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SEÇÃO III
/ ANO XXI - N.° 97

DEPAR fAMENTO NACIONA'.
DA PPOPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DA,. SEÇÃO DE
RECURSOS
Dia 17 de maio de 1963 Exigências

Miguel Riba:ro Jacob (no pedido
de reco- sieração de despacho do deferimento do termo 112.042) - Satisfaça ex:aencia.
P. Pendo (Sociedad en Comandita) (no pedido de reconsiderarão
de despacho do indeferimento do termo 392.712) - Satisfaça exigência.

CAPITAL FEDERAL

SEXTA_FEIRA, 24 DE MAIO DE 1963

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
da patente 50.969 - Wladislav
Kepak.
N.° 91.831 - Preparação de isopropoxi-carbonil di-metil-tio-carbamato - Rohm 11s Haas Company.
N.° 92.268 - Nevo modelo de
ganchos para cama - Lusana Indústria Metalúrgica S. A.
N.° 98.416 - Aperfeiçoamentos de
ligas para homens - Ernst Josef
Lamberg.
N.° 108.265 - Embalagem em
forma de tetraedro - para acondicionamento de líquidos - Herrnorion Li-

N.° 118.546 - Envelopes plásticora seu processo de violação
equipados com pertences necessários
a degustação - Franel Lanche Alimentício Ltda.
N.° 1'0.072. - Nova Caixa-embalagem para calçados - Fábricas Geo.
máde S. A.
Modêlo industrial deferido
N.° 117.818 - Nova e original
configurarão ornamental aplicada a
garrafas de múltiplos compartimentos

cos

Recursos
Erven Lucas Bois Ltda . .
Inc
(recorrendo
do despa- mited.
Tc.lon
N.° 117.819 - Nova configuração
cho mas indeferiu o termo 88.979
N.° 108.548 - Aparelho de Wzi- aplicada a recipiente formado por
nhar arroz - Masashi Kamishima.
duas garrafas geminadas - Erven
priv. invan,ão).

Udo Altemburg -- (recorrendo do
despac'-a que deferiu o termo 104.791
priv. • -- - saio de F. D'Almeida e
Souzos .
Porfrme-, Coty S. A. B. (recorrenda desprcho que deferiu o termo 4CC.772 marca Hidrocutis de M.
Miglice • - h ) • •
Re-re'a dos Bandeirantes Irnobil'erria S. A. (recorrendo do despacho
que de -erin o termo 478.302 nome I
civil r'-'3 lwiatel Country CHI Bandeirante?) .
,f-rma Ltda. (recorrendo do
despar'-a oue indeferiu o termo n.°
373.1"°, aarca Derme Cortiaon)
EXI "MENTE DO DIRETOR
DA P l•ITIÃO DE PATENTES
Rio 17 de maio de 1963
Notificação

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
.° P ( e 29-12-61 e mais ez
dias -- 'para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido neei-um interessado, ficam natificedan os requerentes abaixo mencionrrias a comparecer a este Departame-‘ a P fim de efetuarem o P aga
ga taxa final concernentes a-mento
enervaras dos respectivos certficados
dentro da prazo de se ,senta dias na fa rre a rio parágrafo único do artigo l' A do Código da Propriedade
Induatral.
Pri-aPelaio de invenção deferido
am face do laudo técnico
N.° 90.403 .- Aperfeiçoamentos
ne ettmera luminosa que faz objeto

N.° 109.421 - Aperfeiçoamentos
em ou relativos a engate para vagão
ferroviário National Malleable
And Steel Castings Company.
N.° 11.086 - Original conjunto
aquecedor dágua para máquinas de
café e outras fins - Renato Sacchetti.
N.° 111.097 - Aperfeiçoamentos
em ou relat:vos a moinho para .aroduzir fubá, farelo, cangiquinha, prestando-se ainda ao corte de forragem,
cana e análogos - Demiciano Borel
da Silva.
N.° 111.103 - Aperfeiçoamentos
na articulação de varetas para guarda-chuvas e sombrinhas - J. Paisra
S. A. Indústria e Comercio.
N.° 111.143 - Original disposição em churrasqueira portátil transforrisável em maleta com cabo Padrão Indústria Metalúrgica e Comercio S. A.
N.° 117.528 - Dispositivo de
aquecer para "mise en plis" permitindo secagem acelerada - Romola
Sebourin.
N.° 117.561 - Poltrona reclinável do tipo de posições múltiplas Anton Lorez.
N.° 117.693 - Aperfeiçoamentos
em canetas esferográficas, lapiseiras e
outros - Jorge Chapó.
N.° 117.707 - Original disposição'
em cadeira de descanso - Benito
Caiba.
N.° 118.013 -- Aperfeiçoamentos
em ou relativos a instalações de imã
em particular para alto-falantes, microfares e àisporitivos semelhantes.
_ N. V. Philips' Gloeilamponfabrieleen.

Lucas Bois Ltda.
N.° 118.171 - Nevo e original
modelo de moeda - classe: 2 Mecen:ca e Fundição Irmãos Gazzola
S. A.
N.° 118.691 - Nevo modelo de
sabão - Bruno Bal:amelli Neto.
N.° 133.357 - Original modelo de
Torradeira Manual - Takayoshi Ha-

Modêlo de utilidade c:1010dd°

N.° 93.379 - Nevo tipo de cadeira desmontável para dupla finalidade - Jose Fernandes de Barros.
N.0 102.036 - Nevo corte para
pó de calções - Malharia Finesa*
Ltda.
N.° 109.041 - Catraca recreativa
de segurança infantil - Arlindo da
Silva Peçanha.
N.° 111.237 - Sapateira Rotatia
va - Antonio Silveira Dutra Junior.
N.° 111.417 - Original modelo
de paliteiro higiênico - Arnaldo
José Palita.
N.° 115.056
e:tojo
para c - Nevo modelo do
osméticos e outros produtos - Bozz ano S. A . Comercial
Industrial e I mportadora.
N .° 116.12 3 - Nevo modelo de
pés imbutidoes pata móveis - Wady
Jorge.
N.° 117.144 - Uma farinheira
com tampa automática - Pierre
Grumbach.

N.° 117.507 - Nevo modelo de
mala - Otto Feita de La Roca.
N.° 118.08 7 - Tarrador para café e outros grãos - Companhia
"Lilla" de Máquina./ hchlstria e Comercio.

suo.

N.° 134.291 - Nevo modelo de
asarias de dentes Colgate Palmolive Company.
N.° 134.529 - Nevo modelo de
máquina de costura - The Singer
Manufacturing Company.
, N.° 134.558 - Original Modelo
de vela
Bruno Balsimelli Neto.
N.° 134.635 - Secador de chão Assilio Nogueira Lara Rezende.
N.° 134.845 - Ornamentação
aplicada a tecidos Chuk Kwan
Lee.
N.° 134.961 - Nova forma ou
configuração de aparelho de refrigerador pare refrescos - Santa Maria Goretti Industrial Ltda .
N.° 134.997 - Nevo modelo de
boneco - Roberto Ferreira da Costa.
N.° 135.000 - Nova e original
configuração aplicada a relógio assodado a caixa de música
Inrebra
Indústria
de Relógios do Brasil Ltda.
N.° 135.158 - Nevo tipo de
amortecedor de vibração de tubos injetores - Mario . Gimeno.
N.° 135.224 - Nevo modelo de
Isqueiro - Roeson Corporation

Exigências

N.° 96.936 - FNIC Corporation
Cumpra a exigêne4a.
N.° 106.441 - Rueun LabarCories
Inc
Cumpra a exigência.
çaise des Matieres Colorantes effl
N.° 108.113 - Compagnie Fran.
Cumpra a exigência.
N.° 108.186 - Montecatini No•
cieta Generale per L'Industria Mine.
raria e Chimica - Cumpra a exigência.
N.° 108.460 - N. V. Phillips'
Gloeilampenfabrieken - Cumpra o
exigência.
N.° 109.236
FMC Corporation
- Cumpra a exigência.
N.° 109.682 - Farbwerke Hoechst Akalengesellschaft Vorrn. Moiater Lucius 8s Bruning - Cumpta •
exigência.
N.° 115.60 - Roussel
Uca(
- Cumpra a exigência.
N.° 115.848 - Cabot Corporation
- Cumpra a exigência.
N.° 115.927 - Metal 8s Thermit
Corporation - Cumpra a exigência.
N.° 115.968 - Les Laboratoiree
Franrais de Chimiotherapie - Cum*
pra a exigência,
, N.° 116.121 - Roussel-Ualef
I Cumpra a ereigemeie •
-

1774 Sexta-feira 24.

As Repartições rúblicas
•
tleverão remeter o expediente
ilestinado à publicarão' nos
Ornais, diariamente, até . às
IS horas, exceto aos sábados,
quando deverão faze!-lo cdd 1,4

DIÁRIO OFICIAL . (Seção ' III)

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

`Mai o
r d

1963

, - As Etepartições Públicas
cingir-se-ao às assinaturas
anuais renovadas até 28 de

fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos- competentes.
A fim de possibilitar e re•• os P YEILIGAÇGEG
emas os. akkio Sie wroAsIo
11,30 horas.messa
de valores acompanhaFLORIANO
GUIMARÃES
FERREIRA
ALVES
- A3 reclamações pertisten- MU1UR-13
dos
de
esclarecimentos quanto
les à _matéria retribuída, aos
à sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO
OFICIAL
casos de erros ou omissões, deasem as interessados prefeAt 140 MI
verão ser formuladas por es; rencialmente cheque ou vale
GA. EA de ~dto la"Ra da apl. al I ~te 114, DeperRen~
crito. à Seção de Redação, das
MANAnal de I. repele Me an dum Mau do /41.1atórie
' postal, emilidos a favor do
As 17,30 horas. ao máxime,
*a I rt d dentel. C em Ara loo
-,
Tesoureiro do Departamento
até 72 horas após a saida dos
• Ism1111441, na• sfisinesdo Departamento Se imprensa Nacional)
de Imprensa Nacional.'
órgãos oficiais.
fflowewarormnert. j"--nn
'--- 1 - Os suplementos às " edi- Os originais deverão ser
ASSINATURAS
çães dos órgãos •fkiais só se
dactilografados e autenticados,
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS •
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULARES
os solicitarem no ato da assireito, rasuras e emendas.
matara..
Capitai e Interior:
, Capital e Interior:
- Excetuadas as paro o Semestre .
O funcionário público fe-,
Cr " 600,00' Semestre
. . Cr$ • 450,00
exterior, iole serão sempre Ano 400.00
. para fazer jus ao des. dera!,
X • Cr$
2 )
.4no
Cr$ • , 1,00
anuais, as assinaturas poder'conto indic4clo, deverá provar
Exterior:
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époesta condição no ato da ass
1 ica, por seis meses ou um ano. Ano
Cr 1.000,0 0 . na! ara.
Cr$ 1.300,00 Ano
- As assinaturas vencidas
O casto de cada exemplar
poderão ser suspensas sem parte supericir do endereço vão continuidade no recebimento' atrosado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem 08 tminan-isera. na venda avulsa, acrescj.
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro, o mies e o ano em (es providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovaçãrf com antecedencia j ano, e de Cr$ 1,00, por ano
o verificação da prazo de vali- que findará.'
dade de. suas assinaturas, na A fim de evitar 'solução de mininac, de trinta (30) dias. ! decorrido.
N .° 116.216 - Olin Mathieson
Chemical Corporation - Cumpra a
exigência.
N.° 116.979 - The Firestona Tire & Ruhber Company - Cumpra
a exigência.
N.° 116.994 - Cia Societe Anonyme - Cumpra a exigência.
N° 116.995 - Ciba Societe AnOnyrne - Cumpra a exigência.
N..° 116.996 - Ciba Societe Anonyrne - Cumpra •ra exigência.
N.° 116.997 - Ciba Societe Anonyme - Cumpra a exigência.
N.° 116.998 - Ciba Societe Anonyme - Cumpra a exigência .
N.° 116,999 - Ciba Societe Anonyme - Cumpra a • exigência.
N.° 118.308 - Les (Jalnes te
Melle - Cumpra a exigência.N.° 118.322 - N. V. Koninklijke Pharmaceutische Febrieken v/b.
Brocadas Stheeirran ta Pharmacia Cumpra a exigência.
.N.° 118.345 - Stamicarbon
V. - Cumpra a exigência.
N.°„ 118.621 - Kalle Aktiengea
selischaft - CuMpra a exigência.
N.° 118.623 - The Standard Oil
Company - Cumpra a exigência.
N .° 118.628 - Sandoz A. G. Cumpra a exigência.
N.° 118.629 -• The Firestone Tire 8s Rubber Company - Cumpra a
exigência.
N.° 118.143 - Cibit .Societe Anonyme - Cumpra a. • exigência.
N.° 118.744 - Dr. • Antorio
ricordi - Cumpr aa exigência.
N P 120.948 - •C. C. D. Processes Limited - Cumpra a exigancia.
N.° 123.157 - Eastinan Kodak
Curnpra a exigência.
N.° '138,728 - António ,Gidra Carrljn'a' a exigência. • N . ° 101.211 -7- Pechingy Compagnie dei 'Produits . Chirniques et Electrometallurgisaues - Cumpra :•a
ra,.
• 444,
.
gemia.
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N.° 102.549 -- Bristol Laboratories Inc. - Cumpre a exigência.
N.° 103.577 - Smith Kline &
French Laboratories - Cumpra a
exigência.
' N.° 103.888 - Olin Mathieson
Chemical Corporation - Cumpra a
exigência.
N.° 108.276 - Pittsburgh Corning
Corporation --a. Cumpra a exigência.
N.° 111.588 - AMp Incorporation
Cumpra a exigência.
Willi Brodlin NP 112.579
Cumpra a exigência.
Simon-Carves
N.° 112.645
mited - Cumpra a exigência.
N.° 112.999 - American Cyanarnid Company - Cumpra a exigência.
NP 113.386 - Oscar Olivados
Santos - .Cumpra a exigência.
N.° 113.616 - "Union Cerbide
Corporation - Cumpra a exigência.
N.° 114.082 - Roussel-Uclaf Cumpra a exigência.
NP 114.506 - Union Carbide
Corporation - Cumpra a exigência.
N.0 116.251 - Ciba Soc:ete Anonyme - Cumpra e exigência.
N.° 116.282 - Char. Pfizer &
Co. Inc. - Cumpra a exigência.
N.° 116.286 -. Rohm 8s Haas
Company - Cumpra a exigência.
N.° 116.360 - Lovens Kemiske
Fabrik Ved A. Kongsted
Cumpra
a exigência.
N.° 116.364 - G. D. Searle
Co. - Cumpra a • exigência.
N.° 116.732 - Kalle Aktiengesellschaft
Cumpra a exigência.
t N.° 116.834 -' Roussel-Uclaf Cumpra a exigência.
N.° 116.849 - "Shell" 'Research
,Limited - Cumpra a 'exigência.
N.° .116.853 ,- 116.855 1,16;856
F. `, Hoffmann-La Rocha
CUMpra
aCie. • Soa-iate, AnonyMe
5, .
as exigênciae. •

N.° 116.863 - Continental .0i1
Company - Cumpra a exigênciti.
N.° 116.864 - Ciba Societe Anonyme - Cumpra a exigência.
N .° 116.9S6 - Cosden Petroleum
Corporation - Cumpra a exigência.
N.° 118.638 - Farbenfabriken
Bayer Aktiengesellschaft - Cumpra
a exigência.
N .° 118.647- - Aziende Colori
Nazionaii Affini Acna S. P. A. Cumpra a exigência.
N.°118.671 - Farbenfabriken
Sayer Aktiengesellchaft -- Cumpra a
exigência.
N.° 118.701 - Inventa Ag. Fur
Forschung 15nd Patentverwertung -•
-Cumpra a exigência.
N . ° 118.702 - Farbwerke' Hoeschst Aktienge:ellschaft Vorrn Merister
Lucius &Bruning --- Cumpra a exigência.
N.° , 118.706 - Th. Chemstranci
Corporation a- Cumpra a ência.
exig
N.° • 128.339 - Schering International Research Instztute - Cumpra
a -exigência :
N.° 112.506 - Pedro Hernandes
Lillo - Cumpra a exigência.
N.° 112.535
Romolo Pagano
- Cumpra a exigência.
N.° 112.987 - Cia. de Tintas e
Vernizes "R. Montesano" - Cumpra a exigência.
Sinidcato de Indústria' de Produtos
de Cacau e Balas de São Paulo -opoente junto ao termo n.° .54.823
- Cumpra a exigência.
N.° 54.823 - Andre Louis Verdier -- Cumpra a exigência.
N.° 85.480 - American Can Company .- Cumpra a exigência.
N.° 100.860
Sandoz S. A. ' Cumpra a exigência.
N.° 103.228 - 1- The " Goodyar Tire
Is' Rubber Conipany - Cumpra a
exigência.
•
NP 103.811 * K.
Ç. atenecire -Cumpra a exigência.

N.° 105.0E0 - Hudsoir, Foem
Piast:cs Corporation - Cumpra a
eiagência.
N.° 105.181 - Montecatini Societa Generale Per L'Industria Mineraria e Chimica Cumpra a eragêna
cie.
NP 135.548 - Chikaji Miyain
Cumpra a ex_gêncin:
À
N.° 107.844
Koppers Company
Inc. - Cumpra a ex:gência.
N.° 109.007 - Texaco •Developanent Corporation - Cumpra a . exigene a.
N.° 111.898 - Edgar Sete:ri/mina
Menezes - Cumpra a ex'gência.
N.° 114.414 --Eduardo .Hegediis
-- Cumpra e exigência.
N.° 115.353 - E. 1. Dit
' Pont
• Nemou-s And Company - Cumpra a exigência.
NP 116.06a - José Jany - Cumpra a ezia-kincia.
e Representaaares Ltda. - Cumpra
N.° 122.176 - Turbil Comercial
a exigência.
N.° 138.729 Pagliotto as Castro Ltda. - Cumpra a eragência.
N.° 138.769 - Benedito Cs:tipos
de Almeida - Cumpra a- exiaincia.
•NP 138.Fa1' - Peter Depilar •
Cumpra a eigência.

•

N.° 128.821 - Peter Danner
Cumpra a eiagência.
N.° 138.833 -a- Panorama Propaganda Editora e Distribuidora Ltda.
- Cumpra a .exigência.
N.° 137.126 - MarqUes Cesta ta
Cia. Ltda. - Cumpra a exigapcia.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
SEÇÕES P17 PUP T ,ICala0 POR
TEREM SAÍDO COM ,
11,:t.CPREÇÕES
Rio, 17 de maio de 193

Net:ficaçíio

.
Irma vez.g aecorrido o prezo' de re-

Sexta-feira 24
I.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez
dias - para eventuais juntadas de
recursos,, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionado& a comparecer a éste Deparo
tomento a fim de efetuarem o ,pagamento da taxa final concernentes a
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias na forma do parágrafo Knico do artigo 134 do - Código da Propriedade
Industrial.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
N.° 405.751 - Vampar - Inala
teia de Artefatos de Borracha • Auto
Peças Varnper Ltda. - el. 21.
N.° 405.752 - Vamper - Indústria de Artefatos de Borracha • Auto
Peças Vamper Ltda. - cl. 39 (na
classe 39, excluindo-se rolhas, tapetes e máldurasa.
N.° 405.784 - Carraço - Indústria Carroço S. A. - cl. 40.
Oteasado
N.° 405.788 - Tironi
Divanil Tironi - el. 41.
NP 405.836 - V. Vephota el.
Veb Praitopapterwerk Dreeden
1.
N.° 405.879 - Emblemática Farbenfabriken Bayer Aktiengesallechaft -ci. 1.,
N.° 405.880 - Indaço - Indaço
Indústria de Ferramentas •de Aço
Ltda. 7-- cl. 5.
N.° 405.881 - Indaço Indaço
Indústria de Ferramentas da Aço Limitada - cl. 11.
N.° 405.884 - Gramática Cromática - Luiz Casar Coelho Leal cl. 32.
N.° 405.885 - Sopa - Mancai/
Paras da Silva - cl. 42.
N.° 405.892 - Sala Hacker e
Mario Bandarra - cl. 28.
NP 405.894 - Imprensa de Minas - Luciano Rodrigues Garcia el, 32.

MARCAS DEFERIDAS

Maio de 1963 1775
N,° 348.032 Comercial Impor.
bafore S.A. Cisa - Comercial Ima
portadora S.A. Cisa - Art. 109,
N.° 372.468 - Comercial Paga*
Limitada -- Comercial Pagan Ltda.
- Art. 109.
Titkdo de estabelecimento deferido
N.° 393.621 - Hiran Foto- Cias.
se 33 Hiran Foto Ltda. - Artigo 117.
N.° 396.714 - Instituto de Fino.
terapia Araxá - Classe 33 - Eduar.
do Serra - Art. 117.
N.° 397.434 - Lojas Meta --o
Classes 6 8 e 21 - Oscar Gabriel
- Art. 117.
N.° 397.603
Serzideira Retêm.
pago - Classes 22 - 23 24 36 e 33 - Antanio Perez Seixas Art. 117.

