADO
Argemiro Dias Ferreir a
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
doures, bonés. capacetes, cartolas, cara.
Rio de Janeir
LTDA.
puças, casacão coletes, capas, chaie4
caChecols, calcados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, co?pinhos, calçoi
Classe 16
de senhoras e de crianças, calções, cala
Título
ças, camisas, camisolas. camisetas. rue.
cas ceroulas, colarinhos. cueiros; sa:as,
578.630, de 11-2-1963
Termo
Classe 18
casacos, chinelos, dominós, echarpest
Mario Rodrigues da Cunha
Para distinguir artigos de toucador e
fartasias, fardas para militarese coe.'
Guanabara
perfumarias em geral: Almiscar água
p,als fraldas, galochas. aravatas, gorde beleza, água faciai, água de lavanda
Tos, lugos de lingerie, lakeieta.r: leques;
água de colônia, arminhos. águi, de
luvas, ligas, lenços. mantás, meias.
quina, água de rosas, água de eltaze.
maiôs. mantas, mandrião. ,nIntilhas: pa.
mas, amônia perfumada liquida, em pó.
peugas, pouches. 'polainas. pijamas: pu.
em pedras. para banho, brilhantinas,
nhos perneiras. qu:monos, regai"
bandolinas, batons, costnéticos para o
robe de chambre, roupão, çobretudos*
cabelo. pestanas. cílios e bigodes,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Classe 40
crayons, cremes para a pele. carmins.
Classe 33
sweaters. shorts. sungas. stolas. sou.
Móveis e estofados em geral
cheiros em pastilhas em tabletes em
Titulo
tiens slacks, taier. toucas. turbantes'
lentilhas, em trociscos e em pílulas
. ternos, uniformes e vestidos
Termos ns • .578 .640 à 578 .641, de
cremes para 'barbear, crenies dental.
Termo n.à 578.631, de 11-2-1963
11-2-1963
•stolos
ie
perfumas.
eruencias.
extratos
Ricardo Rodrigues da Cunha
Termos as. 578.642 à 578.643, de
Couros Ofco Ltda.
"creme para limpeza da pele, e para base
Brasília
11-2-1963
(Prorrogação)
de pó de arroz. esmaltes para unhas.
Leão
Cia. Ltda.
São Paulo
escóvas para dentes, cabelo, roupas.
• Gitrinabara
cihos e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana, cílios e bigodes. ivelas 'para
PRORROGAÇÃO,
o cabelo, glicer,na perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
DRIBLk
geléia de petróleo perfumada, lápis
para maquilagem,. lança-pertutnes, loIndustria Brasileirá
ções, liquidos dentifrIcios, em pasta, em
Classe 16 •
sabão, em creme, em elixir e em pó.
Classe 49
ensenhArte
líquidos para ondulação permanente. Para distinguir: -Brinquedos e passatem- Para distinguir materiais para constru..
ções. e decorações: Argila, areia, balixas para unhas. luar& óleos para o pos a saber: jogos, artigos desportivos e
tentes, balaustres. calhas, cimento, cal.
cabelo, pasta e pós para dentes, perfupassatempos, a saber: álbuns para m. crê, chapas Isolantes, caibros, caixilhos,
mes, petróleo ara uso de toucador.
e armar. aviões. automóveis colunas, caibros, caixilhos, colunas, cha.
pastas e pó para as unhas. on-pons cortai.
aros,
argolas.
bercinhos, bonecas, bone- pas paa coberturas. edificaeõea premo!.
para pó de arroz, papéis perfumados.
Classe 33
cos, baralhos de cartas, bolas para dadas, estuque, estacas, esquadrias, for.
carminados, e com pó de arroz. pentes.
Nome
todos os esportes. brinquedos em forma ros, gesso, frisos, grades, janelas, lamepomadas perfumadas para o embelezade animais, balões de brinquedo, bilha. las de metal ladrilhos, lambris, luvas de
mento',
da
mais.
pon-pons.
pó
de
Termo n.° 578.633. de, 11-2-1963
res, brinquedos mecânicos, brinquedos junção, laje. lajeotas. madeiras para
arroz
Ir4stria 7.rzerrense de Suco Limitada
em forma de instrumentos musicais, construções, material contra frio e calor,
Pcrnami-nrco
brinquedos em forma de armar. brin- mosaicos, produtos de base asfáltico,
Ternio n.• 578.635,-de 11-2-1963
Rádio Nacional de Brasília quedos de borracha com ou sem asso- produtos para tornar impertneabilizantes
vio, carrinhos, carrocinhaz, caminhões, as argamassas de cimento e cal hidráuBrasIlia
INDÚSTRIA BEZERRENSE
cartas de jogar chocalhos. caneleiras lica. pedregulho, placas para pavitnen..,
para esporte, cartões para !fito. :as!. fação, peças ornamentais de cimento ou
nhas
'de brinquedo, casinhas de, armar, gesso para tetos e paredes, parqueies,
SUCO:, LIMITADA
' ui. COMEÇA COM,noSICA's
f'$
cadeiras"' de brinquedo, carteiras e en- portas, portões, pisos, papel para forrar
.< •
velopes -com ferlhas para recortar e casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
armar, calçados para bonecos, cordas de concreto, telhas, tacos, tubos de ven.
CIASSe , 33
para pular, clavinas para tiro ao alvo
tilação, .vigamentos , venezianns e
.•.
TLu
Nome Comr..cial"
copos de dados, caixinhas de MCI.C3
vitrós

Têrmo n.• 578.632, de 11-2-1963
recibos, Impressos em cartazes, placas,
Hugo Roberto Sola e Antonio Martins
tabuletas • e velculos. Bilhetes
Filho
Impressos
Brasília
Term on.° 578.628, de 11-2-1963
Cervibras — Serviços Contábeis e
Representações de BrasíliaLimitada
Brasiilia

Termo mó 578.636, de 11-2-1963
Avícola Itapolis Ltda,
São Paulo

ITAPOLIS

Industria Brasileira
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Arrmicano

Tênnos ns. 578:644 - 578.645, de
11-2-1963a
Leão f Cia. Ltda.
Guanabara

A\e

Temem rs, 578:649, de 11-2-1963
São PatilS l'Upa.:.gatas
Sãs Pasdo

NsN'ePlIon*
¥".. • ra
lib.14:',.="3•1"¥"713.
CP:s.,sc

Para disenguir: xvedi4s. tblasas blusões, boiaas, botas, bahmicurros, casacos, cotares, capas, abales, earrésecols,
calçados, chapéus, matas, ~trações,
corpinhos, calças. calções, -camisas, camisetas, cansiscilas toesas, ceroulas, calças de senhoras e de acoasças, colarinhos
cueiros, casacão, darraimis, echarpes
fraldas, galochas. 'gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, ienços, leques,
manais, meias, maiLlots, mantas mandrião, malhas, paletós, palas, praticar
peugas, puloveres. .ponches, pciertrras.
polainas, pijamas, punhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, soutrens. tailleurs, toucas ‘e vestidos
Tgono n..9578.6i, de 11-2-1963
Eli LSI, And Company
Estados Lloir:os da América

Sanette

,
•

Maio de

DURIO - 079CIAL (Seç'io Mi)

•
Classe 15 , s.Tàzos, a.° $78.6415, de 11-2-19S3
Para distinguir: Artefatos de porcelana,
ÁPnautottio robeshe
fiiiiasça, barro e tearacota louças vidra..
das para uso Caseiro, adornos. fins ar.
tísicos e instalações sanitirias artefatos
de ceramica para uso caseiro, adornos e
Lins anistiais. alguidaits. almofarizes.
assadeiras. barris, bules, bidês, bacias.
bebedouros. biscaixeiras, aornbonieres„
andejas, anSeiras, C0130S,, consolos. cal-.
dal-43es, càntavos, cadinlios, cofres.
Classes: 12, 22 c 23
cubas, compoteiras cantadores para aves.
caçarolas. canecas, centro de mesa, clesTítulo
causa-talheres, escarradeiras. Lianas,
Tenro n.9 578.647, de 11-2-1963
toas, graus. globos, ¡arras, jardineiras.
Seareiros, leiteiras, lavatórios. manta- "Fo-We'' Fueschangs Lima Verwer.
guelras. 2/107~ molharas, nicbcas,
tnngs
Anstalt
res. pratos, pilões, pratos para ornatos,.
Lichtenstein
pias, pinos, porta-joias, potes, portatoalhas, porta-papéis higiênicos sopeiras, aalasialras, saleiros, serviços para`
- refrescos. serviços para frios, chá e
jantar, traveacae, talhas, taças, tojelas,
vasilhames. vasos sanitários, xícaras

1953

valestas, aseesas de bilhar, de cam,pista,
ide roleta, de xadrez. anobilaas de brita-

quedo, mi:saturas de suensihos domésticos, patins .patinetes. piões, petecas.
plaogoetass para seradatica, peças de
togas de damas dominó e xadrez, pelotas. ptapos c outros imstrurnvatOS musie
cais de brinquedo, pistolas de atirar
flexas, papaga,os de papel, panelinhas,
quebrascabeças em . forma de armar
Taquaras radas de pasta. redes •para
iogas, rodas de roletas. revótser .1e
ai-ansiado, soldadinhos de chumbo taooleiros para jogos, tacos de bilhar:
tambores para crianças, taradwuréas,
• tarneoretes, tesas de mesa, tomo e vias
térreas para jarongeedos, varas para
pesca, vagoneees e z0e.'..1...as
Termo

