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• Rio, 28 de maio de 1963
Noecn;fio

-

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.° 4.0-48. de 29 de dezembro de 1961
e mais DEZ DIAS -- para eventuais
juntadas de recursos, e do mesmo não
se tendo valido nenhum interessado,
ficam notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecerem a este
DePartamento a fim de efetuarem o
pagamento da taxa final concernente
a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de SESSENTA
DIAS na forma da parágrafo único
do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
Privilégio de inVenção 'deferido:
Aperfeiçoamentos em
N. 75,808
ou relaclooados .com placas para lixar
u
- IVUntrtota s Illining and M Snufactring Co, 'pana.
N.o 83.8,51 - Um processo de obtenção e projeção de imagens com desfoealrzação gradativa para fotografia
cinematográfica e televise° - Leonel
Moro.
•• Pr.° 84.276 - Máquina automática
para aplainar madeira numa madeira,
numa ou várias faces ao mesmo tempo
- Jaime Marba Olek.
N.° 90.124 - Simema elétrico para
contrõle remoto - Antonio Gamboa.
1\1:° 97.529 - aparelho distebuidon
de liquidas do tino proporcional Gilbert fi Bárker Menufacturing Company.
Ne 108.696 - R. tençâo para eixos
especialmente de coninreesores para re.
frige-açao Radio lc.igor Importadora. S.A.
N.° 10,5.706 - reeeha senSivel a luz
adaptada para a rep:oduçào eletrofotografica de imagens - The Plasec
Coating Corporation.
N.° 108.734 - Elemento inteaupter
em circuito elétrico - Adail Rialtigues
Lima,
N. 108.941 - Uni proces:o de fabricação de discos de fricção ierades
em serras de fita vara desdobra•unto
de madeiras e respectivo produto resultante - A lbino Stafin.
N.° 1C9-462 - A parelho de descorageknrento para refrigerador - General
- Motors Corporation.

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N.° 117.873 - 'Processo para obtenção de produtos biológicos destinados
a luta contra os insetos prejudiciais a
agricultura - Instkut Pasteur.
lkloldes Flexíveis
N.° 117.759
C.-.ntrals Company of America.
N.o 117.780 - Interruptor de ação
rápida - American Radiator Standard Sanitary Corperation.
N.° 119.865 - Processo de extração de pós metálicos principalmente de
pá -- de ferro de minérios - Stefan
Tudja.
N.° 123.838 - Aparelho preventivo
Oscar José dos Santos.
de reubos
N.° 114,531 - Processo para produção de retificadores secos controlados com germanlo sircio ou carbonato
de silkio como substancia semi-condutora - Licentla Patent Verwaltungs
G.M.B.H. N.° 118.096 - Aparelho para dosagem de um fluido com um outro e para
regidagem de 'Passagem de um fluido
- David Karkness Laing é James Denais Jones.
N.° 115.496 :- Aperleiçoanaento em
relógios elétricos se =cordão de ligação --- General Electric Company.
N.° 100.449 - Diapositivo para . a
ligação de partes de guias de andaimes
metálicos - Otto Weinmann.
N.° 101.903 -- Novo dispositivo
protetor higiênico para bacia sanitária
com dupla ação - André Kiss.
Aperfeiçoamentos em
N.° 107.062
macacos a óleo
Takaomi Murata.
Dispositivo para caN.° 107.936
var o ci;ao --- Viktor Zinkiewicz.
N.° - 108.071 - Prolongador para
mecanismo de acionamento de distribuidor de moirar a explosão Dimes
dos Santos Are!,
Amortecedor - ReN,^ 109.210
qie
dee Usines Renault.
N.° 110.025 - Máquina p;ira febre-,
N.° 116.795 Dispositivo para a cação de bainhas para cabos ou barras
interrupção de soldadores semi-antoma- e baldias para cabos ou barra-r fabriticos - Arcos.- Solda Elétrica Auto. cadas com a referida máquina ,-- Sogene S.A.
cicie Teclulique Pour L'Utilisation de
N.° 117.461 - Aperfeiçoamentos em Ia Precontrabete (S.T.U.P.) (Proceou relativos a amplificadores transistori- des Freyssiriét).
zadcs de corrente alternativa - N. V.
N. 110.253 - Disposiçe'ri para traP'nil ps' Gloeilanpenfabrieken. _
tamento a úmfdo de material fibroso
N.° 117.695 - Aperfeiçoamentos em gemi-uni. ou em forma de fita -o- Pieisregulador de voltagem Elet-o Me- sner 8 Co. G.M.B.H. Textiltneschicãnka "LIDIA" Indústria . e Comér- nen.
cio Ltda.
N.°110.403 - FiociTt e aparelho
N.° 117.713 - Relógio medidor de para a produção de feltros por sucção
- Weyerhaeuser Timber Company.
consumo - Electrometre S".A.

N.° 109.784 - Máquina para encher
recipientes - The Borden Company.
N.° 110.904 - Aperfeiçoamentos no
transporte de material pulverolento
Trivellato S.A. Engenharia Indústria
e Comércio.
N.° 111.337 -- Aperfeiçoamento em
eletrodo para dispositivo de descarga
elétrica - General Electric Company.
N.° 111.338 - Aperfeiçoamento em
dispositivo de carga baixa peies medidores de watthora na indução - Gee I
neral Electric Company.
N.° 111.509 - Aperfeiçoamento em
enrolamentos de "vorke" de deilecção,
máquina de dimensionarcento e cri .a General Electric Company.
N.° 111.895 -- Aparelho para a produção de ozone - Gesellschaft Zur
Forderung eu der Eidg Teca. Hochschule.
N.° 111.975 - Aparelho para movimentação e circulação de ar - Ugo
Zuffi.
N.° 112.571 - Aperfeiçoamento em
sistema coretor de Informação termoGeneral Electric Cohepany.
plástico
N.° 112.617 Aperfeiçoamentos em
interruptores - Robertshaw - Furtou
Controla Company.
N.° 114.604 - Aperfeiçoamentos em
processo para fabricação de anéis de
pi-stão - Antonio Barella Sabates.
N.° 114.667 - Aparelho de distribu ção elétrico Frincipalmente chave automática ektromagnetica Licentía,
Patent Verwaltungs G.M.B.H.
N.o 114.671 - Acionamento a motor elétrico cem unia máquina de frenagem acoplada mecanicamente servindo de órgão regulador - Sachscnwerk
Liecht-Und Kraft Aktiengeselschaft.
N.° 115.203 - Novo processo para
'.solar condensadores -- Industrio Eletrereca Cherry Ltda.

N.° 111.363 - Sincronizador que
utiliza um membro cie engate provido
de mola - E,aton Manufacturing Cem.
pany.
N.o 1l.306 - Aperfeiçoamenos em
ou relativos a puxadores trincos para
janelas de correr
Deo Bruno Reva.
N.° 117.740 - Máquina móva l para
serviço de ' elevação com preferência
par alinhar trilhos em direção trans..
versai ao eixo da superestrutura
eranz Plasser e Josef Theurer.
- Modelo de utilidade- deferido;
N.° 100.125 - Um novo tipo de
calçador para máquina de costura para
o fim de possibilitar bordar ou serzir
a máquina sem bareidor - fierbert
Alberts.
•
N.° 102.253 , - Novoi modelo de
suporte para coador de café - Metalúrgica Gazarra Ltda.
N.o 109.952
Boime arnovivel para
cabo acumulador elétrico - Cneenhaa
d.
Comércio e Indústria Gcomira Li
rmia,
i taN.° _ 115.156 - Nova disposição
construtiva. em it
.:porte de terminal de
barra de direçã-C, de veículos tu geral
- Manoel Antonio Machado.
N.° 116.518 - 'Nova disposiçâo èrà
as par a, veic:es
beatrein
rio.
ig
ti - Rodolfo PelN.° 115.264 - Novo e original lyin.
quedo -• jayme dos Santos Vaz.
Privilégio de invenção deter:revela
face do laudo técrtko:
(Repnblicado por terem saído com
incorreções) :
N.o - 111.086 - Original conjunto
aquecedor dágua para máquinas de
café e outros fins -- Renato Sagghetti.
N.° 117.561 - Poltrona reci:nável
do tipo de posições múltiplas - Anton
Lorenz. •
1k/rodeio de utilidade deferido cru
face do laudo técnico:
(nepublicado por ce saldo cem
Co -ração) :
' N.° 1 18.171 - Novo e original mo.
alo de moeda - Meanica e Fundição Irmãos Gazzola S.À.
-Privilégio de invenção deferido •-rn
face do laudo técnico:
N.° 91.112 - Processo para a fae
bricação de. novos com postos elperazinicos
Scherco LimIted.
N, 98.535 - Pie-cesso para p reparar •am p roduto rer-apiiti,co Bristol
Labn-atories Inc.
N.° 102$85 -,A p erfeiçoamentos na
fabricação de coque de petróleo e de
graf:ta - N. V. de Bataafsche Petro.
!cum Maatschapprj.

*
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•

- As Repariiçies Públicas
deverão ,renseter o erpediente
destinado à publicavie nos
Jornais, diáriamente, até da
15 horas. exceto aos sábados,
quando -deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- - As reclamações pertinentes à matéria retribuida. nos
Casos de erros ou omissões. deverão ser formuladas por es,
erito . d Seção de Redação. das
§ ás 17,30 horas, n*- máximo

até 72 lanas após a salda dos
órgãos
- Os originais deverão MI

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
~ATOR GERAI

N.° 110.22/ - Processb para a fabricaçao de novos corantes da série
das atura gu:nonas imidas de ácido
per.dicarboxilico e ftalocianina - Cita
Societé Anonyme.
N.° 112.001 - Válvula de segurança para freios hidráulicos ou pneumáticos de veículos auto motores liam John Petty.
N.o 114.783 - Dispositvo para medir a inclinação a horilontat e a vertical - Manuel Monteiro de Aguar.
N° 114.794 - Original prousso de
fabricação de válvulas para pias, tanques e similares - Gentil Recebi.
N° 138.305 - Dispositivo automático de pievenção contra a perda de
freios' (hidrául.cos ou pneumáticos) dos
.Veiculos 'automóveis -- Pedro Jorge e
Indio Homero Bravo.
Modêlo de utilidade deferido em
face do laudo técn;co:
N.° 84.672 - Nova bomba deslocamentop os, tivn com motor excentrico
"MATRIX" - S.A. laciústria e
Comércio.
N.o 98.238 - Novas disposições
Construtivas em fechaouras para 95vetas e similares N.° 115.177 - Neva disposição
construtiva e rnmSnlas, vara café e
outros grãos Modèlo de utilidade indeferido em
face do laudo técnico:
N.° 104.608 -- Novas disposições
erc binquedos tendo por motivo coastrução de casas, Igrejas e outras Companh a Lithograrhica Ypiranga.
N.° 107.764 - Lar; rilfios com bordos
enviesados - Pilai° (Te Freitas.

anuais remendai aié 28 de

fevereiro de cada ano e ds

eseviço oa •uaLICeçdsea

iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar e receiare oe ou,c10 oe PP coAclo

FaRREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES messa de valores acompanha-.

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
~PS IDC,

MURILO

DIÁRIO OFICIAL
•

eaçie

e•sal• Me pul•Nthiada 4.for.podkor,ta Se 04•partarnoldider
Pr•.rhociaN Inaluna,r1al 4. bilintatérbb

es• irollOatrlo Corn•ralio

',hese!~ me anúncio° Deprrtamente de lir:Faseia* Nacleatal

dos de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
ffsern as interessados preferencialmente cheque o u vale

postal, emitidos o favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa ,Nacional.