N.° 307.046 - Licor Rhum Confiança - Classe 41 - Doces Confiança S.A. Indagaria . e Comércio.
N.° 324.855 - Iparsa - Classe
38 - Indústria de Papel Ruchaud
S. Anónima
N.° 333.525 -.Cubam - Classe 17
- Indústrias Reunidas Carbex S.A.
N.° 335.391 - Rio Doce - Classe
41 = Casa Iguasse de Cereais Limitada.
N.° 341.750 - Quile - Ciaste 41
Privilegio de invenção deferido
- The Nestlé Company Inc.
• N.:0 342.72a - Irmãos Gibin NP 115.531 - Trinco Itletronico
Classe 17 - Gráfica Irmãos Gibin
tie alarma contra roubo - Antonio
S. Anônima:
Conegian e Ferreira aa Colonhesi.
N.° 347.541 - Ooerlikon - ClasTransferência e alteração de nome
se 6 - Sociedade Brasileira Oerlikon
de titular de processos
de Máquinas Ltda.
N.° 347.710 - Triconal - Classe
Gilmar Coatings Inc. - transfeMarcas indeferidas
24 - Triconal S.A. Indústria e Corência para o seu nome da Patente
mércio.
Privilégid
de
Invenção
n.°
58.106
•
N.° 325.518 - Batida Paulistana
N.° 350.380 -a- Trifos Pot fainCO - Classe 42 - Distribuidora de Be- Anote-se a transferência.
Concentrado - Classe 2 - Cia. Rio- bidas NorteSul Ltda.
Richardson-Merrell Inc. - transgrandense de Adubos "CRA".
N ° 330.690 - King Of Xingu --.
ferência para seu nora' da Patente
N.° 371.463 - Sani-San - Classe Cismas 41 - Silvio Lopes Trindade.
' &e Privilégio de Invenção n .° 109.493
36 -'Cia. Brasileira de Roupas'.
N.° 369,366 - Cinelandla - Clas.
- Anote-se a transferência.
N.° 382.928 - Vaxitil - Classe se 8 - Silvia Costa e Abigahil da
1
Vaxit
S.A.
Indústrias
Químicas
Exigências
Cruz e Cesar Lucio da Cruz.
N.° 394.022 o- Uhu - Classe 46
Na° 370.473 - Sputnik - Classe
Santa Lucia - Cristais Ltda. - no
- Enrique Carceller Julian - Na 19 - Fábrica de Brinquedos Triangupedido do contrato de exploração da
classe
46.
lo•Ltda,
patente de privilégio de Invenção ai.°
N.° 396.675 - Avestruz - içosa84.676 - Cumpra a exigência.
N. o 381.522 - Alvo - Classe 17
cos - Classe 42 - Indústria e Co- -.. Frigorífico Armour do Brasil S.A.
Johnson ês Johnson - No pedido
mércio de Bebidas Avestruz Ltda.
de transferência da patente de PriN.° 382.613
Santo Amaro • Nome comercial deferido
N. o 396.711 - Brasisul - Classe Classe 41 - M. Sampaio.
vilégio de Invenção ri.° 107.995 ce S. A. - 'Usina Victor Sanaa S. 17 - Indústrias Químicas -Brasisul
Cumpra a exigência.
N.° 382.861
Dowpon - Class/
N.° 405.695 - Usina Victor San- Limitada.
N.° 117.892 - A. Straseer N.° 396.749 - Ciol - Classe 8 2 - The Dow Chemical Company.
A. - (art. 109 n.° 2).
Cumpra a exigência.
Classe
N.° 139.005 - Evonio de Campos Titulo de Estabelecimento deferido - "Cio!" Comércio e Importação de N.° 382.905 - Adrimalte
41 - Francisco Lopes Filho.
Ótica Ltda.
Barbosa - Cumpra a exigência.
Iar,a397.356 - Lecinol - Classe ar° 383.003 - Pagani - Classe
N.° 405.738 - Edifício Boa ViaArquivamento de processo de patente gem - Condomínio do Edifício Boa 41 - Walter Bali.
6 - Empresa Metallargica Pagani N.° 397.378 -- Manequim - Clas- Pinheiro S.A.
N.o 68.767 - Gerhardus Groenin- Viagem - cl. 33 (art. 117 n.° 4).
Ltda.
Editara
Abril
N.° 397.421 - Lucki - Classe
•
aa .
N.° 405.748 - Dom Cardoso Es- seN.32
o 397.384 - Calharas - Classe 3t)
Molck Zamel ac Cia.
74.0 a3.730 - muriti° Lego arian- porte - J. Cardoso Confecções - 41 - S. Vieira as Filhos.
aI 1Cp
ci. 36, 33.
a*.
N.° 397.390 - Moz - Classe 42
N.° 126.935 - K. Onoe as Cia
N.° 397.433 - Primor
Classe
N.° 405.746 - Sapataria São Lou- - Bar e Café Moz Ltda.
Ltda. - Arquivem-se os processos. •renço - Orlando Baptista dos SanN. o 397.418 - Orimar
Classe 41 - A. J. de Jorge as Moreira.
N.° 397.449 - 297 - Classe 23
tos - cl. 33.
36 -a- Calçados Orimai Ude;
.EXPEDIEN'INE DA SEÇÃO DE
5. A. Indústrias Votorantim.
397.422
Valia
Classe
36
o
N.
PESQUISAS
Diversos
- Fábrica de Meias Petrópolis LimiExigências
N.° 402.522 - Retifica Marechal tada.
- Dia 17 de. maio de 1963
Ltda. - Prossiga-se com oa novos
N. o 397.435 - Pimpinela - Classe N.° 397.419 -' Sociedade ArgicoIa
Notificação
da Quinta 'da Avelada Ltda. - Com.
oxemplares.
41 - Café Pimpineia Ltda.. •
N.° 397.462 - Sk:isso -- Classe pra a exigência.
Unia vez decorrido o prazo de reN.° 402.562 Aureliano MachaN.° 398.090 - Chriatóvio Donatl
curso previsto pelo artigo 14 da Lei do Lima - Prossiga-se como marca 41 - Gelados "Skei" Ltda.
N. o 397.463 - Skailand Skai - - Cumpra a exigência.
n.° 4.041' de 29-12-61 e mais dez genérica.
Classe 41 - Gelados "Skai" Ltda.
dias - para eventuais juntadas de
Diversos
N.° 397.483 - Vebel - Classe 46
N.° 402.689 - Representações Sirecursos e do mesmo não. se tendo
N.°
306.628
- Wilson Bittencourt
ron
Ltda.
Prossiga-se
com
os
noIndústrias
Zillo
Ltda,
valido nenhum interessado, ficam no,
vos exemplares considerando corno
N. 0 397.511 -•Metacril - Classe de Lima - Aguarde-se.
tificados os requerentes abaixo men- aerviço o gênero de negocio declara- 10 - Dr. João de Azevedo Lages.
N.' 331.495 a- Pirelli S.A. Com.
cionados a comparecer a aste aspar, do
panhia Industrial Brasileira - Aguar.
N.o
397.590
A
Servelechuif
tarnento a fim de efetuarem o papo. '
32 - A Serveschuif Leis Aná- de-se.
mento da taxa final concernentes a N.° 403.555 -- Laboratório Estre- Classe
lises
Marca
e Editara Ltda.
N.° 361.547 - D'Agostino & Cia.
expedição dos respectivos certificados la Ltda. - Prossiga-se com os novos N.° 397.769
Coras - Classe 11 - Aguarde-se.
dentro do prazo de sessenta dias - exemplares.
- Coras Irma e Com. Ltda.
N.° 374.446 _ Fábrica de Tintaa
mi forma do parágrafo (mico do ara EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Ideal Ltds. - Aguarde-se.
o
N.
397.985
Milão
anise
40
tigo 134 do Cadigo da Paopriedade
INTERFERÊNCIA
Nicola de Roma,
Industrie!.
N.° 393.120 - Comercial e ImporN.
0 397.987 - Milanino
Casse tadora de Máquinas Hidráulicas Come.
Rio, 17 de maio de 1963
Marcas Deferidas
40 - Nicola de Roma.
tal Ltda. - Aguarde-se.
- Notificação
N.° 352.173 - Vistarama - /nN.°
398.394
Funtimorl
Mas-'
N.° 393.511 - Societé Dos Usines
chistriaa Reunidas Irmãos Spina 3.
Uma vez decorrido o prazo de recur- se 6 - Funtitnod S.A. Máquinas • ChimiQUOS
Rhône-Poulenc
AguarA. - cl. 38.
so previsto pelo artigo 14 da Lei 4.048 Materiais Gráficos.
de-ta.
_
N.o 404.954 - Kassner - Edito de 29 de dezembro de 1961 e mais dez
N.° 396.619 - M.I.L. Minelação
Sinal de propaganda dolorido
ri. Musicrl Kassner Ltda. - cl. 50 dias - para eventuais juatadas de reHa Ltda. - Aguarde-se.
(na classe 50).
cursos, e do mesmo na^ " tendo valido N. 0 395.336 o- Emblemátict
N.°
681 - Protan - Protan nenhum interessado, f.cam notificados Classes 1 - 17 e 37
Vicente arVa- N.° 396.626 - Ind. e Com. PdProtecho Anti Corrosiva Schrage
micia São Paulo Ltda. - Aguarde-se.
lio - Art. 121.
s
requerentes
abaixo
mencionados
a
.
O
Leupolz T+ dP - classe 1.
N.° 396.690 - Cia. Industrial e
comparecer a êste Departamento a fim,
- Nome Comercial deferido
Comercial de Sorvetes "Incogel"
N.° 405.a89
Foamsil - Pata- de efetuarem o pagamento da taxa fiburgh Corning Corp - Cl. 4.
nal concernente a expedição dos res- N.° 347.675 -- Siac Sociedade,In- Aguardease.
N.° a5.70a - Boletim Social da pectivos certificados dentro do prazo dustrial Administradora e Coastrutora 'N.° 396.716 -. Lanificio Fileppo
Siac Sociedade Industrial S.A. - Aguarde-nt.
Casa da Vila da Feira e Terras de de sessenta dias - na forma do pa- Ltda. . Ccatet
t. r„ u
Santa Maria - Casa da Vila da Fei- rágrafo único do artigo 134 do Códi- Administradora
....
397Ae
.60mde
2
St4dio Degoa
ra• Terras de Santa Maria - cl. 32. go da Propriedade Industrial. I .1 ), I - Art. too.
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County Laboratories Limited (Trans- .n Fe:Lanaria
D:nar Ltda. (Tranefe- Ira n.° 199.883) ' -_ Satisfaça exigéii;
.
ferência para o saio nome das marcas rencia para o seu nome da marca iiia-, cia.
_
,
, .
Brylcreem n.° 275.453 - 13:ylcreem mant Dote termo 416.164) - AnoteFabrica
de Molas Q Boa Lt4g.
n.°- 275(454) -Anotem-se-as' trans'Alaria° Costa de• Amo:int (Transfe- (Junto a marca 232.251) - Saudita
ferências.
o seu nori...e da marca Olho ça exigência.
.-,Ótica Barão Ltda. (Transferência rância para
419.468) - Anote-se a transfe- Lab. Andrornaco S. A. (no Pediciti
para o seu' nome da marca O Barão termo
•de averbação de contrato na mama
a Dia 17 de maio de 1963
dos Óculos n.° M8.044) - Anote-se rência.
n.° 254.040) - Apresente clichê.
Exigencias
a
transferência.
Averb,-ição de contrato de patentes
União
Fabril
Exportadora
S.A.
Fundição Brasil S.A. (Junto a pa- Mercedes Benz do- Brasil S.A. (Ne
Caixas Registradoras National S.A. (U.F.E.) (Transferência para o
tente privilégio invenção a.° 56.831) pedido de contrato de exploração'
, (Pede para ser anotada nas patentes seu nome da insígnia _Royal 278.668)
marca 257.711) --- Apresente cliché:
Satisfaça exigência.
privilégio de invenção n.° 42.860 - - Anote-se a transferência.
Ethicon
Inc.
(No
pedido
de
, trans- • Carlo Erba SPA (Junto a mato*
43.330 --- 44.950 - 45.770 - Johnson fe Jaaaason (Transferência ferência na patente privilégio invenção
267.396) - Satisfaça exigência.
46.035 --- 47.398 - 52:037 - 50.696 para
o seu nome da marca Johnson n.° 61.512) - Satisfaça _ exigência.
47.479
5.0.516
Laboratórios Andremaco S.A. (Np
-- 52.563
Johnson as Johnson (No pedido de
376.199) -, Aote-se a transfe52.413 - o contrato de sua. expiara- termo
pedido
de averbação' de contrato na
transferência
na
patente
privilegio
de
Quanto ao pedido de averbação) - Averbe:kl-se os contratas de rência.
marca n.° 269.264) - Apresente alia
ção
de
fls.
12,
agurade-se
a
concessão
invenção
ni°
61.945)
Satisfaça
chã.
exploração.
do registro.,
exigência.
Transteíência e altera0o de nome de. Pedro Antônio le Nadai (Transfe• 8s Johnson (No pedido de • Cia. Goodyear do Brasil , Produto,
Johnson
titular de processos
Borracha (No pedido de averbaçãê
rência"para o seu nome da marca Mar- transferência na patente têrmo 85.573) de
de contrato nas marcas 270.840
Pilot Pen do Erasa S. A. Indústria. rocas 'termo 387.148) - Anoto-se a - Satisfaça exigência.
264.527 - 267.372) Antoine François Regia Peyron (No 1259821
e Comércio (Pede para ser anotada na transferência.
'Apresente
clichê
para tôdas as mardite,
Machines
Outils
Somua
(Transfepedido
de
transferência
na
patente
patenta priv. invenção 61.324 e alteração de nome). - Anote-se a altera- renca para o sau nome da marca So-• priv. invenção termo 104.392) - Equiparheatos Industriais Vidro
mira n.° 390.705) - Anota-se a trans- Anote-se a transferência,
mitada (Junto a marca 275.343) a
• ção de nome.
ferência.
Teradon Brasileira- de Autopeças Li- Satisfaça exigência.
• The. Natural Rubber Produgers' Re(No pedido de averbação de -Rodney Hunt Machine Co. (No' pe..
' search Associatrori (Pede para 'ser anoBarworth Steel Worha do Brasil Me- mitada
contrato
nas marcas 153..
- núm e- dido de transferência na marca n(imetadá
na
patente
priv.
invenção
-termo
talúrgica S.A. (Pede para ser anata•
da na marca Barworth termo 401.311 ro .162.130 - n . 0 161888 - mániero ro 403.611) - Satisfaça exigência.
-, 103.146 a alteração de nomia) .
a alteração de nome) - Anote a 137.626 Apresente cliçhea para J. M. Ramos (No pedido de Cano• Anote-se a alteração
Ignazio Teriana (Transferência para alteração de nome. -Quanto ao pedido tôdas as marcas.
Tecalon Brasileira de' Autopeças Liamuar ca (termo 414.306)- o seu nome da patente modelo de uti- de apostila, retifique-se o nome da de- mitada {No pedido de averbação de ferencia
Satisfaça exigência.
positante pára Barwarib Stael Worhs
lidade termo 92.454) -- Anote-se
contrato na -marca Tecalemit nútnero
do Brasil Metalúrgica Ltda.
Norma Saint Marten Ramos (Junto
•transferência parcial.
158.509) - Apresente • clichê..
Pilot Pen do Brasil S.A. Indástria
Produtos Elétricos Goianienses • Li- Rca Eletrônica Brasileira S. A. (No ao . termo 415.679) - Satisfaça . ' owleComércio (Pede para ser anotada na mitada (Transferência para o seu no- pedido de averbação de contrato na gência.
•• patente privilegio de . invenção termo me da marca Peg Produtos Elétricos marca 159.238) - Satisfaca exigênDeoclides Heitor Jendiroba (Junto
110.910 a alteração de nome) -- Caianiense termo 411.519) - Anote- cia.
ao termo 541.032) - Satisfaça exise à transfefencia.
Anote-se a alteração. a
gência.
Stic
Soc.
Técnica
de
Indústria
e
Wema A. G. (Transferencia para • The
Seveis Up Co. (Transferência Comércio S.A: -(Junto a marca MimeDiversos
o seu nome da patente privilégio in- para o seu nome da marca Bubbies ao 171.850) - Satisfaça exigência,
vencão termo 117.547) - Anote-se -a termo 413.248) - Anote-se a trans .
Produtos Farmacêutico. Simes' do
Mead Johnson Endochimica Indas•
transferência.
ferencia;
tria Farmacêutica S.A. (Junto a mar- Brasil S.A. (No pedido de alteração
Monsanto C.hemical Co, (Transigia
de nome no título 319.295) - Nada
rencia para o seu nome das patentesha que deferir quanto ao pedido de
privilégio de invenção termo 134.308
anotação em face do despacho de arquivamento de fls. 9.
- 134.503 - 134.832 - 134.982
de transferência no termo 342.532)
▪ 136.115 - 136.165 - 137.297
137.685) - Anotem-se
as transfe,
João Elias Curl 8; Cia. (No pedido.
rencias.
--- Nada há que deferir quanto ao PeDr. A. Wander S.A. (Transferên dido em -faoe do despacho de fls, 10.
•
cia para o seu' nomedo título Labora.
tório Wander do Brasil .n.° 161.249)
- Anote-se a transferência.
NOTICIÁRIO
Cia, Gaspar Gasparian de Alimenta;
ção (Pede para ser anotada nas marcai.
Oposição
yowmt t
-7"
Crai n.° - 168,653 - Combinação Crai
De
MilIus
Comércio
e Indústria de
as altet-acOas de nome)
n. a 186.271
• ATOS DO PODER-LEGISLATIVO
Roupas S.A. - Oposição ao térrno
- Anotem-se as altcirações.
103.079 - Privilégio de inveação de
Leia de jáneiro 'a março
Química Uzara Ltda. (Transferen
International Letex Corporation.
aia para o seu nome da marca EntaDivulgação o* 889
104.995 - Modelo de . utilidade. de
rofigon n.° -199 -.341) - Ano).a .-se a
transferencia.
•
De Millus Comércio e Incita-trio da
• Preço: Cr$ 400,00
Confecções Madran Ltda.
:
Indústria -Química Foltram 'S.A.
Roupas S•A. - Oposição nó termo
Indústria e -Comércio de Produtos Químicos e Derivados (Tranderência para
Soares Produtos de Borracha S.A.
o seu nome da marca Foltram mimara
- Oposição co "termo 112:096 - MoVã
,
UME
11
233.149) - Anote-se a transftrencia.
delo de utilidade de Indústria e CoBeecha naProprietary Medicines Limercio de Artefatos de Borracha ea
'ATOS
DO
PODER
EXECUTIVO
mitcd (Transferência para o seu nome
Metal Regebor Ltda.
das marcas Frua Salt n.° 241.508 Decretas de janeiro a março
•
S.A. Tubos ,Bras•ilit - Opasic5o ao
Fru:t Salt n:° 241.659 - Eno númeDivulgaçáo n' 890
túrriao 111:477 - Piavilegio de invenro 241.660 -Fruit Salt n.° 248.168
ção de Montana S.A.- Engenharia á
Fruchtsalz n.° 201.328 - Sal de
Comerciá.
Preço: 'Cr$ 1.500,00
Fruit 201.329 - Ao despeatar
•
Eno'S Fruit Salt n.° 208.755) Otto Felts de La Roca - Oposiçal
Anotem-se . ai, traitsferências.
ao termo 117.520 - Modelo de
A VENDA:
dada de WalterAlves Barreto. .
• Con.sraial 'e Industrial SChrbedar LiGeneral •E.Ic •- • 'r Crimpan3;
mitada (Transferência para t o 'seu noSeção de Vend'us: Ay. Rodrigues Alves, 1
Ojaamanai Balla Alliança. Mimar°
sição ao terra- a7.959 - Paivilégio
me
Agà n' cla- 1 Mintsioda Fazenda
de invenção - Anote-se a isansrartnaia.
Licantia Pateio.
242.629)
Verwaltunga G.M -.B.H,.
•'
•
Carlos Alerto 'Pinheird' Lima
Atende - se a pedidoi reit; Serviço de Recebo:Aso' Postal,
.do
,
Armações
da
Aço
Proba]
S.A, oi:
seu
:nom°
para
f
a
(Transferênci
Oposição ao termo 128.300 - yriejtítulo 'Reihco Revitta Industrial. e.-Co-a
legio de invenção tia Indústrias '
eitercial de Sento Amaro n.° 260.765)
e
Luiz XV S.A.
Anots-ff a tranderineja.•
N.°:-397.976 - Soc. de Representações Atlentida Ltda. - Aguarde-aa.
• N.° i398.092 - Christóvão Donati
- Aguarde-se.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS

•

•

•

-

•
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Eletro /ndástria Walita S.A. -pposição ao termo 132.534 - Modelo industrial de General Electric ComPallY•
São Paulo Alpargatas S.A. - Oporação ao termo 134.986 - Modelo
Industrial de Indústria de Malharia
Vulcan Ltda.
Indústria de Artefatos Plásticos lmperrnetex Ltda. - Oposição ao termo
134.986 - Modelo industrial de Indústria . de Malharia Voloan Ltda.
Indústria e Comértio de Calçados
Arco-Flex S.A. - Oposição ao termo
134.986 - Modelo industrial de Indústria de Malharia Vulcan Ltda.
Pan Produtos Alimentícios Nacionais
S. A. - Oposição ao termo 135.845
- Modelo industrial de Eneas Gurgel
do Amaral.
Indústna de Máquinas Têxteis Ribeiro S.A. - Oposição ao termo
140.081 - Privilégio de invenção do
Guilherme Honegger.
I Fichtel Os Sacha Aktiengesellschaft
Oposição ao termo 117.426 - Privilégio de invenção de Anibal Muchen.
Farci Lum:nosos Ltda. - Oposição
ao termo 75.238 - Modelo de utilidade de Geraldo Eanygdio Pereira.
Manoel Ponbrosio Filho S.A. Indústria e Come:cio - Oposição ao termo
79.935 - Modelo industrial de EIgin
Fábrica de Máquinas de Costura S.A.
Armaçõoi deA ço Probel S. .A. Oposição ao termo 80.255 - Priv.legici de invenção de Indústrias e Comércio Luiz XV S.A.
Dornbusch /o Cia. Indústria e Comércio Ltda. - Oposição ao termo
90.295 - Modelo de utilidade de
Durval J. Canella.
Vito Mariano Damiani - Oposição
ao têrmo 90.455 - Privilégio de invenção de Frederico 11uneke.
Esterbrook Indústria de Canetas Limitada - Oposição ao termo 106.672
- Privilég:o de invenção de Pablo Jakob,
Plásticos Plavioll - Oposição ao termo 111.309 - Privilégio
de invenção de Atma Paulista S.A.
Indústria e Comércio.
O Espólio de João Batista Cezar
dos Santos - Oposição ao t:e'rmo
U3.115 - Modelo de utilidade de
Wilson Nunes.
A Comissão Nacional de Energia
Nuclear -Oposição no terno 113.556
-- Privilegio de invenção de Commissariat a L'Innergie Atomique.
Avm Acessórios para Veiculoa e Motores Ltda. - Oposição ao termo
.114.827 Privilégio de invenção de
Metalúrgica Berym Ltda.
Inpasa S.A. Indústria Nacional de
Autopeças - Oposição ao termo número 115.527 - Modelo do utilidade de
Carlos Degiovannl.
Isoloringsaktiebolaget Wmb -- Oposição ao tenno 117.793 - Privilégio
de have:soão de Societa Applicazioni
Gornma Antivibrantei "Saga" S.P.A.
Nogam S.A. - Oposição ao têrmo
Manufatura de Artigos de Borracha
1135.589 - Modelo industrial de Ancora Companhia de Inclúatria e Comércio."
Mario de Que i roz Monteiro - Oposição ao termo 136.481 - Mo."Alo
de utilidade de Serralheria Moviler
!Ornando,

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Maio de 1963 1777

Imtec Importadora o Técnica S. A.
Mepafer Mercantil de Parafusos' e
- oposição ao termo 566.599 nome Ferragens Ltda. - oposição ao ter
comercial Intec Instalações Engenha- mo 555.766 título Casa dos Parafuria e ConstruçO-es Ltda,
505.

Exotaco Exportadora de Fumos
S. A. (oposição ao termo 564.643
título Atlanta.
' Exotaco Exportadora de )UMMI
Televisão Colúmbia Indústria e Co- S. A. - oposição ao termo 564.646
Inatec Importadora e 'is:en joa S. A.
- oposição ao termo 566.600 nome mércio Ltda. -oposição ao tOrmo marca Atlanta.
comercial Intec Indústria e Comércio n.° 567,479 marca Colinnbia.
Café Brasil Comércio : e Indústria
Ltda.
Cia. Industrial Farmacêutico -- Ltda. - oposição ao termo 567.731
Imtec Importadora e Técnica S. A. oposição • ao termo 568.047 marca título Bonbonnieri Brasil;
- oposição ao termo 566.598 marca Parker cl. 11.
Indústria Gaúcha de Implementos
Intec cl. 6.
Cia. Industriai Feriini - oposição e Máquinas Agrícolas S. A. Agrisa Screen Geme Inc. - oposição ao
termo 566.977 título Dom Pixote ao termo 571.106 marca Ferrind das. oposição ao tbrmo 570.151 marca
Agrisa.
Se 6. .
Clube Infantil.
Agência Marítima Interamericana
Cia
Industrial
Ferrini
oposição
Cia. Industrial de Conservas AlimenLtda. - oposição ao termo 566.881
tícias Cica - oposição ao termo nú- ao termo 571.107 cl. 11.
marca Interamericana.
mero 566.381 marca (Opa cl. 41.
American Home Products Corp. Colmar Representações Ltda. -o
Cia. Industrial de Conservas Ali- oposição ao termo 565.604 marca
oposição ao termo 570.965 marca
mentícias Cica - oposição ao têrmo Memina.
Colmar.
566.380 nome comercial Cipa S. A.
Grandes Marcas Internacionais S.
Mesbla S. A. - oposição ao termo
Industrial de Produtos alimentares.
A. Indústria e Comércio de Bebidas 569.436 marca Publix.
•
A Veloz S. A. Comercial Industrial -- oposição ao termo 569.133 marca
Sidapar S. A. Comércio de Ferroe
e Importadora - oposição ao termo Rinar cl. 51J.
oposição ao termo 420.340 nomo
.
565.969 marca Vee Lola cl. 28.
Cia. Antarctica Paulista Indústria -comercial
Cidamar S. A. Indústria •
Brasileira
de
Bebidas
e Conexos - Comei cio.
Copaco Cio. Imobiliária e Comercial - oposição ao termo 565.767 oposição ao termo 564.581 . titulo CaRepresentações Pogasus Lida. -.
sas Portugal - classes 41 - 42 -título Copaco.
oposiçito ao termo 508.488 insignia
43 - 45 - 48.
Cinpal Cia. Industrial de Peças paPegasus cl. 50.
Rosa Mano Reid International
ra Automóveis -- oposição ao termo
Ropresentações Pegasus Ltda
Ltda. - oposição ao termo 564.741
567.814 marca Rex.
título Vina Dei Mar Botique cl. 36. oposição ao termo 568.490 nome co•
Cia Cervejaria Coroou - oposição
mercial Pegosus Turismo e Passagens
The Sweets Co. of America Incorp. Ltda.
ao têrmo 566.152 marca Carajá clao
oposição
ao
termo
555.694
marca
se 42.
Representações Pegasus Ltda. ....
Tootsie cl, 41,
Comercial a Imobiliária Sol Ar S.
oposição ao têrmo 568.489 insígnia
The Sweets Co. of America Incorp. Pegasus cl. 50.
A. - oposição ao terra° -568.066
- oposição ao termo 565.695 roca
marca Solar.
Banco nevo Mundo S. A. - oposi.
Tutele cl. 41.
Organização Industrial B rasi lio
ção, ao termo 569.279 marca Mon
Lever
Brothers
Port
Sunlight
LiYork Ltda. - oposição ao termo núMundo cl. 16.
mited - oposição ao termo 568.066
mero 566.310 titulo fábrica York.
Amadeo Rossi Cia. - oposição
Cia. de Produtos Químicos Fábri- marca Solar cl. 16.
ao termo 567.690 - nome comera
Ca Belém oposição ao termo núThe Scotch Whrsky Association - cial Massames e Ferragens L. Rosei
mero 566.145 marca Riosul cl. 46. oposição ao termo 564.442 marca Ltda.
Commander S. A. Indústria de Con- Scotch Morn cl. 42.
Financiara de Perfumeria S. A. -dutores Elétricos - oposição ao ter
Damo S. A. Ind. e Com. Export. e
ao termo 568.217 marca Da..
mo 568.236 marca Comander.
Import. - oposição ao tênno 571.008 oposição
a
ma do Nilo cl. 48.
marca União.
•
João Andrade Leal Sales - opto
Feigenson S. A. Indústria e ComerEditora Última Hora S. A. - opo- sição ao termo 568.343.
cio - oposição ao termo 567.085 tísição eo termo 569.572 marca Última
tulo Perseison Eletrônica cl. 8.
Dinal Distribuidora e Importadora
Comércio e Importação Tem Tem Nit ícia.
Nacional de Bijouterias Ltda. - opoPorcelana Real S. A. - oposição sição ao têrmo 565.362 marca Dineal.
Ltda. - oposição ao termo 567.196
ao termo 569.567 marca Roal cl, 8.
marca Tem Tem cl. 21.
Máquinas Importadora S. A. CoComércio e Manufatura de Tecidos mércio e Indústria - opordção ao
Alpont S. A. Produtos Siderúrgicos
- oposição ao termo 567.292 'marca J. Silva S. A. - oposição ao termo termo 562.198 marca Marcon.
, Sociedade Técnica de Materiais 564.734 marca Credi Ler cl. 23.
Fios e Cabos Plásticos do Brasil
Promeca S. 1‘. Indústria e Comercio S. A. - oposição ao ferino 566.815.
Sotema S. A. - oposição ao têrmo
- oposição ao tarmo 564.920 marca
Alpro.
Cia. o Brasileira Rhodiaceta Fábrica
Comeca cl. 50.
567.564 marco Fortema el. 16.
de Raiou - oposição ao termo mime.
Walter Kidde 8s Co. Inc. - oposi- ro 393.732.
• Produtos Kelly Indústria e Comércio Ltda. - oposição_ao termo nú- ção ao têrmo 565.015 marca Kidde
Frigorífico Três Passos Ltda.
K Sul.
mero 567.719 marco Keliza cl. 48.
oposição ao termo 535.557 marca
Sociedade Técnica de Materiais Corcovado cl. 41.
Proar S. A. Indústrias Eletrônicas
- oposição ao termo 567.329 marca Sotemo S. A. - oposição ao termo
Luiz Bertoldo da Costa - oposição
Prover cl. 11.
565.538 marca Arterna cl. 8.
ao termo 526.129 marca Açúcar NaThe Borden Co. - oposição ao tal Extra cl. 41.
Provar S. A. Indústrias Eletrônicas
Eduardo Mottos -Portella - oposi_ oposição ao termo 567.328 marca termo 564.584 marca Cascolai.
Prover cl. 8.
São Paulo Alpargatas S. A. - ção ao termo 564.422 marca Tempo
Provar S. A. Indústrias Eletrônicas oposição ao termo 567.316 marca c/. 32.
- oposição ao termo 567.325 título Papaléguas.
Perfumaria Cantegril Ltda. - opoProver • cl. 33.
' Refrigeração Springer S. A. Indús- sição ao termo 426.498 marca Lido.
Tecelagem Salomão S. A. - oposi- tria e Comércio - oposição ao terAssad Habilk Chahade - oposição
ção ao termo 567.079 marca Telstar mo 566.808 marca Novolar.
ao termo 565.547 titulo A Vence,
cl. 23.
Montras Fortim S. A. - oposição dora,
Castilho Ltda. - oposiçíio ao ter. ao termo 564.464 marca Extraforte
InalS 1.'a tia Tintas e Vernizes Gola
S. A. - oposição ao termo 560.001
mo 566.936 marca Castilho cl. 50. cl. 8.
Montres Fortis S. ' - oposição marca Gold cl. 11.
Panificadora Lassie Ltda. - oposição ,ao termo 566.543 marca Lassie ao termo 564.468 ma rca Superfort.o Innstria de Tintas e Vernizes Gold
S. A. - oposição ao termo 565.278
cl. 41.
cl. 8.
Cia. Luz Stearioe oposiçâo au marca Plastgold cl. 1.
Comercial e Importadora Coliunbia S. A. - oposição ao termo núme- termo 564.866 título Café e Bar Três
Profinance Participações • Imobiliária e Territorial Ltdo. - oposição ao
ro 567.478 marca Colámbie cl. 6. Coroas do Paiva.
•
e•
'••
-•
'
•

'

4,
•
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termo 566.128 nome comercial Pro'I'E'RMO N.° _65.408
firsan Com. e Ind. do Materiais de
Construções e Conexos Ltda.
De 3 de janá o de 153
Rio Gráfica e Editara Ltda. —
Privilégio de Invenção: "Novo acesoposição ao termo 570.288 marca sório para veículos automotrizes' .
Romance,
Clemente Mortens:ni residente na ciEmpresa Agrícola e Industrial Flu•
mineese S. A. — oposição ao termo dade de São Paulo.
0
1. — Uivo acessório pau veiemos
568. 018
nume comercial Tango&
Agrícola Industrial S. A.
automotrizes, caracterizado por uma
peça curva, em formato de calha cora!
uma fresta longitudinalmente colocada
proxima da ext miei-ale exterior da
Privilégio de Invenção
calha. — Segue-se mais 1 ponto.
TERMO N.o 136.666
23

de fevereiro de 1962

Requerente — S. A. Indústrias
Reunidas F. Matara azo — São
Paulo.
•
Titulo — Novo e original desenho ornamental para tecidos. —
Modelo Industrial.