578-652, de 11-2-1963
T%Sè D'Aclostino
são Paulo

ESTIVADOR
IND. BRASILEIRA
„Classe 36
Calçados

Têrmo n.à 578.653, de 11-2-1963
Jos' D'aitgostino
Classe 16 .
São Paulo
Para distinguir: Materiais para tonsClasse 3
0.11•••••n
truções e decorações: Argamassas, argi_
la, areia, =delas, batentes. balaustres. Substâncias quita:ticais produtos e preblocos de cimento, blocos para pavi- parados para serem asados na medicina
Classe 1
e na farmácia
meatação, calhas, cimento, tal, cri.
Substancias e preparados para preser
IND. BRASILEIRA
chapas isolantes, caibres, caixilhos, covar produtos alimentícios
Têm° n.o 578.648, de 11-2-1963
luzas, chapas para coberturas. caixas
: Niasi S.A. Artigos para Cabeisostros
Tgrmo n." 578.651, de 11-2-1963
d'água, caixas de descarga, paio
Classe 36
José D'Agostino
edificações plesnoldadas, estuque. emule Perfumarias
Calçados
-o
Sã Paulo
são de base asfáltico, estacas. esq-ua-.
São Paulo
,
Te'azno n. 9 573.654, de '11-2-1963
drias, forros, frisos, gesso, t i radas, ja'.r s'-kichi Masuru
nelas. 'estruturas metálicas para constru~ir
ções, lamelas de metal, ladrilhos, Iam.:
bris, luvas de junção, lages. lageotaa,
material Isolante contra frio e calor,
manilhas, massas para reveatMezítos de
paredes. madeiras para cons.-ações, moIndústria Brasileira
saicos. produtos de base asFaltico, -produtos para totraar imparmeabilizantes
IND. BRASILEIRA
a sargamassas de cimeira+ e 'mal
psdregulho, produtot be..utninosos
.lasse 43
Css ,.. 49
Classe 2
Ou" Para diszinguir artigos de toucador
"(1'1'1" P° esob
imr)"'Leata'ailt
Germicicla
iras formas para "
revestimentos
outros
logos,
brinquedos,
artigos sjesportivos
rias em geral: Almisear. asma
fuma
—
usos nas construções, pers'anas, placas 'per
de beleza, água lactai, água de lavanda passatempos. à saber: álbuns para repara pavimentação, peças ornamentais água de colónia, soninhos, água de cortar e armar, aviões, automóveis' Termos as. 578.655 à 578.656, de
11-7-1963
de cimento ou gesso para raros e pare- omina água de rosas, água de altaze- aros, argolas, bercinhos, bonecas, boneProdutos Phoetnix S.A. Cirúrgicos e
des, papel para forrar casas. massas •mas, acnélnia
' cos,
baralhos
de
cartas,
bolas
para
perfumada, liquida, em pó,
Farchacutos
anti-ruidos para uso nas construções. em pedras. para banho, brilhantinas, todos os esportes, brinquedos em forrra
Sio Paulo •
parqueies, portas, portões, 'pisos, so- bandolinas, batons, cosméticos para o de animais, balões de brinquedo, bilha:
leiras para portas, tijolos, tut os de con- cabelo. pestanas, tifos e s tg o des . res, Minguados mecánicos, brinquedos
FRORRotaç Ào
creto. telhas, tacos, tubos de ventilação crayons. cremes para a pele, carnOns, em forma de i nstrumentos musica a,
tanques de cimento, vigass Vigamentos cheiros
tableess
„
brinquedos
em
forma
de
armar
Miro
pa s. tilhas.
vitross, venezianas
a stas, quedes de burracim com ou- sem asnnlentilhas, em trociscos e em • pdental,
vio. carrinhos, carrocinhas. caminhoas.
cremes para barbear, creta>4
Classe 15
Para distinguir: Artefatos . de porcelana, . depilatórios, desodorantes, 'dissolventes, cartas de jogar, chocalhos, caneleirm
faiança, barro e terracora louças vidra.. J esséncias, extratos, estojos 'de perfumes, Para esporte, cartões para 'Oto, casinhas de brinquedo, casinhas de arrase
das para uso caseiro, adornos, fins ar.. creme para limpeza da pele, e para base cadeiras
de brinquedo. carteiras e enpara
unhas
pó
de
arroz,
esmaltes
tistisos e instalações sanitárias: artefatos de
de ceramica para uso caseiro, adornos e escovas para dentes, cabelo, roupas, velopes coar Rilhas para recortar e
fins artísticos, alguidares: almofarizes, cílios e unhas fixadores para o cabelo. armar, calçados para ' bonecos, cordas '
assadeiras. barris, bales, bidês, 'bacias, ' pestana. cílios e bigodes, tivtlas para ' para pular, alavinas pára tiro ao alsro,
iSJD BRASILEiftà
.: a
bebedouros. biscoiteiras, boralsonieres, o cabelo, glicerina perfumada para uso c°P°8 de dados, caixinhas de inúsi
andejas, anhéiras, copos, consolos, cal- de tomado,: grupo, poio o cabeia dados, dardos, discos, dominós espiro,
delrões, cântaros, cadinhos- cofres, gel eia de petróleo, pedi d. Lápis gardas de. brinquedo, espingardas de Para di!.,tingu ir Artefaros de horrach.g.
cubas, compoteiras comedores para aves, para maquilagem. lança-perfumea. 10,. vento, estaquinhas para jogar, enigmas borracha, artefatos de borracha spara
caçarolas. 'canecas, centro de mesa, dez- ções, líquidos dentifrícios, em pasta. eis engenhos de guerra de brinqueJo, ter veiados, artefatos da borracha não inde 'figmuar. ferratlieu 'as Pa'a' cluídos ean outras chsses: A rruelas, arcansa-talheres, escarradeiras, fôrmas, fil- sabão, em transe, em elixir e em pó, `Mitos
crianças figuras de aves e animais, -golas, amortecedores, assentos para catroa, graus. globos, jarras, Jardineiras líquidos para ondulação peroun eoet
lieoreiros, leiteiras, lavatórios, mantes lixas para unhas, lactidi,.61eos para o figuras para gigo se xadrez fogõesde
s deltas borracha:s parS aros. batentes de
. logãoy abas de 1 '1rd:st:ledos fogos
,aofre, buchas s de estirhiliaalor, buchas,
guerras, =Gringas, molharas, nichos, pl- cabelo, pasta .13 6 para d entes perfil
M`
Ihei"5
esP°rt` buchas: dp Samelo, batente dg porta,
ucador,
futebol
de tn52•--,.i a guisos'ata
toucador,
res. pratos, pilões, pratos para ornatos.. Ines. petróleo ara Uso de
para
criar»
poos
on
_
ganchos
para
pc
batente. de chaisis, bicos pira, wornadeipias, pinos, porta-joias, Potes, porta- peatut e .p45 para as unha*
"em, s.('
1191,tr.,
r. as, iggçadsiras, bocais, bases . para te.porta-papéis higiênicos sapal- para pó de arroz, papéis perfumados,
toalha
.
" lefonas, barrachas,para car-inhos indus".4' ,"3a`""" 1°9°°.
tab." saladeiras, saleiros, sserviços para carminados, e com oó de arroz, pentes P.".3
dominógea"oU
jugos de"raquete, linhas para
borracha. para amortecedores,
refrescos, serviços para frios, chá e Pop6 de pesca luvas para bus, para esgrima bainha, 4 borracha para rédeas, 'cochim
_ Jantar, travessas,, talhas, taças, toldas, mente da adis.
máscaras camao
para jogador de .co.
de mordi, Câmaras de ai, chupetas. cor. arriei .ida
vasilhamaa, vasos aaaitários. atearas