ASSINATURAS

dactilografados e autenticados,
FtrtiCIONARION
REPARTIOSB11 E PARTICULU :23
ressalvadas. por quem de direito. rasuras e emendas.
Capitai c interior: Capital e Interior:
Excetuadas int para o
6000' Semestre • . . Cr$
Semestre . . . Cr$
450,J
exterior. que serão sempre
Anu
"Cri 1.200,00'.4no
Cr$
300.00
anuais, as assinaturas poderExterior:
Exterior:
ee-à 0 tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano. Ano . . .
Cr$ 1.000,00
. Cr$ 1300,00 Asso

, - Ás assinaturas vencidas
podei-ao ser suspensa: sem
aviso prévio.
' Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas. na

• Junho ' de 1953
•
- As atepartições Públicas
cingir-se-do às assinalaras

Os suplementos às edi-

.eões .- dos órgãos oficiais só :e
fornecerão aos assinantes que

os solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário publico federal, para fazer jus ao desconto inclinado, deverá provar
esta condição no aio da assinotara

- O custo de cada
parte stiperice do enderéço ato
impressos a tuárnero do talão
de registro, o mês e o «no em
que findará.
A fim de evitar solução de

ow entplar

continuidade no recebimento atrasado dos órgdos, oficiais
dos jornais, devem os ~Man- será, na venda avulsa, acrescites providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovaçãn com antecedência ano, e de Cri 1,CO, por ane
mínimo, de trinta (:30)
decorrido.

N.° 93.031 - Arnaldo Madueno
N.° 115.272 - Hans Deckel •
Silva - Cumpra a exigência. Friedrich Wilhelm Deckel - Cumpra
N.° 108.814 - Cícero Rodrigues a exigênc:a.
Alves - Cumpra a exigência.
N.° 133.564 - Aeixo Smolianinnft
N.° 109.184 - Companhia Quími- - Cumpra a exigência.
ca Industrial de Laminados - Cum- ' N.° 93.253 - Fiitenverk Mann
Hanamel
- Cumpra' a
pra a "e
xigência.
N.° 109.325 - Mar
Mano Augusto Ga-ii
s exigência.
N. o 100.357 - The Firestone 'Tire
par - Cumpra ei exigência.
Rubber _Company - Cumpra a exiN. o 111.584 - Antônio Cunha
igência .
Freire - Cumpra a exigência.
N. 0 112.104 - • Permankt .Fiiter
N.° 111.616 - Max Lowestein
S. A. Fábrica Aliança de Artefatos de Corporation - Cumpra a 'exigência.
N.° 112.374 - Miguel Nieri Metais - Cumpra a ex:gência
Cumpra a exigência
N.° 111.717 - Antônio Solanicr
N.° 97.043 -- Irmãos Lucato ;Vericat e Agnaldo Limonta --- Cum- Cumpra
a exigência.
pra a exigência.
N.° 102.357 - Olin Matfueson
N.° 111.800 -- Fibreglass Liruited
Chemical Corporation - Cumpra a
- Cumpra a exigência.
N.° 111.856 - Donald Mayer King exigência.
Exigências
N.° 103.313 - Minnesota Mining
- Cumpra a exigência.
Armações de Aço Probel 5.A.
N.° 112.050 - Famo Ferragens And Manufacturing Comua> -- CumOpoente junto ao termo 88.832
pra a exigência.
S.A. - Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
, N. o 112.166 - Tomekiti Goto - N.° 104.408 - Westfalische Metall
Industries G ,M .B .1I. Lippstadt Sindicato da Indietria de Produtos Cumpra a exigência.
N.-.° 100.855 - A,. F. Capuano te Cumpra a exigência.
do Cacau e Balas de São Paulo Recorrente junto ao teimo 54,2323 - Cia. 'Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 106.079 - Orgánico S.A.
N.° 103.145 - Montecatini Sociatá Soc. Anônima - Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
Generale Per L'Industrio Mineraria e
N.° 107.951 - Miller Industries
N. o 85.679
Alarico de Carvalho Chimica e Karl Ziegler - Cumpra a Inc.
-- Cumpra exigência.
- Cumpra a exigência.
exigência.
N.°
108.742 - Ettore Manzolini
N. o 86.317 - Egilio Santoro JuN.° 109.089 - Gercino de Paula - Cumpra a exigência.
nior - Cumpra a exigência.
Perpétuo - Cumpra a exigência.
N.° 109.027 - Imre rejas -N. o 115.174 - F. Orlandi S.A. Cumpra a elcigencia.
N.° 108.451 - João José AlMansa
- Miguel Almansa • Atina Almansa Indústria e Comércio - Cumpra ' a
N.° 109.654 - George Brecht. exigência.
Maier - Cumpra a exigência
Cumpra a exigência.
N.° 112.312 - Robertshaw-Fulton
N. o 122.798 - Silvano Frasseto
Contrais Company - Cumpra a exi- N.° 112.784 - Cemco Incorporated
Gaito -:. Cumpra a exigência.
gência.
_ Cumpra a exigência.
N. o 134.895 - Sebastião de LauN.° 116.443 - Adalberto Veiga
N. o 112.326 - Max Lowenstem
ro - Cumpra a exigência.
. A . Fabrica Aliança de Artefatos de Simões - Cumpra a exigência.
N.° 74.198 - Theo Patrignani - Metais - Cumpra a exigência.
N.° 117.132 - Krauth 5: Co. Cumpra a exigência.
N.° 112.394 - Otavin Coelho de Cumpra a exigênc'a.
N. o 89.468 - Chuo Trading Co. Silva
Ce.mpra a exigência.
N.° 118.177 - Fernando Geraldo
Ltd. - Cumpra a exigência.
N.° 112.443 - Pinatel S.A. Manu- Prestes - Cumpra a exigênc,-,.
N.° 92.030 -- Richard Khinghofer faturas Metálicas
Cumpra a •xiN.° 121.422 - Eliphca Monteiro
- Cumpra a exigências.
gência„
Martins - Cum pra e exizen2ia.