TERMO N. 98.521
De 6 de novembro de 1957

TERMO N.° 14.601
De 14 de novemb o

de 1947

Requerente: L'A:r Liquide — França.
Titulo: Aperfeiçoamentos em torneiras de maçaricos — Privilégio de Invenção.
1. 0 — Aperfeiçoamentos nas torneiras de regulação da admissão de fluidos,
cora dispositivo 4e fechamento e 4abertura rápidas, permitindo voltar imediatamente t regulação que existe antes dessas duas eperações, caractero,
zados nela combinação na rresma torneira, por um lado do dispositivo de
facnamento e abertura rápidos, e por
outro lado do disposiavo de regulação.'
fazendo-os agir independentemente um
do Outro sõbre a válvula da torneira,
sendo dita válvula comum a ess esudas
funções. — Um total de 3 pontos.

TER1V10 N.° 105.863
De 15 de outubro de 1958
Requerente: Donald Mayer King —
Inglaterra.

Invenção: Aperfeiçoamentos era ou
relativos a corretnes transportadoras.
— Privilégio de Invençao.

1. 0 — Um elo de corrente caracterizado pelo fato que ale compreende unta
peça bruta de metal cu.vada num feirio
substanciam nte em U, sendo tal peça
bruta formada de tal maneira que os
braços do elo acabado incorporarão reintrâncias adaptadas para receber e
TËRmo N.° 92.651
para localizar elementos de sustentação
de uni conjunto de roda de guia e
De 22 de fes cre'ro de 1957
rolos, enquanto que a parte da base
do U terá um perf.1 tal que na ligaModelo de Utá elacle • Nova Isar- ção no mesmo de maneira conhecida
batana . •
de um elo adjacente por me:o de um
Confecções Centre S.A., ertabsleei- pino de ligaçáo, 6ste último terá capada em Petrópnlis Errado do Rio cidade para rim movirnsnto de insiinação. — Uni total de 6 pontos.
de Janeiro.
1. 0 — Nova barbatana, earactetazacla
por ser censtituida por uma lamina me_
tálica maleável, envolta por uma camada de tecida, costurada de modo a
apresentar urra aba lateral longitudinal.
— Um rota/ de 2 pontos.

/) "Nôvo e Original Desenho
Ornamental para Tecidos", em côres contrastantes e variadas, caracterizado por compreender motivos representando ramos de fôlhas jogados irregularmente sôbre
o fundo, intercalados por pequenos botões de rosas, as vêzes em
grupos de dois ou três botões, sendo as fólhas estampadas em branco e contornadas por um risco de
côr escura, muito fino e pontilhado, que também faz as nervuras
nas fôlhas, enquanto os botões são
estampados em duas côres em
"degradèe", chapadas, circundados
por Tôlhas miúdas e galhos de duas
côres: uma clara e outra escura
em "degradée". Todo o conjunto,
no entanto, realizado em seis c&
res sôbre fundo tinto ,claro. —
Total de 2 pontos.

Maio de 1963

Requerente: Wanderley Gonçalves
Gutierre — São Pauto.
Título: Nava tipo de protetor para
freios hidrálicos usados em veículos
em geral. Modelo de Utilidade.
1.° — lalóvo tipo de protetor para
freios hidráulicos usados em veicules
em geral, caracterizado, por dispor de
uma válvula de 'agulha no conduto que
liga a parte dianteira do cilindro oe segurança ao reservatório de óleo losali•zada em sua parte superior. Esta válvula de agulha fecha-se ao se dar pressão no burrinho mestre e abre-se (man_
do não há pressão, pernatindo ao mesmo tempo a passagem das Mises de
ar do óleo, que por acaso encontrar
no cilindro, para o reservatório superior. — Um total de 2 pontos.

.. TERMO N.° 106.224
De 31 de outubro de 1958
Canadlan General Elsctric Cempany
Limited — Estados Un'dos da Amérlca.
Pontos característicos de: "Aperfeiçoamento em método de fixação das
lâminas do estator".
O que a requerente reivindica como
nôvo é:
1. 0 — Um aperfeiçoamento em um
método de fixação das lâminas do estator caracterizado por compreender o
método de fixação de uma pluralidade
de lâminas num pacote que compreendi
(1) fixação conjunta e temporária das
ditas laminas por meio de grampos
numa relação alinhada de face a face,
(2) ranhuradamente de uma face de um
invólucro, (3) fonação do dito invólucro, face ranhurada para dento, à
volta da superfície periférica definida
pelas bordas das ditas lâminas sob suficiente pressão para abaixar os ditos
recortes dentados onde a dita face entra
em contacto com os bordos de uma lâmina, e (4) fixação do dito Invólucro
de modo a manter as ditas lâminas
num pacote substancialmente rigido.
— Um total de 5 pontos.

122 ROT1]ÇI
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DECRETO N.° 24.645 - DE 14-8-1934
DIVULGAÇÃO N.° 769
If edição

Preço: Cr$ 25,00
VENDA
Veeçào de Vendas : Av. Rodrigues Alves, 1

Agência 1: Ministério da Fazenda
Aterdle-se a pedidem pelo Serviço de Reembólso Postal

TERMO N" 107.806
De 6 de Janeiro de 1959
Au Company Inc. Estados Unidos
da América.
Titulo "Telesc4pio Binoculr r".
Privilégio de invenção.
1° Um telescópio binocular, caracterizado por compreender; uns par
de combinação de lentes (malar-objetiva; um invólucro para cada uma
dessas combinações de, lentes, as lentes de cada combinação fira ndo montadas separadas, unia das lentes de
cada combirraçção sendo ajustável ao
longo do seu eixo olico; um suporte
unitárlo disposto transversalmente
em relação aos ei •Ios Micos e lia do
aos invólucros, peta menos um - Usa
scs invólucros sendo dcslisan'e
bre o su porte, para permitir a oco_
modação da distancia inter-pupilar
quando os ditos invólucros estiverem
separados uru do outro para uso, e
permitir o movimento malte() dos
Meai ucros para posições fechrdas; e
um dispostivo de focalização montado no suporte e penetrando nos invólucros, êsse dispositivo de focaliração estando ligado a uma das lentes de cada uma das combinações em
tadas e s posições dos di`os invólucros. — Seguem- • e os pontos de 2
a 19.
TP.R510 N" 1011.149
De 24 de Ilezembro de 19M1
•
Reçuerente: Leopoldo Paelser —
São Paulo.
Titulo: "Um novo suporte para
pendurar vassouras e similares".
Localidade: São Paulo. — Patente
de Modelo de Utilidade:
1^ Um novo suporte para pendurar
vassoures e similares, constituido pot
um fio metálico ou de material
plástico de qualquer secção. cantes
terizado por o fio ser dobrado na
configuração de uma perta com as
extremidades viradas em gancho, —
Um total de 2 pon'As.
MIMO N s 108.19S
De 27 de

Janeiro

de 195s

Requerente: Fábrics Italiana MagItalie.
neti Mann' S.P.A.
Titulo: Nivelador para suspensão
pneumática com órgão de comando
de Ca1110 frontal destinado em para,
ticular a velenho, — Privilégio (te
Invenção.
1° Nivelador para suspensão pneumático, com órgão de comando dp.
cargo de csno frontal, destinado, eda
particular, a veículos. para a regua
lagem automática de pressão de uni
fluido contido num corpo clástlic.ó

sabmetido a cargas externas varitia
veis, compreendendo, essencialmente,
duas secções de acionamento, cada
qual provida de um pontaleto com
a competente válvula de elementos de
ligação com o reservatório do fluido
comprimido e de elementos elástico*
e órgãos de comando dos referidos
pontaletes, acionados, por sua vez,
por uma alavanca externa, sensivel
Ys variações de carga, c.p.f. de eaue
pontaletes de acionamento das válvulas são controladas por um único
tirgão cuja face frontal de comando
compreende dois planos distintos, paralelos entre si, cada um com o máximo de 180° de desenvolvimento,
convenientemente, ligados ao longo
de uma linha diametral; e pelo fato
de que o referido órgão de comando
é põsto em rotação pelo eixo figadais
le alavanca eorimma. — Um total ãe
á ~c
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de veículos, deshgadeiras, frontelrasagrimensura geodézia, aparêlhos
para veículos, motociclo, manivelas, ficadores, aparelhos de análises, aparalhos ,ozonizadores, aparelhospasteuri. para-lamas, varetas de controle do
zadores, aparelhos reguladores e estai• afogador e acelerador
lizadores da pressão e do fluxo de .gaTermo n.9 579.646, de 14-2-63
ses e líquidos, aparelhos para salvaMotorauto S. A. —• Importação e
mento e para sinalização, aparélros
Comércio
para escafandristas, aparelhos para limMinas Gerais
par vidros, aparêlhos „para combater
formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionados pela Introdução de
'MOTORAUTO -S/A . • • molas, aparêlhos para picar, cortar ou
reduzir comestíveis, aparelhos espargiaparelhos e instrumentos de cálimportação e Comércio dores,
culo, aparelhos para observações sista'.
cas, aparélhos tesmostatos, aparelhos
para natação, aritonórnetros, aspiradoNome Come rcill
Classe 41
res de pó, acre:metros, acendedores eléCafé torrado e moldo
Termo n.9 579.647, de 14 2-63
tricos, alto-falantes. amlificadores eléMotorauto S. A. — Importação e
'T' , D10 a.° 579.644, de 14-2-61
tricos, aniassadeiras, antenas, batedelComércio
Geraldo Mérola
amplificadores elétricos, arnassadetras,
Rio Grande do Su2
antenas. batedeiras, -balanaa comum e
Minas Gerais
•
elétrica, barómetros, baterias de acunvs..
lador-a, binóculos, 'Ir.; as. bobinas, ao,
fas
na da indução, saaeto para fins curativas, I atões de cana r.ha: entricas
s
bombas medidoras bus r naa. I a:assolas, baterias elétricas, bines tiaaicos. caixas de'
Classe 46
desca •ciimaras ai as. .l• raS e fetográficas. cafpainhas elétricas, chassis de
Ciasses . , 21, 32 e 10
Amidc alvejantes, anil, água de lava
rádios, chaves elétricas, cinernatógrafos.
Expressão de propaganda
deiras, água sanitária, cera para assoacronógrafos, cronômetros, combustores
detergentes, esonjas da aço, fóslhos, detergentes,
de gás, cidOmetros, cristais de rádio,
Termo
n.9
579.648,
de
1
S-2-63
foros, lixtvia, lixas, lã de aao, pousaeieuni3o S. A. Indústria de Rádio e condensadores, cortadeiras para fotogra,
das paar calçados, palha de aço, prefias, chaves de alavancas, chaves autoTelevisão
radoa
para
polir
e
limpar
cadeiras,
p.
máticas, capãcitores de bloqueio, capaRio
Grande
do
Sul
vidros, metis e objetos, panos para pd•
! citores cletroliticos, calibradures, dis :os
lir e para .1sinpesa, anos de esmeril e
para telefones; discos gravados, diais,
material, abras vos empregada na liradespertadores,
enceradeiras elétricas, enpesa de metais e objetos, sabões em
genho de assar carne, espe:hos óticos,
geral. sabões ara pó, em Bocas saponáesticadores de luvas, espelhos de pris.
caos, velas e velas a bas:
ticos para eletricidade, esterilizadores,
estearina
• -Indústria brasileira
xtintores incêndio. ferros elétricos de
Têrmo na 579.645, de 14.-2-63
soldar, filtros e aparelhos filtra:sus fila
Classe 8
Motorauto .S. A. --- Importação e
troa para óleo, filmes falados, fogões,
Abaixa luzes d elampião, aba loura, fogareiros; fusíveis, faróis como acessó=
Comércio .
acumuladores, actinémetros, amperôme. rios de veículos para sinalização e para
Minas Gerai
tros, amortecedores de rádio e frequên- iluminação em geral, filmes revelados,
cia, anemómetros, aparelhos de televi- fôrmas elétricas, fervedores, frigoríficos,
são, aparêlhos para iltun'naçao, inclu- fotômetros. fios elétricos, filtros de ia.sive os considerados acessóríos de vei- terferêncla, fonógrafos, garrafas técnicas,
ados, aparêlros para anúncios mecâni- geladeiras, globos para lâmpadas, globos
cos, aparelhos aquecedores e medidores, para lanternas, globos terrestres para
Indústria Brasileira
aparélhos cromográficos, aparelhos de ensino, gravadores, holofotes incubadobarbear elétricos, aparelhos registrado- ras, indicadores de vácuo instrumentos
es e medidores de distâncias, apare- de alarme, interruptores, nmpadas inClasse 21
Nlhos para purificar água, aparèlhos de candescentes, lâmpadas comuns, lentes,
Freio (parte integrante do veiculo),
liquidificadores, maçaricos para soldar,
mecanismo para acoplamento de 'veí- sinais lampejantes, aparéDaos regulado- caldear e cortar, máquinas de fazer
res
de
gás.
aparelhos
de
galvanoplastia,
culos ferroviários, orelhas de parada
café, mostradores para rádio, moinhos
para aparelhagem de tração, amortece- tográficos, apaiellios automáticos para de café, transformadores, tostadelras, tridores de choques, paracroques, carro, acender e regular gás, aparelhos para pés para .fotografias, válvulas para rá.
separar café, aparêlhos para aquecer
Ónibus, automóvel, anteparos, auto-ca- edifícios. aparelhos para experimentar dias, válvulas de descarga, válvulas de
minhões, alavancas, alavancas de câm- dínamos, aparelhos para destruir inse- redução, vaCuennetros, -velas elétricas,
válvulas de vácuo e ventiladores
--tio, alavancas de freios, breques, bar- tos, aparelhos náuticos otentífi;cos opa,ras de freio, braçadeiras de mola, bu- relhos de ótica, aparelhos pulverizado.
Térmo n.9 579.649, de 11-2-63
chas, barcos, barros de tração, barras res, aparêlros para aquecimento de Agostinho Maria de Souza 6: Cia.
Ltda.
de direção, cabos de veículos, carroce. água,' aparelhos geradores eletroquimirias, chassis, carcassas, coroas, capotas, coa, aparelhos para recepção, reproduGuanabara
engates para veículos. engrenagens, em- ção de ,som e sônicos, aparelhos autobreagem, feixes de molas, hélices, mo- máticos eléétricos de passar, aparelhos
las, motociclos, mancais de veículos para espremer frutas e legumes, aparePRORROG4-CÁ6
pedais, paralamas, porta laterais, pi- lhos de alta tensão, aparelhos de procontra ac
ide
nte de
o ri
perá
nhões, porta-rodas. parabrisas, para- teçã o
os, C,
_
choques, pistões, rodas, reboques, tam- aparelhos afiadores d eferramentas,
08 rtnécifLojjel"
bores de freios, varetas .,de veículos, aparelhos distribuidores de sabão e de
bicicletas, motocicletas, retentores, , aras destncrustantes para Instalações sanitáGriase 17
para bicicletas, braços para veículos, rias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
Titulo
Rapas circulares para voiculos cubos • instrumentos usados na engenharia,
Termo n. 9 579.642, de 14.-2.63
51oy Ramos de Oliveira
Bahia

êt ia

Qualidade, Preço
e Facilidide

TrarlStOtiring

Motorauto

Trino ri.° 579.650, de 14-2-63
São Paulo Alpargatas 5, A.
São Paulo

rianc e
Indústria Brasileira,
Classe 36
Artigos ale vestuários, roupas feitalk
semi-confeccionadas ou sob medidS
para homens, senhoras e crianças, g
saber: Agasalhos feitos de peles nattts
raia ou artificiais, anáguas, aventais
batas, babadores, blusas, blusões, bok
nas, bonés, boleros, a:afinações, casas
cões, capotes, calças, calça-saias, chinds
los, cintos, cintas, camisas, camiseta,
calções, cartolas, coletes, corpinhos, coei
roulas, cuecas, colarinhos, cueiros. che
péus; dolmans: echarpcs, estolas; farda
alentos: gorros, galochas, g ravata4
guarda-pó; impermeáveis: jaquetas; ler»
ços, leques, len.çaria, ligas, libres.
gerias mantas, meias; palas, palet454
pantufas, pijamas, peignoirs, punho*
peitos e peitilhos para camisas, pelado
nes, polainas, ponches, pullovers; quis
canos, que pis; regalos, robe de chassis
bre, roupas de brim para o trabalhcsi
roupas feitas para crianças, roupões di
banho; saias sapatos, sandálias, solk
dem, shorts, sungas, slacks, suetereS
suspensórios, soutiens, sobretudos; trP,
jes. ternos. toucas, tailleurs. turbantes
uniformes, uniformes para empregadas
vestidos; xales
•
Termo n.9 579.651, de 14-2-63
São Paulo Alpargatas S. A.
São Paulo

CHIEF

Indústria Brasileira,
atue 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalho
aventais, alpercatas, anáguas, blusaS
botas, botinas, blusões, boinas. babe.'
doures, bonés, capacetas, cartolas. cartel
puças, cpsacào coletes, capas, chatas
cachecols, calcados, chapéus, cintos
cintas, combinações. corpinhos, calçat
de senhoras de crianças, calPies,
ças, camisas, camisolas, camisetas. coe.
caia ceroulas, colarinhos cueiros; taloa
casacos, chinelos. dominós, echatpest
fantasias, fardas para militarese colea
mais, fraldas, galochas, gravatas, gara
tos jogos de lingerte„ !aguava; laqueai
luvas, ligas, lenços, mantas meias
malas, mantas, mandrião. mantilhas: pas
{dós, palas, penhoar, pulovera pelerlaa.t,
peugas, pouches. polainas, pllainas: pua
alias, perneiras. quimonos. tegaloas
robe de chambre, roupão, aobretudoS
suspensórios, saldas - de banho. sandália 1
sweaters, .shorts, sungas, atolas.
Uns, slacks taler, toucas, turbant e
atacas unifoamsa • etaticlol
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Vamo n.° 579.652, de -14-2-1963
Cordoniu, S.A.
Espanha

Codorni
• Indústria

s

Brasileira

Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira,
brandy, bitter, cachaça, cerveis, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; fernet; genebra gengibirra;
gin, ginger; kirsch, kummel, licores;
inaarsquinhos; nectar; pipermitn ponlhes; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, vodka e whisky
Termo n.° 579.653, de 14-2-1963
Cordoniu, S .A.
Espanha

Gran Cre.mant
Indústria Brasileira

Maio de 1963

Termo n.° 579.656, de 14-2-63
Porcelana Real S. A:
.5.'-no Paulo

Ténno n.° 579.662, de 14-2-63
Pátria Filmes S. A.
Guanabara

PRORROèt.ÇÃO

Pátria Filmes SIA.

- A REAL S/A.
PO-RE-i..Ati
Nome Comercii.
Termo n.° 579.657, de 14.2-63
Couros . Ofco Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

H1BLE.
Classe 49
Bolas de tute:331
Termo n.° 579.658, de 14-2-63
Champagne Pommery ê Greno (Société Anonynae)
França

Indústria Brasileir.
Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira.
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; •ernet; genebra gengibirra,
gin, ginger; Icirsch, kummel: licores;
maarsquinhos; nectan pipermitn, " ponches; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, vodka e whisky
Termo n.° 579.655, de 14-2-1963
Cordoniu, S.A.
Espanha

'1001.0‘,4*

DAVEITÓ3 CODCOMU
......

SADURNI se

Nom -

\,,s<

tO"\eç'' o •

Nome Comercial
Termo n.° 579.663, de 14-2-63
A. Levy
Pernambuco

.ass
11,191 SSWI

Classe 33
Titulo
Termo n.° 579.672, de 14-2 63 •
Antonio Belarmino da Silva
Pernambuco

Classe 36
Cintas e soutiens
Temo n.° 579.664, de 14-2-63
1. B. Tanko .— Filmes Produtos
Cinematogr4ticos Ltda.
Rio de janeiro

J.

PASS I RA
iNiStS'STR IA BRA—StLEI—A—K,
Classe 41
Fubá e imentão torrado

B. TANKO

INDUSTRIA BRASILEIRA

Termo n.° 579.673, de 14.2-63
Isnard Bezerra de Carvalho
Pernambuco

PRORROGAÇÃO

Classe 32
Classe 42
Produções cinematográficas (filmes)
Aguardente, aniz, aperitivos, ,hagaceira,
Termo n.° 579.665, de 14-2-63
batidas, brandy, bitter, cachaça, cerveEurobras Film — Produções Cinemajas, cidra, conhaque; extrato de 'malte
tográficas Ltda.
fermentado; ternet; genebra gengibirra:
Rio de Janeiro
gin, gingen kirsch, kummel; licores;
maarsquinhos; nectar; piperinitn, /.onClasse 42
ebes; rum; suco de frutas com álcool;
EURCMS F LM\
Vinhos de champagne, vinhos espumanvinhos, vodka e whisky
tes e não espumantes
INDUSTRIA
BRASI LEI RA"
Termo n. 9 579.654„ de 14-2-1963
Termo n.° 579.659, de 14-2-63
Cordoniu, S.A.
N. V. Betonfabr:k de Meteor
Classe 32
Espanha'
Holanda
Produções cinematográficas (filmes)

C-remant

Termo n. 9 579.671, de 14-2.63
Predi-Lar Escritório Im)biliário
Pernambuco

PRORROGAÇÃO

STELCO
Classe 16
Produtos de beton e asfal.o ou produ
tos artificiais compostos de outra liga
a saber: lajes, bordas, pedras de rolamento, ladrilhos, blocos, pedras co•
!nuns, dom revestimento de proteção coatra desgastes feito de Ou com metal.
pedra, madeira, cerâmica, beton, asfalto, alcatrão, breo e as próprias camadas de proteção e suas °artes comp.,nentes
Termo n.° 579.660, de 14-2-63
Brau Electric International S. A.
Suiça

ma
-y

a

Classe 8
Aparelhos e instrumentos eletrônicos,
eletrotécnicos, de rádio-engenharia, de
televisão, de totografiri, aquecedora e
ventiladores
Termo a.' 579.661, de 14-2-63 -Brau Electric 'International S. A.
Suiça

Classe 42
Aguardente, uni:, aperitivos, nagaceira,
batidas, brandy, bater, cachaça, cervejas, cidra: conhaque; extrato de malte
fermentado; rernet; genebra gengibirra;
Classe 8
gin, ginger; kirsch, kunnnel; licores; Aparelhos e instrumentos eletrônicos,
mr,arsquinhos; nectan piperru'tn, pon- eletrotécnicos, de rádio-engenharia, de
ches; rum; suco de frutas, com álcool; televisão de fotografia, aquecedors •
ventiladores
vinhos, vodka e whisky

BRAUN ELECTRIC

Te-rmo n.° 579.666, de 14-2-63
Julio Cesar Ocampo Fernandez
Rio de Janeiro
Classe 36
Artigos da classe

PATRIZIA

G1TANA
I NDUSTR IA BRAS I LE I RAI.
Classe 42
Aguardente de cana
Têrmo n.° 579.674, de 14-2-63
José Braulio Carvatal
Alagoas

SELMA

•
INDUSTRIA BRASILEIRA

—

Classe 43
Guaraná e refrigerantes em geral
Termo n. • 579.675, de 14-2-63
g , Muniz
Moagem de Café
Pernambuco

I NDUSTR I A" BRAS I LEIRA,
Classe 13
Artiogs da classe

_—
Termo n.° 579.668, de 14-2-63
Blocos de Concreto Blotec Santista
Ltda.
Sio Paulo

i3LOTEC SANP STA

CAFÉ CONOR 1Z
I NDUSTR I A BRASILEIRA
Classe 41
Café torrado e moido
Termo n.° 579.676, de 11-2-63
Antonio Belarmino da Silva
Pernambuco

* I NDUSTR I A BRAS I LEIRA
Classe 16
Blocos de concreto ara construções
Termo ri, 579.669, de 14 2-63
Heliodoro Pereira de Andrade
Pernambuco'

D'AGENT
INDUSTRIA BRAS I LE I RA
Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 579.670, de 14-2-63
Pred1-Lar Escritório ImobiliáriO
Pernambuco

I

CAFÉ PASS I RA . _
-INDUSTRiA BRASILEIRA
Classe 41
Café torrado e moído
Termo n.° 579.677, de 14.2-63
Firmino José de Moura
Pernambuco
:f

CAFÉ ,‘

• FLOR DA ESTRELA
I NDUSTR I A BRASILEIRA

PREDl-L.AR ,
Classe 50
Aitgos da falasse

Classe 41
Café torrado e moi

la
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&tos e unhas, fixadores para o cabelo,
pestana. cilios e /godes. fivelas para
N.
o, cabelo, glicerina perfumada para uso
.
Pernambuco
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, • lápis
para maquilagem. lança-pertucaes, loções. liquidos dentifricios, em pasta, em'
sabat), em creme, em elixtr e em pó,
_
Isipt1STR-i-A'SRASItECRI
líquidos para ondulação, perananènte.
lixas para unhas. laqu& óleos para o
Classe 41.
cabelo, pasta e pós para dentes, perfuCafé torado e moído
mes, petróleo ara uso de toucador,
Termo n' 579.679, de 15-2-1963 • pastas e pó ,para as unhas, on-pons
(Prorrogação)
para pó de arroz, papéis perfumados.
carminadds, e coca pó de arroz, pentes,
Cognac Otard S . A.
pomadas perfumadas para o embelezaFrança
mento da anis. pon-pons, pó de

Tarrao n.° 579.678, de 14.2153
Inácio Balbino da Sii.va

AFegtái84-k
r

PRORROGACAQ

arroz

Termo ri.' 599.682, de 15-2-1963
Sarcar S.A,
Suíça .

SARCAR

-

'l..