urEcr

ARRANCA-TOCO

apoi

.IZUMI
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Termo n.° 578.657, de 11-2.63
dões massiços de borracha, cabos para
ferramentas, chuveiros, calços de bor- Produtos Químicos "Elekeiroz" S. A.
São Paulo
racha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
SRORROGAÇÂO
para centro •de mesa, calços de borra..
cha 'para cnáquinas, copos de borracha
_AGUA
"9UEIROZ.. P URGAM RAL CA2O3A
para freios, dedeiras, desentupldeiras.
discos de mesa, descanso para pratos,
encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
esponjas de borracha em quebrajacto
para torneiras, fios de 'borracha, lisos,
fôrmas de borracha, guarnições para
móveis, guarnições de borracha para
ftErillEIROZ SI SÃO PAtn.C1
automóveis,' guanições para veículos,
aiDúsTRIA 5RASILEIRP
lancheiras para escolares, lâminas de
borracha para degraus, listas de borra.
Classe 3
'ha para janelas e para portas, lençóis Para distinguir: Uni preparado larrn ade borracha. manoplas, maçanetas, pro.. cêutico (água mineral gazosa purgativa)
'atores para ,para-lamas, protetores de
Termo n. 578.658,' de 11-2-63
para-choques, pedal do acelerador, peIndústria Brekin Dower Ltda .
dal de partida, pesas para businas,
São Paulo
pratinhos, pneumáticos, pontas de borracha para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodízios. revestimentos de
ÉRORROOAÇÃO
borracha, rodas de borracha para móLUBRIMOTug
veis, sanfonas de vácuo, suportas de
Indústria Braaileira
motor, sapatas dodal de breque, e desembraio e isolador, suportes, - Sentia
Classe 47
pneumáticos, suportes de cambio, sanfona de partida, saltos, solas e solados Combustíveis,- lubrificantes e substânde borracha, surdinas de becracha para cias e produtos destinados à lubrificacaraplicação aos fios telegráficos e teleb5- ção e ao aquecimento a saber:
nicos travadores da porta, tigelas, tubos, vão mineral, de turfa e vegetal, ceras
tampas de borracha para conta-gotas, para iluminação, combustíveis líquidos
tinas 'de borracha para elaboração de comprimidos ou não, fluidos de petróleo, graxas de carros, 'para correias,
substâncias quimicas
para engrenagens e de plambogina, le.
Classe 10
• nha, -lubrificantes, nafta de madeira.
Para distinguir: Abaixa-línguas, abre- -bocas, adenótonios, afastadores, agra- óleo para descarbonização, para aquefos, agrafos para ossos, agulhas para cimento e iluminação, petróleo refinado,
querozene e turfa
Injeção, algodão hidrófilo alicates,
amalgamas. aparadores, aparadores pa,
Têrmo n.° 578.659, de 11-2-63 ra fins. médico-cirúrgicos, aparelhos paIndústrias- Romi S. A.
e
São Paulo
ra massagens, aparelhos de pressão ar.
_
teria!, aparelhos de diatermia, aparelhos de. raios ultra-violeta, aparelhos de
PRORROGAÇÃO
raio X. aparelhos de intra,vermelhO.
aparelhos surdez, assentos para enfeio.
aios,/ ataduras, bisturis, cadeiras para
• clinica, cambraia hidrófila, canulas, cataplasma de feltro, catgut. cera 'Iaminada, cera para incrustações e articula.
INDUSTRIA BRASIINIRA
ções, cora colante.' cintas para fins chsucos, cintas =bancais, colheres cortantas, compressas de tecidos, costóte,i.,ZSP li
mos. curativos cirúrgicos, curetas, den- Para distinguir: Ferramentas manuais
tes artificiais, dentaduras. depressores. ferragens,cutelaria e pequenos artigos.
dilatadores, drenos, duchas vaginais. de metal comum, da indústria e ccxner
elevadores, espartilhos, espacutos vagi- cio da requerente, a saber: Tarrachas
nais, esponjas clinicas, estufas, espátu- e machos para fazer rosca, braçadeiras,
las, escalpelos. escopros, extratores, es- artigos de metal para (anelas, portas,
cavadores, tios de linho para feridas, escadas e cortinados, afiadores, aldrafacas, ganchos para músculos cela'- vas, alavancas, alicates, autnotollas,
metros,gazes, qodivas goivas. gêsso, ancinhos, anéis para chavea,' chaveiros.
grampos para soturas, guta -percha. his- tachas, argolas. armações de toldos,
teróinetros. irrigadores, 'instrumentos ci- aros, rebites, arruelas. atiçadores azei.
rúrgicos ara oetaães. ligaduras de cã.; :eiras, lâminas e navalhas de barbear
nhaino, liquido e pós para limpeza e brocas. . buris, bainhas, baldes, aaciazi
polimento para fins odon tológicos, lixa, balmázios, bicos, illióses e pontas de
luvas e dedeiras de borracha, limas para armadores para sapatos, bisnagas, 'sor,
ossos, lancetas. Massas plásticas para i cas borniaetas, botões. puxaciewes, kra.
fins odontológicos mascaras para enes- ara para cabides e prateleiras, canive.
testa, mesas de operações, mesas Para as, chanfradores. cortadores, cravado-.curativos, martelos,, olhos artificiais, .'e 4 cunhos, cabides, cabos, caçaralas
placas para ossos, pontas de guta-per- cadeados. caldeirões. canos • e tubos,
alças, pegadores. puxadores.
cha para obturações de canais. porce- cantoneiras,
cintas para caixotes, coadores, colhelana, protetores para seios, pincéis pa- res, cotovelos, cunhas cuspideiras, des.
ra garganta, pinças anatómicas, prote- cacadores. debruns, • dedais, enxós, es.
tores, 'rolos cirúrgicos de lã de 'pau. cariadores. elos. enxadas, escumadeiras,
rugo e rodas para desgaste dentário. re- espátulas. esticadores, • expremedoresr
tescopiu,. bugia, ruainasa sarjadeiras, facas, facões, ferramentas cortantes.
sandaraca, raecia e crins para soturas, perfurantes, deshastantes e allsantes
sacos para gelo e bolsas para água foices, furadores. fechaduras, ferrolhos.
quente sondas. seringas para
fivelas, firmas pára bolos é para cale a 3 aaas ões, serras, serras p*a oalquie- çados funis aanchos, graminhos, abri-'
tampões higi:nicos Preservati• clares laias Jarras, logos de chaves
.1a:te, terinumetrus, tesouras de parafusos. ti:minas e fólhas de serra.
VOS
veritosas, verniz iso fanas, lampiões. latas para ccxnestivels
toali, n e éni
para lixo. charneiras e dabradiças
latire nora lias odontológicos

machadinhas, martelo, pequenas molas,
Tèrmo
578 . 664, de 11-2-63
terragess parapeças de mobiliária, Nacional Rádio Arte S. A. IndústrIP
cinzéis, escarnad'dres, punhais pás, pae Comércio
nelas, parafusos, pinos e contra pinos,
São Paulo
rasteias, rodinhas. roletas, sacarrolhas,
serrotes, ferragens para malas, tenazes e
PRORROUCÁT
• tesouras ,,.

9

Termo n. 578.660, de T1-2-63
&ala Viscosa, Societá Nazionale Mustria Aoolicazioni Viscosa, Societá Per
Azioni
Itâlia
•
São Paulo'

-

9

.

.

.

y

-
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P RO RROGACÁO

MER1NOVA
Classd 22
Para distinguir: F16s de algOdão unhamo. juta, lã, as lor., fios plásticos, fios
de seda natural e rayon, para tecelagem,
ara bordar, pira costura, tricotagem e
para crochê, fios e linhas de toda espécie, fios e Exibas para pesca, linhadas
'de oco para peséa

.

9'

Termo n. 578.661, de '11-2-63
Frigorifico de Itapeciri :a E. A.
e'..ão Paulo
le.

P RORROGAÇA,0 -•

9
kNDUSTRIA BR ASILEiRÁ

Classe -10
Móveis para rállos
•
Tênno n. 578.665, -de 11..2-63 ,
nadoxio Hefmelirído Luna
São Paulo
•

9

ISENIHRAN't
Indústria Bracilleira
• Classe 42
Aguardente pura ou composta. aperiti.
vo, aniz, blies, brandi, cerveja, conha.
que destilado ou não, fernet, genebra,
gin, licor, kimel, sétar, punche, piper.
mini, rhum, suco de trutas ,espumantes,
vinho, vinho quinado é =que

-

9

.1 ermo n. 578.666, de 11-2-63
L. C. Mattos & Irmãos
São Paulo

'4 IRMÃOS
Drkkailelit.r

Classe 41
Banha

9

Tênno n. 578.662, de 11-2-63
Textil Clipes Ltda.
Saci Paulo

PftuHROUÇÃO
CLIP
Indiistria Branilotra

Classe 41
Café

▪

9

Tèrmo n. 578 . 667„ de l 1-2- 63
Manoel Pinto Coelho e Jola Lopes do
•
Couto
São Paulo
PKO IIRt»UAÇÂD
BAR. CAFE E RESTAURAN

TE J.

'FUNCHAL'
Classe 23
Para distinguir tecidos em geral teciClasses: 41, 42 e 43
dos para confesaases' era geral, para
Titulo
tapeçasias e pa "a -artigos da cama e
mesa: algodão, cânhamo, caroá. fazenTêrmo ri.' 578.66S, de 11-2-63
das e tecidos de lã em pe,ss, juta, Diprima
Etnreend:ment s Imobiliá.,
paco-paco. rama. ravon. seda
rios e Construções Lida.
na.ural; tecidos plásticos,' taci aos imSão Paulo
•
permeáveis e tecidos de pano couro

•

Têrrno n.° 578.663, de 11,2-63
prnTraimA_EmpRE12/DINENT0
Prema Preservação de Madeiras S. A. sf'"
IMOBILIÁRIOS E WNSTRIN. São Paulo
.
,Ç4.5 LTDA.

n

PRORROGAÇÃO

P m•q

.. le

l e moo.t cat aa4ÁMÁSS•S

Nome Comercial
Tèrmo ri.' 578.669. de 11-2-63
• josé Paulino de Oliveira "
.
São Paulo

Ir.CUI eNI"( f. A... 54 it. ti RA

'

IN DÚSTRIA RR

Classe 16
•
Impermeabilizantes para argamassas ¡.