Modélo industr.al indeferido era
face do laudo técnico:
N.o 121.899 Nova configuração
em porta-selos - Fábricas "LEILA"
Limitada.
N.° 128.080 - Orig:nal conligu.-ação na cabeça de paramsos, rebites e
análogos - Tecnogc ,a1 S.A. C.cmércio e Indústria.
N.° 128.323 - Original conf :guração aplicada o relógio - Heinz Schwarz.
N.° 129.182 - Luva para maçaneta em forma estilizada de coelho Margithlinengerger.
N.° 72.075 - Uma panela ou caçarola de lados parabólicos - Metalúrgica Arfed Ltd3 .
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N.° 135.999 - Orlando Schiavon
NP 101.134 - Imperial Chemical
N. o 137.264 - Indústria Dgli de
- Apresente cliché'.
Industries Limited.
Artefatos de Metais Ltda. - ApreN.° 136.001 - Orlando Schiavon sente clichê.
N.° 105.977 - Tbereza Loron Ra-- Apresente clichê.
banaque Moreira.
N.° 137.324 - Indústria e ComérN.° 136.000 -' Orlando Schiavee. cio Pissolli S.A. - Apue:e:ate clichê.
N.° 106.724 - Moyses Baglidoyan.
- Apresente clichê.
N.° 106.814 - Paulo de Lauro.
N. o 137.358 átilepaz
N.° 136.058 - Eng. Dimas de S.A. - Apresente clichê
N.° 107.420 - E. I. Du Pont
Melo Pimenta - Apresente Mellé.
de Nemours And Company,.
N.° 157.725 - Osvallo Ve:aa
N.° 136.288 - Fábrica de Filó pas - Ais:cacete ciche.
N.° 109.204 - Aluminiurn Indus- S. A. - Apresente clichê.
N. o 137.740 - Indústria de Attdatrie Aktien Geselhechaft.
N.° 136 357 - Gonzalo Mediano tos de Borracha Samp Ltda. - Apre.NP 109.769 - Francisco Motta. Capdevila - Apresente clichê.
sente clichê.
N.° 111,121
Shigetoshi frita.
N.° 137.842 -- *Gulliver S.A. InN.° 111.177 - Osvaldo José Fra- • N.° - 136.392 • - Dymitri Petrow
dústria e Comércio - Apresente cli- Apresente clichê.
ga.
N.° 136:455 -;- Artefatos de .Ci- chê.
N.° 111.863 - Leeptit S. P. A.
N. o 137.869 - Nazaré da Silva mento
Veneza Ltda. - Apresente
N.° 112.868 - Esedito Gonçalves
Apresente clichê.
clichê.
Dantas.
N.° 137.846 - Carlos Haddad AhN.° 136.485 - The Gilette ComN.° 112.940 - Ledoga• S. ,P. A.
dello - Apresente clichê.
pany - Apresente clichê.
N.° 115,779 - Eternit 'do Brasil
N.° 136.590 - Angelo Biselli N.° 137.935 - Irmãos le Lazari
Cimento Amianto S. A.
Apresente clichê.
N.° 116.910 - Akira Taira e Xo- • N.° 136.647 - Indústria e Co- - Apresente clichê.
N.° 138.001 - Material Elétrico
kicho Fukui.
mercio Clavel Ltda. - Apresente :Universal Ltda. - Apresente clichê.
N. o 117.886 - Taunay Drummond clichê.
N.° 138.007 - Jose Bento Pedrozo
Coelho Reis.
Apresente clichê.
N.°
136.772
Reina
Schwarz
N.° 123.245 - João da Silva
N.° 138.020 - João Coppa Apresente clichê.
Bareellos.
N.° 13'6.773 - Yardley ês Com- Apresente clichê.
N. o 125.522 - Antônio Rebacchi.
N.°-133.021 - João Coppa
pany
Limited - Apresente clichê.
N.° 126.549 - Eipidio Tibucheski.
Apresente clichê.
N.°
136.788
José
Keglevich
N.° 138.032 - Eitel Eichorn N. o 108.113 - Compagnie Fran- - Arquivem-se os processos.
N.° 138.826 -- Classic Indústria de Apresente clichê.
eaise des Matieres Colorantes. --N.° 136.843 - Fabriareal de Gar- Apresente clichê.
N.° 338.111 - Heinz Schwarz Cumpra a exigência.
rafas Térmicas Ltda. Apresente
EXIGÊNCIAS
Apresente clichê.
N.° 106.441 - Ruson Laboratories
clichê.
N.° 100.799 - Eugenio Belenky
N.° 138.266 - Levar Brother Porte
Inc. - Cumpra a exigência.
N.° 136.853 - Vorwerk /c Co. - Apresta/te clichê.
Sunlight Ltd. - Apresente clichê. e
Apresente
clichê.
N.° 118.744 - Dr. Antônio Bali- Apresente clichê.
N.° 138.388 - Amerosa Indústria
N.° 136.873-- Front Feed S.A.
eordi. - Cumpra a exigência.
t
Costa Irmão Ltda. - Apresente cli- Mecanizações Contábeis =- Apresente Plásticas Ltda. - Apresente clichê.
N. o 113.386 - Oscar Oliva dos chê.
N.° 138.761 - 3. Mazzarino £.# FiSantos. - Cumpra a exigência.
N.° 109.730 - Nelson Mucury
lhos - Apresente clichê.
N.°
136.878
Meridional
S.A.
N.° 122.176 - Turbil Comercial Grado •- Apresente clichê.
Comércio e Indústria -,./Apresente
N.° 138.826 - Classic Indústrio de
• Representações Ltda. - Cumpra a
N.° 109.891 - Alfred Schrtaidt Calçados e Artefatos de Couro Ltda.
exigência.
Apresente clichê.
N.° 116.063 - José jany - CumN.° 136.879 - Companhia "Lilla" - Apresente clichê.
N.° 114.254 - Raphael Blat N.° 138.827 - Classic Inlátria de
pra a exigência.
de Máquinas Indústria e Comercio Apresente cliché.
Calçados
e Artefatos de Couro Ltda.
Apresente
clicrê.
N.°
114.940
Dr.
/sigo
Ebert
N.° 138.821 - Peter Depner N. 0 136.887 - Mineração Geral do - Apresente clichê.
- Apresente clichê.
Cumpra a exigência.
"Duracour" S.A.
N.° 138.829
N.° 115.465 - johanm Olocksliu- Brasil Ltda. - Apresente clichdn'
N.° 118.914 - Farbenfebriken
- Apresente
N.° 136.942 Indústria e Comer- bre:limaria e Comercio
Bayer •Aktiengesellschaft '- Cumpra ber - Apresente cliché.
cio de Peça* para AutomOvele Brosol clichê.
a exigência.
N.° 117.516 Comercial Madei• N.° 139.112 - Hercules S.A. FáN.° 118.608 - Rohrn as Haat reira Wolf êt C4a. Ltda. - Apre- Ltda. - Apresente clichê.
brica de Talheres' - Cumpra a exiN.°
136.943
Máquinas
e
EstruCompany - Cumpra a exigência.
senta clichê.
Deliberativa a se realizar no próximo gêncio.
N.° 117.701 - Epel S. A. InN.° 139.432 - Otto Falta de La
N.° 118.642 - Th. Norwich
turas Acama Ltda. - Apresente
Roca - Apresente clichê.
. Pharmacal Company -- Cumpra ext. dústria e Comércio de Aparelhos Elé- clichê.
tricos - Apresente clichê.
saneia.
N.° 136.944 - Máquinas e Estru
N.° 142.046 - Enrique Reboreda
N.° 119.912 - Bernardini Ca Cur- turas Acerem Ltda. - Apresente cli
N.° 118.919 - American Cyana.
Cabo - Apresente clichê.
si
Apresente
cliché.
tnid Company - Cumpra a exigênNI.° 142.617 - Irmãos Pengella
NP 130.513 - Organização Otto chã'.
cia.
/4.° 136.945 - Indústria e Comer- Engenharia e Comércio Ltda. - AprePicea°
Ltda.
Apresente
cliché.
N.° 113.155 - Dynamit-Actiencio de Peças para Automóveis Brosol sente clichê.
NP 132..265 - Hideo Furuya - Ltda. - Apresen t e cliché.
Geselschaft Voaria]. Alfred Nobel
Apreeente clichê.
Rio 28 de maio de 1963
Co. - Cumpra a exigência.
N.° 136.9$1 - Metalúrgica Solar
NP 131.395 - Abdoral de Souza Ltda. - Apresente clichê.
N.° 116.501 - Giuseppe Zeechi, Barros - Apreseake enchi.
N.0 136.952 - Metalúrgica Solar
nato - Cumpra a exigência.
Uma vez decorrido o prazo de recurNP 131.539 - Jorge Rodrigues Ltda. - Apresente cliché.
NP 116.651 - Farbeinfabriken
N.° 136.953 - Metalúrgica Solar so Previsto pêlo artigo 14 da Lei 4.048
Bayee Aktiengeaelfeeltaft - Cumpra Ballo - Apreeenbe cliché.
de 29 de dezembro de 1961 a mais dez
NP 133.664 •- Gráfica • Editara Ltd°. - Apresente clichê.
• exigência.
pora eventuais juetadas de re,W.° 137.070 - Natale Spaolonzi diaa
Bramavas S. A. - Apresente cliNP 121.133 - Chemisch Werbe chê.
cursos, e do mesmo nio se tendo valiia • Cia. Ltda. - Apresente cliché.
Labert - Cumpra a exigência.
N.° 137.071 - Natale Spaolonzi do nenhum interessado, ficam notificaNP 133.820 - 1114 Coca-Gota
dos o. requerentes abaixo mencionado.
N.° 121.800 - Cora Producto Company - Apresenta clichê.
El Cia. Ltda. - Apresente
• Company - Cumpra a exigência.
N.° 137.086 - Willy' Overland do a comparecer a aete Departamento a
N.° 134.289 - Theodor Mon&
Martia Adolfo rempindri - Apre- Brasil S.A. Inclátria e Comércio - fim de efetuarem o pagamento ela taxa
final concernente. a expedição dos resARQUIVAMENTO DE PROApresente cioba.
senta clichê.
CESSO DIt PATENTE
N.° 137.087 - Willy% Overlands pectivos certificados dentro do prato
NP 134.296 - Husable Ou as
AP 83.768 - Miguel Libetie Refining Compear - Apresente dl. do Brasil S.A. Indateria e Comércio de soesenta dias - na forma do par&grafo único do art. 134 do Código da
_ Apresente clichê.
Grateces.
• chi.
N. o 137.116 - Castro Mvaa Moia Propriedade Industrial..
N.° 83.837 - Armando Mesmo.
N.° 124.866 - Ozorio Vieira Pio- 8 Cia. Ltda. - Apresente clichê.
N.° 86.641 - Dousdet Pereira de driguee •- Apresente clichê.
MARCAS DEFERIDAS .
Carvalho.
N. o 137.122 - Luigi Segurini •
N.° 134.913 - Tens Amemly* N.° 89.731 - Tferdeo Meettnioa Apresente clichê.
11.° 284.868 - Velox - Pior 04Faustino Molinario - Apresente
Bristan.
orgia. Menchetti
Clamei 6..
NP 135.868 F- Sopal Sociedade chi.
N.° 94.600 - 244coline Guirnarle. da Produtos Alimenticlos Ltda. N.° 326.380 - Monmouth Chrie.
N.° 137.125 - • Indústria e ComerMoreira.
cio Pissolli S.A. - Apresente clicrê. ler Corp. - Cl.... 21.
.
Apresente clichê.
N.° 94.66 1- Leonidia Machado
N.° 335.053 - Lancury
Lart'flN.° 137.129 - Aldo Ristori N.° 135.890 - Indústrias de Isde Araujo.
cio Abib Cury S.A. - Classe 23.
queiros Alpeir Ltda. - Apresente Apresente cliché.
N.° 137.159 - Metalúrgica Seer- (Excluída do exemplar a expressão
N.° 94.849 - General Electric
Company.
NP 135.891 - johancn Glocks- vill Ltda. - Apresente clichê.
Tropical).
N.° 137.244 - Arbatne S.A. Inbuber - Apresente clichê.
N.° 98.045 - Zilande Fariae.
N. o 357.690 - Ao Esporte NacioN.° 100.259 - Oficinas MeciniN.° 135.998 - Orlando Schiavon dústria 'e -Comercio - Apresente cli- nal - Toledo Pina 1 Cl.. Ltda.
chê.
cas Bulldog Ltda. O. M. B.
- Apresente enchi.
se 35
N.° 124.506 - Havia Sound Company - Cumpra a exigência.
' N. o 137.922 - Metalúrgica Prior
Ltla. - Cumpra a exigência. •
N.° 139.175 - Panagiotis Nicolas
Chalkias - Stefanos Georgios Vasilas
e Dimitrios Ioanis Stardellis - Curapra a exigência.
N.° 140.140 - Mecânica Frangel
Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 140.141 - Nelson Charle e
Mojsze Melamed - Cumpra a exigência.
N.° 140.142, - Nelson Crede e
Mojsze Melamed - /Cumpre a exigência.
N.° 140.143 - Pcntatoldo Indústria
e Comércio' Ltda. - Cumpra a feriOnda.
N.° 140.187 - Universal Oil Prolucts Company - Cumpra a exigência.
• N.° 140.194 - Rohm & Haas Company e St. 'Regi, Paper Company Cumpra a exigência.
N.° 140.196 - Union Carbide
Coe porlation - Cumpra a exigência.
N.° 144.353 - Sebastião Fumegai!). - Cumpra a exigência.

• -
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N.° 379.065 - Franset - Camisaria Frianset Ltda. - Classe 36. N. o 393.660 - " Gala - AEI Gala
Limited - Classe 6 (exceto para maiores). N,° 394.710 - Consyl Contabilidade S.A, - Classe 32..
N.° 394.878 - Bibliateca Sonora
- Columbia Broadoasting System Inc.
- Classe 32.
N.° 395.218 - O Jornal de Maringa - Ivens Lagoano,„Pacreco - Classe 32.
N.° 395.460 - Abece Porcelana Abece Ltda. - Classe 15 (exceto
para cand:eiros).
N.° 395.385 -Sylvio - ClaudimiCia. - Cls. 24.
ro V. de Mattos
.N: o 395.3C6 - S31vio - Claudimiro V; da Mattos 6 Cia. - Classe 36.
N.° 395.800 - Orpam Orpam
Organização Farmacêutica Pan Americana Ltla. - Classe 3.
N.° 396.251- Kj Suco - eia
Harkson Indústria e Comércio Kibon
--Classe 43.
N.° 396.408 - Ma Ser Ga - Ma
Ser Ga Ferragens e Materiais para
Construções Ltda. - Classe 11.
N.° 396.434 - Index Werk K G Hahn j Tespky - Cls. 6.
N.° 396.806 - Diclotride - Merck
és Co. Inc. - Classe 3.
N. o 396.855 - Coquinho Gogo de
Ema - M. Campos - CI. 42.
N.° 396.870 - Ponto Final 12 Panificadora e Confeitaria Ponto Final
12 Ltda..- Cl. 41.
• N.° 396.932 - Induplástica - Induplástica Artefatos Plásticos Ltia. Cl. 34.
N.° 397.048 - Palas - Castanho
Hl Filho S.A. Com. e Ind. - Cl. 35.
(Com exclusão de couros artificiais e
painéis de couro artificial).
N.° 397.060 - Dinar - Elios Jubram Haddad -Cias. 36 (art. 36).
N.° 397.288 - Lonciere - Valery
Perfumes do Brasil S.A. - Cl." 48.
Confea.
N. o 397.316 - Jonas
ções Jonas Ltda. - Cl. 36..
N.° 397.326 - Gencianossal
Loborrnedica Industrial Farmaceutica
Limitada - Cl. 3).
N.° 397.359 - Brastemp Cia.
Industrial e Comercial Brasmotor Cl. 6.'
N.° 397.532 - Barzinho de Natal - Cestas de Festa Sino Ltda. Cl. 26. i
N.° 397.547 - Kik - Levar Bro- ,
thers Port Sunlight Limited - Classe 46 (exceto para fósforos).
N.° 397.596 - Rio Bonito - Ma:
tia Rosa Leite Makrakis - Cl. 41.
N.° 397.655 - Anu - Blemco
S.A. Importadora e Exportadora, Cl. 2.
I
Quality Abrasivas
N.° 397.663
- Norton Co. - Cl. 46.
N.° 397.703 - Alcatromel -, Cavalconti & Cia. - Cl. 42.
N.° 397.704 - . Cavalcanti - Cavalcanti Cia. - Cl. 42.
N.° 397.706 - Bristalin - Cavalcanti & Cia. - Cl. 42..
N.° 397.707 - Royal - Indústria
1e Couros Atlântico - Cl. 35.
N.° 397.734 - Johnson lás Johnson - Johnson 6 Johnson - Cl. 21.
N.° 397.737 - Johnson & Jol-nstat
- Johnson ji Jornson - Cl. 28.
JoaN.° 397.783 - Maristela
quim Thornaz de Aquino - Cl. 12.
N.° 398.334 - Cornalia - Auto
~mica Consella Ltda. - Cl. é.