• •

alavancas, chaves automáticas, capadtoras de bloqueio, capacitores eletroliti-

ção em geral, formas elétricas, fervedores, Srigorlficos, fotómetros, fios elétricos, filtros de interferência, fonógrafo&
garrafas térmicas, gazometros
geladeiras i
Termo n.° 579.683, de 15-2-1963
•
Victor Hummel
Guanabara

Victor Humrnel

Classe 8
Para distinguir': Abajours, actinomeros,
Classe 33
amperometros, amortecedores de rádio e
Título
frequência, anemómetros, apitelhos "de
ar condicionado, aparelhos para limai,Termo n. 9 579684, de 15-2-1963
nação, inclusive os considerados acessó- Ponto Alto -- Empreendimentos Ltda.
rios de veículos, aparelhos spara anúnGuanabara
cios- mecânicos, aparelhos aquecedores e
Classe 42 "
medidores, aparelhos cromografiCos, apaAguardente (Cognac)
'relhos de barbear elétricos, aparelheis
registradores e medidores de distâncias,
Ter-rmo n.° 957.680, de 15-2-1963
aparelhos para purificar águas, aparelamas Jean Maurice . .Richard Hennessy lhos de sinais lampejantes, aparelhos ree outros
guladores de gás, aparelhos de galvanoFrança
plastia,. aparelhos didáticos, aparelhos
cinematográficos, aparelhos automáticos
para acender e regular gás, aparelhos
para separar café, aparelhos para aquecer edifícios, aparelhos para experimentar drenos, aparelhos para destruir insetos. aparelhos de .Ótica, aparelhos pulverisadores, aparelhos para aquecimento de 8gtra; aparelhos geradores eletroquímicos, aparelhos para recepção, reprodução de sons e sonidos, aparelhos
Classe 33
automáticos elétricos de passar, - apareInsígnia
lhos para espremer 'frutas e legumes,
Classe 42
Aguardente pura ou composta, apula. aparelhos de alta tensão, aparelhos de
Termo n.° 579.685, de 15-2-1963
vo, aniz, biter, brandi, cerveja, -conha- proteção contra 'acidentes de operrarios,
Transportadora Itajaí de Carros
Nue destilado ou não, leme, genebra, aparelhos afiadores de ferramentas, apaTanques Ltda. •
lin, licor, kimel. sétar, punchea piper. relhos distribuidores . de sabão e de deSanta Catarina
nint, rhum, suco' de frutas espumantes, sinfetantes para instalaçóca sanitárias,
aparelhos esterilisadores, aparelhos ga-.
vinho, vinho quinado e uísque
zeificadores, aparlehos para análises, . jr ansportadora Itajai
Termo n.° 579.681, de 15-2-1963
aparelhos ozonizadores, aparelhos pasProduits de Beaute-Perfums Jean
itè Carros Tanques Ltda.
aparelhos reguladores e es- teurizadores,
D'Aveze
tabilizadores da .pressão_e _dg fluxo de
,
França .
gazes e líquidos, aparelhos para salvaNome Comercial
mento e para sinalização, aparelhos pa
Termo
ra escafandristas, aparelhos para lim579.686, de 15-2-1963
par vidros; aparelhos para combater 'for- Ecemic — Engenharia Civil e Eletromigas e outras pragas, aparglhos auto- Mecânica, Indústria e Comércio Ltda.
máticos acionados pela introdução de
Santa Catarina
.
máédas, aparelhos espargidores, apare
lhen e instrumentos de calculo, apare- ECEMIC - Engenharia Cwil
lhos para observações sismicas, apare-,
Classe/48
Para distinguir artigos de toucador e lhos termostatos, "aritonometros; aspira.e E?etro - Mecânica;
perfumas em geral: Aliniscar, arara dores. de .pó, aceadedOrea •
der beleza. água lactai, água de lavanda elétricos, alto-falantes; .• aunplificádorasa jndüstria e Comércio Ltda.
água de colónia, arminhos, água de antenas, batedeiras, balança comum e
quina, água de rosas, água de alfaze- elétrica, barometros, baterias de - actuiru. • . Nome Comercial
mas. amónia perfuniadaaliquida, em pó, !adores, binóculos, bitolas, bobinas e léj:
em pedras, para banho. brilhantinas. tricas de indução (certa° para Siris'
Termo n. 579.687, de 15-2-1963
bandolinas, batons. cosméticos para o ~aros), - .botares de 'carsatninhas eléFenix Ltda. — Comércio e
cabelo. pestanas. cilios e bigodes. tricas, bombas niediclorasr husiiaas, bus;
Representações
crayons. cremes para a pele, carmins; Solas,. baterias 'elétricas, .Intlesatlétricos,
Santa Cararioa
cheiros em 'pastilhas. `em tabletes ,ena caixas de dascarga, • câmaras frigorifilentilhas, em trociscos 1 9 em .pílulas,
e fotográficas, campainhas elétrieas,
FENIX LTDA.T. Comércio'
cremes para barbear, cremes dental, cas'
chassis de rat?ios.- -chaves tlétricas, cinedepilatórios, desodorantes. cliesolventes, matográfos,
cronomctros, cronóbralos,
Re`préseritaões
essiocias, extratos estofos de 'perfumes,
!
.
creme para limpeza da pele, e para-base combustores 'de -gafa . 'cidõreetros, cristais
eraa
itarnutadares,
ondansadop
Mio,'
c
,
de pó .de 11101; estnaltea para unhas. de
a•loone Coleercial
encavas para dentes, cabelo, roupas% cortadeiras para fotografias, chaves de

íI

C

'
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Termo n. 579.688, de 15-2-1963
. A. Sr Propague Ltda. a
.
Sánta Catarina -'

cos, calibradores, discos para telefones,
discos gravados, diais, despertadores, enceradeiras, estufas, engenho de 'assar
carne, enroladores de cabeai elétricos.
espelhos elétricos, esticadoies de /uvas,
espelhos de plástico para eletricidade,
esterilizadoers, eletintores de incêndio,
ferros elétricos de passar e engomar,
ferro de soldar elétrico, filtros" e 'aparelhos filtrantes, filtros ' para óleo, filme
revelados, faróis como acessórios de veículos, para sinalização e para ilumina-

-

•

PrOpiaquetidà.)

.A.
4

•

".

,Notne- Comercial
Termo n.9 - 579.689, de 15-2-1963
Valmor Cardoso
Santa Catarinr

tiáfica continente, .
Classes: 38 e 50
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 579.690, de 15-2-1963
Padaria União Ltda.
Paranã
•

9)(144ida (~"
, • - Classe, 4a
Titulo de Estabelecimento
Terna; ta° 579.691, 'de 15-2-1963
Samuel Sandrini
Santa Catarina

•

444td 7,04~.

g

N.1 DUSTR1A BRASILEIRX, •
Classe 41
.
Féculas de nana de trigo e. mandioca
.Terrno n.9 579.692, de 15-2-1963
Elza dos Santos
• -'
Santa ,Catartna

-40.414 ganeu

P

Classe 23
Tecidos ,
' Termo n.° 579.693, de 15-2-1963

Plavile Ltda.
" Santa Catarina

/

Zao.

. Indústria Brasileira'

Classe 28
Argolas, açucareiros, bandejas, bacias,
cabos para ferramentas e utensílios. caixas para acondicionamento c4e 'alime,t3tos.
chapas,' cara .para remendões, cesta
para pão de materia plástica, colas de
encadernadoè, cop.4 de matéria plástica, coadoi:es, caixas de material p lástico -Para baterias, cestinhas, • cruzetas:
descansai -para, pratos; estojos, enfeite,
de 'dilatarial plást:co para automóveis.
escoadores de pratos. estojtá para %aia
los, facas, filtros de, esponja fita iso-

lante, 91tImes virgns, Marras para 'doces,
funis, garfos, garoa de aimotega. goma
para chapeleiros, guarnições de, celua
loide 'Para arreios, guarnições ,de „material -plástico para automóveis; farros,

caantegueiras; palitos de pena. peliculas

(vk:rtn) de celuloide, peuachos para
arreios, porta-palitos d material plástico, prendedores de roupas, puxadores
para móveis, pires, pratos ' pás. pulseiras
para' relógios; rebites, resina, resinar
de asbestos, de p inho:'rciplentes, todi-

nhas, rolos de imprensa

(massa para

1782
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fabricá-los), saleiros, solas à corda
e de cortiça, suportes, suportes para
venezianas, tipos para • Impressão grâ.
fica de matéria plástica, tijelas tubos,
vasos, vasilhames, 'alçam
Termo n." 579.694, de 15-2-1963
Indústria Vitóri ade Estofados Ltda.
Paraná

1
índiistria Brasi,eira,
Classe 40
Acolchoados para camas e para móveis, almofadas, aparadores, armários,
balcões para venda, para móveis e
berços, biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés, catres, colchões, colchões
de molas cômodas, conversadeiras, coxins, divãns, enïergões, escabelos, estantes, gabinetes de telefone, guardacómoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
de sala de jantar, mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras, sofás e
sofás-cama estofados
Termo n.° 579.695, de 15-2-1963
Socinat — Sociedade Comercial e
Industrial 'Agrícola Ltda.
Paraná • •

'iLidústria Brasileira,
Classe 42
Aguardente
Term on.° 579.696, de 15-2-1963
Indústria de Bebidas e Conservas
Vimioso Ltda,
São Paulo

INnIsTni A .r.S.
BEBI IAS E CONSERVA.?
, VIrta r(S0 LTDA.
Nome Comercial
Termos as. 579.697 à 579.698, de
15-2-1963 .
Indústria de Bebidas e Conservas
Vimioso Ltda.
São Paulo

Tn
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Termo n.• .579.700, de 15-2-1963
"Plastembal" Embalagens Industriais
Limitada
São Pauk

P . L A ST Et )3 A 1.1,
Inctistria irasi1eira

anúsTRIA BRASILEIRA*

"CODANDEL" COLUSSARIA
, DE DESPACHOS UM,
Nome Comercial

Classe 23
Para distinguir tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para tapeçarias e para artigos de cama e mesa:
Algodão, cânhamo, caroã. fazendas e
tecidos de lã em peças, juta, linho. paco-paco, ramy raion, seda natural, tecidos plásticos, tecidos impérmeáveis e
tecidos cie pano coun.

COBARDEL
Sao Paulo—Capital

Térmo n.° 579.706, de 15-2-1963
Dr. Plinio Milani
São Paulo

EDIPICIO ASTURIA3
9 .a. o Paulo.-Capital •

COMA LHAS "— COMERC I A I.
DE MALHAS S.A.
Nome Comercial

.,

Termo n.° 579.709, de 15-2-1963
Interamericana d eEngenharia e
Arquitetura " bical" Ltda .
Guanabara'

MAL
Tnattatria
Classe 50
Prestação de serviços relacionados
com; Construção civil para fins comera
ciais e industriais, bem como a .pres.
tação de serviços no ramo de engenha,

' ria civil, mecânica, elétrica, química e
arquitetural; compra e venda de material de construção; representação de
firmas nacionais ou estrangeiras ligadas a construção e o rema consultivo
técnico de engenharia; exportação e
importação em geral; exercício de
quaisquer outras atividades relacionadas com os objetivos acima
mencionados

Termo n.° 579.710, de 15-2-1963
American Cyanamid Company
Estados Unidos da América

BASSOVAC
Classe L

Substâncias e preparações químicas
usadas na agricultura, na horticultura,
na veterinária e para fins sanitários
Termo n.° 579.711, de 15-2-1963
Burn, Stewart & Co .Limited
Inglaterra

OLD ARJIL
Classe 42
Bebidas alcoólicas
Têrmd n.° 579.712. de 15-2-1963 '
Teles
Broder
Piauí

I

Brasileira
tad
_
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 579.713, de 15-2-1963
Piauí

Titulo
Termo n.° 579.707, de 15-2-1963
Metalúrgica Ptcetta S.A.
São Paulo.

u CASA PINTO"
Classes: 12, 23, 36, 37, 39, 48 e 49
Titulo de Estabelecimento
Termo n.• 579.714, de 15 -2 - 1963

Limitada

A. I. Pinto
A. I. Pinto

São Paulo

Nome Cocam/4

—ffis

Classe 33

Term on.° 579.703, de 15-2-1963
"Plastembal" Embalagens Industriais

"PLASTEMBAL"
zr).. 1113BALACENS INIUD«
TRIAIS LTDA.

Maio de 1963

Termo a.° 579.708' ,de 15-2-1963
Termo n.° 579.704, de 15-2-1963
"Cobander Comissária de Despachos "Caomalhas" •-• Comercial de Malha
Sociedade Anônima
Limitada
- São Paulo
São Paulo

Classe 33
•
Classe 28
Serviços de comissõe s despachos
Argolas, açucareiros, bandejas, bacias
cabos para ferramentas e utensílios, caiTermo n.° 579.705, de 15-2-1963
xas para acondicionamento de alimentos, Tonna Tratores e Máquirias Agricolas
chapas, cera para remendões, cesta para
•
Lira i tada.
pão de matéria plástica, colas para ensião Paulo
cadernador, copos de matéria plástica,
coadores, caixas de material plástico
I" 01/10A
para baterias, cestinhas. cruzetas;' des .
cansas para pratos; estojos, enfeites de
Indáctria Brasileira
material plástico para automóveis, escoaClasse 7
dores de pratos, estojos para óculos;
facas, filtros de esponja, fita Isolante, Máquinas e utens.lios para serem usafilmes virgens, fôrmas para doces. lu. dos exclusivamente na agricultura e
nis, garfos, goma de almácega, goma horticultura a saber: arados abridores
para chapeleiros, gaarnições de cella, de sulcos, adubadeiras, ancinhos tneCE.
loide para arreios, guarnições de ma- nicos e empilhadores , combinados
terial plástico para automóveis; jarros; arrancadores mecânicos para agricultumatnegueiras; palitos de pena, peliculaa ta, batedeiras para cereais, bombas
(virgem) de celuloide, penachos para para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
arreios, porta-palitos de material piás ceifados para affoz, charruas para agl.'
-tico,prendsuaxoreclt,uivadseblhor,
para móveis, pires, pratos, pás, pula destocadores, desentegradores,, 'esmagaseiras para relóg;os; rebites: resinas, re- dores para' a' agricultura, escarriticadosinas de asbestos, de pinho, recipientes, res, enchovadeirasa tacas para maguirodinhas, rolos de imprensa (massa naa agrícolas. ferradeiras, gadanhos,
para fabricá-los), saleiros, solas d garras para arado, grades de discos
corda e cortiça, suportes, -suportes para ou dentes, máquinas batedeiras para
venezianas, tipos para impressão grá- agricultura, máquinas insetitugas,
fica de matéria plástica, tijelas, tubos, quinsa vaporizadoras. a. máquinas de
vasos, vasilhames. xícaras
mungir. máquinas niveladoras de terra.
máquinas per4uradoras para a agriculTermo n.° 579.701, de 15-2-1963
tura, máquinas de plantar. motochar"San DiePao" Banhos Ltda.
ruas, máquinas regadeiras, máquinas
roçar, - de semear. para sulfatar, de
tosquir, de triturar, de estarelar tert.a,
•• "SAN DIEGO "
para irrigação, para matar formigas e
bANOS LTDA.
outros insetos para burrifar e pulveri•
zar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espa l ha" palha, paia colhes
Nome Civil
algodão, para colher cereais, máquinas
Termo n.° 579.702, de 15-2-1963
amassadoras para tins agricolas. de
"Comalhas" a-• Comercial de Malhas cortar árvores, para espalhar, para ca •
Sociedade fraknónima
pinar, máquinas :ambuladas para Pernear e culturar, de desbanar.: para ;atilar, máquinas e moinhos ,ara torragens, máquinas toscadoras. ordenadores mecânicos. raladores mecânicos. rolos compressores pára a agricultura,
sachadeiras serneadeiras, segadeiras.
socadores de terra, tosadores de •rama, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas

ri8 BrasileliS

Classe 41
Conservas, condimentos e colorantes,
essências, pimenta, pickles, mostarda,
molhos, tempero a base de pimentão e
vinagre
Classe 42
Aguardentes, aperitivos, anis, binar,
brandy, conhaque cervejas, essências
para bebidas alcoólicas, genebras, fer.
net, gin, licores, kumel, nectar, punch,
pipermint, rhum, suco de frutas com
èlcool, vinhos quinados, vinhos espumantes, vinhos, vermoutes e vodka
• Termo n.° 579.699, d e15-2-1963
"Cobandel" Comissári ade Despachos
Limitad a
São Paulo

(Seção III)

Cia. Ltda.

Cia, Ltda.

Piaul
ANDBSTRIA BRASILEIRA.

"CASA DAS FtENDAS"

Classe 11
,
Pão, colheres para pedreiros, trolhas e Classes: 12, 23 36, .37, 39, 48 e ii•
Título de Estabelecimento
pfté para Jardim
;
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rermo n.° 579.715, de 15-2-1963
Raimundo Henrique de Arai°
Piauí

OFICIAL (Seção 111)

Tértno n y

579.721, de 15-2-63
José Geraldo Ganes
Piauí

.‘

P-"-•

Termo n.° 579.728, de 15-2-63
Sérgio Moreira. Philomeno Gomes
Ceará

1TX 4

gIDADE-VERANEIO.

Iblu-AZUk&b.

Classe 33'
Titulo de Estabelecimento

' Is

.

• NORDESTE"
ind. BpanleirA •
Classe 43
Artigos da classe

Coirmã

•nnn=1,11

Termo n.9 579.716, de 15-2-63
Antonio Sales de Sousa
aut

Sfértno n.° 579.722, de 15-2-63 •
J. A. Carneiro 6 Filhos •
Piauí
II.

.814011A114
• Placa
tio TEt

A. CARK!IRO & YILEW
Nome Comercial

Classe A fittilo de Estabelemmern.

Tértno n. 579.723, de 15-2-63
J. A. Carneiro 6 Filha. Pinai •

Termo n.9 579.730, de 154-63
Minérios do Norte S. A.
Ceará

nuaRIO PORTUGUES ”Ljnatiztrig Brasileira
Classe 41
Artigos da classe
Xermo n.9 579.717, de 15-2-63
Casa Marc Jacob S. A.
Plata

LOJAS ROSEMARY '1'
Classes: 1 a 50
(s Sinal de propaganda
Termo n.9 579.718, de 15-2-63
Indústria e Comercio Rosá polis S. A.
Piaui

INDVSTRIA E CO/ZRCIO

Nome Comercia!
Termo i' 579.719, de 15-2-63
Indústria e Comércio Rosápolis S. A.
Piauí

t,

VALETE"

7rid k Brqs i 1 e Ir&

HINg RIOS DO'
NORTE S/A.-'

Classe 41
Artigos da classc.

Nome Comercial
Termo n.9 579.724, de 15-2-63
F. Oliveira Agro Indústria e Comércio
Termo n. 579.731, de 15-2-63
Ltda.
•
Norte Industrial de Minérios Ltda.
Ceará
Ceará

F. OLIVEIRA AGRO
INDÚSTRIA E cone'
CIO LTDA..
Nome Cointivcia.
•'
' • -----.Termo n.9 579.725, de 15-2-63
F. Oliveira Agro Indústria e Comércio
Ltda.'
Ceará

,

ROSAPOLIS

;

*COELHO
Ind. Brasileira
Clásse 41
Artigos da ciam.

'

SORTE INDUSTRIAL
DE

NÉRIOS ' LTDA.
Nome Comercial
Termo n.° 579.732. de 15-2-63
A. Carvalho
Cia.
Ceará

Termo n.9 .579.720, de 15-2-63
José Geraldo Carnes
Piauí -.

FÁBRICA DE
C ALÇADOS ASTOR
Classe 36
Titulo de' Estabelecimento-

°LEGITIMO,.

Teimo n.á 579.727, de 154-42

g., P.

Braá.leira

Ceará'
, CASA ASTOP
Classes: 34_,I 35. 36 , e ,,4I1
itirlp de 2 Est.lbelecirneure

AN:

1.007.,..

Ir+

MOBILIADORA AIMNIDA'
Classe: 6, 8.11S 19
Titulo de Estabelecimento
~NEM.

Têrcnos us. 579.737 e 579.738, de
15-2-63
. • Metalúrgica- Central. Ltda.

Srço Paulo

Xndustria.
•
Classe 17
Para distinguir máquinas e instalaçõeS
para escritório em lacrai: Arquivos para
correspondência, almofadas para' tarirn.
nn

bos e para tintas, abridores 'de cartas*

arquivos, berços para matáborrees, bor
rachas, canrtas para desenhos, e cor

tadores de papel, carimbadores, colado
res, e cestos para papéis e correspondência, canetas, compassos, cofres, de.
senhadores, datadores Com miras, des.

para fhpis e canetas, esquadros
fitas para máquinas de , eserevet. fichas
cansos

Têrmos as. 579 ..739 a 579.743,.
•
•
15-2-63
Metalúrgica Central Ltda.

S,So Paulo
(,

a ó ir a ]:

•
Classes: 6, 8, 11, 14, 15,-17, 21, 23. 28,
31, 36, 37, 39. 40 e 46
Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 579.734, de 15-2-63
Lojas Alcy Ltda.
Ceará

L O J .A 3
A L C X,

•

•
Classe 46
, Artigos da classe

Termo n.° 579.736, de 15-7-63
Jasmir de Paula Dias
Minas Gerais

nas atividades da requerente

Termo n.9 579.733, de 15-2-63
A. Carvalho 6 Cia.
• Ceará

Is:•-mmo n.9 579.726, de 15-2-63
E. P. Oliveira
Ceará

"

Classes-: 3$. 36, .19 • -40
Titulo de Estabelecimento

para arquivos, gecnadores, 'grampeado,
res, grampos e ganchoã para mera&
rios, lápis, lapiseiras, malhadores, má
quinas e apetrechos para apontar lápis.
máquinas para grampear, mapotecas, papel carbono, perfuradores. pagas pare'
'AUDI omA
escritórios com fechos de metal
Classe 50
Artigos não incluirlos em outras classes,
a saber:
agendas, etiquetas, prosClasses: 6, 8, 11, 14, 15, 17, 21, 23, 28,
pectos comerciais em geral. Maios •
•
31, 3(5.-37, 39. 40 e 46
Impressos comercinis em geral. asadoa
Titulo de Estabelecimento

•

Classe 46
Artigos da classe

Termo n. 579.735, de 15-2-68
„ Lojas Alcy Lbdet.
Ceará

Termo n.9 579.729, de 15.2 -63
Sérgio Moreira Philotneno Gomes

Classe 46
, Artigos da classe

Ir

I Maio' dgr 1903 1703

Classes: 35, 34, 39 e 40'
Titulo de EStabelecitnentó

Indústria Brás:delta.
•

Classe 6
Artigos da classe
'Classe 8.
Artigos da lasse

Clsse, l7'
Para distinguir: AlmOfadas para tintai;
,apagadores de tinta e lápis. apontador;
5es para lápis, argiávos, atlas do link

1784 liaxta-fsira 24
stil, borrachas para apapar tintas, canetas, carimbos, carimbos diclatizos, carimbo manual de relevo para papel, chapas

para transferir desenhos por meio de
perfurações, cofres, copiadores de cartas. compassos para desenhos, espátulas para cortar papel, esquadros para
, desenhos, estojos de tinta, cacas para
cortar papel, fitas de máquinas, giz,
globos terrestres escolares, goma preparada para papelaria. humedecedores de
selos, índices para arquivos, lápis, lapiseiras, • mapas, máquinas de escrever,
máquinas de somar e calcular, marcadores de livros, papel carbono, réguas de
madeira e de metal, táboas aritméticas,
tinteiros e transferidores
Classe 50 Impresos para uso em cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notas promissórias, papel de correspondência e -recibos. Impressos em cartazes, placas, tabuletas --e veículos. Bilhetes impressos
41.n••

Têrmo n.° 579.744, de 15-2-63
Sociedade Piratininga de eveRstimentos
.
Ltda.
São Paulo

SOCIEDADE .
s

PIRATINI14GA

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
• Piano a. 9579.749, de 15-2-63

(Prorrogação)
The Wellcome Foundation Lienited
•
Inglaterra
"
AMEDRINE.

Maio de 1963

aveia, atum, amendoim, alhos, balas,
bombons, biscoitos bolachas, batatas,
bananada, bolos, bacalhau, banha, canela, chouriço, chocolates, caramelos,
coalhada, camarão, carnes, carne de

baleia, confeitos, cacail. cereais, cebola,
creme de leite, creme de milho, condiClasse 3
mentos. crustáceos, chã, cravo, café.
Um peeparado que pode ser usado por tangica. cóco, castanhas, cominho, can.
via or. como um estimulante ou por giquinha, conservas alimenticias, doces,
Injeções como um analético e também drops. ligada, trutas, frutas sécas, trutas
para manter a pressão do sangue du- em caldas, frutas cristalizadas e frutas
rante as operações
compotas, féculas. figo, fermento, farinhas, fava, farelo, 'ubá. gomas para
Termo n.9 579.750, de 15-2-63
Walter Warwitz
mascar. geléias. goiabada, gorduras,
Guanabara
grão de bico. glacés, glicose, baunilha.
extrato para doces, extrato de tomaete
ervilhas. ansiava, extrato de carne, flocos. essência, para baiass doces e ali. mentos gelatinas. grnuloãs, herva-doce,
1 linguas, linguiças, leite, lombo. leite
Indústria Brasileira

PRO GO C P

RFVESTIMENTOS
LTDA.
Nome Comercial
Têrmo n.° 579.745, de 15-2-63
Ed. GeistIlch Sohne A. G. Fur
Chemische Industrie
Suiça

1310EX

•

Guanabara

/PRORROGAÇÃO
,tOMPLETE O CONJUNTO
PE SEUS ENCANTOS COM...1
Classe 36
Frase de ropaganda

• .1

Têrmo n.° 579.756, de 15-2-63
Café Paulista S. A.
'manabara
PRORRO6ACTO3

I condensado, leite em pó, legumes. :en-

Classe 28
• tulhas, lagosta, mel, mortadelas, mamePorta-copos, descansos para copos, xi- ladas Manteiga, mostarda, marisco.
caras, pratos e talheres, paliteiros feitos moluscos, molhos, margarinas, massá
de., matér:n plást:ca
ainnenticias. massas de tomate, melado.
milho nos-moscada, óleos comestiveis,
---"F‘no n.° 579.751, de 15-2-63
ostras, paios, pessegada, peixes. PescaImbrosciano Hermanos-S. R. L.
da. pickles, patês pastilhas. pós para
Argentina
pudins, pralinés, pães, pimenta. presun=
PRORROGAÇÃO
teos. polvilho, queijos, quirera de milho, rações balanceadas, requeijão, roscas, angu. salames, semolina de trigo.
sopas enlatadas, sucos de trutas. sai•
sichas. sal toucinho, tremoços, trigo,
Classe - 48
torta, torreies, torradas, tâmaras,
Para distinguir artigos de toucador e
tapiocas, vinagre e xarque
perfumarias em geral, Almiscar água
de beleza. água fadai, água de lavanda
Têm) n.° 579.752, de 15-2-63 água de colónia; arminhos. ágil? de Laboratórios Associados Carrano S. A.
quina, água de rosas, água de ellazeGuanabara
mas, amónia perfumada liquida, em pó. i

lentilhas, em trociscos e em pílulas.
cremes para barbear, cremes dental.
Classe 43
el:senCiaS. extratos stOjOS e prrturn,s.
Pertumaria, cosméticos, dentifrícios, sa. creme para limpeza •da pele, e para
base
bonetes e preparados para o cabelo. de pó de arroz, esmaltes para unhas
Artigos de toucador e escôvas para escOvas para dentes, cabelo, roupas,
os dentes, unhas, cabelo e roupa
cilios e unhas fiz:Mores para o cabelo
pestana. aios e bigodes. g velas para
Termo n.9 579.746, de 15-2-63
o cabelo. glicerma perfumada para uso
. P(rorrogação)
toucador, grampos para o- cabelo,
N. V. Hero Conserven Brada. de
geléia
de petróleo perfumada lápis
Holanda
para maquilagem lança-pertuenes loções. líquidos dentitricios. em pasta. em
sabão. em treme, em elixir e em pó.
líquidos para ondulação permanente

jj
_r =i IA!!
e

i

Classe 41
Café em pó

'ICON
Indústria Brasileira

em pedras, para banho. brilhantinas,
bandolinas. batons. cosméticos para o
cabeio, i' pestanas cílios e bigodes.
crayons, cremes para a pele carmils.
cheiros em pastilhas eia tabletes em

:Mi 5 IJ:li
1=41"\
;I...