CICLOIDE
Indístria Brasileira—
Classe 8
Pata distinguir: Antenas em geral

E a).
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Termo n.° 578.670, de i-2-63
I
Oresco Auditoria e Participações Ltda.
São Paulo

Cias se 1

I Tintas preparadas utilizadas na pintu-

Termos as. 578.684 a 573.687, de
11-2-63
Rubens Manso
São Paulo

ta.. vernizes, tintas para calçados, esmaltes, anilinas, corantes, absorventes,
4 g
água raz, preparados para branquear e
./
bronzear, tintas para capotas de autoClasse 32
CIUENT
móveis, emolientes para remoção de
Almanaques. anúncios, boletins, bole.tina
Classe
33
tintas
aplicadas,
composições
para
imimpressos, crônicas, jornais, revistas,
Titulo
Classe 1
permeabilizar tecidos e couros, tintas
peças cinematográficas, peças teatrais,
para indústria testeis, á1cool aluminic Para distinguir. Absorventes, acetona,
programas radiofônicos e programas
Tê:mo n.° 578.676, de t 1-2-63
de" televisão
"Incremento" Administração c Partici- em pó. giz para fins Industriais, ai- ácidos, acatamento e coloração de fia
avaiade, secantes, amila. corantes mipações Ltda.
• nerais para . uso nas indústrias anti- bras, tecidos, couros e celulose; água
Termo n.° 578.671, de 11-2-63
P:tuo
raz, alcool, albumina, anilinas, alumen,
Agrautp S. A. Indústria e Comercio
detonantes, anti•incrustantes e desin- alvaiade, alvejantes industriais, alumíR:o Grande do 'Sul
U
trustantes
edesincrustantes
para
caldeiINCREMENT
nio em pó, amordace, anti-incrustantes, .
ras. arsénico, alcatrão, benzina, lancil- anti-oxidantes, anti-corrosivos, anti- dea
na. acetato de celulose nitrato de po tergentes, azotatos, água acidulada para
1....asroe 76.
MORROGAÇÃO
Para distina_aa Materiais ara •'bastiu tassio, nitrato de sódio, acetato de acumuladores, água oxigenada ara fins
. 0,
c a etato cie cobre, acetato de industriais, amola; banhos ara galvanições e deCoraçõzs: Argamassas, argila. 1.:11.1111 0
areia, azulejos, batentas balaustres, blo- j cstáasio, acetato de amónia acetato de zação, benzina, benzol, betumes, bicar'rar
cos de cimento, biesos para pavimenta- "sódio e de potfasaio, ácidos orgânicos. bonato de sódio de otássio . cal virgem
nç-tr.
ção calhas, cimento, cal. are, chapas creosoto para uso nas indústrias, pa- carvoes; carbonatos, catalizadores, celuIsolantes, ca:bros, caixilhos, colunas péis e preparações contra a ferrugem. I lese, chapas fotográficas,. composições
• chapas para coberturas, caixas -1'ág ta Produtos qunnicos para iMpressão, cio- estintoras de incêndios, cloro, corrosi- •
cai y as de descarga para lixos, afifa:a- ro. Manieta antimoaio, sulfato de bá. vos, cromatos, corantes, creosótos; des.
ções oremoldadas. estuque, emulsão de
suaato de cobre cristais de sódio, corantes; desincrustantesa dissolventes:
-a-amos-fiz
base asfaltico, estacas, esquadrias. for- bidoretos de estanho, eter, glicol. gli- emulsões fotográficas, enxofre, éter, esros. frisos gesso, grades, janelas, estru- cuse, gomelina, tudeosultitos, hidratos, maltes, estearatos; fanei,. filmes sensibitueas metálicas para construções, lame- todo, iodureto, iodico (ácidos), sais lizados para fotografias, fixadores, Ru'404122
./
las, de metal, ladrilhos, lambris, luvas
morganitos e albumina
des para freios, formal, fes ta-oras indusde junção, lages, lageotas, material iso
triais, fluoretos, fundentes para solda;
-Classe
28
?antes contra frio e calor, manilhas. masINDUST RI A BRASILEIRA /
gaIvanizadores, gelatina para fotografias .
sas para revestimentos de paredes, ma- Para distingu.r: artefatos de mataria
, e pintura, giz, glicerina; hidratos, IddroClasses: 7 e 21
deiras para construções, mosaicos, pro- plasticos e de nylon: Recipientes faori
Insígnia
dutos de base astaltico, produtos para cados de material plástico, revestirnen- sulfites; itupermeabilizantes,
ioduretos;o,
r pintura ,magnési
tornar impermeabilizantes as argamas tos confeccionados . de substâncias sirinitratos, neutralizadores, nimercúrio;
rio;
Têm° n.° 578.672, de 11-7_63
sas d caimento e caí. hidraulica, pedre- mais e vegetais: Argolas, açucareiros, ' t.z.o•cd„1„,; óxidos, exidantes, óleos paJorás Ra:Imundo
gulho, produtos betuminosos, itnerrnea armações para óculos, bules, bandejas.' ra pintura, óleo de linhaça; produtos
Sà1
bilizantes, líquidos ou sob outras fornias bases para telefones, baldes, bacias, boi-,
quimicos para impressão otassa indu spara revestimentos e outros usos nas
, papeis emulsionáveis, para a foto-,
LABORATORIO PAULL;TA cctistruções, persianas, placas para pa- sas, casas carteiras, chapas, cabos
[ para ferramentas e utensílios, cruzetas, grafia,
ivimentação, peças ornamentas de cimen. Caixas para acondicionamento de ali- grada, papeis de turnesol, papeis
DE PRDTEE DENTÁRIA
i gráficos e reliocopista, peliculas sensiSão Pau 1 o—Cu pi ta/ ,' to ou gesso para tectos e paredes. papel ' Mentos caixas de material plástico para , vais, papeis para fotografias e análises
I para forrar casas, massas anti-rinclus
para uso nas construções, parquetes 'sacarias, ao' adores. copos, canecas, co-Ide laboratórios, pigmentos, potassa, Os
Classe 33
! iheres. conchas, ce-Otas para pão, cestl . ' metálicos para a composição de tintas.
•portas, portõeS, piias.soleiras para pot- ribas, capas para álbuns e para livros preparações para fotografias, produtos
Titulo
— — — tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta ! tálicel cestos, castiçais para velas, cai- para niquelar. pratear e cromar, produI coa, tubos de ventilação, tanques de ci• Termo n.° 578.673, de 11-2-63
! xas para guarda de objetos, cartuchos. tos para diluir tintas, prussito; reativa
mento, vigas, vigamentos vitrós
Bela• Vista S. A. — Paodutos Alicoadores para chá, descanso para pra- i removedores, reveladores; sabão neutro.
mentidos
tos copos e . copinhos de plásticos para sais, sal!Cilatos, secantes, sensibilizantes,
Tiarno
n.°
578.677,
de
11-2-63
São Paulo
"Incremento" Administração e Pintai-. sorvetes, caixinhas de plásticos para :silicatos, soda caustica, solusões guiampações Ltda.
i sorvetes. colherinhas. pasiahas, gafinhos cas de uso industrial, solventes naifaSão Paulo
de plásticos para sorvete. torrninhas de I tos; tintas em pó, tiquidas, solidas ou
plásticos para sorvetes, discos de me-! pastosa para madeira, ferro, paredes,
. sa. estojos, estojos para óculos, embala construçõe.s, .decorações, couros. tecidos,
gens de material - plástico, embalagens' fibras, celulose, barcos e veicules, talINCRWIL:Nrj"
TRAÇÃO E PARTI CIPACõES de material plástico para sorvetes. es.1 i co industrial, thiner; vernizes; zarcão
"tolos para objetos, espumas de nylon
Classe 28 LTDA.
esteiras, erife.tes para automóveis, es-'
coadores de pratos, funis. formas para Argolas, açucareiros, bandejas.
bacias
cale utensilios,
Nome Comercial
doces, fitas isolantes, filmes virgens. cabos
ferramentas
de alimentos,
pppara
aaparaacondicionamento
fios de celulose, fechos para bolsas»: xchaas s,, cera para remendões. cesta para
INDÚSTP/41 "Uri/ Emm
Termo n. 9 578.678. de 11-2-63
Facas, guarnições, guarnições para chu- ' pão de matéria plástica, colas para enElmond Byron Beattle
.]
'e mamadeiras
' cadernador, copos de matéria plástica,
São Paulo
Cassa 4i
! coadores,. ca.xas de material plástico
peta -Classe 36
Balas
para baterias. ceatinhas, cruzetas: desPODE SER VOCÊ..
Para distinguir: Aventais, blusas, blu. cansos para pratos; estojos, enfeites de
'Termo n.° 578.675, de 11-2-63
sões, boinas, botas, babadouros, casa- material plástico para automóveis, escoaClasse 36
Bela Vista S. A. — Produtos Alia
cos, coletes, capas, abales, cachecols,i dores de 'pratos, estojos para óculos;
mentidos
Expressão de propaganda
calçados chapéus, cintas, combinaaõea facas, filtros de esponja, fita Isolante,
São Paulo
Têrmo n.' 578.679, de 11-2-63
corpinhos, calças. calções, Lasnisas, ca'.1 filmes virgens, fôrmas para doces, funis, garfos, goma de almácega, goma
Silvio Honório Alvares Penteado
misetas, cacriasolas, cuelas, ceroulas,'
parachapeieiros. g iarnições de celuSão Paulo
ça.s de senhoras e de crianças, colarinhos-I loide 'para arreios, guarn:ções de ma•
cueiro, casacão, dominós. echarpes, ; feriai plástico para automóveis; jarros;
fraldas, galochas, gravatas, gorros, la; ruatnegueiras; palitos de pena. peliculaa
TEATRO SANTANA
quetas. luvas, ligas, lenços. leques, ( virgem) de celuloide, p enachos para
Sao raulo—Capitni
mantós. metas, maillots, mantas. mais. arreios, porta-palitos de material pitas.
• Classe 33
dri-ão, malhas, paletós, palas, pearmas. tico,' prendedora; de roupas, puxadores
Titulo
peugas, pulovcres. ponches, pclerinas, para móveis,' pires, pratos. pás. /sul polainas. pijamas punhos, robe de seiras para relóg css: rebites, resinas. re- Ténnuw na, 578.680 a 578 683, de
recilV entes.
chambre, sobretudos. .suspensórios, sou. . sinas, de asbestos, de pinho.
11-2-63
rodiohas rolos de imprensa (massa
¥104/370,1 dRAS/a/RA_
tens,
oulleurs,
toucas
e
vastidus
E
São Paute
fabsicá-los), saleiros, solas' d
— Classe 39
'corda e cortiça, suaórtes, suportes para
V INILEX
Classe 41
Pa:'a distinguir: 'Artefatos de bot:\ra'cha:- venezMnas, _tipos para Impressão gráAknoladas elásticos, esponjas oalmilhas. fica' de matéria s plástica, tildas, tubos.
Balas
Rubens Mana.> ,(?
'aspa Vasilhames, Jataras. .
. ...s. i •. saltos, solado.
-

a Esc c»

•

57862
.74, de 11--63
Termo
Silvio Honório Alvares Pentead o
São Paulo a.