•

N.° 398.686 - Calfatex - Textil
Gabriel Calfat S.A. - Cl. 36.
Textil
N.° 398.688 -- C.alfatex
Gabriel Colfat S.A. - Cl. 37.
Textil
N.° 398.689 - Calfatex
Gabriel Calfat S.A. - Cl, 22.
Frase de propaganda deferida
N.° 331.005 - Rigesa Autoridade
em embaagens - Rigesa S.A. Celulose Papel e Embalagens - Classe 26
e 38 (art. 121).
S:nal de propacand3 defer'cios
Cia. Ltda. - Cls. 1, 2, r(artigo
N.° 177.899 - Sch'avo - Schiavo
121). N.° 396.521 - Empire Radio e
Televisho - Pintucci Spaclari 6 Cia.
Cl. 5 (art. 121).
N.° 396.523 - Etnpire Radio e
Televisão - Pintucci Spadari 8 Cia.
- Cl. 8 (art. 121).
N.° 396.527
Emp:re Radio e
Televisão
Pintucct Spadari 83 Cia.
Cl. 32 (art. 121).
N.° 396.528 - Empire Radio e
Televisão - Pintucci Spalari £1 Cia.
- Cl. 3,1 (art. 121).
N.° 396.529 - Empire Radio e
Televisão - Pintucci Spadari 6 Cia.
- Cl. 40 (art. 121).
N.° 396.530 - Empire Radio e
Televisão - Pintucci Spadari ti Cia.
- Cl. ,F0 (art. 121).
N.° 396.681 - Itu - Itu Imobiliária e Agrícola Ltda. - classe 33
- art. 121.
Nome Civil Deferido
N.° 396.551 - Itu Imobiliária e
p,gricoaa Ltda. - Itu Imobiliária e
Agrícola Ltda. - art. 109.
Nome Comercial Deferido
N.° 396.551 - Itu Imobiliária e
Agrícola Ltda. - Itu Imobiliária e
AgricolMtda. - art. 109.

N.° 351.375 - Petroclor Indústrias
Petroquímioas S. A. - Petroclor Indústrias Petroquímicas S. A. - art.
número - 109.
N.° 362.261 - Laticínios Macaca
S. A. - Laticínios Mococa S. A.
- art. 109.
N.° 395.813 - Sibral Soc.. Imobiliária Brasileira de Lançamentos Limitada - Sibral Soc. Imobiliária Brasileira de Lançamentos Ltda. - artigo 109.
Titulo de Estabelecimento Deferidos
N.° 402.798 - Gloriatour - Cia.
Industrial de Grandes •Hotéis - cl.
33 - art. 117.
N.° 402.799 - Glortatour - Cia.
Industrial de Grandes Hotéis - cl.
33 - art. 117.
N.° 395.812 - Sibral Soc. Imobiliária Brasileira de Lançamentos Limitada ar-- Sibral Soc. Imobiliária
Brasileira de Lançamentos Ltda. ci. 33 - art. 117.
N.° 396.957 - Edifício Maria Tereza - Condôminos do Edifício Ma'ria Tereza - cl. 33 - art. 117.
N.° 396.959 - Edifício Fernanda
- Condôminos do " Edifício Fernanda
- cl. 33 - art. 117.
N.° 397.702 - Fab. de Bebidas
Celme - Cavalcanti as Cia. - classes 42 - 43 - art. 117.
Marcas Indeferidas
N.° 284.741 -- Manjar - Ind. de
Conservas Manjar Ltda. - cl. 41.
N.° 293.165 - Coroa Real - Porcelana Real S. A. - cl. 15.
N.° 324.203 -- Sterling - Sterling Foundry Specialties Limited classe 6.
N.° 356.103 - Inco - The International Nickel Co. Inc. - cl. 1.
N.° 378.207 - Anatristol - Labormédica Industrial Farmacêutica
Ltda. - cl. 2.

COLEÇÃO DAS LEIS
1963
VOLUME 1
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leis de faneiro e março
Divulgaçáo 09 889
Preço: Cr$ 400.00

VOLUME II
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de !sineiro a março
Divulgaçao NO

Preço: Cr$ 1.500.00
A VENDA:
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
' Agência I Ministério da Fazendk