Têleno n.° 579.757, de 15-2-63
Importação e Comércio Paraná Ltda.:
Inicopa
Paraná

HERMOTES

DE

Termo n.° 579.755, de 15-2-63
De Minus Comércio e Indústria
•
Roupas S. A.

Classe 5
Aço, ferro, latãofeerrolaminas de aço 41
VROPf RALSÂMiCii
4 01 cu 1.4
Mala ara.> NI•OWNÁ

, ,

Têm° n.° 579.758, de 15-2-63
Representações Vilanco Ltda,
Paraná

/mo

•

1

Represe Mações Vilanco.

,

-

..t.ecAcols
ta,~
CM11111,(t
%SM)
OULFOIIR
113 P/M9~C3

liasses: 6, 11 e 21
Titulo
Tênno n. 9579.759, 'de 15-2-63
Corretora Mirba Limitada
Paraná
.•

~anal

.

It nyla •

PRORROGAÇÃO

Corretora Mirba'

Lixas para unhas. bon& óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes. perfumes. petróleo ara uso de toucador,

Classe 33
Titulo
Têrmo n.9 579.760, de 15-2-6'
Sul Fabril S. A..
Santa Catarina

Classe 3
Classe 43
pastas e pó para as unhas. on-pons
Uma bebida não alcoólica preparada de para
Preparado
para
ser usado na medicina
pó de arroz, papéis perfumados,
maçãs
na farmácia
carminados, e com pó de arroz pentes,
pomadas perfumadas para o embeleza.
Termo n.9 579.747, de 15-2-63
Tênno n.° 579.754, de 15-2-63
mento da cutis. pon-pons, pó de Laboratórios
(Prorrogação)
Associados Carrano S. A.
arroz
The Wellcome Foundation Limited
Guanabara Inglaterra
Tênno n.9 579.753, de 15-2-63
Mota, Ferreira, Comércio e Indústria
Ltda. •
?R rOSTIR
Guanabara
Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado no
tratamento da chistosomose
70RIOS ASSOCIADOS
•
C A'B/e r 0 S/A.
Têreno n.° 579.748, de 15-2-63
S r.r.?L0
(Prorrogação)
The Wellcome Foundation Limited
Inglaterra._
PRORROGAÇÃO

-ANULO!,

1

I

Clãsse 36
i Camisa pare homens feitas de malha,
PRORROGAÇÃO
camisas para crianças feita P de malha,
••
Classe 3
meias
feita de malha, suetet de malha
Classe 41
Uma especialidade • farmacêutica, ladi- 1 para homens e crianças, blues de maClasse 3
"alpiste,
Amêndoas,
araruta,
avelã,
anilum preparado farmacêutico anti-malb, do, ameixas, azeites, açúcar, azeitonas, cado nas manifestações contra áscarls lha, calções de malha. cue..n fraldas,
e oxiur,•-•
calças, camisolas e capotes
slco ou contra a malária

tARAPRIM
f
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cas, molas para máquinas, máquinas máquinas amassadeiras de barro e
frigoríficas, máquinas de rotular, mar- ereto, máquinas de abrir chavetas,
telos a vapor, moinhos e mós não quinas afiadoras para ferramentas,
agrícolas, motores de combustão inter- quinas para arqueação de embala;
-‘•
na, elétricos e a gás, motores para bi- anéis de esferas para rolamentos, r
cicletas e motocicletas. pentes quando de óleos, anéis para facilitar o arr
u
parte de máquinas, penteadores de tea- dos motores. autolubrificadores,
res, rolos para estradas, serras mecanl- obturadores, aparelhos para mLstur:
Classe
33
BRASILE-Ré.
INDUSTRIA
Cia. telefónica, instalações e aparelhos cas, serras hidráulicas, serras de fita, combustiveis de motores e explí
toámos mecânicos tômos de revólver, arte is de segmentos, bielas, bomba
Classe 41
telefónicos
tórrios automáticos, tõrnos verticais, a rcompriraido, bombas lubrifica
Café torrado, moído, cru e em grão
turbinas, tubulações _para caldeiras; bombas de circulação, bombas de
Termo n.° 579.770, de 15.2.63
,Termo n.° 579.762. de 15-2-63
Jacarepaguá Country Clube
Velas de ignição para motores, válvu- bustivets para motores, bombas
Hacmo Derivados S. A. Produtos Par,.
Guanabara
óleo, burrinhos, bombas de água e
las e ventiladores quando parte de
maceuticos
máquinas solina para automóveis, blocos de
Guanabara
tores, bombas hidráulicas, bombas .
nano n.° 579.774, de 15.2-63
tritugas, rotativas, de deslocament.
João ;freira dos Santos
a pistão, blocos centrifugadores, ia
12.,c) de Janeiro
triais para liquidos e pós, desnatz
ras, hemogenizadores, máquinas br
Nome Civil
doras, caldeiras. compressores, cilinc
câmbios, cabeçotes máquiinas ada
*ESTRÊLA
Termo n.° 579.771, de 15-2-63
das
na construção e conservação
Ernresa de Publicidade Propama Ltda.
DA
estrada,
máquinas de costura, máqu
Guanabara
centrifugas. máquinas para clarear,
BAIXADA'
Classe 3
rificar, refinar, misturar e puni
Um roduto farmacêutico medicinal inliuldos e pós máquinas compresác
ditado como descongestionante nazal
máquinas classi ricadoras, máquinas
/
tadoras, máquinas de centrar. máqu
Termo a.° 579.763, de 15-2-63
para cortar, corburadores. cartaz de •
Scal Rio — Indústria e Comércio de
breagem. carter de motor, cubos
Artigos Rurais S. A.
Classe 32
placas de embreagem, caixas de lu
Guanabara
Estação de radiodifusão
Nome Comercial
ficação, diferencial, distribuidores
Tèrrno n.° 579.775, de 13-2.63 gasolina, diapositivos de arrannue,
PRORROGACÁO
Ttrmo n.° 579.772, de 15-2.63
Empresa de Publicidade Propama Ltda. Instituto Medicamenta Fontoura S. .A. quin p s desempalhadoras, máquinas
São Paulo
bulhadoras. descascadoras,, espuma.
Guanabara
mis, embreagens, engraxadckes. cen
fugos, maquinas ensacadoras, eleva
PRORROGACÃo
In g 4Atrila Brasileirà
ras, esmeris é xaustores para forjas. •
gentios de cana, espremedetras p
Classe 41
manteiga, • engrenagens. ertgrenag
Complementos alimentares, à base de
para mancais. engrenagens para cret
sais snlneral se vitaminas, paar alimeny
leira, engrenagens de comando
tação de animas, etc.
válvulas eixos de transmissão. dire,
8RASILEim
Classe 32
Termo n.° 579.764, de 15-2-63
elevadores hidráulicos, engrenag:
Nome Civil
multiplicadoras. guindastes, guinda
Reichert S. A.
Calçados
Rio Grande do Sul
para caminhão, frezas, máquinas p‘
Classe 3
Termo n.o 579.773, de 15-2-63
Artigos da classe furar, geradores. guinchos de rw
Tulsa .--- Importadora e haportadora
sem. fim, guinchos de segurança, gu
Ltda.
PRORROGAOÃO
Têrmo n.° 579.776, de 15-2.63
chos de transporte . aéreo, gazeificado n
Rio Grande do Sul
Instituto Medicamenta Fontoura S. .A. de líquidos combusr . veis, geradores .
São Paulo
eletricidade, juntas universais para co
dutos dãgua de motores e maquia:
INDOSTRIA GRASILEIRA
PRORROGACÃO
a frio e a quente para aço e °urr.
metais, lançadeiras, máquinas de lav.
Classe 36
roupa e pratos, máquinas batedor.
Calçados
Indústria Rrasiieire.
mancais para brocas, motores aletria
Têrmo n.° 579.765, de 15.2.63
máquinas operatrizes. máquinas :nig
Classe 6
J. Sarcone & Cia. Ltda..
radoras de barro e de concreto, m
Aquecedores
de
água
de
alimentação
Guanabara
quinas borracheiras e atesteis, máqu
p.1 máquinas de criar-frios, bomátrà.
nas
frigorificas, inoinhdes para cereal
N,as oe ar para pneuniaricos, bombas
,:f:A00
nTt...(re
k
POL
máquinas para malharia, meadeiras. m.
PRORROGAÇÃO
para gazolina, de incêndio e elétrkas,
41117MMNIZIN
Le.toneiras, brocas elétricas burr i uhoç e
quinas para movimento de terra. Int
" P ulse /P114
insuradores de ar, 'ias quando p,rquinas de rotular, martele-5 a vapo.
te de máquinas, caldeiras a vapor, carmotores 'de combustão, Interna. eletricc
e .1 1 a t a-15
buradores, carimbo de teerno, carneiros
e a gás. ~ores para bicicletas e riu
hidráulicos, cavadeiras p . i . m . , con.
Classe 3
tocicletas- multiplicadores, molas par.,
qns tonszo os- ao repas é
Artigos da classe
itraidores de tórno p .1 .rn . chumaceiras
máquinas, molas para válvulas, maca
ou mancais de anil-fricção, coletcres
cos hidráulicos, magnetos de igniçât .
Termos
os.
579.77
8e
579.779,
de
de dínamos e motores, compressores,
mandris. pedais de alavancas de em
Classe 36
15-2-63
condensadores, eixos quando parte de
breagens. planetárias de parafusos sem
• Sinal de propaganda
"Cima"
Companhia
Industrial
de
Mamáquinas, êmbolos quando parte de
fim e de rodas, pentes quando part...
terial Automobilistico
máquinas, engenho de serra, engenho
Têrmos ns. 579,766 a 579.768, de
de máquinas, rolos para estradas e un
São Paulo
de cana, engrenagens quando parte de
15-2-63
pressão, pistões de motores. pintibea,
Scal Rio — Indústria e " Comércio de máquinas, freios quando parte, de máprensas, máquinas pulverizadoras, plaiquinas, guinchos de fricção, guinchos
Artigos Rurais S. A,
nas de mesa, placa para tornos, polias
Guanabara
para caçambas 'de arresto, guinchos de
redutores, rolamentos silenuJsos segmentos de pistão. serras mecânicas, sertransorte aéreo, geradores a gazolina,
ras hidráulicas, serras de fita, máqui
guindastes, limadores de cano .1 .m.
na secadoras. máquinas para serra. má
máquinas de imrimipr, lubrificadores
quinas salgadeiras para manteiga, tea.
quando arte de máquinas a vapor;
Classe 6
máquinas de lavar roupa, máquinas de Máquinas e suas partes int egraates para res, turbinas. tercedeiras, máwuinas para
Classe 41
Stibstancia ,' alimentícias e seus prepa- costura, máquinas de furar radial e Fins industriais: mtquinas de orecisáo. tecidos e tapeçarias, maquinas para
horizontal, máquinas pdfa o fabrico e váquinas operatrizes, motores -e suas Indústria de tecidos, tesouras rotativas
rados, etc.
máquinas para soldar, tántos mecânicos,
acabamento de latas e outros recolenClasse 19
partes. peças para automóveis nau inAves, ovos. etc.
tes metálicos, máquinas borracheiras e cluidas em outras classes: Alavancas, tórnos de revólver. maq uinas urdideiras. turhos de válvulas, válvulas de
máquinas téxteis, máquinas de tirar
Classe 2
alternadores, máquinas amassadeiras, motores, vibraqulni, veiai de
igaidio
Substancias e 'preparações quirnicas, etc. cortiça, máquinas de limpar e aliar la579.761, de 51-2-63
Jair° Moreno
Minas Gerais

Termo tt. •

Termo a., 579.769, de 15-2-63
Telefónica "Joaquinense" Ltda.
São Paulo

icniquinense

Rhinotripsinal
Indústria Brasileira

Empresa de Publicidade
PROPAMA LTDA. •

SCALVITI1

Jacarepaguá
Countr Clube

vERANEIC,

AVESCAL

•PIRASIL:
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para motores, ventoinhas, maquina*
Termo n.° 579.783, de 15-2-1963
lente, concreto vermiculite, isolante. ver. do alcatrão, Untas, e vernizes a álçool,
e ventiladores outro parte
miculite. lages de cobertura, massas de preparações para colorir, tinturas coThe Nippon Toki Kaisha Ltda.
• catiladoras
'Japão
de máquinas
cimento, placas, tijolos, tijolos-refratá- rantes, laca e verniz para corrigir, maClasse 21
rios, tubos, vermiculite, vermiculite térias corantes t descorantes, preparaPreto (parte integrantr do veiculo),
composeta com amianto, com cimento e dos para vulcanizar e ,soluções titulacom concreto, isolante, isolante a base das, tintas e vernizes paia couros, tira-.
aseranismo para 'acoplamento de
PRORROGAÇÃO
tu/os ferroviários, orelhas de parada
de sílica, de magnésia, de lã, de rocha manchas, hiposolfito de sódio,' cloreto
e de vidro, de amianto, de sílica, dia-• de sódio, soluções para reveladores..sopara. aparelhagem' de' tração, amortecetomácea, de libras e asbestos para lução para fixador, nitrato de cloreto
dores de choques, paracroques, carro,
tesibus, automóvel, anteparos, auto-caconstruções, asfalto e telas betumino- de amônio, cloreto de potássio, bromusas empregadas na impermeabilização reto de amónio, potássio e sódio, iodapkhões, alavancas, alavancas de carade sub-solos e terraços a base de terra reto de amónio, ácido nitrico, alumen,
- No, alavancas de freios, breques, barde infusórias, técnicamente de tripoli, carbonato de sódio, idrosofito, idroqui•
ras de freio, braçadeiras de mola, budiatorita c kiesenelguhr*
chas, barcos, barros de tração, barras
nina, água oxigenada, água raz,.. álcool
de direçào, cabos de veículos, carrocepara fins industriais, alvaiade, anti-con.
Termo n.° 579.788, de 15-2-1963
alas,' chassis, carcassas, coroas, capotas,
rosivos, sais de arsênico usados na ia.Indústria de Isolantes Térmicos Ltda, dústria, corantes para uso na indústria
• engates para veículos, eng, •enagens, eira
Guanaba-NADE
IN
breagem, feixes de molas, hélices, momineral,' creosoto para indústria, coranr'
sus, motociclos, mancais de veículos,
t'OCCUPIED JPPAN
tes para uso na indústria mineral, dispedais, paralamas, porta laterais, pisolventes, glicerina para uso na andúsClasse 15
ohbes, porta-rodas, parabrisas, paratria, carbonato de magnesia, oxigénio,
Pratos
de
orcelana,
faiança,
para
ador(‘
, choques, pistões. rodas, reboques, tampotassa para uso na indústria cloreto
nu
e
uso
caseiro,
aparelhos
de
porca''
bores de freios, varetas le veiculos,
de zinco, cloreto de cálcio, ácidos, ar- bicicletas, motocicletas, retentnres, aros lana para jantar e ppar chá e artesêninos, bicromatos, carbonatos,
INDUSTRIA BRASILEIRA"
fatos de porcelana em geral
' para bicicletas, braços pára veículos
cloretos . é sulfatos
.
• crapas circulares para veículos, cubas
Classe 16
Termo na 579.784, de 15-2-1963
Classe
16
de veículos, desligadairas, fronto.ras
- empregadas
,
Asfalto
e
tela
sberurninosas
The
Hippoa
Toki
Kaisha
Ltd.
Cnas, canaletas, chapas, chapas e cinpara veiculos, motociclo, manivelas.
de sub=solos e
Japão
tas metálicas, cimento, concreto, con- na impermeabilização
para-lamas, varas de controle do
canaletas, chapas, chaterraços,
canos,
creto, concreto amianto, concreto isoafogador e acelerador
e cintas metálicas, cimento, conPRORROGAÇÃO
lante, concreto vermiculite, Isolante ver.... pas
creta,
concreto . amianto conC_reto isomiculite, lages de cobertura, massas de
, Termo na 579.777, de 15-2-63
cimento, Placas, tijolos, tijolos-retratá.- lante, concreto vermiculite, blocos' ou
Instituto Medicamenta Fontoura S. .A.
rios, tubos, vermiculite, vermiculite pl....nas epeças especiais de material
São Paulo
isolantes a oase de . terra mie iniuztirlos

; .... /#
Superisol o _,...c. -

composeta com amianto, com cimento e
com concreto, iso:ante, isolante a' base a saber: terra diatomácea, terra ae Ci.
de
de sílica, de magnasia, dá' lã, de. "cocha poli, diatomita e kieselguhr, 'ages
t.
e de vidro, de amianto, - de sílica; dia- cobertura, massas de cimento, t.;olos,
T- O 1',
tomácea, de fibras e asbestos r. para tijolos., refratários, tubos, verm:culite,
f:$
construções, asfalto e, tetas betutnino- vermiculite composta de amianto, com
$or lembrado,
O priieir o aou resfriado
sas empregadas na impermeabilização •concreto e com concreto isolante, iso'noutra dor
de sub-solos e terraços a base de teaa, lantes a base de sílica, de magnésia,
de
infusóriás, tecnicamente de tripoli de lá de vidro, de li de rocha, de araiClasse 3
mito, de' sílica, diatomticea, te saicato
' diatorita e kiesenelguhr
J A PAN de cálcio, de cortiça -e vgainculite, da
Expressão de propaganda
.
- s. . .
Termo n. 9 579.78G, de 15-2-1963
• fibra de construo
Classe 15
Têrmo n. 579.780, de 15-2-63
. Saturnino Pereira
de orcelana, faiança, para adorPratos
. . , ._‘ Classe 31
'Cima" Companhia Industrial' de Ma- no e uso caseiro, aparelhos de 'porcaGuanabara
Composições pré-fabricadas para vedaterial Automobilístico
lana
para
jantar
e,
ppar
chá
e
arteção. impermeabilização e iso_awntos,
São Paulo
fatos de porcelana em geral
forros de amianto, massas para cabila.

PRORROGAÇÃO

-"CIMA"

Termo na 579.785, de 15-2-1963
The klippon Toki Kaisha Ltd.
'Japão

CÓMPANHIA INDUSTRIAL
in MATERIAL AUTOMOSILISTICO
Nome Comercial

rRORROACÃO
•

GlistsSitt Eitni
ist NiPPONEXIKAISlikuro.

• Nome Comercial

NoRd,:at.r.Asou..muss.

Classe 28
Esmeril para afiar ferramentas i outros
rins, não incluidos na classe 46
Termo n.' - 579.787, de 15-2-1963
Indústria de Isolantes Térmicos Ltda.
Guanabara .

« Superisol o
Classe 15
. Indústria Brasileira
Artigos 'de loa, de orcelana, de faiança e de ceramica, para liar caseiro, para
Classe 16
I •'
fins artist:cos, parti adorno, aparelhos Cnas, canaletas, chapas, chapaa e cinpara jantr e pra chá:artefatos de - por- tas metálicas, cimento, concreto, con'
calaria em geral' " 3
creto, concreto ' amianto, concreto iso!

Tèrmes as, 579.792, de 15-2-1963
Indústria de Isolantes Térmicos Ltda.

-

.

a°

?fisgo

'"-n•

ei)fetkike

E EQUIPAI1ECOS DZ SOM
•

'

e 08042

•teu
• --9*,k;;Pmfoets1.0.

' .11/1).1tE
' PO 140

s/e.
DISéQS VIRGENS,RIEWNIC.4

'PRORROGAÇÃO

.---0M,OgiR141

tar e vedar, tarnpõe se tubulações

Guanabara
•

Térmo n.° 579.781, de 15-2-63
"Supersom" Discos Virgens. Eletrnica
e Equipamentos de Som
São Paulo

Tênno na 579.782, de 15-2-63
The- Nippon Toki Kaisha Ltda .
JaPtie

PRORROGAÇÃO

mnFicre

*« Isolamentos

▪

•
TemporaI

Inkiitria Brasileira

Classe I
Classes: 3 e 48
.
Gênero de comércio de Sormácia, dro- Absorventes, acetona. ácidos -ricetatoe,
garia e laboratório de produtos farma- agentes quItnicos para o tra:actento
ceuticos e negócio de substâncias qui- coloração de, fibras, tecicloi, couros it
micas e outros ;Preparados para serem celulose; ¡gila raz, álcool., albumina,
usados na medicina e na farmácia; va:. amimas. alutnen, alvaiade .alvetantes
cina e biocultura par asarem usados nus:riais. altnntnio em pó. amonlaccs
anti-oxidantes, anta,
na medicina e na farmácia; perfuma- antaincrustantes,
corrosivos, anti-detonántes: - -azotato.%
rias e sabão perfumado; preparados água
acidulada para acumuladores,
para a limpesa e conservação dos dentes e cabelos e escovas pari. Os mesmos água oxigenada para fins ndustrials,
amónia: banhos para galvanicação ben•
fins; pentes e outros artigos de
tinas, benzei betumes. bicarnonwo de
' toucador
sódio, de potássio; cal virgem- carvões,
carbonatos,' estalizadores, celulose cher
Termos as. 579.789 à 579.791, de
Pas fotográficas. composições estintores
15-2-1963
Indústria de Isolantes Térmicos Ltda. de incêndio cloro, corrosivos cromatos,
corantes, creosotos: . descorantes, desitv
Guanabara
crustantes: dissolventes; ema:seles toto,
gráficas. enxofre. -éter. esmaltes, esteia.
• Vermiculite Temporal» ratos: tenol, filmes sensibilizantes para
fotogra tias, fixadores. .fluidos para
freios, tormol, fosfatas induçrriais fóta
Indústria Brasileira
foros industriais. Iluotetos. tandantei
para solda: garvanizadores, gelaana para
Classe 1
fotogreas e pinturas. eaz. giiceriaa: 1*
Solventes e dissolventes minerais para aratos
, hidrosulfitosi magnés"i merca.
tintas, vernizes, esmaltes, preparação rio: nitratos; neutralizadores, narocelv.
para o aperfeiçoamento do aço absor- tose; óxidoá.'Oxidaptes, óleos para pia.
ventes, preparaaaaa
cores derivados tura, óleo de 'linhaça; produtõ3 'quIrnt,
s . •;..
•. t
•
a

.1
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cos para impressão, potassa industrial:
papéis emulsionáveis, para a tonagrafia.
papéis de turnesol, papéis heliográficos
t hellocopista, peliculas sensiveis, papéis para fotografias e análises de laboratório pigmentos, potassa, pós metálicos "para a composição de :Mias, preparações para fotografias, produtos para
niquelar, pratear e cromar, produtos
para diluir tintas. prussiatos: reativos,
removedores, reveladores; sap ão nauta,
sais, silicilatos, secantes. sensibilizantes,
sillcatos, soda cáustica, soluções quirniNas de uso industrial. solventes, sulfatos: tintas em pó, liquidas, sólidas ou
pastosas para madeira, ferro, paredes
construções, decorações, couros. tecidos,
fibras celulose, barcos e veículos, talca
industrial, ihiner. vernizes; zarcão
Classe 16
Cnas, canaletas, chapas, chapas e cintas metálicas, cimento, concreto, coa.,
creto, concreto amianto, concreto isolante, concreto vcrmiculite, isolante vermiculite, lages de cobertura, massas de
cimento, placas, tijolos', tijolos-refratários, tubos, vermiculite, vermiculite
composeta com amianto, com cimento e
com concreto, isolante, isolante a base
de silica, de magnésia, de lã, de rocha
e de vidro, de amianto, de sílica, diatomCicea,- de fibras e asbestos para
construções, asfalto e telas betumInosas empregadas na impermeabilização
de sub-solos e terraços a base de terra
de infusórios, técnicarrivite de tripoli,
diatorita • e kiesenelguhr
Classe 31
Composições_ pré-fabricadas ara vedação, Imermeabilização e isolamentos,
forros de amianto, massas para calafetar • e vedar, tampões e tubulações
Têm° n." 579.793, de 15-2-63
Sociedade Gráfica Vida Doméstica
Ltda.
Guanabara

Vida Doméstica
Classe 32
Unia revista
Termo n.° 579.796, de 15-2-63
Sociedade Gráfica Vida Doméstica.
Ltda.
Guanabasa

Revista do Lar
e da Mulher
'

Classe 32
Uma revista

Tênno n.9 579.798, de 15-2-63
Sofal S. A. Sociedade de .Fundiriln do
Alumínio
Guanabara

SOFAL S. A. Sociedade
de Fundição do Áluminio"

Tê:mo n.9 579.803, de 15-2-63
(Prorrogação)
The Seven-Up Company
Estados Unidos da America:

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 579.806, de 15a2-63
Farbenfa14riken Bayer Aktiengesellsch
Alemanha'
•

ANTRACOL
Classe z
Preparados para exterminar' animais
plantas

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Teimo n.° 579.807, de 15-2-63
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellscl
Alemanha •

Termo n.9 579.799, de 15-2-63
Sofal S. A. Sociedade de Fundição do
Alumínio
Guanabara

1.1-AMARO
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço doce.
aço 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 preparado,
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, lárniminas para fechaduras, funis, furadores,
latão em vergalhões. alumínio alpaca,
ligas metálicas. metais em massa, estampados, para soldas, para ligas, limalhas, magnésio, metais nata trabalhados
ou parcilmente trablhados, níquel. ouro
páldio, papel estanho, platina poeira
de zinco, prata. solda, tungstênio,
zinco corrugado. zinco liso e
em fõlha

Classe 2
.
Classe 43
Bebidas não alcoólicas, nãa cereais, sem Preparados para exterminar animais a
plantas
malte que se vendem como refrescos
Termos as. 579.808 c.579.809,- de
Termo n.9 579.804, de 15-2-63
15-2-63
•
(Prorrogação)
Byk-Gulden Lomberg, Chemiche
•Fábrica Gunther Wagner S. A.
brik G. M. B. H.
Guanabara
Alemanha

PRORROGAÇÃO

Eummed

. Classe 1
Substancias e preparações químicas us .
das nas indústrias, na fotografia e ra
análises químicas. Substancis e /metei
rações antl-corrosivas e anti-oxidant
Classe 41
Intlsmt unsrunka
Substancias alimentícias e seus prep
rados, ingredientes de alMentos, e
Classe 17
sências alimentícias, inclusive alimenta
dietéticos .
Para distinguir: Almofadas para tintas,
apagadores de tinta e -lápis, apontadoTêrmos as, 579.810 e 579.811. de
res para lápis, arquivos, atlas do Bra15-2-63
sil, borrachas para apapar tiritas, cane- Byk-Gulden Lomberg, Cherniche Pztas, carimbos, carimbos didáticos, catimbrtic G. M. B. H.
bo manual de relevo para papel, chapas
Alemanha
Têrmo n. 579.800, de 15-2-63
para transferir desenhos por meio de
Sintésia Indústria Química S. A.
perfurações, cofres, copiadores de caraluzinabara
tas, compassos para desenhos. espátulas para cortar papel, esquadros para
desenhos, estojos de tinta, facas para
PRORROGAÇÁO
cortar papel, fitas de máquinas, giz,
globos terrestres escolares, goma preparada para papelaria, humedecedores de
a
SINTSIA
selos, índices para arquivos, lápis, lapiseiras, mapas, máquinas de escrever,
IND. BRAS I LEIRA
máquinas de somar e calcular, marcadoClasse 1
res de livros, papel carbono, réguas de Substancias e preparações quimicas usamadeira e de metal, táboas aritméticas, das nas indústrias, na fotografia e nas
Classe 3
tinteiros e transferidores
análises quirnicas. Substancis e preparações 'anti-corrosivas e anti-oxIdantea
Produtos químicos usados ria medicina
_Termo
n.°
579.805,
de
15-2-63
Classe 41
e na farmácia (marca genérica)
Companhia Monaco — Vinhedos, In-. Substancias alimentícias e seus prepadústria, Comércio, Importação e
Termo n.° 579.80,J, de 15-2-63
rados, ingredientes de alimentos, es
Erportação
A Renovação Magasin Ltda.
sências alimentícias, inclusive alimento(
Rio Grande do Sul
Guanabara
dietéticos