Maio de 1963

L

THEATRO AN
ST'ANA
Sno Paulo—Cap .i * à!

•

• •
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e retocar, material impernzabilizantes. sorveteiras elétricas, transformadores de
Materiais isolantes. pitas para reforço voltagem, termostatos. torneiras de
de palmilhas e solas para 'esse. de tra-' compressão, ventiladores elétricos dobalias de palmilhado e de costura na
mésticos. comerciais e Industrias
fabricação de calçados. Co las a fr:o e
Tarou) n. 578.696, de 11-2-63
cols não incluídas nas our as classes
• Retifica L. C. Lta
Termo n.9 578.694. de 11-2-63
São Paulo
Spelex Indústria e Co:néscio Ltda.
glicatos, soda cáustica, soluções guimi.,
São Paulo
L. C.
cas de uso industrial, solventes sulfatos; tintas em pó, liquidas. sólidas ou
Santos - Est. de
À
pastosas para madeira, ferro. paredes.
Siío- Paulo
sonstruções. decorações, couros. tecidos.
Indústrie,,Brasi/eire..
fibras celulose, barcos e veiculos. talco
Classe 33
industrial. thiner, vernizes; zarcão
Classe
Classe 28.
Para distinguir; aparelhos para cias Para distinguir: Retifica de motores de
Argolas. açucareiros, bandejas, bacias, úteis, instrumentos científicos e apare- automóveis e de peças p ara veículos
cabos para ferramentas e utensílios, cai- lhos didáticos, aparelhos elétricos em
Têrmo n.° 578.697, de 11-2-63
xas para acondicionzaaento de alimentos. geral, acessórios de aparelhos elétricos: Auto Pintura Interamericans "Placar" 41'.,
chapas, cara para remendões, cesta amperórnetros, amplificadores, aparelhos
Ltda.
para pão de matéria plástica. colas de de alta tensão, a:Irmos:letras, antenas
São Paulo
'encadernador, copos de matéria plás- alto falantes, acumuladores, aspiradores.
tica, coadores, caixas de material plás- aquecedores, abat-jours, bules elétricos.
tico para baterias, cestinhas, cruzatas: bobinas, balcões_ frigorilicos, binóculos
PRORROGAÇU
descansos para pratos: estojos, enfeites barômetros, balanças, batedeiras para líUnja
DE OURDde materiqj plást:co para automóveis. quidos e massas, cafeteiras elétricas,
escoadores de pratos, estojos para ócu- chuveiros elétricos, compassos, ctunait.s
Pau Ib - •
T
los, latas; filtros de esponja fita iso- frigorificas, câmaras cinematográfica,
lante, filmes virgns, fôrmas para doces, campainhas elétricas, chassis, chaves paClasses: 21. 33, r.
Classe 36
funis, garfos, gama. de alinocega. goma ra antenas, chaves de alavancas, diais.
Titule
para chapeleiroà, guarnições de celaPara distinguir: Aventais. blusas . isla. loide para arreios, guarnições de Ma- enceradeiras. esterilizadores, esquadros
Têrtno
n.9
578.698,
de 1112-63
sõrs. bmnas, botas, babadouros, casa
para automóveis, farras, de aço, extintores de incendi°, esqua•
'Televisão ExceLs:or S. A
cos, cortes, capas. chales, cachecois, terial plaatico paLtos
dros
de
agrimensor,
tios
terra,
fios
para
de pena películas
São Paul,
calçazcs chaprus, cintas, combinações. mántegu?lras,
, eletricidade, ferros elétricos para engocorpinhos. calças calções camisas. ca- (virgrráj de celuloide, penacho para mar e passar, ferros elétricos para solmisetas, camisolas, cuelas, cerculas, cal arreios, porta-palitos d material plás- da, máquinas fotográficas c cinemato`..ANCIONISSI SL1 63
tico. ore:dadores de roupas puxadores
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
gráficas,
fogões
e
fornos
elétricos,
forClasse 32
mien os casacão. dominós, echarpes. para móveis, pires. pratos. sista pulseiras mas elétricas, filmes revelados geladeifraliasa galochas, gravatas, g " rros, Ja- para relógios; rebites, resinas, resinas ras, interruptores, liquidi ricadores, lus• Para distinguir: Programas de rádio e
de
asbestos.
de
pinho.
rcip_clites,
toditelevisão
quetas. luvas, ligas lenços, legues
•-1
tres, tnaçaricos, micrómetros, memido:
mantós. meias. maillots, mantas. man nhas. rolos de imprensa . imassa para
res
de
roscas,
medidores
da
intervalos.
Tênnos as. 578.699 e 578700, de
drifao. malhas, paletós, palas, penhoar' fabricá-los 1. saleiros, sola de corda
e de cortiça. suportes, supertes para microfones, mostradores, inanómetros
11-2-63
pettgas. pulos/eras. ponches.
miras de qualquer graduação niveis Kibon S. A. (Indústrias Aenticv.si
polainas, pijamas, punhos. robe de venezianas, tipos para impressão praINL)
Rio de Janeiro
chambre, sobretudos, suspensórios, sou. tica de matéria plástica, zijelas tubos, d'água para caldeiras, niveis de ferro
óculos,
pilhas
sacas,
elétricas,
para-ravasos,
vasilhames.
Siu
ari.s
tens. talllen-s. toucas e vestidos
ios, primos, piags, pantélgraios, pantõClasse 39
Têrmos ns. 578.652 e Ç78.693, de
metros, radias, resistencias, regadores,
Para d:stinguir: Artefatos de borraaha:
11.-2-63
automáticos, registros para água, re gisAlmofadas elásticos, espon;asapaimilhas,
Rubens
Manso
i•
tros para canais e, de comportas,. regissaltos, solados
S1 P-••'")
•
_
tros para vapor, réguas de aço, relays,
-1
Termos ns. ;78.690 e 578.691. de
reatores para luz florescentes, recptores,
• 11-2-63
aparelhos para solctar, sorveteiras, soPlitUVICOL
Rubens Manso
quetes, sereias, transmissores, tomadas.
C iisse
•
transformadores, torneiras de 'compresos
seguintes
artigos;
—
•
1'Para ...s•...sait
são,
aparelhos de televisão, termômetros,
geral.
água
raz
água
oxiI Ácidos Cf/1
genada álcoois, alumen alurninio em telescólos, torradores de cereais, voltapó para pintura, alvaiade, amoníaco, ; metros, valvulas de redução, ventiladoClasse 1
res
anti-corrosivos
cinimices arsénico, azul
Absorventes, acetona. aaidass asetatos.
freacos e águas naturais e artificiais.
da
Prússia
azul
ultramar.
carbonatos
para
o
tratamento
e
agentes quirmcos
Termo n.° 578.693, de 11-2-63
usadas como bebidas, não ina liddas na
coioraçao de fibras. tecidos couros e em geral, charão cloretos em geral,
Alfredo
Colunaria°
•
classe 3
celulose; água raz. álcool. rilanmina corna-as, •creosoto para indústria. dis-1
•
São Pau;o
Classe 41 "
solventes. esmaltes esrnalias. quim.cas.,
amlinas a itimen kva:atie atve„imes
St,bstanclas alimenticias e rous prepaa
dustriais. &mimo° em pó amoniaco fenol e seus derivados, humo negro
- rados. Ingredientes de alimentos. Esanti. para aplicação em pinturas glicerina
anttancrustantes. ano -oxidantes
COLARAD.I/
sências alimentiJas
corrosivos, anti - deronan t es. azotatos para aplicacao industrial. hidratos hi.1
indústria. Brasileira
água acidulada para acumuladores drogênio, hidroquinna. h drosulfitos.
Tèrmo n.9 578.701, dr 11-2-63
água oxigenada para fins ndustriais, iodarmos, laca. magnésio. Materiais coNicola Carrieri e Modesto Inwles
amónia banhos para galvanizao hen- rantes e descarnares. nitratos. oxigénio
Classe 8
São Paulo
zmas, benzei betumes bicar .onato de ootassa. potássio de sódio preparados1
sódio de potássio, cal virgem carvões químicos usadas err laboratórios foto.) Aparemos de ar refrigerado e condicari-um, td:, estaltzaclores aelu.ose cha• oráf.cos produtos euimicos para tirar &iodos, aparelhos fotográficos, acend aFLÕR
pas fon/g-atiras cornposiçb ,'s entintores manchas, p rodutos químicos para pas• 1 dores automáticos, aparelhos 'debutaicorantes ereosotos descorautes desm. tora. revela-imas fotograftcos sais gut zadores, alto falantes e amplificadoras
sustar:tas dissolventes, .eniulsóos foto micos. usados nas industrias. solução. 'de som, bebedouros de água refrigera
.tNDOSTRIA BRASILEIRA
gráficas enxofre éter. esmaltes esrea• , para pratear ' solutos soluções CittimiC.13 !dos, balcões frigoríficos, balanças, barClasse 41
ratos; fenol, filmes sensibiazantes para • para pintura e fotográfica. solventes. beadores elétricos, condicionadoras de
Temperos, condimentos e vinagres
aitogratias
fixadores. fluidos Para snlfatos, aulfttos. tintas, tintas liquidas. ou automáticos de voltagem, exaustotreina formal tostavas indmr•ims fõs em pó e nadas, t,ntas pre paradas para res: extintores de incéndio, estufas, foTêrmo n.9 578.702, de 11-2-63
foros rncitistr.ais F luoretos. tuniantet I, vulcanizar tinta s para uso na indústria I gões à lenha, à gás. elétricos ou a
•
Maneira £1Clã. 1/da.
•
para salga: galvanizadores geia-ina para e na arquitetura vernizes vernizes !querozene. gravadores de som e de imaMinas Gerais
fotografias ••• pinturas giz glicerina; hi
ci nta- "os
ainco
gens, isqueiros, irradiadores de !elo ou.
dratos ludrostlitirosi magnés, mero:iClasse 28
Icalor. lavadoras de pratos e talheres.
r:o; nitratos. nrutral.zadores 'atroaria Para diatinguir artefatos de material lavadoras de roupas, máquinas de latose; óxidos oxidantes, óleos para lain piástico: Calçadeiras, enftiaaaa. asma var roupas, maquinar de secar e passas
tura óleo da linhaça: produtos murai rts, cepos, contrafortes, coaraças, for- ,roupas, microfones, refrigeradores do-.
cos para impressão. Potassa industria! : taas. palmilhas, saltos. sola-la s ade- mésticos, comerciais e 'industriais resisa
papéis emulsionáveis, para a fotografia.
os de origem animal vagetal,
elétricas. resfriadores, relays
papéis de é urnesol Papéis heiloor5 firo/ ra: ou sintética. a fr:o ou a -quente, tf:Malas
( relés ), reguladores de voltagem, refri.
Classe 33
e hellocopista, peliculas sensíveis pa compostas • e massas moldáveis. Breu
pis para fotografias e.análises de labo- para ponrear, giz. • lápis para marcará geradores a compressão e absorção,
Titule ele Estalisel.eireento