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal

Junho de 1963
N.° 380.283 - Lamasco - Fábri•
ca de Móveis Damasco Ltda. - chie.
se 40.
•N.° 397.531 - Barzinho de Nata/
- .Cestas de Festa Sino Ltda.
classe 40.
N.° 397.539 - Pintinho - Ita..
mar Paula Campos - cl. 42.
N.° 397.611 - Carpal pai Comercial de Carne Paulista Ltda.
- cl. 41.
N.° 397.612 - Norma - Malharia
Norma Ltda. - cl. 36.
N.° 397.744 - Johnson & John.
son - Johnson & Johnson USA ci. 46.
N.° 398.112 - Springwall ---•
Eclipse Sleep Products Inc. - classe 40.
N.° 398.338 - Alvorada - Fáb.
de Doces Neusa Ltda. - el. 41.
Sinal de Propaganda Indeferida
N.° 396.524 -7- Empire Rádio e
Televisão - Pintucci Spadari 8s Cia.
- cl. a,
Exigências
N.° 377.315 - Venancio Pereira
Veloso - Satisfaça exigericia.
N.0 395.246 - Sulexport S. A. Indústria e Comercio - Satisfaça exigência.
N.° 396.926 - Monarch Marking
System S. A. Ind. e Com - Satisfaça exigência.
N.° 398.302 - Izakias Rew Satisfaça exigência.
Diversos
N.o 375.406 - Cieg Ltda. Comer
cio Imobiliária e Empreendimentos
Gerais - Aguarde-se.
N.° 396.128 - J. Macedo S. A.
Comércio Indústria e Agricultura Aguarde-se.
N.° 396.247 - Cebede Indústria •
Comércio de Confecções Ltda. --.
Aguarde-se.
N.° 396.320 - Corei Comércio •
Representações Ltda. - Aguarde-se.
N.0 396.525 - Pintucci Spadari as
Cia. - .Aguarde-se.
N.° 396.547 - Indústria de Cortiças Funchal Ltda. - Aguarde-se.
N.° 396.989 - Ranina Modas sport
Ltda. - Aguarde-se.
N.o 397.325 - Jose Ornellas . Paina
das Neves - Aguarde-se.
N.° 397.347 - Nilson Risarde
Aguarde-se.
N.° 397.367 - Tinsley & Filhos
S. A. Indústria de Artefatos de Chumbo e Metalúrgica - Aguarde-se.
N.° 397.368 - Hinsley as Filhos
S. A. Indústria de Artefatos de Chumbo • Metalúrgica - Aguarde-se.
N.° 397.530 - Cia. Paulista de Ar
figos Cirúrgicos e Catgut MS Aguarde - se.
N.° 397.555 - Brasitex Polimer
Indústrias Químicas S. A. - Aguar..
da-ee.
N.° 397.599 - Padaria e Confeitaria Suissa Vit6ria Ltda. - Aguarde-se.
N.° 397.735 - Johnson fe John.
son - Aguarde-se.
N.° 397.740 - Johnson Sis Johnson - Aguarde-se.
N.0 398.282 - Comercial de Automóveis Cacique S. A. - Aguardese.
N.° 398.922 - Seabra Industrial
Confecções Ltda. - Aguarde-se.,
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ICendall do Brasil Indústria e Co.
Nome Comercial Deferido
N.° 424.383 - Georg Fischac
¢XPED1ENTE DA . SEÇÃO DE
znercuo Ltda. (transferência para effil
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS Aktiengesellschaft - Satisfaça ed.
N.° 395.524 -- Ferro Enamel do nome da expressão de proPagan2
a
gência.
Brasil Indústria e Comércio Ltda. - Mamadeira Even cria • hoje o Br
Dia 28 de Maio de 1963
N.° 428.041 - Lab. Lepetit S. A. Ferro Enarnel do Brasil Indústria a de amanhã - n.9 279.102). - Anotese a transferência.
Comércio Ltda. - art. 109.
Transferência d; Alteraçriti.' de Nome - Satisfaça exigência.
Título
de
Estabelecimento
Deferidos
Exigências' •
Diverso•
de Titular de Processos
N.° 405.279 - Thalia Teatro IrmãosSafi
& Cia. Ltda." (junto
Discalbras Distribuidora Brasileira
N.° 122.684 - Luiz Siqueira Jr. & Empresa de Diversões Deodoro Ltda.
à Marca n.9 207.84). - Satisfaça exide Calçados Ltda. - transferência pa- Cia. -- Prossiga-se com as vias de fls.
- cl. 33 - art. 117 n.° 1 e sem a ex:. gência.
ra o seu nome do sinal de propaganda 11, 13.
Eternit Nordestina S.A. Industria
clusividade de teatro isoladamente.
Ajudando a calçar S. Paulo...
N.° 404.243 - Santiago Nibardo
N.° 404.817- Móvel Studio - de Cimento Amianto (junto à marca
ajudamos a calçar o Brasil - termo Navarro Jorge - Prossiga-se o pedido
Ysel - Adalbo Brathwaite - classes 25 n.9 229.036). - Satisfaça exigência.
n.° 405.979 - Anote-se a transfe- também nes classes 41, 42, 43, em
Lima Bebidas (junto -à marca
33 - art. 117 n.° 1 nas classes i2.9C.263.902).
- Satisfaça exigência.
face do gênero de negócio de restau- rência.
25
33.
..
rante.
Laboratório Londrifarma Limitada,
Marcas Indeferidas
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
(junto à marca n.9 214'009) - SatisN.° 418.436 - Imobiliária Orly LiEXAME FORMAL DE MARCAS mitada - Prossiga-se como insígnia na - N.° '401.810 ,- 1959 - Alexandre faça exigência.
• N.9 377.122 - Brasil Cereais S.A.
Alagia - cl. 42 - art. 95 n.° 11.
Dia 28 de Maio de 1963
classe 33.
- Satisfaça exigência.
,
N.° 403.132 - Tastecreem - A.
N.o 419.097 - América EmpreenExigências
• N.9 406.351 - Estabelechnentos
dimentos S. A. - Prosiga-se como Benelli S. A. Indústria e Comércjo Gráficos
Santa Maria S.A. - SaN.° 128.378 - Caves do Regateio título.
- cl. 48 - art. 95 n.° 5.
tisfaça exigência.
3 . A. Viti 'Vinicultores - Satisfaa
N.° 424.059 - Antenor Lopes de
N.9 423-.446 - Justiniano No,;ueiN.° 280.777 - Criuva - Moinho
Oliveira - Prossiga-se como indicado Nossa Senhora do Carmo Ltda. - ra - Satisfaaç exigência.
exigência.
N.° 229.027 - A Suíssa Brasileira pela seção.
N.9 422.403 - João Rosato - Sacl. 41.
Importadora Industrial S. A. - SaN.° 337.240 - Miprovi - Dante tisfaça exigência.
N.° 424.063 - Indústria e Comer
N.9 423.447 - Redutores Tran.smotisfaça exigência.
cio de Roupas Fesdian Ltda. - Pros- -A.- Ferrari - cl. 41.
N.° 237.317 - Irmãos Mayer S.A. siga-se excluindo suadores para vestiN.° 347.216 - Emblemática - tecnic,a Ltda. - Satisfaça exigência.
Comércio Ind. Transportes e Agricul- dos.
W. A. Sheaffer Pen C.9 (junto à
Olmos S. A. Import. e Comércio marca têrmo 362.855). - Satisfaça
tura - Satisfaça exigência.
N.° 424.379 - Fáb. Nacional de cl. 8.
exigência.
N.° 398.250 - Indústria Farma- Tesouras Ltda. - Prossiga-se com exN.9 584.650 - Gleba Sliclng MaN.° 347.218 - Emblemática ceutioa Quinafar Ltdas - Satisfaça clusão- de artigos indicados.
Olmos S. A. Import. é Comércio - chine C.9 Inc. - Satisfaça exigência.
exigência.
ci. 6.
N. 439.133 - Soo. Comercial de
EXPEDIENTE DO SERVIÇO
N.° 399.621 - Pão Kent Ltda.
N.° 378.157 - Sevillana - Bassat Móveis Sodiaço Ltda. - Satisfaça
DE
DOCUMENTAÇÃO
- Satisfaça exigência.
Socieded Anonima - ci. 11 - arti- exigência.
N.9 439.142 - Comércio e Indústria
Dia 28 de Meio de 1463
go 95 n.° 5.
N.° 415.649 - Soc. de Moagem
Schadeck Ltda . - Satisfaça exiBorba Ltda. - Satisfaça exigência.
Exigencias
N.° 391.159 - Tudo - São Paulo gência.
N.° 419.560 - Carmo R. C. MaAlpargatas S. A. - cl. 36.
N.°
435.158
Isaac
V.
Franco
cela 8s Filho - Satisfaça exigência.
N.° 391.632 - Maracanã - Lojas N. 9 . 39 . 143 - Isaac V4 Franco -.
Satiafaça exigência.
N.° 424.015 - Malharia Almutex Satisfaça exigência.
Maracan5 Ltda. - cl. 34.
N.°
428.048
S.
A.
Marabá
ImoNe 439.157 - Copala Construtora
Ltda. - Satisfaça exigência.
biliária
Indústria
e
Comércio
ApreN.° 393.967 - Celavy - Química Pavimentadora Laugenio Ltda. Na. 424.026 - 424.027 - 424.028
Farmacêutica Mauricio Villela S. A. Satisfaça exigência.
424.029 - 424.030 - 424.031 - sente clichê.
cl. 3.
NP 439.163 - Avelino Olivier Indústria de Bebidas Madrid Ltda. N.° 523.037 - Fibravad S. A. Fiexigência.
Satisfaça exigência.
N.o, 405.010 - Brunswick - Tin- Satisfaça
bras de Vidro - Apresente clichê.
Pereira 8i Galeazal
NP 439.173
tas União Ltda. - cl. 1 - art. 101. - Satisfaça exigência.
N.° 424.036 - Bar a Restaurante
N.°
405.271
Tablet
Café
.
EXPEDIENTE
DAS
DIVISÕES
E
Kilt Club Ltda. - Satisfaça exigênN.9 439.177 - Distribuidora ChisGuilherme Van de Kamp - ci. 41 tino
SEÇÕES
cia.
Ltha. - Satisfaça exigência.
- art. 95 n.° 5.
439.178 - Distribuidora Chis-.
N.9
N.° 424.035 - Monte & Cia. - (Republicados por ter saído com inthino
Ltda. - Satisfaça exigência e
N.° 405.457 - Trufillo - Fáb. de
correções)
Satisfaça exigência.
prossiga-se sem exclusividade do reCigarros
Sudan
S.
A.
cl.
44
Na. 424.037 - 424.038 - 424.039
movedor.
Dia 28 de maio de 1963
art. 95 ri:° 9.
Confecções Alteza S. A. - SaN.9 439.194 - Mato de Serviço
Título
de
Estabelecimento
Indeferidos
Notificação
tisfaça exigência.
Embu Guaçu Ltda. - Satisfaça exi'NP
289.337
A
Triunfante
Uma vez decorrido o prazo de
das Seções.
N.° 424.041 - Prisma Peças ReRaul Alves Pereira - classe 23, 36, gência
N.9 439.272 - Egyesult Izzolampa,
presentação Importação Serviços Me- curso previsto pelo artigo 14 da Lei 48.
Se Villamossagi R. T. - Satisfaça
cânicos e Assistência Ltda. - Satis- n.° 4.048 de 29-12-61 e mais dez dias
- para eventuais juntadas de recurN.° 404.425 - Niral Engenharia exigência.
faa exigência.
NP 439.284 - Gráfica Ararigbo.a.
N.° 424.045 - Stella de Pimentel sos, e do mesmo não se tendo valido e Imóveis - Nilo Andrade Amaral
Ltda. - Satisfaça exigência.
nenhum interessado, fioam notificados - classes 35 - 25 - art. 117 n.°
Brandão - Satisfaça exigência.
N.9 439.286 - Livros de Portugal
N.° 424.050 - Fortin Fornecimen- os requerentes abaixo mencionados a incluindo-se a_classe 25.
S.A. - Satisfaça exigência e proscomparecer
a
êste
Departamento
a
tos e Instalações Ltda. - Satisfaça
siga-se também na olases 33.
fim de efetuarem o pagamento da TRANFERECIA E ALTERAÇÃO DE
N.9 439.346 - Egberto Torraca
exigência.
taxa final concernente à expedição NOME DE TITULAR DE PROCESSO Martins - Satisfaça exigência.
N.° 424.060 - Cesar Lavor
S.A.
Indos respectivos certificados dentro do Anderson Clayton & 0.9
NP 439.367 - Orlando Barth Satisfaça exigência.
prazo de sessenta dias - na forma dústria e Comércio (pede para ser Satisfaça exigêncai.
N.° 424.066 - José Paulo de do parágrafo único do artigo 134 do anotada na marca Monte Branco,
5f. 9 439.378 - Milton Pilão - Sa167.302 a alteração de nome). - tisfaça
Andrade - Satisfaça exigência.
Código da Propriedade Industrial. - n.9
exigência.
Anote-se
a
alteração
de
nome.
N.° 424.069 - José Paulo de An.
N.9 439.631 - Viação Riunonorte
marcas
Deferidas
drade - Satisfaça exigência.
Anderson Clayton & C 9 S.A. In- S.A. - Satisfaça exigência.
N.° 424.072 - Mercearia das NaN.9 439.646 - Boggie.n Auto ImN.o 328.589 - Incatest - Ind. • dústria e Comércio (pede para ser
anotada na marca Soberano núme- portadora Ltda. - Satisfaça exições Ltda. - Satisfaça exigência.
Comércio de Aparelhos de Teste In- ro
•
199.090 a alteração de nome). - gência.
N.° 424.081 - Enrique Carceller catest Ltda. - ci. 8.
Anote-se a alteraçao de nome.
Julian - Satisfaça exigência.
N.9 439.64&- Mecânica Autorizada
N.° 396.123 - Atomiura - Cia.
Anderson Clayton & CP S.A. In- S.A. - Snisfaça exigêncai e prosN.° 424.357 - Incorporações e Melhoramentos de São Paulo Indús- dústria e Comércio (pede para ser siga-se sem as alavancas de câmbio
Construções Santiago Soc. Civil - tr ias
anotada na marca Dilelay 11.9 169.526 e os mancais para rolamentos.
1
1. 38.
Satisfaça exigência.
N.9 439.693 - A Paulicéa MudanN.° 397.497 - Monte Serrat - a alteração de nome). - Anote-se
ça e Guarda Móveis Ltda. - SatisN.0 424.359 - Instituto Quimio- Fiação e Tecelagem Monte Serrat L:4 a alteração de nome.
faça exigência.
terapia° S. A. - Satisfaça exigên- mitada - cl
• Haarnuum & Reimer G.M.B.H.
Na. 439.713 - 439.714 - Editara,
cia.
(transferência para o seu nome da Lar
Feliz S.A. - Satisfaça exigênN.° 405.504 - Vozzo - João marca intetrnacional n.9 65.760 N.° 424.368 - Flora Bras de Picia.
Vozzo - el. 8 - excluindo-se fitas marca Parentl - processo número
na Ltda. - Satisfaça exigência.
N.9 439.205 - Bosquiero & Clavei10.485-63) - Anote-se a transferênN.° 424.369 Produtos Rocha isolantes e motores.
lone - Satisfaça exigência. Quanto
N.° 398.878 - Ror - Magnesita cia.
Químicos e Farmacêuticos S. • A. as cliché publicado em 9-2-60 para
S. A. - cl. 16.
Pirmenich et Cie.- (pede „Sara ser marca Rosinba do Apial. clame 42 Satisfaça exigência.
anotada
nas
marcas
Vetyrisia
númeestabelecido
em S. Paulo.
Na. 424.375 - 424.376 - 424.377 • N.0 405.276 - Aldrimax - Sylvio ro 152.107 - Jasmanthia n.9 152.108
- Eugenio Martins Lege - Satisfaça Figueiroa Belmonte - cl. 2.
NP
439.460
Cotonificio Rio
152.689
n.9
I- Parmantheme
N.°'393.161 - A Invulnerável -exigência.
n, 157.481 4- Wardia 12.9 159.198 Branco S.A. - Satisfaça exigência.
N.0 424.377 - Eugenio Mit-tina A Invulnerável Brasileira S. A. Por- as alterações de nome). - Anotem- Quanto ao clichê publicado em 10-21960.
tas e Estruturas Metálicas - cl. 16. 'se as alterações.
Lega - Satisfaça exigência.

DIVERSOS
Martini &
- Aguarde-se.
r.N.9A.567.019

Rasei S.

N. 584.710 - Condommio do Edlfido Gold Star. - Aguarde-se.
'• N.9 439.712 - Editora Lar Feliz
B.A. - Prossiga-se substituindo a
classe 50 pela 33.
N.9 439.227 - Raichmetal - Com.
de Metais Ltda. - excluindo cimento metálico r couraças
e papel de estanho e considerando-se
paladÁi o ialdio.
N.9 439.437 '- Gráfica Asbahr S.A.
- prossiga-se considerando os carta•
•,
zes sem iiguras.
N. 439.635 - Controle C. of America - Prossiga-se excluindo conden-

•
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N.9 439.657 -- Malharia Irmãos Daher De.ud S.A. - Prossiga-te com
os exemplares.
N.9 429.694 - W. Haldenwanger
- Prossiga-se como indicado pela
Seção.
N.9 438.716 - Editora Lar Feliz
. A. - Prossiga-se aceno indicado
peia Seção.
• Ns. 417.575 - 417.541 - 417.602
- Lanifício Suldograndenee S.A. Houve um equivoco quanto a publicação das exigências de 21-2-63. Trata-se de um despacho de proseiga-se
de acórdo com o-5 exemplares apresentados.
N. 397.455 - S.A. • Indústrias Votorantim - Arquive-se.
N.9 397.300 - Tecnaço Técnica de
Estruturas Metálicas Engenharia e
. Comércio Ltda. - Arqnive-se.