Termo n.° 579.797, de 15-2-63
Paulo de Castro Monta
Guanabafa

Renovação

Página Fechada

Classe 23
Algodão, casimiras, linhoS, eambralas,
setim, sedas, cretone, lã, mim., canhamo, juta, opala, flanelas, ¡usei

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
anuários, albuns impressos boletins, catálogos, edições impressas, folhetos, for.
nais, livro irapressos, oub l ie riatias Impressas, revistas, órgãos le publicidades,
programas radiofônicos e cinematográficos, programas circenses
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P.RETO

fRANCO

Termos as. 579.812 e 579.813, de
15.2-63
Byk-Gulden Lomberg, Chemiche
brik G. M. B. H.
.i'demanba

Tênno n.9 579.802 de 15-2-63
Tumic Malhem Chueri
Guanabara

Agencia Siri a e Libanesa
Classe 33,
'

Classe 42
'
Vinho branco licoroso tnoscatsi

Classe 1
Subátanclas e oreparaçõ.s quinficas usa.
das nas indústrias, na fotografia e naa
análises químicas. Substancis e prepa.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção

1 "fSexia-feirá 24

Termos os. 579.820 e 579.821, de
15-2-63
,.
Classe 41
Substancias alimeraicias e seus prepa- Oleos Dom José S. A. Indústria e
Comércio
rados,. ingredientes de al:mentos, esSão Paulo
isências alimentícias, Inclusive alimentos
"- dietéticos

Tèrmo n.° 579.826, de 15-2-1963
Promianto Figueiredo Indústria e
Comércio S.A.
São Paulo

. rações . anti-Corrosivas e anti-oxidanter

ACID-PAC

'DOM JOSÉ

• Térm •onf 579.814, de 15-2-63
•
(Prorrogação)
Indústria Química e Farmacêutica
Schering S. A. •
Guanabara

INDtrSTRIA BRASILEIRt

INDÚSTRIA BRASILEIRA -

Classe 16
Placas de amianto e papelão de

Classe 41
Oleos comestíveis de origem vegetal
. Classe 2
• PRORROGAÇÃO
Substancias e preparaçbes químicas
usadas na agricultura, a saber: adubos,
ANDROGYNON
para fins agrícolas, bactericidas, ceras
como adubo para o solo. dehunadures,
para enxertos cianamide de cálcio
triiliistr.la,Brasi
adubos artificiais• para o solo, álcalis
desinietantes us.!Jos na agricultura e
na horticultura escórias básicas para
Classe 3 •
adubos, essências para exterminar ant.
um prearado harmónico para combater mais e plantas daninhas, extratos de
as distúrbios das glandulas de secreção quassia para fins horticoias, fertilizanInterna
te. para o solo. formicida, 'guano, .ase
titugos, massas para enxertos, pastilhas
Teimo n. 579:815, de 15-2 .X5
Para destruir insetos. ,reparações para
(Prorrogação)
preservar o solo, preparações para nesIndústria • Química e Farmacêutica
truir insetos. hervas e. plantas dml.
Schering S. A.
abas, sais para fins agrícolas sais para
Guanabara
fins hortícolas, substâncias quirn iras
para destruir insetos, hervas e Marna
PRORROGAÇÃO
daninhas, vesienos contra e veranna.
venenos para insetos e vlsgas
ccaatra lagirtas

ANOXOL,

INDÚSTRIA i3P !,1LEIRA
Classe 16
Placas de amianto e papelão de
amianto comprimido

PRORROGAÇÃO •
4

Classe 3
Preparado farmacêutico para o tratamento da hemorragia feminina
•
, Tèrmo n. 579..817, de 15-2-63
(Prorrogação)
. Indústria Quicnica e Farmacêutica
Schering S. A.
Guanabar a

• PRORROGAÇÃO

Termo n.° 579.823, de 15-2-1963
Promianto Figueiredo Indústria e
Comércio S.A.
São Paulo

Nome Comercial
' Tétano n.° 579.828, de 15-2-1963
Condorsa Comércio e Indústria
Sociedade Anônima
Guanabara

CONDORSA
Classe 16
Materiais -ara Construção

•

Classe 16
Placas de, amianto e papelão de
amianto comprimido
Termo
579_824, de 15-21963
.Câmara 6 Laborde Ltda .
Seio Paulo

zwiegilid

tiodustria &Isnot r4

Produtos químicos para a .déstruição de
animais e vegetais daninhos; produtos
químicos párá preservar anintais
plantas, adubos para terras

PETROtPAC
IIIISÚSTRIA BRASTLE/BA
Classe 16
Placas ? de amianto e papelão de
. amianto comprimido

-

.Tétano n."¡N579.-829, de 15-2-1963
Ed. Geistlich Sohne A G. Fur
Chemische Industrie

•03IDETTE:
Classe 48
Par curnaria, cosméticos, dentifrícios, sabonetes e preparados para o cabalo.
Artigos de toucador e escovas para os
• dentes unhas, cabelo e roupa
Te-ermos as. 579 -.836 à 579.834,
de
15-2-1963
Supermercados Peg-Pag S.A.
São Paulo
• -

PEG-12

INDÚSTRIA BRASIL/ata

Termo n. • 579.825, de 15-2-1963
Protnianto Fiçueiredo Indústria e.
Comércio S.A.
São Paulo

Classe 2

• e Indústria S. A

1111M-PAC

Classes: 1 e 35
Sinal de Propaganda

-

Condorsa Comercio

STEAM-PAd

Termo n. 579.816, de 15-2-63
- - (Prorrogação)
Indústria Química e Farmacêutica
Schering S. 'A.
Guanabara

TRIOGINGX
industria Brasi1e1r4

Termo n•° 579,827, de 15-2-1963
Condorsa_ Comércio e Indústria
Sociedade Anónima
Guanabara
-

Termo n.° 579.822, de 15-2-1963
Promianto Figueiredo Indústria e
Carné-cio S . A.
São Paulo

Classe 2
Preparados químicos para proteger planlas e para exterminar insetos e parasitas
daninhos

i s
- Wiaio áe-19az

III)

•

• Indústria Brasileira

rar desinfetantes, para • adubar., pari(
agitar e- espalhar , palha, para colhes
algodão, para colher cereais, Maquinai(
amassadoras para fina agrícolas,
cortar árvores, .para espalhar, para ca.
pinar, máquinas combinadas para sei
mear e culturar, de desbanar. para cai
tilar. máquinas e moinhos para torram
gens, máquinas; toscadoras, ordenada.
res mecânicos, raladores mecânicos. rol.
los compressores. para a agricultura,
sachadewas, semeadeiras, segadeirak
socadores de terra, tosadores de grama, tratores agricolas, válvulas—para,
máquinas agrIcolas
•
Classe 2
Substâncias' e preparações . químicas
usadas * na agricultura, et saber: adubos,
adubos artificiais apara o solo, álcalis
para fins agricolas, bactericidas, ceras
para enxertos. cianamide de cálcio
como adubo para o solo, detumadores,
desintetantes usados na agricultura •
na horticultura. /. scdrias- básicas para
adubos, essências para exterminar animais e plantas daninhas, extratos de
quassia para finr horticolas, fertilizantes para o solo. formicida, guano,. asseMagos, massas paraaenaertos. pastilhaa
para destruir insetos. preparações "ant
preservar o solo, preparações para Jeatruir insetos, hervas e plantas naiiiIlhas. sais para fins agrícolas. sala para
fins , horucolas, substâncias quimicas
para destruir insetos, 1:larvas e planais
daninhas, venenos' contra e vermine,
venenos para insetos e visgo& a
- contra lagartas
•
'
Classe 9
Instrumentos musicais e suas ' çartes
integrantes, exceto máquinas •
falantes
Classe 10
Instrumentos; máquinas, aarelhos e lua
trechos para a medicina a arte dentai
ria, a cirurgia e a higiene, exceto al
incluídos na classe 54; máquinas, apta
relhos e instalações hospitalares, de exa
purgo e . fins análogos, exceto móvill
dá classe 40
, Classe 11
Ferrameiitas de • atida • espécie, (éxCett
quando asarias de máquinas), feriagma
e cutelari aenl geral; pequenos artigae
de qualquer metal uanclo não de outro'
' classes
Termo a.? 579.835, de 15-2-'1963
• Cia. Farmacêutica Organon do
• Brasil S.A.
São Paulo
"

s•Classe 7
Máquinas e utensaios para serem. usados e xclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e etapilhadores . combinados
arrancadores mecânicos para a gricu ltura. batedeiras para cereais. bombas
Classe' 3
pata adubar, cai fadeiras, carpideiras. Um produto farmacêutico Indicado ta
ceifados para afica, charruas para agri- 'tratamento das afecções bacterianas
enlutara, cultivadoreaa debulhadores,
destocadores, desentegradores, esmagaTèrmo n.° '579.856, de 15-2-193:
,
Laboratórios Lepatit SJ.
dores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquiSão Paulo
nas agrícolas, furadeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
ag ricultura, máquinas insetifugas, máguinsa vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras 'de terra.
indústria Brasileira
máquinas pea4uradoras para a agricultura, máquinas ,de plantar., motochar• r.
ruas, máquinas regadeiras; Máquinas de
Classe 3 .
roçar, de semear. para sulfatar, de
tosqufr, de triturar, de . esfarelar :erra, Um ' proCuto farmacêutico indicado 4
casos de Edemas e 'derrames nas
para irrigação, paraamatar formigas e
cardiopatias
outros insefoe, para burrifar e Nivea&

,POLIURIL
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Wermo n.° 579.837, de 15-2-1963
Laboratório Farmaquion Ltda.
São Paulo

Termo n.° 579.848, de 15-2-1963
Administrações. Reunidas do Brasil
Limitada
São Paulo
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Termo n. 579.853, de 15.2-63
Moinho Fluminense S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

qt*a

'Indústria

cfo

AUTOGOMES -Comercie
Serra Talhada S/A:
Nonie Comercial

'

Termo n..579.858, de 15-2-63
Importaramos Ltda.
Pernambuco
Nome Comercial

Classe 3
tán produto farmacêutico indicado no

tratamento das infecções bacterianas
Termo n.9 579.838, .de 15-2-1963
Dr. José Leôncio Pessoa de Andrade
Guanabara

nano n. 579.857, de 15-2-63
Autogomes — Comércio Serra Talhada
S.A.
Pernunbuco

Têrmo n. 579.859, de 15-2-63
Recap de Garanhuns Ltda.
Pernambuco

St21#

Classe 50 Artigos da classe

Termo n.° 579.849, de 15:2-1963
Drogaria Andradas Ltda.
São Paulo
•

é,ek.
n"-Ç

-C-lasse 41
Farinha de trigo
Termo n. 579.854, de 15-2-63
Moinho Fluminense S. A.
Guanabara

èntr•
clbv

:PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira
•

Cljsse 33
Titulo

Classe 3:
Artigos da classe

Termos ns. 579.839 à 579.842, de
15-2-1963
Cia. de Tecidos J. Monteiro
São Paulo

Termo n.° 579.850, de 15-2-1963
Despachos Marítimos Tuby Ltda.
, São Paulo

-

Termo n. 579.860, de 15-2-63
Metalúrgica Jairzinho Ltda.
Guanabara

Classe 11
Artigos da classe

/TRIDENTE

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 23
Artigos da classe
Classe 24
Artigos da classe
Classe 36
Artigos da classe
Classe 37
Artigos da classe
termos as. 579.843 à 579.846, de
15-2-1963
Cia. de Tecidos J. Monteiro
São Paulo
•

Classe 50
Artigos da classe
Termo n. 579.851, de 15..2-63
Moinho• Fluminense S. A.
Guanabara

PRORROGAÇÃo

Classe 41
Farinha de trigo
Termo n. 579.855, de 15-2.-63
Moinho Flucninense S. A.
Guanabara

VARINHA u TRIGO

Classe 1.
Laca
'. padas fluorescentes de cátodo frio
Termo n.° 579.862, de 18-2-63
Laboratório Homeopático Fiel S.
cão Pari'

Termo n. 579.852, de 15-2-63
Moinho Fluminense S. A.
•
Guanabara
•

PRORROGAÇÃO.

Classe 41
./Sinal de propaganda
Tèrmo n. 579.856, de 15-2-63
Vega Engenharia e Comercio S. A.
. Guanabara

PRORROGAÇÃO

VEGA

Indústria Brasileira
Classe 41
Farinha de trigo

A.

Mensageiro fiel,
da Saude no Lar,

Classe 41
Farinha de trigo

~ai
Classe 36
Calçados

,\n‘/,/,

PIN\
DIA
R ESG°L.

UNDLS'STR I A BRAS I LEI RA.

—Termo n. 579.847, de 15-2-1963
Indústria de Calçados "Pr-Kinhor
Limitada
São Paulo

Termo n. 579.861, de 15-2-63
Attilio Travalloni
Guanabara

PRORROGAÇÃO

JAX

Classe 23
Artigos da classe,
Classe 24
Artigos da classe
Classe 36
Artigos da classe
Classe 37
Artigos da classe

Nome Comercial

Claase 11
Banheiros de ferro esmaltado .
1 j

.3

Classes: 2, 3 e 48
.
Titulo
rfermo n.• 579.863, de 18.2-63
Viuva Antonio J. Fernandes ei Filhos
Ltda.
São Paulo

Luxorvinil
Indústria Brasileirtt
iClasse 1
Para distinguir. Absorventes, acetona.
ácidos; acetamento e coloração de fl.
bras. teçiclos, couros e celulose; água

1790 Sexta-feira 24
raz, alcool, albumina, Banirias, alumen,
alJaiade, . alvejantes Industriais, aluminio em pó, airioniaco, anti-incrustantes,
antl-oxidantes, anti-corrosivos, anti- detergentes, azotatos, água acidulada para
acumuladores, água oxigenada ara fins
Industriais, amnia; banhos ara galvanização, benzina, benzol, betumes, bicarbonato de sódio, de otássio; cal virgem,
carvões, carbonatos, catalizadores, celta
Jose, chapas fotográficas, composições
estintoras de incêndios, cloro, corrosivos, cromatos, corantes, creosotos; dascorantes; desincrustantes, -dissolventes:
emulsões fotográficas, enxofre, éter, 'esmaltes, estearatos; fenol, filmes sensibilizados para fotografias, fixadores, nados para -freios, formol, fos'atos inclusfluoretos, fundentes Para solda;
igalvanizadores, gelatina para fotografias
e 'pintura, giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitos; impermeabilizantes, ioduretos;
lacas; massas para pintura, magnésio,
mercúrio; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos para pintura, óleo de linhaça; produtos
químicos para impressão, otassa industrial, papeis emulsionáveis, paca a fotografia, papeis de turnesol, papeis heliográficos e raliocopista, peliculas sensiveis, papeis para fotografias e análises
,de laboratórios; pigmentos, potassa, pós
metálicos para a composição de tintas,
preparações para fotografias, produtos
para niquelar, pratear e cromar. VO4toa para diluir tintas, prussito; reativos,
removedores, reveladores; sabão neutro
sais, salicilatos, secantes, sensibilizantes,
silicatos, soda caustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sulfas
tos; tintas em pá, liquidas, solidas ou
pastosa para madeira, ferro, paredes,
construções, decorações, couros, tecidos,
fibras, celulose, barcos e veículos, talco industrial, chinesa vernizes; zarca()
Tênmo n.9 579.864, de 18-2-63 Mauricio Janovitan
São Paulo

A Colossal
Indústria Brasileira.

Classes: 22. 24, 28, 41 e 35
Titulo
Têrmos ns. 579.865 a 579.868, le
18-2-63
"Mauricio Janovitch
São Paulo

Sèrninaiià
• indústria Brasileira
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vidros, molas par vedção, ovens, pnos
oleatizados, rolhas, tampões, tubos de
jato, tubos e tubulações para vedação,
uniões de. boi do e de flanges e válvulas
de vedação, tubos para radiador
Classe 23
Tecidos em geral, tecidos para confecttíes em geral, para tapeçarias e para
artigos de caia e mesa: algodão, alpafazendas e tecidos de lã em peças, Juta,
ca, cânhamo, cetim, caroã. casimiras,
jerseyi linho, nylon, paco-paco, percalina, raiai, raion, seda natural, tecidos
plásticos tecidos impermeáveis e tecidos de pano couro e veludos
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
sões, boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, chales, cacheéols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas. ceroulas, cal.
ças de senhoras e de crianças. colarinhos,
cueiros, casacão, dominós. echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantas, meias, maillots; mantas, man.
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos. suspensórios, sou.
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
Classe 32
Almanaques, anüncios, boletins, boletins
impressos, crônicas, jornais, revistas,
-peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofônicos e programas
de televisão.

Maio de 1963

Classe 43
Refrescos e águas naturais e artificiais,
usadas como bebidas, não incluídas na
classe 3
Classe 36
Artigos de vesttiário, de tBda a sorte,
inclusive de esporte e para crianças
(fraldas: cueiors, etc.)
Classe 44
Tabaco manufaturado ou não. Artigos para fumantes, exceto papel
Classe 48
-Perfumaria, cosméticos, dendfricios, sabonetes e preparados para cabelos, ar.,
tigos de toucador e esceivas para dm. tas, unhas, cabeie e roupas
Classe 32
Almanaques, anúncios, boletins, boletins
Impressos, crônicas, jornais, revistas.
peças cinematográficas, peças teatrais,
programas radiofônicos e programas
de televisão
Classe 41
Substancias alímenticias e seus preparados. Ingred,entes de alimentos. Essências alimenticiss
Têmos ns. 579.880 a 57.883, de
18-2-63
Cia. Nacional de Presentes —
"Conap
São Pauis

Classe 14
Para distinguir: Lentes de vidro consine
para óculos para projetos, para coifo!
deiasadores, para faróis, para sinaleis"
de qualquer formtto, ampolas. tubo;
almofarizes, copos, cadinhos. garrafais
frascos, cubetas, hastes, caretas. graus/
mamadeiras, formas para tornos, assas
compoteiras, saladeiras jardinei.
ras, porta-lojas' centro de mesas, pan.
teiros. jarros, cálices, chicaras, prato
:ljelas. bandejas, pires, globos: licorels
ros, vasos, serviços para refrescos,
taças, vasilhames mantegueiras: cápsu.
las, vidraças e pendentes
Classe 23 • 1
Para distinguir tecidos • em geral tecidos paru confecçbes em geral. para
rapeçarsas e pa -3 artigos d. cama
mesa: algodão, cânhaMo, cama. fazeis.
das e tecidos de lã em pt % 39, juts4
linho, paco-pacts rarny. ravon, seda
na.ural. tecidos plásticos, teessos
permeáveis e tecidos de pano couro .
Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira,
batidas. brandy, bitter, cachaça, cerve.
jas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; fernet; genebia ueligtbirra;
gin, gingar; kirsch, kumme.: licores;
maarsquinhos: nestas; pipermitn, ron.
ches;( rum; suco de frutas zum álcsxAs
vinhos, vc.dka e whisxy
Tèrmos ns. 579.884 a 579.887, de ,
18-2-63
Companhia Sapeco Para Comércio g
Indústria
São Paulo

'Termo a.* 579.869, de 4-2-63
João D'Oliveira Junior
Guanabara

Contabilidade Técnica
GUARANIY

,t

PROSSObASÀO
WOUS704/A BAUSitE/PA

.1

Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie.
INDLISWIA 6 f;',4":;r1 FIR,4
cutelaria em geral e outros artigos de
Nome Comercia.
metal, a saber: alicates, alavancas, ar.,
Tênis° n.° 579.870, de 18-2-63
mações para óculos, arruelas, argolas,
Cs'arnoanhia J. L. Flores,. Comércio e aldravas,
armações de cnetal, abridores
Indústria
de
latas,
arame
liso ou farpado, assaLiasse lu
Guanabara
deiras, açucareiros; brocs, bigornas, bai- Para distinguir: Petrechos ortopédicok
xelas, bandejas. bacias, _baldes, bombo- e de pedicura, artigos técnisos de bornieres, bules; cadinhos, cadeados, cas- racha para fins med;cinais, cirúrgicos e
tiçais.• colheres para pedreiros, corren- veterinários de sua indústria e comércie
tes, cabides, chaves, cretnones, chaves
Classe 36
de parafusos, conexões para encanamento, colunas, caixas de metal para Para' distinguir: Meias e calaados para
Classe 10
fins desportivos
portões, canos de metal, cisavas de feninsígnia comercial
da, chave inglesa, cabasóes. canecas,
Classe 46
copos, cachepots, centros de mesa, co- Para distinguir: Graxas e sumas pata
'num° n.' 579.872, de 2.-2-63
queteleiras, caixas para acondiciona- sapatos, lápis para iMpar sapatos, dá
Ibrahim Aluned Sued
dores, distintivos, dobradiças; enxadas,
Guanabara
sua indústria e comércio
mento de alimentos, caldeirões, caçamClasse 49
las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coaenxadões, esferas. engates, esguichos en- Para distinguir: Brinquedos de borras
feitas para arreios, estribos, esferas cha de 'sua indústria e comercio: bolas,
para arreios, espumadatras: formões, bonecas, bonecos, chocalhos, figuras de
foices, ferro para cortar capim, ferro- aves e animais, carrinhos, petecas, uten.
silios domést:cos de brinquedos
lhos, facas, facões, fechaduras ferie co..
muni a- carvão, fruteiras, funis, fôrmas
Têrrno n.° 579.888, de 18-2-63
para doces, freios para estradas de
Casse 33
S. A. Cotonificio' Adelina
ferro,
frigideiras;
gan
rios,
grelhas,
garTitulo de estabelecimento
São Paulo
fos, ganchos paia quadros, gonzos para
Tênmos as. 579.873 a 579,879, de carruagens; insIgnias, limas, lâminas, 2.
18-2-63
coreiroa, latas de lixo, jarra's. inachadi,
Ibrahim Ahmed- Suad
nhas, molas para portas, molas para
., PRORROOAC;AO
Guanabara
venezianas, martelos, marretas, cnatri- ris
...

Companhia J. L.
nomércio Indústria

Classe 31
Tendas, lonas, correias de tóda espécie,
cordoalha e barbante. Materiais de vedação e mangueiras a saber: anéis de
vedação. arruelas de borracha, de cortiça, de couro e de fibra vulcanizada,
barbante de amianto e de algodão, barsacas de campanha, betume para vidraceiros, bolas para válvulas. bichas,
círculos de borracha para 'potes, cordas
de algodão. correias de transmissão,
cabos, calabres, cordoalhas, diafrag.
mas, enzarcias, Ranges, gachetas de
algodão. , anulares, des asbestos. de corda, de arame, de borracha, de couo,
de estopa, de folha -e de ploesbagina,
Classe 42
Juntas para s- vedação, liquides de rechear madeira, lona, mangotes. manguei.. Bebidas alcoólicas e fermen,qdas,
incluídas na classe
ras, massas para calafetar, massai para

ACA"

zes, navalhas: puas, pás, pregos, para- ,
fusos, picões, porta-gelo, p 'seiras porta.
•
•
•
pão, porta-jóias, paliteiros,. panelas; roldanas, ralos para pias, rebites, regado,.
res, serviços de chá e café; serras, ser- .... INPUZT R IA einA5It. E IR sss -

sacarrolhas, tesouras, talheres, talhadeiras, torquezes, tenazes,
Classe 34
travadeiras, telas de arame, torneiras, Para distinguir: Tapetes, cortinas, pas.
trincos, tubos para encanamentos, trilhos sadeiras, capachos. linóleos oleadois .
par aportas de correr, taças, tavessas. encerados, panos para assoalhas s
turibulos; vasos, vasilhames, verrumas •
paredes
zotes, michas,

I

.141.

•

Sexta-feira 24

DIÁRIO OFICIAL ( Seção IR)

dores. distintivos, dobradiaas; enxadas,
enxadões, esferas, engatrs, esguichos enfeitas para arreios, estribos, esferas
para arreios, espumadeiras; formões,
foices, ferro para cortar capim, ferro- tRORR0GAÇA0
lhos, facas, facões, fechaduras, ferro co..
^ABSOLUTA PE2FFSQ10muni a -carvão. fruteiras, funis, fôrmas
ILEISOR 11-112/1DIENT0 REAL
para doces, frdos asara estradas de
JUS
'ECONOLCA
ferro, frigideiras; gaachos, grelhas, garti QUE JUSTIFICA A FRVERENCIA
fos, ganchos para quadros, gonzos para
DAS MÁQUINAS INVICTA-SIM:BOIAI
carruagens; insígnias, limas, lâminas, IL.
NE PERFELÇA0
coreiros, latas de lixo, jairas. machadi, BRASI LEI RA , —
nhas, molas para portas, molas para
venezianas, martelos, marretas, matriClasse 6
zes. navalhas; puas, pás, pregos, paraFrase de propaganda
fusos, picões. porta-gelo, postiras portapão, porta-jóias, paliteiros, panelas; rolTrino n..9 579.890. de 18-2-63
danas, ralos para pias„-ebites, regado..
•
R. Barone & Cla.
• res, serviços de chá e café; serras, serSào Paulo
rotes, suchas, sacarrolhas, tesouras, taIberas, talharleiras, torquezes. tenazes,
travadeiras, telas de arame, torneiras,
PRORROGÁCIQ
A ARAN
trincos, tubos para encanamentos, trilhos
par aportas de correr, taças, t,avessas,
turíbulos: vasos, vasilhames, verrumas

-Tersno n.° 579.889, de 18-2-63
Indústria Máquinas "Invicta S"- São Paulo

Maio de 190 179t

limas, lampiões, latas para comestíveis
e para esac, charneiras 4abradiças,
machadinhas, martelo, pequenas molas,
terragess para peças de mobiliária,
cinzéis, escarnadores, punhais, pás panelas, parafusos, pinos e contra pinos,
castelos, rodinhas roletas, sacarrolhas,
serrotes, ferragens para malas, tenazes e
tesouras
Termo n.° 579.895, de 18..2-63
Cc Cano Erickson Publicidade S. A.
São Paulo

TO PL

fantasias, fardas para mittarese
pais fraldas, galochas, gravatas, goe.
roa, jogos de lingerie, jaq• teta leque
luvas, ligas, lenços, mautós, mela
maiôs, mantas, mandrio, mantilhas:, paa
peugas, pouches, polainas, pijamas; pts.

silo& perneiras. quánonos. regale,
robe de chambre, roupão, sobretudos,

suspensórios, saídas de banho, sandálial
sweaters, shorts,
sungas, atolas g
tiem, siacks, taier, toucas, turbantes
ternos,

uniformes e vestidos

Termo n.9 579.899, de 18-1.63
União Cultural Brasil-Estados Unidos
•
Sá() Paulo

Classe 33
aluai de propaganda
Termo n..9 579.896, de 18-2-63
Mo-fatura de Gravatas e Lenços
Duplas S. A.
São Paulo

Termo n.° 579.893, de 18..2-63
Fábrica de Cigarros Florida S. A.
são Paulo
Classe 33
Sinal de propaganaa

PRORROGACÃO
Classe 31
Fitilhos,corcloalha e barbante

Tenno n.° 579.900, de 18-2-63
Indústria e Ccnnercie
Imaga S. A.
de Móveis

Termo n.° 579.891, de 18-2..63
Farmácia Bergamaschi Ltda.
Paulo

INDÚSTRIA BRASILER

.PRORROGAÇÃÕ.
11111111~4~~~

PULMOGLUTINA
FARAUCIA BERGAMASCNI LTDA.
sÃo PAU10
Ç. 'mujam^
BRASILEIRA
Classe 3
Para distinguir: Uma preparação lar..
maceutica indicada no tratamentó das
tráqueo-bronquites e suas manifestações

fleVS7RI4 68.41LEIR.