Classe 36
Para distinguir; Aventais, blusas, blusões. boinas, botas, babadouros, casa.;
cos, coletes, capas, chales. cachecols,
_calçados. chapéus, cintas, combinações,
corPinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas. alicias. ceroulas, calças de senhoras c de crianças, colarinhos.
u:iros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas. gorros. Jaquetas, luvas, ligas. lenços. leques.maatós. meias, maillots, mantas maii.
driào, malhas, paletós, palas, penhoar.
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pilarpas, punhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, soutens, taillenrs, toucas e vestidos
Classe 39
Pah distinguir: Artefatos •at borracha:
Almofadas elásticos, espoai ss, &milhas,
saltos, solados
_
Térruos ns. 578.688 e 378.68?, de
11-2-63
_ Ruben s Maasa
São Pauso

ratório. pigmentos, potassa. pós inetá•
licos para a composição de tintas, preparações para fotografias, produtos para
niquelar, pratear e cromar, produtos
nelas elétricas, pilhas, plugs. resístan•
para diluir tintas, prussiatos; reativos.
removedores. reveladores; saaão flauto,
sais, silicilatos, secantes, sens.oilizantes

SALVAMOTOR
PI,

mi.crtoLI

pLAuVILAC

I
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Termo n.° 578.703, de 11-2-63
estafilococos, estreptococos. pneinnoco(Prorrogação) •
cos, .peningococos, gonocCi_os e coliWollfgrberei Burglen Dr. Jacek Cuaz
bacilos
A: G:
Têrmo In° 578.708,. de 11-2-63
, Suiça
(Prorrogação)
Valmet Oy
PRORWJACAO
Fink.nd'a
•

de reversão para motores ejetores, forTêrmo n.° 578.717: de 11-2-63
.jas,_ geladeiras, . ventiladores aarelhos, •
(Prorrogação)
para colher frutos, fogareiros a gás, Siemens
Halske Aktiengesclischalt
aparelhos para limpar garfos soryetei,
- Alemanha
•
ras, aparelhos para fazer tascas (tarra.• ,
xs), fonalhas para gás, dispositivos
para proteção de cavalos e ,eachorros.,'
-PRORROGArão
injetores, aquecedores; torradores de
'Café, aparelhos para limpar facas, guinchos, lamoadas, aparelhos de ilumena• PRORROGAÇÃO
ção, aparelhos para soidgern, aparelhas
de agránensura, aparelhos pari 'cortar
frutas, e para extração de sementes,
manômetros, instrumentos e aparelhos
para medições, purificadores de óleo,
aerômetros 'para'' óleos,. varydores e
, limpadores pneumáticos, Irradiadores de
Classe 8
, 'Classe 18
' calor para -quartos e salas, fogareiros a
Classe 36
Armas -ele fogo, espingardas de p-qtp•no álcool para cozinha, fogões, apare'hos Aparelhos,( instrumentos e utensilias ff..
Roupas de lã e roupas ban-as de lã, calibre, espingardas de pequeno cali..
sicos, químicos, óticos, náuticos, eletroPara .k'arrer de amolar, - ip3relhos
de uso pessoal
bre para ccmpetição- e cartuchos. para lubrificação,- registros de tiragem das técnicos. de pesagem, de sinalização,
de contrôle e fotográficos; instrumentos
espingarda de peguèia: calibre
Têrmo n.° 570.704, de 11-2-63
fornalhas, fogafeiros pear ferros de en- II de medição: aparelhos para a telegra,
( Prorrogação)
gomar,
balanças,
aparelhos
de
pesaTêrrno n.9 578 .709, de 11-2-63
fia e a telefonia cem Ou sem fio; coa.
Riedel de Haen A. G.
•
ge_m_e_ _níveis • (de • 'decai)
(Profrogação)
tadores elétricos; aparelhos de verifica.;
Ah manha
Fichtel
Sachs . G. •
ção,e de ,..'ontrôle das fumaças; apareTermo n.° 578 . 712, • ck 1-2-63
_
_ - Alemanha
lhos de iluminação, eletroima.-s, para...
Lingaer Werke G sai
PRORROGAÇÃO
rajos; alarmes de policia e de in,:êndio;
Alemanha ,
tele-indicadores; campainhas; instalações
' PRORROGAÇÃO
.
.
e• de condutores pára linhas' elétricas,
DEEN AT
cabos, contatos, resistências, corta-cirL cuitos, interruptores. fusíveis, quadros
de distribuição e de contag,-m, •Aemen'
1C/4
Classe 3
• -•
• tos para acumuladores, acumuladores,
Um produto farmacêutico desinfetar.te
aparelhos elétricos para fins de teatro:
'W•sr.72=x
- Class10 .
'da pele, anti-rnicôtico e fungicida
aparelhos de projeção; , :amo:idas de
Uma
reparação
para
o
tratamento
de
. Classe 21
descarga,
lampadas acnplificcloras . e 1
colos
dentários
sens:vris,
Têrmo n.° 578.705, de 11-2-6à
Cubos de poda livre, cubos de roda
Impadas de retificação, lAmpadas da
•
(Prorrogação)
livre com freio de contrepeda l , 'cubos
-luminescência
Térrno n.° 578.713, de 11 2-63
I
'
Nordinark-Werke Gesellsrhaft Mit
•
de, roda livre • com eng.nagens
,
Freâa — Sociedade cle Administração
Beschrankter Haftung
Têrmo
578-.718, de 11-2-63
multiplicação e desmultiolieação
-é Representação
Alemanhi
•: •
(Prorrogação)
mentos de. esferas,_.mansins • de. rola-1
São Paulo
Olyinp:.a Werke A. G..
.
mentos. /
Alemanha
•
PRORROGAÇÃO
- Termo a.° 578.710, de 11-2-63' (Peorrogaçâ a)
Fichtel E, Sachs A. G.
,
Alemanha
PRORROGAÇÃO
_ Classe 3
llcn produto farmacêutico destinado co
PRORROGAÇÃO
tratamento de arteriosclerose; hiperto,
Classe, 33
ala, escleiose cerebral e esctcrose
Insígnia
. coronária
Termo n.° 578.714, de 11,2-63
Têrtno n.9 578.706,, de 11-2 63
Cassella FarbÇerke Mainkar Aktienge(Prorrogação)
sellschaft
Inloi-dmarkWerke GesellsChaft Mit
Alemanha
• Beschrankter Haftung •
. Alemanha

•ei

1CM

s s o ,

Chlorysept

1

•

tÃo •

••

THE OMAGli Olá

•

INTENSAIIN

PRORROGAÇÃO

Classe 17
- Classe 21
Classe 3 ..- •
Viaturas marítimas, a saber: barcos, Um preparado
farmacêutico indicado lie contagem
-Máquinaspara
de escrever,
de
gáquinasmennismos
de escritório
lanchas. navios e vapores: partes Intratamento . das efecç5:. '; cardíacas ' e para máquina:1 registradoras. máqui.
tegrantes de viaturas, a saber: acopla
nas de' calcular,.'máquinas registradoras.
• mentos. aros de guia para esferas, araClasse 3
Termo n.9 578.715. de 11-2-63
1
,,- fitas . para máqumas
Um produto farmaceurico dest;nado ao 'culações universais; cubos, cubos de
?má Socsiéutrça.An,:lnym.e -- ' tratamento de lumbago, efi r! cas•-• cieiro. roda livrercubos•de freio de -roda livre,
'.. Teimo n.° 578.720, de 11-2-6.3
*n
distúrbios de • irrigação sandiiinea peri- , cubos co mengrenagens de multiolica,
Indústria de 'Produtos "Seritnar" Ltda
férica, úlcera da perna. pleurites e são, cubos de motocicletas, eixos, freios
teadas as formas de queda do cal :s., de papel, freios de mão, freios automán3o-cicatric01, em particula!, alopécia
-.
j• ticos, mancais
areata, alopecia pitirocles, alopecias
Termo n.° 578.711. de 11-2-63
sintomáticas depois de doeinas infac.
,
(Prorrogação)
ciosas e envenenammto
Classe 2 •'.
•
Aktiebolgget B. A. Iljorth .6 Co. - Substancias quimi-ws para fins veteriTermo n.° 578.707, de 11-2-63.
"
•
Suécia
-NordmarkWerke Gesellschaft Mit
. 'aárins.
•
Beschrankter Haftung
FRORROGACÃO
--T,êrmo n.9 575.716. de 11-2-63
(Prorrogação)
Farbenfalariken Bayer
Beschrankter -Haftung
•
fra ft -.
•;
Alemanha
- Alemanha
1
_
PRORROGAÇÃO
•