N.9 454.403 - llepovite - /evans
Medical- Limited - Cl. 3 - Prorrogue-se o registro, retificando-se a
data para 30-5-50.
N.9 565.829 - Crrmig - Ormig Organisations Mittel GMBH - Classe 38 - Prorrogue-se o registro.
N.9 571.301 - Bayard - Theophilo
Schwab - -Classe 8 - Prorrogue-se
o regis:xo.
N. 584.7e2 - Aços Brooklin S.A,
- Brooklin - Cl. 6 - Prorrogue-se
o registro.
N.9 584.810 - Peitoral de Avenca
e Jetahy Composto Vahie - Shinyashiki Cia. Ltda. - Cl. 3 - Prorrogue-se o registro.
N.9 584.380 - Arterenol - Farbwerke Hoechst Aktiengesellschait
Vor Meister Lucius & Bruning Classe 3 - Prorrogue-se o registro.
N.9 584.381- Farirwerke Hoechst
Aktiengesellschaft Vorm Meister Luchis & Bruning - Cl. 1 - Prorroguese o registo.
•
N.9 584.495 - Garagem e Oficinas Tunel Novo - "Garagem e Oficinas Tonel Núvo - Cl. 47 - Prorrogue-se o registro.
N.9 584.589 - Luzerne de Puits E•ablissements' Tourneur Freres Prorogue-se o registro.
Cl. 45
N. 583.601 - Corren t e - .1. &.
P. Coats Limited - Cl. 22 - Prorrogue-se o registro como indicado.
PRORROGACÃO DE FRASE
DE PROPAGANDA

N.9 546.587 - Açúcar União duplamente filtrado adoça mais - Cia.
União dos Refinadores kçúcar e Cate
Prorrogação de marcas
- Cl. 41 - Prorrogue-se o registro.
N. 404.315 - IRFel - S.A. InN.9 581.375 - LIngerie Valisere
dústrias Reunidas F. Matarazzo - contato que é urna caricia - ValiClasse 2 - Prorrogue-se o registro. sere S.A. Fáb. de Artefatos de Te-

eidos Indesmalháveta - 01. 38 Prorrogue-se o registro.
N.9 582.865 - Vantagem Isnezd do
dia 6 dias 6 economias - Lsnard &
Cia. S.A. Comércio e Indústria Prorrogue-se o registro'.
PRORROGAÇÃO DE EXPRESBAO
DE PROPAGANDA
N. 544-332 - Podia dia Underberí
e sinta-se bem - Vva. H. UnderJ
berg Albrecht & Cia. Ltda. 42 - Prorrogue-se o regicam.
N.° 544.333 - Todia dia Underberg
e sinta-se bem - Vva. H. Uaderberg
Albrecht & Cia. - Cl. 43 - Prorrogue-se o registro.
,
.N.9 544.335 - Sinta-se bem todo
o dia com Underberg - Vva. H. Underberg Albrecht & Cia. Ltda. Cl. 43. - Prorrogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO DE TITULO
DE ESTABELECIMENTO
N.° 573.382 - Edificio Aimoré O Condomínio do Edil ido Aimoré
- CI. 33 - Prorrogue-se o registro.
N. 584.350 - Conservatório Brasileiro de Música - Conservatório
Brasileiro de Música - Cl. 33 Prorrogue-se o registro.
OPOSIÇÕES
AVM Acessórios para VeIculos e
Motores Iitcia. (oposição ao termo
n.9 114.827 - pirv. invenção de Metalúrgica Berym Ltda).
Cima Comp. Industrial de Material
Automobilístico (oposição ao termo
n.9 114.827 pnv. Invenção de Meta/urgira Berym Ltda.),
General Electric C.9 (oposição ao
termo n.9 117.959 - priv. invenção
de Licentia Patent Verwaltungs G.
M.B.H.) (Republicado).

De Mllus Comércio ,e Indastria de
Roupas S.A.- (oposição ao termo número 103.079- - priv invenção da
International Latex (orp.) (Republicado).
•
De Milhes Comendo e. Indústria da
Roupas S.A. (opomção ao termo número 104.1995 mod. utilldaed de Confecções Mafran Ltda.) (Republicacio).
WaRer Marini de Azevedo (oposição ao termo n.9 92.101 - priv. invenção de Mario Rodrigues
Cunha).
S.A. Tubas Brasilit (oposição ao
termo n.9 98.0,50 mod. utilidade da
Joaquim Becker).
Inpasa S.A. Indústria Nacional de
.Autopeças (oposição ao termo número 102.443 - mod. ut. de Alvaro
Coelho da Silva).
S.A. Tubas Brasilit (oposição ao
têm() n.9 109.335 - priv, invenção
de Mantana S.A. Engenharia e Comércio).
Société Technique pour
de la Precontraine STUP (Procedes
Freyssinet) (oposição ao temo número 110.603 priv. Invenção de Dyckerhoff & Widmann Kommanditgesellschaft).
Philo() Radio e Televleão S.A. (oposição ao termo n.9 117.931 - priv.
invenção de N. V. Philips Gloeilampenfabrieken).
F'ichtel &. Sachs Aktiengesell.schaft
(oposição ao termo 9 119.742 priv. invenção de Cocar Manuel Calluso, Santiago Antonio Calireso e Luís
Pablo Calluso).
Primaz S.A. Indústria e 'Comércio
(oposição ao tffmo n.9 133.053 mod.
industrial de Erneste Rothschild S.A.
Indústria e - Comércio'.
São Paulo Mpareatas S A. (oposição ao termo n.9 133.129 - mod.
Industrial de °lindo Rizzaido)

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
Volume

VIII
X
XIII
XIV
XVIII
XVIII
XVIII
XIX
XIX
XX
XXII/
-XXIV
XXV
XXVI
XXVI
XXVI

Tomo

Assunto

Diveraos Trabalhos
Reforma do Ensino trinsário
Trabalhos Diversos
Questão Militar
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do M dd Fazenda
Relatório do M. La Fazenda
Trab. Juridicos - Est. de Sitio
Trab. Juridicos - Est. de $itio
Trabalhos Juridicos
Impostos Intersestaduais
Trabalhos Juridicos
Discursos Nriamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos ruridicos
A Impressa

Preço

Volume

100.00
XXVII
40,00
XXVIII
400,00
XXIX
120,0C
XXIX
50,00
XXIX
65,00
XXX
80.00
XXXI
120,00
XXXI
120,00
XXXI
XXXI
250,00
200,00
XXXII
XXXIII
170,00
120,00 XXXIV
100,00
XL
121100
XLVI
120.00
WLVI

Tomo

111
V

IV
V
-1

I/

Assunte

Discursos Parlamentares
• •• •
Discursos Parlamentares
Réplica
Réplica
Piscursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares ..
Trabalhos Jurídicos
Limites Ceará - Rio G. do Nore
Limites Ceará - Rio G. do Norte
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos joridicos
Campanha Presidencial
• ••••
Campanha Presidencial

Preço

90,00
120,00
120,00
120.00
130,00
120,00
100,00
120,00
120,00
120,00
120,00
150,00
250.00
400,00
120.00

▪
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ARCASD ÉP OS1 TADAS
YedWaind• Ana 6i widado met • art. ZN do Oddtó Piosaladada ,Lorkiatatal. a daba tia podlieedo onasoara a
maaar • riaD de fit1 dias pau • ~aio do pargdfa.' ~do Saia jiie,aio padeja. apkieredair amee adoioes ao lampuanabento
llawdbaall rteofidela ladeatrial aqueles que
prepagoadiaoora a ciamiado de regtaire ~do
=mu.

Tenno a.' 581.470, de 6-3-63
Marfeis S. A.
Comércio e Indústria
São Paulo

WiniSritla sRAVIEIRA

Classe 22
Fios, fios cortados, fios contínuos, fica
penteados, monofios, fio/ torcidos e não
torcidos, fiem mistos e similares, para
tricotagem. tecelagem, para uso comum,
linhas de costura, para bordar, feitos de
.
substancias tétano-plásticas
Termo na 581.471, de 6-3-63
Adegas de Produtos Casa Grande S. A.
Santa Catarina

.Ire•

Tétano a.• 581.475, de 6-344
Eduardo Nâclaua
São Paulo

sulfato ds cobre cristais de sódio,
bicloretos de estanho, ater. glicol, glicose, gomellna, hidrosulfitos, hidrato&
Lodo, iodureto, iodico (ácidos), sais
inorgânicos e albumina
Classe 47
Carvão mineral, de turfa o uvegetal.
Ceras para iluminação, combustiveis,
fluidos de iluminação, gasolina, gordura de petróleo, graxas, lenha, lubrifiClasse 3
cantes, nafta, óleos iluminantes, óleos
Um preparado farmacêutico Indicado lubrificantes, parafinas, petróleo refino tratamento das tráqueo-bronquites e
nado, querozene e turfa
suas manifestações
Termo n.° 581.479, de 6-3-63
Termo n.° 581.476, 4 6-3-63
(Prorrogação)
Eduardo Niklaus
Lunanus Cotton Gin Company
São Paulo
Estados Unidos da América

• etS
:PITAit

PRORROGAÇÃO

bãO PAULO.
.9*

Termos as. 581.477 e 581.478, de
6-3-63 •
(Prorrogação)
Quake% State Oil Refining Cororation
, Estados Unidos da América

PRORROGAÇÃO

Têrrno 11.• 581.472, de 6-3-63
Terca S/C
São Paulo

IMOBILIARIA PERCA
sie

Termo n.° 581.473, de 6-3-63
Eduardo Niklaus
São Paulo
~1111•1111.,

e'ãutr,

deer

Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado
como tina medicação cónica nas convalescenças e\ estados de desnutrição
Termo na 581.474, de 6-3-63
Eduardo Niklaua
São Paulo
lomanamidaV

14

Li

ti

GUE

Classe 6
Artigos da classe

R22.1 11

ao Pauu3
,essaalw~allimmai

Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado
nas convalescenças,' estados de desnutrição e da hipovitaminoses " B e C

• E3IVOX

Classe 1
Tintas preparadas utilizadas na pintaita, vernizes, tintai para calçados, esmalte.. anilinas, corantes', absorventes.
água raz, preparados para branquear e
bronzear, tintas para capotas de automóveis, emolientes para remoça° de
Untas aplicadas, composições para impermeabilizar tecido, e couroa, tintas
para Indústria tenteis, álcool, alumínio
ela MS, giz para fina industriais, alavaiade, 'secantes, amua, corantes minerais para uso nas indastrias, antidetotantes, anti-incrustantes e destacrustantes e desincrustantes para caldeiras, arsênico, alcatrão, benzina, lanoltta, acetato de celulose, nitrato de potássio, nitrato de sódio, acetato de
chumbo, acetato de cobre, acetato de
potássio, acetato de ambulo acetato de
sódio e de potássio, ácidos orgânicos.
creosoto para uso nas Indústrias, pa.
péla e preparações contra a ferrugem,
produtos quirnicos para impressão,
alurnen, antimónio, sulfato de

E

Classe 6
Termo at..° 581.480, de 6-3-63
Bombas a vácuo; _maquinaria acionada
.(Prorrogação)
Niedersdchsennverk Priedrich Kiausing a super vácuo; maquinaria para traK. G.
tamento com vapor; maquinaria para
Alemanha
congelar a seco; maquinaria para destilação superficial; maquinaria para impregnação
a super vácuo; bombas roPRORROGAÇÃO
tativas a super vácuo; bombas de difusão; aspiradores por jatos de vapor;
válvulas para bombas de super vácuo
(parte de máquinas)
Classe 8
Aparelhos medidos de super vácuo.
Classe 7
aparelhos de física-para fina didáticos
Máquinas e utens.lios para serem usa- usados em escolas e universidades
dos- exclusivamente na agricultura e aparelhos cie física e de medição para
horticultura a saber: arados. abridores
fins de pesquisas
de sulcos. adubadeiras, ancinhos macaClasse 31
nicoa e empilhadores • combinados
Meteria!
de
vedação
para super vácuo
arrancadores mecánicos para agricultaClasse 47
ra, batedeiras para cereais. bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras, Agentes propulsores orgánicoa e óleos
para bombas de super vácuo
ceifados para affoz, charruas para agiaculutura, cultivadores, debulhadores.
Tarmos mas 581.486 s 581.489, de
destocadores, derentegradores, esmaga6-3-1963
dores para a agricultura, escarrificado
Leybold's Nacbfolger K. G.
rei, eachovadeirits, facas para maato.
Alemanha
Das agrícolas, terradeiras, gadanhoe,
garras para arado, grades de discos
MI dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas tnsetifugas, ma.
cagam vaporizadores, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra.
máquinas perauradoras para a agricultura, máquinas de plantar, motoeisarruas, máquinas regadeiras, máquinas ae
roçar, de semear, para sulfatar, de
toaquir, de triturar, de esfarelar terra,
para Irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, atara
agitar e espalhar palha, para colher
Claase 6
algodão. para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agricolas, de Bombas a vácuo; maquinária aciona
cortar árvores, para espalhar. pairei cel. a apor ~moi maqulnárla para trata-

„Klausing'

Nome comercial

GLERAN

PRORtiocAr,..A-1

Termos no. 581.482 à 581.485, da
6-3-1963
E. Leybold's Nachfolger K. G.
Alemanha

Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado
como um anti-ácido e laxativo

Classe 42
Whisky

Termo n.° 581.481, de 6-3-1963
(Prorrogação)
Gebruder junchans A.a.
Alemanha.