Classe 44
Cigarros
Termo /3.° 579.894, de 18 - 2 - 63
Fratelli Maroli fj C. — S. p. A.
Itália

Tèrrno ri.' 579.892, de 18-2-63
Albrecht Hemann • Rantenberg Bottger Para distinguir Ferramentas manuais,
São Paislo
ferrageas.cutelaria e pequenos oragos
'esse 1
de metal comum, da indústria e comercio da requerente, a saber: Tarrachas
e machos para fazer rosca. braçadeiras.
PRORROGACF3
artigos de metal para janelas, portas,
escadas e cortinados, afiadores, aldravas, alavancas, alicates, aurnotollas,
ancinhos, anéis para chaves, chavdros,
tachas, argolas. armações de toldos,
aros, rebites, arruelas, atiçadores azaiIndustrio Braaileira
teimas. lã:minas e navalhas de barbear
brocas, buris, bainhas, baldes, bacias
Ferragens, ferramentas de t...).1a espécie, baImázios, e pontas de
ímra sapatas, bisnagas, porcutelaria em geral e outros artigos de atacadores
bornotetas. botões, puxadores, lorametal, a saber: alicates, edavancas, ar., caspara
cabides e prateleiras, canivemações para óculos, arruelas, argolas, çr•
aldravas, armações de meti, abridores :as, chanfradores, cortadores, cravadode latas, arame liso ou farpado, assa- :Ta cunhos. cabides, cabos, caçarolas,
deiras, açucareiros; broca, bigornas, bal_ cadeados, caldeir8es. canos e tubos.
alças, pegadores, puxadores.
zelas, bandejas, bacias, baldes, bombo. cantoneiras,
cintas para caixotes, coadores, colhenitres, bules; cadinhos, cadeados, cas- res.
cotovelos, cunhas cuspideiras, destiçais, colheres para pedreiras correia- cacadores,
debruns, dedais, enxós, estu, cabides, chaves, cremores, chaves cariadores. elos, enxadas,' escumadeiras.
de parafusos, conexões pari; encana.. espátulas, esticadores espremedores,
mento, colunas, caixas de metal para facas. facões, ferramentas cortantes,
portões, canos de metal, chaves de fen- perfarantes, desbastantes -e alisantes,
da, chave inglesa, cabeções, canecas, foices, furadores, fechaduras, ferrolhos,
copos, cachepots, centros de mesa, co- fivelas, fôrmas para bolos e para calquetéleiras, caixas para acondiciona- 'çados funis. ganchos, gomis/hos abrimamo de alimentos, caldeirões, caçara- dores de latas, lanas, jogos de chaves
las, chaleiras, cafeteiras. conchas,
tne • de parafuso., laminas e Iffibes de serra,
fl

Artino5d

C.'w.se 36
Para distinguir: ravaGta-s. lenços, camisas); cuecas, pijamas, blusas, calças,
Nome Comercial •
cintos, suspensórios, meias, pijamas; co
T.8nno 0.9 579.901, de 18.2-63
lates roupões de banho, shorts, maillots,
Indústria ,e Comérs1
da indústria e comércio da requerente Imaaa S, A.
de Móveis
Termo n.9 579.897, de 18-2-63
São Paulo
Casa "Bel -Piori Lt
São Paulo

r-TORI

.>
<IIVIARZO-11-

S/Á • —IN IrSTRII
R COILIRCIO IIE MÓVEll
•
.

etiman=sil~

Classe 14 -

111

Vidro, cristal e seus arttatos a saber:

abaixa-lut, açucareiros, ampolas para
medicamentos, aquários bacias, bebe
douro., biscoteiras, bernbonieres, bote..
lhas, cálices, candieiros, canudos, chapas, confeiteiras. compoteiras, copos, eia
pelhos, espremedores de frutas, fôrmas,
frascos, fruteiras, funis, garrafas garra.
Iões, globos, jardineiras Jarras Uca.
miras mantegueiras, pires, porta-jarros,
potes pratos. porta-condirnduos queeijeiras, reclamas, recipientes para uso
doméstico, refletores, refratares, saladeiras, saleiros, serviços de vidro ou
cristal para água e outras et.: das, taças
e vidros para janelas e outras ahere' taras
ermo n.9 579.8C18, de 1.8-7.4
.Lyeta
Cheli Ltda
São Paulo
5.1 01
,ER

Sii OPPI NO

Classe 36
Para cRat.eauir: Artigos de vtatisátios
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões. boinas, baba.
doures, bonés, capacetes. cartolas, cara.
puças, casacão coletes, capas, cha ie
cachecols, calcados, chapéus, cintos

inDÚSTRtA edUSILZIRA

Classe .40
Acolchoados pára camas e para da?
vais, almofadas, aparadores, armários"
balcões para venda, para móveis
berços, biombos, cabides, cadeiras, uai'
mas, canapés, canas, colchões, coleh6di
de molas, cómodas, conversadeiras,
atas, divans, enxergões, escabelos,
tantes, gabinetes ee telefone, guardad,
cômoda, guarda-roupa, mesas, mobilia(
de sala de jantar, mobilias de quarto 4
poltronas, prateleiras, sofás e
sofás-cama estofados .
tèreno
579.902. de 18..2-63
Recordati
Laboratório
Farmacológiel
_
S. p. A.

PRORROGAÇÃO

SUPPOSTE FESI,
RECORDAT1 L A BORATORIO
FARMACOLOGI CO 5 p...
CO 0E0510 — ITA LIA

cintas, coccdainações, corpinhos. calaat
de senhoras e de crianças, calções, caf
Zasse
ças camisas camisolas, camisetas. cuecas ceroulas, colarinhos, cueiros; aseaa Para distinguir: Urna preparação IQ
~afalai:ir anti-easciesoldal
rasseoa, chinelos, dominó& ecleeffana
_
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de comunicação interna, campainhas eléT6rmo n.' 579.909, e 18-2-63
tricas, condensadores, chaves elétricas, Nagib Cury Aziz S. A.
Indústria
comuladores, aparelhos tineanatográfi•
e Ceenérc:o
cos.' chassis, bpareinos de cozi:1151e de
São Paulo
som, chaves de tomada, discos, diais,
enceradeiras expremedores elétricos, esrufa", eseerilizadores, fogões, fornos t
„_, MAR COMRRCIO DET
fogaseiros elétricos, aparelhos totográs
TECITOS
ficos. ferros elétricos, fervedores, for.
(:pt -tio Pau l o—Ca pi tal
nos elétricos, fusíveis. filmes reveladoa
aparelhos de freqüência modulada, fos
nógrafos, geladeiras, garrafas térmicas,
Classe 23
interruptores, isaladores, aparelhos de
Titulo
intercomunicação, liquldificadores, lárta
padas, aparelhos de luz fluorescentes,
Termo
n.°
579.910,
de 18-2-63
lustres, lentes, máquinas de cortar e
Comercial
Paulista
de
Vidros
Planos
moer carne e legumes, máquinas fotoS.A.
gráficas e cinematográficas, mostrado.
SãO Paulo
.
res, microfones, óculos, pick-upa. padas, aparelhos de refrigeração, rádios,
COMERCIAL PAULISTA',
refletores; aparelhos receptores de som.
sorveteiras, sereala de alarme, tomadas
DE ureos PLANOS S/A.
de corrente, aparelhos de televisão,
s—
aparelhos para telégrafos sem fio.
'Nome comercial
aparelhos transmissores de som, troca
discos, ventiladores e válvulas
Termo n.° 579,911, de 18-2-63
&Mil° Pieri
Termo n.° 579.905, de 18-2-63
\ão Paulo
Ormonoterapia Richert do Brasil
São Paulo

Têm° n.° 579.903, de 18-243
Pedro Ganev
São Paulo

PLASTIR21
Indástria Brasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes fabri...
cados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias animai: e vegetais: Argolas, açucareiros
armações" para óculos, bules, bandejas.
bases para telefones, baldes, bacias, boi.'
sas, caixas, carteiras.. chapas, cabos
para ferramentas e utensílios cruzetas
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plastico para
baterias, coadores, copos; canecas, •co.
s
!heras, conchas, cestas para pão, cesri
nhas, capas para álbuns e para livros,
cálices, cestos, castiçais para veias,
caixas para guarda de objetos, cartuchos, codores para chá, d2.3 .. ,113 para
pratos. copos e çopinhos de plástico
paar sorvetes, ca.xinhas de piá4tico
para sorvetes, colherinhas, aasinhas
garfinhos de plástico para sorveten turminhas de plástico para sorvetes, discos
de mesa, estojos, estojos ',ara
embalagens de material plástico. embalagens de material plastico para sorvetes, estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites para matam&
veis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, fun,s, formas para socas, fitas
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guao
nições para porta-blocos, g assisares
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas , e legumes, guarnições de material plástico para utensílios e objetos,
guarnições para bolsas, garfos galerias
para cortinas. jarros, laminados plásticos, lancheiras, mantegueiras. malas.
orinóis, prendedores de roupas, pairadores para móveis, pires, pratos, paliteiros. pás de cosarha, pedras pomes artificiais, porta-pão, pulseiras para ralé.glos, protetores para documentos. puxadores- de água para uso doméstico.
porta-copos, porta-fiqueis, porta-noras,
porta-documentos. placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiros, tubos tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas. tipoS de material piás.:
tico. sacolas, sacos. saquinhos vasilhames para acondicionamento, vasos, xicaras, colas a frio e colas não incluídos
em outras classes, para borracha, para
cortutnes, para marcineiros. para sapateiros, para ladros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras oara afiar
esmeril em pedra, em pó, em disco.
eni pasta para afiar, moer e desgastar.
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilhos e adesivos para azulejos.
anéis, carretéis para tecelagem e guarnições de material plástico para indús.
tria textil, colas usàtlas nas -indústrias
Termo n.° 579.904, de 13-2-63
. Claudio Mira
oaraná
•

-II 2.
In dtistria Baej1eja

Classe
Para distinguir: Aspiradores de pó. aparelhosrelhos de gravação, aparelhos de
ar refrigerado, aquecedores, abat-jours.
alto-falantes. antenas, balanças batedeiras, bobinas, binóculos, bules elétricos, chuveiros, coqueteleiras, aparelhos
-

Maio de 1963

ENZICICLIRA
Indistria Brasileira
Classe 3
Associação enimática- antiba:itica por
via oral
•

Termo ri.' 579.906, de 18-2-63 .Trol S. A. Indústria e Comas, o
'
s ão Paulo
-

Classe 28
•
Mamadeira plástica
Termo n.° 579.907. de 18-2-63
Nagib Cury Aziz S. A. — Indústria
e Coitércio
São Paulo

j
PEMAR
k (43 justria Brasileira
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para tapeçaria e para artigos de cama e mesa:
algodão, alpaca, canhamo cetim, caroa.
casimiras, fazendas e tecidos de lã em
peças, jersey. linho, nylon. paco-paco,
percalina, rami, rayon, seda natural, tecidos plásticos, tecidos impernieávels e
tecidos de pano couro, veludos
Termo n.° 579.908, de 18-2-63
Companhia Teatil Samaritana
São Paulo

PRORROGAÇãO -

S AMAR,ITANA

Industria Brasileira

Classe 23
Para distinguir: Tecidos de algodão,
tecidos de linho, canhamo e juta, teciclos de .seda natural e rayon, tecidos
de raral. fazendas e tecidos de lá ou
pelo em peças

nino las 579.916, de 18-2-63
Raul D'Andrea Grisanti
São Paulo
.

a‘kr)11sRtrilaS BÁrN
asiTlreirs.

Classe 6
Máquinas e suas partes . ..nregrp mes Para
fins industriais; máquinas de precisão,
máquinas operatrizes. motores e suas
partes, peças para automóveis não incluídas em outras classts. Alavancas.
alternadores, máquinas amassadeiras,
máquinas amassadeiras barro e concreto, máquinas de abrir chavetas. máPRORROGn
quinas . afiadoras para ferramentas, máE
quinas para arqueação de ,ii,tialagens,
stria Brasileira anéis de esferas para rolamentos anéis
dos motores. autolubrificadores, anéis
obturadores, aparelhos para mistu: a de
Classe 41
Para distinguir: Sorvetes, pós para pu- combustivels de motores e explosão,
dins, condimentos para alimentos e anéis de segmentos. bielas, bombas de
vinagre."
a rcomprimido, bombas lubrificantes.
bombas de circulação bombas de CoesTêrtno n.° 579.912, de 18-2-63
bustiveis para motores, bombas para
S. A. Coton ficio Adelina
óleo, burrinhos. bombas de água e gaSão Paulo
solina para automóveis, blocos de motores, bombas hidráulicas, bombas centritugas. rotativas, de deslocamentos e
8 pistão, blocos centritugadores,
triais para liquidos e pós. cleanatacieiIndastria Brasileira as, hemogenizadores; máquinas brunidoras. caldeiras, compressores, cilindros
câmbios, cabeçotes máquiinas adaptaClasse 34
das na construção e. conservação de
Tapetes, cortinas e panos para, assoa- estrada, máquinas de costura, máquinas
lhos e paredes; linóleos, oleados e centrifugas, máquinas para clarear. claencerados, inclusive para instalações rificar. refinar, misturar e purificar
hospitalares
liuidos e pós maquinas compressoras.
máquinas classiScadoras, .rnáquinas , caTermo ts° 579.913, de 18-2..63
tadoras, máquinas de centrar, máquinas
João Diniz Corrêa
para cortar, corburadores. carter de embreagem. carter de motor, cubos de
placas de embreagem, caixas de lubriCILTBE 1)3 SENHOR
ficação, diferencial, distribuidores de
Paulo—Capital
gasolina, dispositivos de arrannue, máquinas deserapalhadoras, máquinas debulhadoras. descascadoras., espumadeiClasse 33
ras, embreagens, engraxadores, centriTitulo
fugas, máquinas ensacadoras, elevadoTermo n.° 579.914, de 1g-2-63
ras: esmeris exaustores para forjas. enJoão Diniz Corrêa'
genhos de csna espremedeiras para
São Paulo
manteiga, enbrenagens, engrenagens
para mancais. engrenagens para cremaleira, engrenagens de comando das
CRUZ 10 SENHOR
eixos de transmissão, direção,
Rio de Janeiro? Este— válvulas.
elevadores hidráulicos, engrenagens
da Guanabara,.
multiplicadoras, guindastes, guindaste
para caminhão. 'rezas, máquinas para
-lasse 33
furar, geradores. guinchos de rosca
Título
sem fim, guinchos de segurança, guinTermo n.° 579.915, de 18-2-63
chos de transporte aéreo, gazeiticadores
Irmãos Miou° Limitada
de liquidos- combustíveis, geradores de
aio Paulo
eletricidade, juntas universais para condutos dágua de motores ç máquinas.
a frio e a quente para aço c- outros
.PRORROGAÇIO
metais,. lançadeiras, máquinas de lavar
roupa e pratos. 'máquinas batedeiras.
para brocas, motores elétricos.
Irxdx1Ptria Brasileirk mancais
máquinas operatrizes MálltIt q a$ misturadoras de barro e de concreto, más
Classe 46
quinas borracheiras e atesteis. máquiAmido alvejantes, anil, árjua de lava; nas frigoríficas; 'ffioinlibes para' Cereais,
deka:, água sanitária, cera para a ? soa- maquinas para Malharia. rneadeiras, má••
t

s

I

2

Ao-

lwaR0040

1DELINI

InclYisIrPaRBilals'iliefr)zra

lhos, detergentes, esonjas de aço, 169.
foros, lixivia, lixas lã de aco. pomadas oaar calçados, palha de aço, pra.,
parados para po':r e limpar end-zr is,
vidros, rnetis e objetos, panos para po.
!ir e para limpêsa, anos de esmeril e
material, abra , vc.s ernpreg.i io na uni..
pesa de metais e objetos, sabões em
geral, sabões em pó, em flocas, saponácaos, velas. e velas a liaça de
estearina

LANCEIRO

DIÁRIO OFICIAL : t (Seç 'ão III)

Sexta-feira 24
jaulnas para movimento de terra má.
r-guinas de rotular. martelos a* vapor,
motores de combustão. interna. elétricos
10 a gás, motores para bicicletas e motocicletas, multiplicadores, Molas para
, máquinas, molas para 'válvulas, macacoa hidráulicos, magnatas de ignição,
mandris, pedais de alavancas de embreagens, planetárias de paraausos sem
•fim e de rodas, pentes quando .parte
de máquinas. rolos para estradas e im•
pressa°, pistões de motores, pinhões,
prensas, máquinas pulverizadora& ;dali= de mesa, placa para toma, polias,
redutores, rolamentos. ailenciosos, segmentos de pistão, serras mecânicas, serras hidráulicas., searas de fita, maquia
sia' secadoras, máquinas 'para serra, máa
spar/Ra salgadeiras para manteiga, teares, turbinas, tercedeiras. máquinas para
, tecidos e tapeçarias, máquinas para
Indústria de tecidos, temouras rotativas,
máquinas para soldar. tõrnos mecânicas.
tórnos de revólver. máquinas urdideiras, tuchos e valvulas, vaivulas. de
- motores, vlbraquins, velas de ignição
para motores. VentOillUS, maquinas
Ventiladoras e ventiladores 'como parte
de maquinas

Termo n..9

579.920, de 18-2-63
Confecções Modastil S. A.
Sao Paulo

Ntráo cie 19'63 174

ras, saladeiras, saleiros, serviços para
refrescos, serviços para frios, chá e
jantar, travessa,: talhas, taças, tojelas,
vasilhames, vasos sanitários, xícaras
Tarrnos as, 579.925 e , 579.926, de
•
18-2-63
• Cerâmica ""zSuzano Ltda.

131E3E"
•IND. BRASILEIRA
•
•

•
Classe 8
Velas e filtros para água e outros
líquidos

Classe 36
Artigos da. classe .

..

Termo n.° 579..921, de j 8,2 -63
Cia. Lithográfica Ypiranga
São Emito
- .
•

. .

141i1 le,••.{.11
51141-4401144 LOW ilt.1 n

Classe 38
Artigos da classe
Têrtn-O n.° 57§.922, ' de_ 18-2-63

Termo n.° 579.917, de 18-2-63
David Goldenstein
São Paulo

Classe 15
Artigos da classe

.

Têrcao n.° 579.927, de 18-7-63
Teofilo Bouça de Castro
São Paulo

"T.

ImOVEIS

SÃO PAULO

Classe 33
Título de Estabelecimento

requeijão, roscas, sagro, salames, semo-

lina de trigo, sopas enlatadas, sucos de
frutas, salsichas, sal, toucinho, tremoços,, tirgo, torta, torrões, torradas, tasuaras, tapiocas vinagre e aarqu5o
Termo n.° 579,931, de 18-2-63
_ Cal Fortaleza S. A. -São Paulo
/

\ \

11IFE:À L'fORTALEZA
•

stol,,

Nome comercial

.•.ca
• ,""t

Termo n.° 579.932. de 18-2a63aa
Cal Fortaleza S. A. aaaa
Sao Paulo

FOR TALEZ Al.
Classe 50
p
Nerne Comercial

1 1.

.•,
.Têrmo ri." 519.933, de 24-63.i-

Companhia Prada indústria e CoMéacla
São Paulo

Termos as, 579.928 e 579.929, de

18-2-63
Cerâmica Suzano ,Ltda.
a

Jorge Simões Teles
Guanabara

CERAMICA. MANO
IND. BRASILEIRA

Classe 15
Artigos da classe
Classe 8
Velas e filtros para liquidos

Classe 36
Para distinguira Aventais, blusas, blua
sões, boinas, botas, babadouros, casam
coa. coletas, capas, cnales, cacnecois,

calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calçôes, \ camisas, camisetas. camisolas. cuelas, ceroulas, cal.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
INDUSTRIA BRASILE1RA •
cueiros, casacào, dominós, echarpes,
fraldas. galochas, gravatas, gorros, jaClasse 36
quetas, luvas, ligas, lenços, leques, Casaquinhos, sapatinhos, luvas e toumanais, meias, emalais, mantas, man- quinhas de tr1cO, fios de linha, lã e
drião, malhas, palèt6s, palas, penhoar.
helanca, para bebes e crianças
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas. _pijamas, Ranhos. robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
tiens, tailleurs, toucas e vestidos

Têrnic, n.' 579.918, de 1S-2-63
- rjampagnie Des 141r1rr-s.
Franca

PR OR

ROGAÇXO

Termos as. 579.923, de 18-2-63
Cerâmica Suzano Ltda.
São Paulo

P E3ERL I"

IND. BRASILEIRA
Classe 8

!VS

Casse 8
Artigos da classe
Têrtno n.° '579.919, de 18-2-63
Cursi
Bernardini
São Paulo
•

•

PRORRongio

Velas e filtros para água e outros
liquidos
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de porcelana,
faiança, barro e terracota louças vidra-.
das para uso casêiro, adornos, fins ar-.
tisticos e instalações sanitárias; artefatos
de-cerarnica para uso caseiro, adornos e
fins artísticos, alguidares,. almofarizes,
assadeiras, barris, bules, bidês, bacias,
bebedouros, biscoiteiras, bombonieres,
andelas, anheiras; copos. consolos, cal-

deirões, cântaros; cadinhos, cofres,
cubas. compotairas • cornadores para aves,

caçarolas: canecas, centro de mesa, descansa-talheres, gscarzaÊiras, fórtnas, filtros, graus, globos, z..' t-. jardineiras,

licoreiros, leiteiras, lavatórios, mante•

,;• i • t

^

Frase de propaganda

•

I gueiras. moringâs,-tnolheras. nichos, pl.; ká, pratos, pães. .p-tus aara ornatos,
; aias- OM S POr1J.- MaS, ames, porta1 toalhas, porta-papéis higiênicos sopel-

industrie Brasileira •

Têrcno 11. 9 579:930, de 18-2-63

•
Classe 36
Chapéus, carapuças e boinas de lã e de

"5 INZ AL"

Termo na 579.934, de 18-2..63
Companhia Prada Indústria e Comercio
Sáo Paulo

Antorao Ferreira. do 'Nascimento
São Paulo

o

pêlo

IND. BRASILEIRA
Classe
Para distinguir: Amendoas, araruta, al-

piste, avelã, amido, ameixas, azeites,
açucar, azeitonas, aveia, atum, amenIND.BRUILEIRA,
doim, alhso, balas, bombons, biscontos,
bolachas batatas,' bananada, bolos, baClasse 36
.
calhau, banha, canela, chouriço, chocoe boinas de . 16.Iates, caramelos, coalhada, camarão, car- Chapéus, carapuças
pêlo
nes, carne de baleia, confeitos, cacâu,
cereais; cebolas, creme de leite, creme de
Termo n." 579.935; de 18-2-63
milho, condimentos, crustáceos, chá, cra- Companhia Prada Indústria e Comércld
vo, café, cangica, côa), castanhas, coSão Paulo
minho, cangtquinha, conservas alimentícias, doces, drops, figada, frutas: fru.
tas secas, frutas em caldas, frutas cristalizadas e frutas 'compotas, féculas, figo,
u.tr3e Br•el ¡alta
fermenta, farinhas, fava, farelo, fubá,
Classe 36
gomas para mascar, geleias, goiabada, Chapéus, carapuças,
boinas da lá e
gorduras, grão de bico, glaces, glicose,
pelo
baunilhas, extrato para doces, extrato
de tomate, ervilhas, enxova, extrato de
Termo n.° 579.938, de 18-2-63
carne, flocos, essencias para balas, doCasa de Ferragens mérica Ltda.
ces e alimentos, gelatinas, granulas. herSão Paul
va doce, linguas, linguiças, leite, lombo, leite condensado, leite em pó. leguAME RICA
mes, lentilhas, lagosta, mel, marmeladas,
mortandelas, manteiga, mastarda, marisDAS'
co, moluscos, molhos, margarina, massas de tomate, melado. nós-moscada,;
(
óleos ,comestíveis, ostras, paios, passeTINTAS
guta, peixes pescada, pickles, patês,
patiams, pós para pucans, pralinés, pães,
pimenta, presuntos, polvilho, queijos,
cadrera de milho, rações balanceadas
de Estabelechn
' ento

ANTILOPE
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•
Têrtno n.° 579.937, de 18-2-63
Casa de Ferragens América Ltda.