BUBRIMENT

9iSCORAINC4-

•-.Ariátamid

PRIMUS

Classe 5
Apárelhos 'para ainolar raras tesouraá.
esqnentadores de banha fogareiros para
Classe 3
o -mesmo, aparelho de no , rrnção, esti.;
Classr ?
Ver roduto farmacêutico destinado ao ,cadores de ararne: fogare;tos de 14-nzina, Preparados para
-•
plantas
trausinento das moléstias causadas por I aparelhos contra incénd os, "dparehos . -

anMais e

Cla isa 41
Café em pó
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Tèrmo n.° 578.719, de 11-2-63
(Prorrogação).
Norton Campana
Estados Un:dos da América

PRORROGAÇÃO
t=ss

1111

Classe .46.
Abragvos flexiveis e lixas
Termo a.° 578.721, de 1 l -2,63
Indústria de Produtos "Setitnar" Ltda.
Par-and

Termo n.° 578.724, de 11-2,63
Sociedade Mercantil Rio Branca Ltda.
.
"Sornebia'"
Pernambuco

Ssociedade Merciotil
Rie _Branco lida,
aSomehr,a"
Nume Comercial
11-2.63
Termo is.'' 578.725,
Recife Empreendanentos Imobiliários
Ltda.
Pernambuco

~NI

Termo n.° 578.731, de 11-2-63
, (Prorrogação)
ScheriTabs Pharenaceutiaila Inc.
'
Estados Unidos da América

Termo n. 9 578.736, de 11-2-63
(Prorrogação)
•
Coles aPtent Fire Anns Maaafacturfng
Carapanã, Inc.
Estados Unidos da América

SYNCROBINA

COL7

Classe 3
Um, produto. de penicilina e estreptcnalrim para injeção aquosa e tamisara em
fona de comprimida e uagaento, usado para. combater ME:cacau. da
organIscao latimaao
Termo n.° 578.732', de 11-2-63
(Prorrogação)
E. 1. Du Pant de Nemours And
Company
Estados Unidos da América

amem

CAPRACYL

MINN

•

Classe 41,
Biscoitos • (sa1gadin1i3s1
Termo na 578.722, de 11-2-63
ievcra Indústria e Coma:roo Ltda.
Rio Crauda do Sul

SÉVEMPLAU
Inclástria Brasileira

Classe 50
Impressos

-

Termo na 578.726, de 11-2-63
Novaquicnica Laboratórios Sa A.
São. Paula
Terapêutica em Marcha

Indústria BraSileiri

•
Classe 16
Classe 32
•
•
Para distinguir: Material. para constru.
Para distinguir unta publiaaaão medita
ção e decoração: argamassas,gila,
a
areia., azulejos.. batentes. balaustres blocos de cimento. buxos, para pavimenta.

farmacêutica
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COLTS PT. F.A.MFG. Cu..
HARTFORD..CT.. USA_
Classe 18.
rrana de fogo, especialmente carabl

pistolas,. espingardas, metralhado
ras e acessórios
•
Termo n..' 578.738'. de 11-2.-63
Capri
Imobilliria Ltda.
Guanabara

Classe 1,
Matarias, corantes

Tarou, a.° 578..733. de 11-2.6.3 (Prorrogação)
E.. I. Du. Pont de Necneurs And
Company,•
Estados Unides da América

HYPAL
Classe 1

• Resinas sintéticas e composições e misturas contenda resiaas. sintéticas em
forma de sólidos, de dispersões, ou
soluções para uso, nas indústrias
Tèrino
578.711,. de 1,1-2'..63
(Prorrogaçao)
Zenith Radica Corpolia.1.
•
Estados Unidos: da Aaniaaaa

Classe 33,
Insígnia
Termos as. 573.739' e 578.752 da
T1-2-63
Capri — Nobiliária Ltda.

Ternay na 578./2a, de 11_7-63
ção, calhas. cimento, cal/ cra chapas
Construtora Petriarca Ltda.
caibres,
caixilhos,
colunas,
isolantes,
São Paulo,
chapas para coberturas caixas dágpa.
caixas de descarga para lixos. edifa-aClasse 33
ções premold'adasa estuque, emulsão de
Titulo
casaa 3.3
base asfáltii.o, estacas,, escamarias, forras. frisos, gesso, grades,. janelas, estria.
Talai)
Classe ff
-----curas metálicas para CCCIBIT.UÇPCS.,
Ca--r
.33
—
Aparelhos, transmissores de televisão,
rtnit)
nulás, d metal'. ladrilhos. lambris, luvas
1 NOU STRI A BRA SI LEIRA
aparelhos
receptores
de
televic
a.
•
apade viação. lages, lageotas.. amairial isoC?.-St- 33'
relhos transcaissAs de rád,o: apareClasse 16
lante contra frio e calor, maraihas.. masMano
lhos
receptores
de
rádio;
e
partes
de
Material
de
construçãoem
geral
sa. para revestimentos, de paredes, maClasse 33
cada
um
cleats
artigos,
Manados
na
__
cidras para construção mosaicas_ ata,.
Titula
Termos ns. 578.728 e 578.729, de
Termo n.° 578.735, de 11.2-63 :niveas ímans permanentes para rãs
Classe
11-2-63
dates d base astáltico. piaidutos para.
(Prorrogação)
Máquinas e utens.lios para, serem. usa.
Colgate-Palcaolive Cranaany
doa exclusivamente na. agpictittura. •
A. V. Roe 8- Company Lanited
tornar impermeabilizantes. as. argamasEstados [Irados da América
h orticultura a saber: aradas, abridores
Inglaterra
sas de cimento e cal hidráulica pc.dragusas arunenticlam. mariscos,. manteiga,
de sulcos; adubSd'eiras.. ancinhos meralho., preclaros betuminosos. impenmeabilinicas e empilhadores . combinados
:antes, líquidos ou sob outras. formas •
arrancadorea mecanicos para, agritultuClasse 46
para revestimentos e outros usos nas. Velas., fósforos; sabão 'comum e dera. batedeiras para cereais. bombas
construções, persianas. gasear para pa- tergentes. Amido, anil' e- pieparaçaes
para. adubar, celfadeiras., carpideiras..
vimentação. peças ornamentais de ci- para. e lavam:faria. Artigos e prepara- .
ceifados para, aflora , charruas, para agra.
meato ou gessa para tetas e paredes,
ções para conservar e polir
culutura cultivadores, debulhaderesa
papel para forrar casas, massas anta
Classe 48,
destocadores,,. desentearadoresa esmaganados para uso nas construções, par. 'Perfumaria, cosméticos,, dentifrícios. sa..
dores para a, agricultura,, ese.arrificadta.
(metes, portas, portões, pisos, soleiras bonetew ,e preparados para o cabeio.
Classe 21'
res., eachav.adelras., facas, para maquipara portas, tijolos, tubos, de concreto Artigos de toucador e escavas para Viaturas caecanicas. para aviaçao e suas nas, agricolas.. ferradeiras„, gadanhos,
telhas tacos.. 'tubos de conc-a, tubos de
partes.
os dentes, unhas, cabelo e roupa
marras para arado, grades, de dlsrca,
venttilação., taimpes, tanques de cl
ou dentas., máquinas batedeira,. Pari,
mento, vigas, vigunentios.. vitaós, veneremo m9 573..730. da- 111-2-61
Vimas n.° 578.737, de 11.2-63
agricultura.. mãepainaa. Insetifugaa., mászianas
(Prorrogação),
(Protrogaçãa)
euinsa. vapnalzador.as . máquinas de
KasdInf
à
Cornpania.
Saciadad
Anonia
A.
V.
Roas
&
Company
Limited
Térrno n.? 578.723. de 112-61
mungir., maquinas. niaeladorai da te-ra
Cornpania
de
Productos
Lacteos,
Inglaterra
Vulcanização São Cristóvão Ltda.
máquinas, p er'uradaras para, a manca)
Dietticoa
y
Madleinales,
Paraná.
titra,, máquinas. de plantar, annee.har
Argentina
ruas, máqjlinas. regai:liaras, meaalinas. dr
roçar., de semear. para %I!
t, &AS r/ ORD.
tosquia., de triturar,, de estar.etaa
para irriggção, para matar tormigaa e
Clhsse 4/
Ontem Muros. para barrifar,
puivert•
Substancias alimentícias e saus prepa.
Classe 2
:ai, desinletantes., para. aciiihar. acne
Classs i Ti e 39
radas. I ngredientes de alimentos. Es- Viaturas ruccanicas , para aviação e
ruas .agitar • espailme pagina para calhar
sNcias alimentícias
partes