Classe 8
Relógios e suas partes integrai...

Poiro .4-Épn

efiNSTRIA IRASILEIRA

máquinas :ombinadas para aomear e culturas., de desbanar, para azafiar, máquinas e moinhos para torra.
gana, máquinas toscadoras, ordenaaores naecanicos, raladores mecânicos, rolo. compressores para a agricultura.
tachadeiras, seraeadeiras, segadeiras,
socadores de terra, tosadores de grama, tratores agricolas, válvulas para
máquinas agrícolas
pinar,

•
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Lento com vapor; maquinria para congelar a sêco; maquiná;ria para destilação superficial; maquinária para impregnação a super vácuo; bombas rotativas a super Vácuo; bombas de dlfusão; aspiradores por jatos de vapor;
:válvulas para bombas de super vácuo
(parte de máquinas).
Classe 8
Aparelhos medidores de supec vácuo:
aparelhos de fisica para fins didáticos
usados e mescolas e universidades; aparelhos de física e de medição para
fins de. pesquisas
Classe 31
Material de vedação para super vácuo
Classe 47
Agentes propulsores o, ganicos e óleos
para bombas c:c super vácuo

relhos de luz fluorescente e aparelhos
de comunicação interna, bules elétricos,
baterias, balcões frigoríficos, balanças,
batedeiras, condensadores cctnucsdores,
Campainhas elétricas, chuveitoS elétricos, • coqueteleiras,' discos gravados, estufas, enceradeiras, expremedores elétricos, tornos elétricos, ferros elétricos de
engomar e passar, fios, fonogra 'Os, fogareiros elétricos fervedores. farinas
elétricas, máquinas fotograficas. geladeiras, garrafas térmicas, hqud tieadores
elétricos, microfones, refletores. relógios,
'regadores automáticos, resister,cias eletricas, racho conjugado ou não com tcnogra tos, panelas elétricas, soquetes
•sorveteiras, sereias de alai ms. transformadores, teteloues, temem:n.(3s, tele.
visores, válvulas ventilador.s
•

pinar. máquinas combinadas para semear e culturar, de desbanar, para ensilar, máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecanicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras sem ea deiras, segadeiras,
socadores de terra, tosadores de grana, tratores agrícolas, válvulas para
máquinas agrícolas

Termo n.° 581.490, de 6-3-1963
(Prorrogação)
Soehne
C. F. Boehrmger
G.M.B.H.

Termo ri.* 581.493, de 6-3-1963
Bondai K Bonatti • Ltda .
Minas Gerais
_

Classe 50
Músicas impressas
Classe 8
Discos gravados

Termos xis. 581.496 à 581 .497, de
6-3-1963
Música do Brasil Ltda .
São Paulo

W5SICAS DO BRASIL
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Alemanha

Termo n.' 581 .498, de 6-3-1963
S . A . Chape° Mangueira
Guanabara

PRORROGAÇÃO

KIO.TINA

Tèrmo n.° 581 .503, de 6-3-1963
E. Kohnstainin, In,:.
V.
Estados I.Ii 7das da Anairla

viE*0

PRORROGAÇÃO

Classe 3
Um preparado farmacêutico para facilitar a digestão
Termo n.° 581 .491, de 6-3-1963
Sylvio Milagres
Guanabara

baatties para barba — cremes para o
rosto e barba, pinturas ent llquIC o, p4.1
ou concretas para coloração dos labios,
olhos e sobrancelhas, extratos, ',Joçbcs,
pomadas fixadoras para bigode, tr.osme.
ticos, brilhantinas liquidas e concretas,
aguas de co/onia e Iffe toilette pó de
arroz, comprimIdoa e em tabletes, tiati,: as para cabelo dentifrfeic em pó,
hqu*do, concretos e em pasta, sabões
dent filei" men àas, talco perf usada,
agrar para embelezamento da pele,
slian,poo tiquid s. pó ou couct..to, tónicos e vigores rara cabelo e reit: dz.pi.
latórios em liquido, p6 ou cor eretos,
pomadas. vernizes, tabletes, lapi a pastas líquidos e esmaltes para 1impesa
das anilas, águas de vina, sacheis para
pteumar quarto, em plstilhas, tabletes
e nu pó, prntraaos liquido', eri pó e
pomadas pr.,.3 cvnar o Suor, VaSekaa
perfumada, sais paa banha

Sabores e extratos usza,as na:; idastrais de bebidas e de refrigerantes
801:41TTI
.77: LTDA.
e.C.L0,5,21.4

581 .504, de 6-3-1963
Têrmo
John Dewar (.1 Sons, United
inglater

Antigenos Ger»

Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira.
batidas, brandy, bitter, cachaça, -cerveINDUSTRIA BRASILEIRA
jas, "cidra, conhaque; extrato de malte
Classe 3
kr-acuado; krnet: genebra gengibirra.
Um preparado farmacêutico, indicado gin. ginger; kirsch, kummel: licores;
no tratamento da asma de origem
maarsquinhos; nectar: pipermitn, ponalérgica e suas manifestações
ches; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, vodka e whisky
Têrmo n.° 581 .492, de 6-3-1963
Bonatt1
Termo n.° 581 .495, de 6-3-1963
Bonatti Ltda .
Motocana S.A. Máquinas e .
São -Paulo
Implementos Agrícolas

, Classe ao
Chapéos de cabeça
Termo n.° 581.499, de 6-3-1963
S.A. Comércio e -Indústria Rebello
Lourenço
Gurnlahara

Slo Paulo

MOTOCANA

Classe 42
Vinhos e bebidas alcoó [icas

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 7 s
Máquinas e utens,lios para serem usaomaTte a 130N A T TI LT
dos exclusivamente na agricultura e
SAIA /007.,..
horticultura a saber: arados abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores , combinados
Classe 42
arrancadores mecânicos para agricultuAguardente, aniz, aperitivos, bagaceira, ra, batedeiras para cereais, bombas
batidas, brandy, bitter, cachaça, cerve- para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
jas, cidra, conhaque; extrato de malte ceifados para alfoz, .:harruas para agrifermentado; Sernet; genebra gengibirra; culutura, cultivadores, debulhadores,
gin, gingen kirsch, kummel; licores; destocadores, desentegradores, esmagamaarsquinhos; nectar; pipermitn, on- dores para a agricultura, escarrificadoehes; rum; suco de frutas com álcool; res, enchovadeiras, facas para máquivinhos, vodka e whisky
nas agricolas, ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
'rirmo n.' 581.494. de 6-3-1963
ou dentes, máquinas batedeiras para
Rale Eletrn,ica Ltda.
agricultura, máquinas insetifugas, máGuanabara
quinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra.
máquinas perçuradoras para a agricultura, máquinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
tosquir, de triturar, de esfarelar terra,
Indústria Brasile;ra
para irrigação, para matar formigas e
Classe 8
outros insetos, para burrifar e pulveriPara distinguir: Artigos e aparelhos ele- zar desinfetantes, para adubar, para'
bicos e eletrônicos, aparelhos de utili- agitar e espalhar palha, para colher
. es domésticas, acumuladores para algodão, para colher cereais, máqulr.ss
geração, aspiradores de pó, aquece- amassadoras para fins agrícolas. de
ta, &paelha ás ar refrigerado, apa- cortar árvores, para espalhar, para ca-

aRELE»
'.
.

Terra on.° 581 .505, de 6-3-1963
"Capei." — Comercial Auto Peças
Limitada
Paraná
_
Classes; 11, 14, 15 e 50
insignia Comercial .

drma3-

Têrmo n.' 581:500,
Rádio Cinephon Brasileira S A.
Guanabara
•

PRORROGACÃO

Radio tioephon Brasileira 5. A.
Nome Comercial
Termos na. 581.501 à 581.502, de
6-3-1%3
Colgs;e-Palmolive Company
Estados Unidos da América

TAKOL

Clasacs: 6

21

Titulo
Termo n.° 581 .506. de 6-3-1963
Casa do Norte Lida
Paraná

Casa do Morte'
Classes: 8, 21 e 2's
Titulo
Termo n.° 581 .507, de 1/-3-1963
Alberto Nazareno de Queiroz
Pernambuco

LUXEMCAL

Classe 3
Um medicamento
Indústria Brasileira
( lasse IS
•
Classe 36
Para distinguir: Sabonetes sólidos, liquidos, pó cieme, blocos e bolas, sa- Artigos de vestuário de t kla sorte,
bão em pasta e em barras. sabão em, Inclusive de esporte e para crianças
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Termo n.• 581.508, de 6-3-1963
Paraná Progresso Ltda.
Paraná

Têrtno n.° 581.520, de 6-3-63
Têrmo n.' 581.514, de 6-3-1963
Laexandrina de Azeredo Almeida — abra S. A. Indústria e Comércio
São Paulo
Produtos Quimicos
Rio de Janeiro

Paraná I'"iigresso
Termo n.° 581.509, de 6-34963
Transportadora Rainha Ltda .
Paraná

Transportadora Rainhí
..,,asse JJ

Titulo
Termo n.° 581.510, de 6-3-1963
Benedito Candido Ribeiro
Paraná

Classe 2

inseticidas

IRA

Classe 33
Compra e venda, consertos e reformas de máquinas de escritório em geral,
empreitadas de pinturas e mecânica em
geral, comissões, representações, conta
própria, importação e exportação

Leve um Corte

Termo n. 9 581.516, de 6 - 3 - 63

cria:

Classe 23
Frase de propaganda
Termo n.° 581.511, de 6-3-1963
Fabriek Van Chemische Producten
Vondelingenplant N. V.
Holanda
PRORROGÁCÃO

Classe 1
Produtos químicos para uso em
tlagimento e curtimento, etc.
Termo n.9 581.512, de 6-3-1963
Fabriek Van Chemische Producten
Vondelingenplaat N. V.
Holanda
PRORROGACÃO

:nclústria Brasileira

tidtistria.