• São Paulo
•

,•

AMÉRICA

(Industria Brasileira

Casse 1
•Substâncias químicas usadas em geral
nas indústrias: Acetato de chumbo acetato de cobre, acetato de amôneo, acetato de potássio, acetato de sódio, acetato de zinco, ácido arsênico, ácido 'forfórico, ácido picrico, eido bórico, ácido
oxálico, ácido munaiico, ácido nítrico.
ácido acético, ácido fênico, ácido sulfúrico, ácido creimico, ácido tânico,
ácido citrico, ácido sálicilico, ácido
benzólco, acetanilicra, acto!, água oxigenada. albaglina, albuminato de ferro,
argonina, argirolarsoniato de ferro, arseniato de potássio, arseniato de sódio,
antimôneo metálico, aloina, amoníaco,
arenal, aristol, acetanilida, acetato de
chumbo, bálsamo do Parti, bi-cloretos
de mercúrio, til-cloretos, bi-iodureto
mercúrio, bi-fos'ato de cálcio, bi-carbonato de sódio, borricinas porato de
sódio, benzolnaltol, benzoato de mercúrio, bismutos em bicabornato de potássio, breu F F cafeína, cal virgem, carbonato de cobre, carboanto
cálcio, carbonato da magnésio, carbonato de magnésio, carbonato de -sódio,
carvão vegetas em pó, carvão ativo,
easeinato de sódio, carvão animal. -eianureto de mercúrio, citrato de cafeína,
citrato de ferro, citrato de prato, citrato de potássio, cloreto de amônio,
cloreto de cal, clroeto de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de sódio,
cloreto de potássio, colargol, colódio
elástico, cremor tártaro, cuprol, citrato
de ferro e quinino, citrato de ferro ver.
de, carbonato de bário, cloreto de bário, carbonato de amônio, cloreto de
zinco, cloreto de cálcio, carbonato de
potássio, carbonato de manganês, diuretina, diatermina, dermatol, enxofre
em pó. estearato de zinco, estearato de
magnésio, estearas° de "alumiai°, erixo,
fre dourado de antimônio, essências de
gemenol, essência de eucalipto, fonosaiormol, fosfato de ferro, fosfato -de
tricalcio, fosfato de potássio, fosfato de
sódio, fosfato de amôneo; glicerina, "glicerofosfato -de magnés, glicerofosfato
sódio, hennitol, hemoglobina em -pó,
lodo metálico, iodureto de chumbo,
iodureto de arsênico, iodureto de prata
iodureto de enxofre, ichitalbina, ichitiofOrmio, ichitiol, iodureto de potássio.
lactofosfato de cálcio, lecitina, lactato

'de. sódio cristal. Soda cáustica, tintas,
vernizes, thinner, esmaltes, anilinas, tintas para calçados e capotas de automóveis, fluidos para freios, emolientes
para remoção de atas aplicadas, água
raz, álcool, alvaiac:a, secantes, corantes minerais para uÁrs nas indústrias,
• absorventes, benzina, lanolina, composições para impermeabilizar tecidos e
couros
Terrrio n.° 579.939, de 18,2-63
Ciai Gaspar Garpariani Industrial
São Paulo

P.ORMEN
Industria Brasileira
Classe 23
Tecidos de linho, alpaca, tropical, lã,
casemira, algodão, rayon, nylon
Têrmo n.' 579.940, de 18-2-63
Representações Técnicas Multado Ltda.
São Paulo

MULTBDO
Industria Brasileira
C iacsasse usadas
1
Substâncias qUiinl
em geral
nas indústrias: Acetato de chumbo acetato de- cobre, acetato de_ arruine°, acetato de potássio, acetato de sódio, ace•tato de zinco, ácido arsênico, ácido fosfórico, ácido picrico, eido bórico ácido
oxálico, ácido muriatico, ácido nítrico,
ácido acético, ácido fênico, ácido sulfúrico, ácido crennico, ácido tânico,
ácido cítrico, ácido salicilico,- ácido
benzóico acetanilida, actol, água oxigenada. albaglina, albuminas° de ferro,
argonina, argirolarsoniato de ferro, arseniato de potássio, -arseniato de sódio,
and:nane° metálico, aloina, anioniaco,
óleo, anéis para facilitar o arranque
dos motores, anéis Obturadores, anéis
de sgmento, auto-lubrificadores, aríetes,
aparelhos para mistura de combustíveis
de motores a. explosão, máquinas amassadeiras, máquinas amassadeiras de concreto e barro, máquinas de abrir chavetas, máquinas afiadoras para ferramentas de corte, máquinas para arqueação
de embalagens, máquinas de atarrachar,
batedeiras.--bielas, braços, burrinhos, blocos de motores, bronzinas, blocos, barras, ombas de ar comprimido,. bombas
de circulação, bombas de combustível
para motores, bombas de oleo, bombas
de água e gazolina para automóveis.
bombas, bombas hidráulicas. bombas
centrifugas, rotativas de deslocamento e
a pistão, bombas elétricas, bombas paralíquidos, para pressão hidráulicas e para
compressores, bombas elétricas para

de cálcio. magnésia hidratada, mentol, pneumáticos, máquinas bruutdoras, mámercúrio vivo, nitrato de chumbo, ni- quinas para bordar, máquinas betoneitrato de sódio, óxido de ferro, óxido' de ras, cruzetas, cilindros, câmbios, cabe-

magnésio, óxido de zinco, oxiodurato çotes, camisas, carter de embreagem.
e bismuto, oxidoanureto de mercúrio. carter de motor, comutadores, cubos de
pirosfof ato de sódio, pedra únie s_per- placas, de embreagem, culatra de 'cilincloreto de ferro. perborato de 'sódio. dros do motor, -caixas de lubrificação,
peroxido de magnésio, peroxido de zin- carburadores, cabeçotes de cilindro.
co, prota-iodureto de mercúrio, protal- -coroas, cadelas, cadeias, cortantes
col. proroxalato de ferro, sulfato _de para entalhar canos, máquinas de cosamónio, sulfat ode cobre, sulfato de tura, máquinas adaPtadas na construção
Ferro seco. , sulfato de magnésio puro e conservação de estradas. corte de
em pó, sulfato de sódio, sul 4ato de zin madeira e correos, máquinas para cortar
co, sulfato de sódio, sulfato de man- e moer carne e legumes, máquinas clasganês, sulfato de potássio, sulfato de sificadoras, máquinas' de centrar, mábarium, sulfato de assitimOneo, sulfato de quinas para cortar, máquinas compresferro, sulfato de potássio, salicilato de soras, carretéis, máquinas cravadeiras,
magnésio, salicilato de sódio, salicilato carneiros hidráulicos, máquinas para
• de mercúrio, salipirina, tanalbino,' ta- fabricar cigarros, máquinas para tirar
nino, tártaro de ferro e potássio, tár- cortiça, distribuidores de gasolina, distaro de potássio 'e sódio, tanigênio, te- positivos de arranque, diferencial, disporcbentina, veneza, teobromina, úrea sitivos de ignição elétrica para motores.
cristal puro, uretana, sabão neutro, 'dínamos, dragas. desnatadeiras para
Mee• sulfaricInado, anelantes t sulfato manteiga, discos, desfibradores de cena

e forragem, máquinas desenapalhadoras,
máquinas debulhadoras, descascadoras,
máquinas distribuidoras de concreto e
barro, espuladeiras, eixos de direção,
eixo de' iram:uns:são,' embreagens, engraxadores, centrífugos para iodas, engenhos de cana. expremedeiras para
manteiga, engrenagens para eixos de
manivelas, engrenagens de parafusos,
sem-fim, engrenagens de distribuição,
engrenagens multiplicadores, elevadores,
hidráulicos, escadas rolantes, esmeris,
espulas, máquinas encanatórias, máquinas ensacadoras, elevadoras máquinas
de esculpir, máquinas para estaleiros,
máquinas de estampar, máquinas de esticar, maquinas para escavação de terra,
máquinas para extração de óleo, filtro,
filtros para óleos, foles de rorjas, máquinas para furar e centrar, fornos para
tratamentos térmicos, máquinas de fabricar papel, máquinas para o fabrico
de fumo, máquinas para fabricar gêlo,
máquinas para fabricar telas de arame,
guilhotinas, guindastes, geradores para
corrente continua e 'alternada geradores de eletricidade, gazeificadores de
líquidos combustíveis, guinchos, guarnições, máquinas de impressáa. máquinas
insufladoras, juntas universais para condutos de água de motores e máquinas,
laminadoras a frio e a quente para aço
e outros metais, lançadeiras lubrifica.
Máquinas' de lavar pratos e roupas.
máquinas fixadoras. macacos. mancais,
motores elétricos, mineração meadeiraa,
martelos mecânicos, moinhos para ca..
reais, mearocas, motores de combustão
interna, motores diesel, macacos para
Mocas, macacos de roscas, ie parafusai
e hidráulicos, mancais de toletes molas.
Er agnetos para motores, molas ignição.
mecanismo impulsionador io cliferene:al
multiplicadores," máquinas m,sturadoras
de barro e concreto, máquinas para tna...
lhana, máquinas para movimento de
terra, máquinas para moldagem pinh6as
de motor: politrizes, prensas, punções.
plainas de mesa, plainas, Iirnadoras,
placas para tornos pontes smantes, pi-.
nos, limadoras, pedais de alavanca de
embreagens, planetárias de parafusos
sem-fim e de rodas, polias máquinas
operatrizes, máquinas para ol aria, máquinas pulverizadoras.- má.luinas para
polir, receptáculos, rolos, roletas, resarena!, aristol, acetanilida acetato de
chumbo, bálsamo do Perú, bi-cloretos
de mercúrio, bi-cloretos, bi-iodureto de
mercúrio, bi-fos 4ato de cálcio, bi-carbonato de sódio, • borricina, porato de
sódio: benzolnaltol, benzoato de mercúrio, bismutos em bicabornato de potássio, breu F. F., cafeína, cal virgem, carbonato de cobre, carboanto , de
cálcio, carbonato de magnésio, carbonato de magnésio, carbonato de sódio
carvão-- vegetal em pó, carvão ativo.
caseinato de sódio, carvão animal. cianureto de mercúrio. citrato de cafeína,
citrato de ferro, citrato de prato, atraso de magnésio, cloreto de sódio,
cloreto de cal, clroeto de cálcio, ciocloreto de potássio, colargol, colódio,
trato de potássio, cloreto de' amônio,
elástico, cremor tártaro, cuprol, citrato
de
, ferro e quinino, citrato de ferro verde, carbonato de bário. cloreto de bário; carbonato de amônio, cloreto de
zinco, cloreto de cálcio, carbonato de
potássio, carbonato de manganês diuretina, diatermina, dermatol, enxofre
em pó. estearas° de zinco, estearato de
magnésio, eitearato de, aluminio, enxofre dourado de antimônio, essências de
gemenol, essência de eucalipto, fonosalil, formol, fosfato de ferro, ; fosfato de
tricálcio, fosfato de potássio ; fosfato de
sódio, fosSato de amôneo, glicerina, gliostoíoslato de assoada, limerofosfato de
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sódio, hermitol, hemoglobina em pó,
iodo metálico, kir:lures° de chumbo,
iodui.etot de arsênico, lodureto de prata,
iodureto de enxofre, ichitalbina, ichitios
fórmio, ichitiolt iodureto de potássio,
lactofosfato' de cálcio, lecitina, lactato
de cálcio„ mágnésia hidratada, mentol,
mercúrio vivo, nitrato de chumbo,
trato de sódio, óxido de ferro, óxido de
magnésio, óxido. de zinco, oxiodur:ato
e bismuto, oxidoanureto de mercúrio,
pirosfofato de sódio, pedra Cum, per.
cloreto de ferro, perborato de sódio,
peroxIdo de magnésio, peroxido de tia-,
co, protá-iodureto de mercúrio, protalcol, proroxalato de ferro, sulfato de
amanha, sulfat ode cobre, sulfato de
ferro seco, sulfato de magnésio puro
em pó, sulfato de sódio, sul'ato de zinco, sulfato de sódio, sulfato de manganês, sulfato de potássio, sulfato de
barium, sulfato de antimôneo, sulfato de
ferro, sulfato de potássio, salicilato de
magnésio, sallcilato de sódio, salicilato
de mercúrio, saliplrina, tanalbino, tanino; tártaro de ferro e potássio, tártaro de potássio e sódio, tanigénio,
rebentina,, veneza, teobromina, área
cristal puro, uretana, sabão neutro,
óleo sulfuricinado, maciantes e . sulfato
de sódio cristal. Soda cáustica, tintas,
vernizes, thinner, esmaltes, anilinas, tintaá para calçados e capotas, de automóveis, fluidos para freios, emolientes
para remoção de tintas aplicadas, água
raz; álcool, alvaiade, secantes, corantes minerais para uso nas indústrias,
absorventes, benzina, Janolina, composições para impermeabilizar tecidos e
couros
Termo n.9 579.941, de 18-2-63
Comércio e- Indústria Hollo Ltda,
São Paulo

XI — COLA
—,
Industriai Brasileira'
Classe 28 .
Colas e adesivos etn geral
Termo n.9 579.942, de 18-2-63
Eduardo Carreiro •
Bahia

PRORROGACAO

Classe 42
Artigos da classe
Termo n.° 579.943. de 18-2-61
Casa do Fazendeiro Ltda. '
Minas Gerais

rtiOliF(OGAÇA0
CASA DO IPAZENDEIRO LTDA.
N(*11€ Comercial

(
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•
Trino a.° 579.944, .de 18-2-63
Vidraçaria Santa Rosa Ltda.
Paraná'•

Termo n:á 579.951, de 18-2-63
Pedregal Filmes Ltda.
GUanabara •

Classes: 14 e 33
•
Titulo
Temo n.° 579.945, de 18.-2-63
Toyota Sulpar Ltda.
Paraná

iSULPAk

RÁDIO PORTÁTIL
Classe 32
Artigos da classe
•nono n.° 579.952. de 184-63
•
Richard J. Gorian
Guanabara

Classe 21
Veículos e suos partes integrantes
Térmo n.° 579.946, de 18-2-63
Rachmil Gru.szkowski
Rio Grande do . Sul

CASA BELA)

INSIA
..
Classe 1
Tintas em geral
Tõrmo n.9 579.953, de 18 2-63 .
Maveroy Industriais Frigarificos S. A.
Rio de Janeiro

Classe 50
Impressos
Termos ns. 579.948 e 579.949, de
18-2-63
Indústria e Comércio Incomex Ltda.
Paraná

ECOEI.
`indústria

I3rasile1r3,

•
Classe 6
Máquinas de lavar louça
Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos ele-;
tricos e eletrônicos, aparelhos de utilidades domésticas, acumuladores para
frigeração, aspiradores de oo. sonecadores, aparelhos -Se ar refrigerado, aparelhos de luz Fluorescent a e aparelhos
de comunicação interna, bules elétricos,
baterias,, balcões frigorificos, balanças,
batedeiras, condensadores comutadores
campainhas elétricas, chuveiros elétricos. cogueteleiras., diseos gravados, estufas, enceradeiras, expremedoi es elétricos, fornos elétruos, ksrros elétricos de
engomar ç passar, tia; fonogra 4os fogareiros elétricos fervedores,. formas
elétricas, máquinas lotograficas. geladeiras, garrafas térmicas, liquidificadores
elétricos, microfones, refletores. relógios,
regadores autenuaticos, resistências elétricas, radio coniugado ou não com tonogra tos. panelas elétricas soquetes
sorveteiras, seresaa de alarme transfermarlOres, telefones, termome .ros, televisores, válvulas, ventiladores
• perfilados e eletrodos •

Classe 8
Aparelhos de ar refrigerado e condiciodos. aparelhos* fotográf; cos, acendedcres automáticos, aparelhos &tarazadores,- alto falantes e amplificadores
de som, bebedouros de água refrigerados, balcões frigoríficos, balanças, barbeadores elétricos, condicionadores de
ou automáticos de voltagem, exaustores, extintores de . incêndio, 'estufas, fogões à lenha, ' à gás. elétricos ou a
querozéne, gravadores de som e de imagens, isqueiros, irradiadores de !rio ou
calor, lavadoras de pratos e talheres
lavadoras de roupas, máquinas de lavar roupas, máquinas de secar e passar
roupas, microfones, refrigeradca!es domésticos, comerciais e industriais resistências elétricas, resfriadores, relays
(relés), reguladores de voltagem, rei ri-geradores. a compressão e. absorção,
sorveteiras elétricas, transformadores de
voltagem, termostatos, torneiras de
compressão, ventiladores elétricos da
mésticos., comerciais e industrias
Termo n.° 579.954, de 18-2-63
Vistorio Marçolla Filho
Minas Gerais

PRORROGACAO

Térino
59.950, de . 18-2.-63
Ipac •—• Indústria Paranaense de Arte-.
fatos ri,: Csniento Ltda.
. • Parápá
•'
r)l

1

.1

•
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t
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Termo n.° 579.955, de 18.2-63
para revestimentos e trutros usos nas
Panificadora -Nova Pão de Ostro Ltda. construções, persianas, placas para paSão 'Paulo
vimentação, peças ornamentas de cimen.:
to ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parquetes,
portas, portões, pisos, soleiras para por.
tas,.tijolos, tubos de concreto, telhas, taClasse 41
Açúcar, balas, bombons, biscoitos, bo- cos, tubos de ventilação, tanques de cilachas, bolos, chocolates, caramelos, con- . mento, vigas, voamentos,
servas, massas alimentícias pies, fariTérmo n.° 579.961, de 18-2-63a
nhas alimentícias, raspas, f é .".flas, gra- João Henrique José Dotningues, Suasnulos, flocos, amido, doces, fritas mor.,
. sor, Maximiano José Dceningues
tadela presunto, roscas, salame e
Portugal
•
sorvetes

PEG

Classes: 12 e 36
Titulo

;‘)ROVIP4CI11.

•

'Térmos os, 579.956 a 579.Q60, de
18..2-63
Supermercados Peg-Pag S. A.
São Paulo

Tndustrià

Termo n.° 579.947. de. 18-2-63
Imobiliária Prov:ncia Ltda.
R:o Gra.nde do Sul

4

Nova Pão de—aitro,
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Indústria Brasileira

Classe 12 .,
Argolas. agulhas de metal para crochê,
para tricô. máquinas de costura e para
bordar, alfinetes de metal, botões para
roupas, canutilhos, colchetes, dedais, fivelas. fechos corrediços, grifas • para
enfeites
Classe 13
rnalheria e artigos de metais preciosos,
semi-preciosos e suas. imitações, usados corne adornos ,e não incluídas em
outras classes; - pedras preciosas •trabas
ihadas e suas imitações
Classe 14
Vidros, cristal e seus artefatos não
incluídos em outras ciasses
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de porcelana,
faiança, barro e terracota louças vidra..
das para uso caseiro, adornos, fins artisticos e instalações sanitárias; artefatos
de ceratnica para uso caseiro, adornos e
fins artísticos, alguidares. altrofarizes,
assadeiras, barris, bules,. bidês, bacias,
bebedouros, biscoiteiras, bombouiieres..
andejas, anheiras, copos, consolos, caldeirões, cântaros, cadinhos, cofres,
cubas,cornpoteiras comedores para aves,
caçardlas, canecas, centro de mesa, descansa-talheres, escarra deiras, fôrmas, filtros, graus, globos, jarras, Jardineiras,
licoreiros, leiteiras, lavatórios, mantes
guelras, moringas, molheras, nichos, pires, pratos, pilões, pratos para ornatos,
pias, pinos, pOrta-joias, potes, portatoalhas, porta-papéis higiênicos sopeiras, saladeiras, saleiros, serviços para
refrescos, serviços para frios, chá' e
Jantar, travessas, talhas, taças, toldas,
vasilhames, vasos sanitários. xicarasClasse 16
Para distinguir: Materiais ara construções e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos. batentes. balaustres, blocos de cimento,.blocos para pavimentação calhas, cimento, cal, cre. chapas
Isolantes, saibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga para lixos, _e:titicações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfaltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estrit,turas metálicas para construções, lamelas, de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de Junção, lages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para reve s timentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pra
dutos ',de base asfaltico; produtos para
tornar- impermeabilizantes' as argamassai d :eçimento e . cal, hidraulica, pedregulho, produtos. betuminosos, -imermeabilizantet.lictuidoS ou sob 'outras formas

` Classe 41
Azeitonas em conserva
Termo n.° 579.962, de 18-2-63
João Henrique José Dorningues, Suces,
sor, Maximiano José Doa:angus&
Portugal
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Classe 41
Azeite
Termo n.°- 579.963, de 18-243
Laboratório . jaccoud Ltda.
Guanabara

APERIVITI
Indústria
Classe 3
•
Uma especialidade farmacêutica indica
da como tônico reconst ntuinteo
Termo n.° 579.964, de • 18.241
Laboratório Jaccoud (.da.
Guanabara

CEVERMIL
Indústria Brasileira
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indica
da como vermifugo •
Termo n.° 579.965, de 18_2-63"
Laboratório Iaccoud Ltda.
Guanabara
.

DETOXIN

.Indústria BrasileiraClasse 3
Uma especialidade farmacemica Indicada corno anti-tóxico e no tratamento
das'itepatofiatia?

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

179,5 Seacta-feire 24
Termo n., 579.966, de 18-2-63
Laboratório Jaccoud Ltda.
Guanabara

IONIDRAT

1
Indústria Brasileira'
Classe 3
Uma especialidade farmacêutica indicada como rehidratante
Termo n.° 579.967, de 18-2-63
Laboratório Jaccoud Ltda.
Guanabara

NEUROLEPTIL
Indústria Brasileira

1

Classe 3
Lima especialidade farmacêutica indicada" no tratamento dos distúrbios neuroa
vegetativos
Termo n.° 579.968, de 18-2-63
Fábrica de Malas Nossa Senhora de
Lourdes Ltda.
Guanabara

'

Nossa Sem-tora de Lou-t:des
Indústria

Brasileira

Classe 35
Bolsas. Inalas, maletas, pastas. sacolas,
sacos de viagem, de couro ou pele

a

Termo na 579 .969, de 18-2-1961
Laborat& n Taccoud Ltda.
nuanabars

'

POLIATOXON
Indústria Brasileira

7f

Ciasse 3
Uma esnecialicla-. e armaceutica indicada cotao anti-tóxica e no tratamento
das heratopatias

l

Termo n.° 579.970, de 18-2-1963
Laborató- o Taccoud Ltda.
eaanabara

TIIVIOPLEGIL
Indústria Brasileira

tr- anquilizar

Classe 3
Uma especialidade farmacauttaa indicada coma
Temia n.° 579 971, de 13 2-1963
A Noiva Tanecaria Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO

1'

Têm) s.9 579.972. de 18-2-1963
Samuel Elas Aroucas Welong
Guanabara.

4230
tonas; banha, bacalhau, batatas, balas,
579 980, de 1844961.
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
,(Prorrogação),
Café em pó e ta grito, :amarão, canela
.Knoll A .G.
em pau e ta pó. cacau, carne., çhá,
Alemanha
caramelos, cho,..olates, confeitos, cravo,
cereais; cominho, creta": de Leite, cremes
nticios. crucattes. compotas, canPRORROGAÇÃO
sara coalhadas, ca.stanha cebola condimentos para alimenton, colorantas,
VERIDIU
chouriços, dendê. doces, doces de fruClasses: 41, 42, 4 3e 44
tas. espinafre, essencias alimentares, emTitulo
padas, ervilhas, enxovas. extrato de toClasse 3
Term on.° 579.973, de 18-2-1963
mate, farinhas alimentícias, favas, féUm anaplético
Alexandre Djukie
culas, flocos, farelo, fermentos. falia()
figos, trios, trutas secas, naturais e cria.
São Paulo
Têrmo n.° 579.981. de 18-2-1963
talizadas; glicose, goma de mascar, gor(Prorrogação)
duras, grânulos, grão de biao. gelatina,
Sir
James
Murray do B.asil S.A,
goiabada, geléias. herva doce, herva
Produtos Farmaceu'icos
mate, hortaliças, lagostas, tingiras, leite.
Classe 32
São Paulo
Uma exposição de caráter publicitário condensado, leite em pó, *emanes em
conserva, lentilhas, linguiça, ouro; masTêrmo n.° 579.974, de 18-2-1963
sas alimentícias, mariscos, manteiga,
PRORROGAÇÃO
Alexandre Djukic •
margarina, marmelada, macarrau, masSão Paulo
sa de tomate, mel e melado. mate, massas para mingaus. molhos moluscos,
mostrda, mortadela: nós moscada, nozes: óleos comestíveis, ostras, ovas:
Casse 32
pães, paio pralinés, pimenta pós para
Uma exposição de caráter publicitario pudinm, pickles, peixes, oresuatos, patês, e petit-o,s pastilhas. pizza:. pudins:
Térmo a.' 579.975. de 18-2-1963
queijos. rações balanceadas para ani.
Classe 3
Depósito Bruno Materiai spara Cons- mais, requeijões, sal, sagu. sardinhai, Para distinguir produto farmacêutico
truções Ltda.
sanduiches, salsichas, nanes sopas em. indicado como medicação tónica nas
São Paulo
latadas, sorvetes, sucos de omate e de
convalescenças e nas astenia
trutas: torradas, tapioca, tâmaras, talhaneuromuscular
rim, tremoços. tortas, tortas para alimento de animais e aves, to tões, touca.
Termo n.° 579.983, de 18-2-1963
cinho: vinagre
Representações Canopla 4 Ltda.
•nnn•
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Rio Grande do Sul
Termo n.° 579.977, de 18-2-1963
"Apar Aparelhos Elétricos Domésticos
Classe 16
Limitada
Para distinguir: Materiais para coasCANOPLAST
Guanabara
truções e decorações: ArganiasSas, argila, areia, azulejos, batentes, balaustres,
I NDUSTR I A BRASILEIRA
blocos de cimento, blocos para paviEL
mentação, calhas, cimento, cal, cré,
Classes 8 e 40
chapas isolantes, caibros, aaixilhos, coClasse 28
Aparelhos elétricos domésticos e
lunas, cha as para coberturas. caixas
Canos plásticas
móveis em geral
d'água, caixas de dascarga. para lixo,
Tétano n.° 579 98 , de 18-2-1963
edificações preenoiciaaas, estuque. emulrino
n.°
579 .978, de 18 -2-1963
Hidroluz Iristalaçõss Eiétricas e
são 'de base asfáltico, estacas. esquaEmílio Joaquim Paço
Hidráulicas Ltda.
drias, forros, frisos, gesso, grades, jaGuanabara
Guanabara
nelas, estruturas metálicas 93 a construções, lamelas de metal, ladnahos, iambris, luvas de junção, lages lageotas
material isolante contra frio e ca:or
manilhas, massas para revast mentos de
paredes, madeiras para consoaições. mosaicos, produtos de base asfáltico, proClasse 8
dutos para totrriar impermenbilizantcs
a sargamassas de cimento e cal hid-auClasses: 28, 32, 38 e 49
Fios.
tomadas,
;oauetes, pilhas, Inter.
lica, pedregulho; produtos Settainitlosos
Título de EstabeleciMe
raptores, plugs, lâmpadas e lanterna
inipermeabilizantes 'tqaidos ou sob outras formas para revestanenzas e mor s
Termo n.° 579.979, de 18-2 1963
Tênno n.° 579 . 985, de l3-2-í963
usos nas construções, peis'anas, placas
(Prorrogação)'
A. Peita Contrina — Sacos de Papéis
para pavimentação, peças o,narnentais
Knoll A . G .
Guanabara
de cimento ou gesso para talos e pareAlemanha
des, papel para forrar casas massas
anti-ruidos para uso nas construções,
parquetes, portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de coa.,
PRORROGAÇÃO
acto. telhas, tacos, tubos le ventilação,
tanques de cimento, vigas, vigamentos,
vitrais, venezianas

Restaurante e Bode
•Viria dei Mar

SALÃO DE 2 E 4 RODAS

•
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Nossa Lojin!la

'

Têrmo n.° 579.976, de 18-2-1963
Casa Elias Ltda. Secos K Molhados
São Paulo

Jeldit~

RIAS

Termo n.° 579.986, de t-2-1963
Funerária São Judas Tadeu Ltda.
'Guanabara

Classe 41Alcachofras, aletria, alho. aspargos.
Classe 3
açucar, alimentos para animais, amido, Substancias quimums, produtos e preamendoim ameixas. amêndoas, araiaita, parados para selem usados na medi_
arroz, atum, áveia. avelas azeite. azeichia ou na farmacia

Funeraria
São Judas Tadeu Ltda..)

taesse 73

Tectilos ta "eget

PREÇO DO NúMERO DE HOJE:

»

Classe 38
Caixas de papelão, cartuchos de pasma
lão, cartuchos de cartolina e sacos de
papel

INDÚSTRIA BRASILEIRA

I
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Nome Comercia,