PH0E011151011

DEOCIN

ViliCtiVaçãO
Sio Cristovão
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algodão, pari colher cereais, -máquinas
amassadoras para fina agricolas, de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e . culturar, de desbanar, para en;
Miar, máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultbra.
• aachad eiras, semeadeiras, segadeiras,
•..socadores de terra, tosadores de grama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas • agri colas .
- Classe 11 •
Para, distinguir: Ferramentas manuais,
ferragens,tutelaria e pequenos artigos
de metal comum, da indústria e comércio da requerente, a saber:, Tarrachas
. e machos para fazer rosca, braçadeiras,
artigos de metal para janelas, portas,
escadas e"; cortinados,' a fiadores, alaraIras, alavancas, alicates, aurnotolias
ancinhos, anéis para chaves, chaveiros.
tachas, argolas. armações de toldos.
aros, rebites, arruelas, atiçadores - azeiteiras, ' laminas, e navalhas de barbear.
brocas, buris. bainhas, baldes, bacias,
balmázios, bicos, ilhóses e ponras de
atacadores para' sapatos, bisnagas, portas, borboletas, botões, puxadores, braços para cabides e prateleiras canivetes, chautradores, cortadores, cravadores, cunhos, cabides, cabos, caçarclas.
cadeados, caldeirões, canos -e tubos.
cantoneiras, alças, pegadores, puxadores,
cintas para caixotes, coadores, colheres, cotovelos, cunhas :- cuspideiras, ciescacadores, debruas, dedais, enxós,. * escariadores, elos, enxadas, escumadeiras.
espátulas, • esticadores, espremedores,
facas, facões, ferramentas cortantes,
perfurantes, desbastantes e allsantes,
foices, furadores, fechaduras, ferrolhos,
fivelas, fôrmas para bolos e para calçados, funis, ganchos, graminhos, abridores de latas, jarras, jogos de chaves
de' parafusos, lâminas e Rilhas de -serra.
— limas; tampiões, latas para comestíveis
e para lixo, charneiras e dobradiças.
reachadinhaS, martelo. pequenas molas,
ferragess para peças de mobiliária.
Cinzéis, escarnadores, punhais, pás, pa.
nelas, parafusos, pinos e contra pinos,
rastelos, rodinhas. roletas, sacarrolhas
serrotes, ferragens para malas, tenazes e
' torques
• Classe 13
Para distinguir: Joalheria e artigos de
metais preciosos, semi-preciosos e suas
Imitações, usados como adornos, pedras
preciosas trabalhadas e Suas imiatções.
Brincos, pulseiras, broches, anéis, abotoaduras, alfinetes de gravatas, fivelas,
braceletes, medalhas, berloques, correntes, estojos nara laias e argolas
. Classe 14
Yidro, cristal e seus artefatos não iacluidos em outras classes
Clasae 16
Para distinguir: — Os seguintes materiais para construções e decorações:
Produtos de base asfáltico. material
isolante contra frio e calor, tijolos,
pnclutos para tornar impermeabilizantes
as arçiamassas de' cimento e cal hidráulica, tubos para concreto, argila, areia,
pedregulho, gesso, estuque. chapas isolantes, placas para pavimentação, tePias, estacas, cal. telas de metal perto
Construções, postes de concreto, cimento, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes. lamelas de
metal, madeiras para construções, soleiras para portas vigamentos e caibras,
'caixilhos, tacos, Parqueies, venezianas,
anelas, batentes, colunas, balaustres.
drilhos, azulejos, mosaicos, manilhas.
jorros, lambris, frisos, portas, portões.
grades, esquadrias, calhas, tubos de
aentilação, luvas de junção, chapas
, pata coberturask cornado, estrutural

metálicas, grades ou telas de arame
Têrmo n.° 578.758, de 11-2-63
para forrai ou armações para- . Indústria Brasileira de Tintas Vai S. A.
construções
Guanabara
Classe. 25
Para distinguir: Árvores de natal b1..;
PRORROGAÇÃO
belots, bolas paar enfeites de árvores
de natal, carta geográficas, cartões postais, cartazes, displays, desenhos artísticos, desenhos; decalcomania para te-,
Classe 1
eidos, • estátuas, estatuetas, estampas,
Tintas e vernizes
gravuras, frutas' de vidro, figuras de
ornatos, • festões, fotografias, frutas de
louças, figuras para enfeites. bolos de • Termo n.°, 578.759, de 11,-2-63
aniversários, batizados, casamentos e Indústria Brasileira de Tintas Vai S. A.
Guanabara
outras quaisquer comemorações, gravuras, imagens, letreiros, manequins, maPRORROGAÇÃO,
quetas, obras artísticas, obras de pira.
tora, painéis e cartazes para decorações
a para exposição, projetos, mostruários
de mercadorias diversas e para propaganda, suportes artísticos para vitrines.
Classe 1
estatuetas para adornos e para fins
'Tintas e vernizes •
rtisticos, taboletas
Classe 32
Termo a.° 578.760, de 11-2-63
Uni periódico
Fuade Zarur
Classe 38
""
Guanabara
Papel e seus artefatos, liv*as não impressos, etc., nãó incluídos nas classes
16, 44 e 49
Classe 49 •
Jogos de tôda a espécie,' brinquedos e
passatempos; petrechos e artigos para
fons exclusivamente desportivos, exceto
,vestuários
Classe 43
Termo n.° 578.753, de 11-2-63
Titulo de Estabelecimento
Sternial Ltda.
Moysés Kraiser
Têrcnos n,s-. 578.761 e 573.762, de
Minas Gerais
•
11-2-63
Indústria • e Comércio Atlantis Brasil
a
Pagar..
* Quanto
Ltda,
São Paulo

Maio de 1963

vedação, arruelas de borracha, - cor.
liça, de couro e de fibra vula
nizada,‘
barbante de amianto e de algodào, bar.
racas de campanha'. betume para vidraceiros, bolas para válvulas. buchas,
círculos de borracha para potes, cordas
de algodão. correias • de transmissão
cabos. calabres, cordoalhas, diafragmas, enxarcias, flanges; gachetas de
algodão, anulares, des asbestos. de corda, de, arame, de borracha, de couo,
de estopa, de folha e de plombagina,
juntas para vedação, liquidas de re.
chiar madeira, lona, mangotes.. mangueiras, massas para calafetar, massas para
vidros, ,molas par vedção, ovens, pnos
oleatizados, rolhas, tampõã, tubos de
Jato, tubos e tubulações para .vedação,
Uniões de baldo e . de flanges e válvulas
de vedação, tubos para radiador
Classe 32
Almanaques, anúncios, boletins, boletins
impressos, crônicas, jornais, revistas,
peças cinematográficas, peças teatra:s,
programas radiofónicos e programas
•
de televisão
Classe 34
Tapetes,' cortinas e panos para assoalhas e paredes; linóleos, oleados •
encerados, inclusive para instalações
hospitalares
Classe 35
Para distinguir: Couros e peles preparadas ou não, camurças, cromos, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos:
almofadas de couros, arreios, bolsas,
carteiras, caixas, chicotes de couro, ,
carneiras, capas . para abuns e para
livros, embalagens de courdi, estojos,
..E Só Combinar!»
guarnições de couro para automóveis,
guarnições para porta blocos, malas,
Classes: 8, 13, 15, 36 e 40 maletas, porta-notas, porta-chaves. porExpressão de propaganda
ta-niquzis„ pastas, rédeas, selins, sacos
para viagem, sacolas, solas e solados,
Tèrmo n.° 578.754, de 11-2-63
Brasileira
tirantes para arreios, valises
Pedro Liasch-FilhO
Classe 36
São Paulo
'classe 2
Para
distinguir:
Aventais, blusas, blu-Inseticidas e preparados para purificar
sões,boinas, botas, babadouros, casa.
e refrescar ambientes
cos, 'coletes, capas, chales, cachecol&
Classe 46
Preparados para limpar vidros e para calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, calimpeza e polimento era geral
miadas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
Têrmo n. 578.763, de. tI-2-63
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
Indústria e Comércio Atlantis Brasil cueiros, casacão, dominós, echarpes,
Ltda.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ia*
São Paulo
quetas, luvas, ligas, lenços, leque& mantéis, meias, maillots, mantas, mana
drião, malhas, paletós; palas, penhoar,
Classe 8
peugas, puloveres, ponches, pelerina&
Discos gravados
polainas, pijamas, .punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, souTermo n." 578.755, de 11-2-63
tiens. tailleurs, toucas e vestidos
P,edro Liasch Filho
São Paulo
Têrmo n.9 578.769, de 11-2-63
Classe 45
•"SONORIDADE
Preparados para conservar, limpar e po. Matincendio S. A., Engenharia de
Incêndio
lir metais, assoalhos, calçadas e outros
ABSOLUTA"'
objetos
Guanabara
Classe 8
Termo ri.• 578.764 a 579.768, de
1L.2-63
Frase de propaganda
Supermercados Peg-Pag S. A.
Tênno n.° 578.756, de 11-2.63
-PRORROGÁÇÂO
São Paulo
Salvador Cutolo Gaetano
São Paulo

VAMO,

•VALOILi

:PL,O,RACIDA
,and.

•

.PODI-POM•

Ind. Brasileira

SUPE ETTE

MAT-INCENDIO,

Indústria Brasileira

indústria Brasileira
Classe 31
Istrantrias Enol.' e ira
Tendas, lonas, correias de tôda espécie,
Classe 8
cordoalha e barbante. Materiais de vee mangueiras a saber: anéis de
Latnpadas elétr:cas de inaridescéricia dação
_
_

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

Classe 8
Extintores de incêndio, aparelhos da
Mação de incêndio, fumaça e gases,
exaustores, unidades de iluminação, ha,lofotes, escadas mecanicas para Incêndio, instalações de alarme e sinalização,
geradores e lançadores de espuma