Classe 2

Bactericidas, carrapaticidas, defumadoTermo n.° 581.515, de 6-3-63
Classe 16
Reconstittaidora Guanabara de Para distinguir materiais para constru. res, desinfetantes, formicida% e insetiBrida
Máquinas Comércio e Indústria Ltda. ções e decorações: Argila, areia, baedas
Gnanabara
tentes, balaustres, calhas, sarnento, cal,
Termo n.° 581.525. de 6-3-63
crê, chapas isolantes, caibros, caixilhos,
Sul Química Ltda.

' Compre dois Relalfuji

Grandes Moinhos do Brasil 8. A.
Pernambuco

ide,Óa
Classes: 33 e 41
Titulo

colunas, caibros, caixilhos, colunas, chapas paa coberturas, edificações prema.
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forros, gesso, frisos, grades, janelas, lamelas de metal ladrilhos, lamorts, luvas de
junção, laje, lajeotas, madeíras para
construções, material contra frio e calor,
mosaicos, produtos de base astáltico,
produtos para tornar impermeabilizantes
as argamassas de cimento e cal h l dráulica, pedregulho, placas para pavimentação, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, parqueies,
portas, portões, pisos, papel para forrar
Casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilação, vigamentos veneziaans e.
vitrôs

Termo n.* 581.521, de 6-3-63
Lloyd Sul Americano "Organização Internacional de Viagens Ltda.
Guanabara

Termo n.° 581.517, de 6-3-63
Grandes Moinhos do Brasil S. A.
Pernambuco

ldefã a
,dustr8
tStas‘lega

Classe 41
Fretas frescas, enlatadas, dessecadas,
sun conserva e diversos sub-produtos de
frutas, inclusive óleos essenciais de frutas cítricas e de outros vegetais
Termo n. 9 581.518, de 6-3-63
Grandes Moinlitas do Brasil S. A.
Pernambuco

r s

'

611 t ç( ç?`
13')J/(
'N«(‘ A
\?,

y.

SHAMROCK
Classe 1
Produtos químicos para uso em
fingimento e curtimento, etc.
Urra° n.° 581.513, de 6-3-1963
Fabrica de Lançadeiras "GermIr"
Limitada
Santa Catarina

ordNa

t'sV /9
9.-()

O \O

Classe 6
Lançadeiras

Classe 41
Frutas frescas, enlatadas, dessecadas,
etn conserva e diversos sub-produtos de
frutas, inclusive óleos essenciais de frutas enricas e de outros vegetais

indústria brasileira
Classe 2
Bactericidas, carrapaticidas, defumadores, desinfetantes, forin ? c , clas e inseticidas
Tertno n. 9 581.526, de 6-3-63
Sul Química Ltda.
Rio Grande do Sul

TRAFO
Classe 2
Bactericidas, carrapaticidas, defumado.
res, desinfetantes, fo,' n'c,das e insetl.
cklas
Termo n. 581.527. de 6-3-63
Biegsam Calçados Ltda.

Guanabar?

Indústria Brasileira_
,

Classe 36
Calçados

Termo n.° 581.528, de 6-3-63
Cervejaria Leonardelli Ltda,
Rio Grande do Sul
Classe 33

Termo n.° 581.522, de 6-3-63
Ferro, Coutinho Comércio e Indústria
Ltda.
Rio de Janeiro

DUQUE - PACOTE DA SORTE

Classe 41
Para ser usada na ropaganda dos proTermo n.9 581.519, de 6-3-63
dutos de • sua indústria, como sejam:
Grandes Moinhos do Brasil S. A. arroz, feijão, farinha, fubá, milho, canPernambuco
jica de milho, creme de milho, ervilha
partida el rações balanceadas

ordew

Som &via

ç\

élDUSTRIA BRASILEIRA
Classes: 33 e Si
Titulo

Rio Grande do Sul

‘).` . çkt).

Titulo

\40
.0

Sul Quimica Ltda.
Rio Grande do Sul

tto I BRA '

Titulo

Inteiramente

• Tãnno n.° 581.524, de 6- 3 -63

1.fRORROGAÇA0'

Classe ô-.3

t,

Junho de 1963 1925

Financial
•

ihi
ncstriá

Classe 43
Guaraná, gasosa, água tônica, água ml.
neral artificial, xaropes para refrescoig
sucos e sumos de frutas, bebidas espud
mantes sem álcool, bebidas não •
alcoólicas e refrigerantes
Tino n.9 581.529, de 6-3-63
Abilio Rodrigues Parola
Guanabara

Têrtno n.° 581.523, de 6-3-63
Oscar Frederico Adams
São Paulo

APACHE
Classe 36
Calçados

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos,
açucar, alimentos para animai:, amido,
amendoim, ameixas, améndoas, araruta,
arroz, atum, áveia, avelãs. azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas, balak

1926 Segunda-feira
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biscolioa bombons, bolachas, baunilha:
Termo n.' 581.534, de 6-3-63
café em pó e em grão, amuarão, canela Della N:sia S. A. — Cquipainento.'
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
Industriais
caramelos, choeolates, confeitos, cravo,
São Paulo
cereais, cominito, creme de leite, cremes
aliai, !Meios, croLeatas, compotas, canDELLA NINA LTDA.
giri. coalhadas, caatanha, cebola condiEQU
I
PAMENTOS
INDUSTR IA IS
mentos para alinicatoe colorareas.
chouriços, dendê, doces, doces de fruNome
comercial
tas, espinafre, essências alimentares. empadas. ervilhas, aturavas. extrato de toTermo n.° 581.535, de 6-3-63
mate, farinhas alimentícias lavas, féBuenópolis S. A. —
culas, flocos, farelo, fermento ,- feijão
Agricola
figos, trios, trutas secas, amura,: e crisSão Paulo
talizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de biza gelatina,
BUF.1.10POL IS
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, Itriguas, leite
condensado, leite em pó, 'emanes em INDUSTRIA BRASILEIRA
conserva, lentilhas, linguiça. .ouro . massas alimentícias, mariscos, manteiga,
' Classe 7
margarina, marmelada, macarrão, masArtigos da classe
sa de tomate, mel e melada. mate. massas para mingaus, molhpa, moluscos.
Termo n. 581.536, de 6-3-63
mostrda. mortadela; nós demuda,. no- Sociedade Agrícola e Melhoramentos do
São Francisco Ltda.
Termo n.9 581.530, de 6-3-63
Pernambuao
Cooperativa Agro-Pecuária Vale do
São Francisco Ltda.
Minas Gerais
Sociedade Agrícola

e Melhoramentos
do São -Francisco Ltda.',
Têm° n.° 581.537, de 6-3-63
Marcovict Ltda.
Bronfman
Rio de Janeiro

'vAttállTrkiHA
Classe 41
Insígnia
Termo n.° 581.531, de 6-3-63
Cooperativa Agro-Pecuária Vale do
São Francisco Ltda.
Minas Gerais

aquinba
Classe 41
Marca
581.532, de 6-3-63
Têrmo
Metalúrgica Oriandia S. A.
São Paulo

Classe 11
Artigos da clame
TC.!rnio n.9 531.533, de 6-3-63
Equipamentos
1):1: Nir.a S. A.
Industriais
Sag Pado

DELLA NINA

aara-e-ei.-1

Termo rt.* 581.546, de 6-3 - 1963
Jose Moreira de Agulaf
Guanabara

ENTREVISTA:\
Classe 8
Discos gravados para máquinas
falantes e similares

5̀2'

Tênno n.° 581.547, de 7.3-63
Limpanave, Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

\•

ÇOV
,0)

LIESPANAVE

Brasileir.i

Nome Comercial
Tèrmo n.° 581.542, de 6 -3- 1963
Rio Grande P:odutos Alimentícios
Limitada
Rio Grande do Sul

Classe 50
Impressos
Ténno n.' 531.548, ia 7 - 343
Vicente Tripodi
São Paulo

AO CHAVEIRO
PAULISTA

Caviar 'Nicolaieff
Indústria Brasileira )
Classe 41
Caviar
Tênno n.9 581.543, de 6-3-1963
Rio Grande Produtos A,Umenticios
Limitada
Rio Grande do Sul

Classes: 11 e 33
Título de Estabelecinarnto
Têrmo n.° 581.549, de
Vicente Tripa&
São Paula

Classe 11
Chaves e fechaduras
Têrmo a., 581.550, de .."-3-63
"Cavata" — Indústria e Con,ércio
Máquinas e Peças Ltda.
São Paulo
CIVATA ,
Clame 11
Porcas e arafusas
Tênrno n. • 581.551, de F - 343
Luiz de Souza Silve
São Pai")

0, ,,,íme,,cÂo
SEDOTEX
Classe 10
Artigos da classe
Termo n. 9 581.539, de 6-3-1963
Mala de Almeida & Cia. Ltda.
'
Guanabara
PRORROGAÇÃO

Classe 41
Sigla
Térmo n. 581.544, de 6-3-1963
Saltes 8 Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

•
PRORROGAÇÃO

am,9eiro

Clame 3
Artigos da claaaa
Tênue, n. 9 581.540, de 6-3-1963
Mala de Almeida ô Q. Ltda.
Guanabara
PRORROGAÇÃO

PYROVIL
Industria Branileira
3
A:aigaa da clatat

73-63

ICENT

Termo n.9 581.538, de 6-3-63
Moisio Egon Schumacher
Rio Grande do Sul

?VENTOS INV,JSIR IA IS.,
N

Termo a.9 581.541. ,de 6-3-1963
Rio Grande Produtos Alimentício*
Limitada
Rio Grande do Sul

Classe 36
Titulo

FAPOL
NDUSTR I A BRAS Lt I RA

Junho de 1; 63

;

RADISOSI

Clame 8
Titulo de Estabelecateatm
Têrmo ni 581.552, de 7 -3-63
"Campusflor"
Indústria e Coa:tarefo
de Perfumaria Ltda
São Paulo

)curpumcg/

Classe 'PI
Para distinguir: Sabonetes 951idosa
quidoe, pó, creme, blocos •
Solas,
bão em pasta e em barras, sabão soo
basteei para barba
cremes para o
Classe 41
rosto e barba, pinturas era liquido, pó
Sal ensacado, grosso, moido e refinado ou concretas para coloração cos
olhos e sobrancelhaa, extrato., loções,
Têrmo a.' 581.545, de 6-3-1963
pomadas fixadoras para bigoce, cosmeloa oBaptiata Reis Penna
ticoa, briNantinas líquidas • concretas,
Rio de Janeiro
aguas de colonia e de toilette, pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tinturas para cabelo, dentifrício em pó,
liquido, concretos e em pasta, sabões
dentifrícios, essenclas, talco perfumado,
águas para rmbelesamenta da pele,
ahampoo liquido pó ou coaveto, tõnilat'rlos em lindo, pó ou concretos,
pomadas, vernizes, tabletes, !apta, pastas, líquidas e esmaltes pa:a limpam
C 15 33 E, 42. 43 • *
das uahas, águas de quieta sazhets para
perfumar quarto, eu pastilha% tablete.

VAGALUME

Tourist Hotei
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ela p6.
e tin pá, prearados
pomadas para evitar 3 suor, vaaelints
perfumista sais para sanha
Termo n.4 531.553. de 7-3-63
N•Hotel "Moderno" 'Ltda.
São Paulo

MODERNO
Classe 41
Substâncias alitnentialas
Teimo n.° 581.554, de 7-3-63
Souto E, Fernandet
São Paulo

.0U.V3E3
IP.A.14A
tnIEIRL
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Térnio n.• 581.555, de 7-3-63
Representações Proclamar Ltda.
São Paulo

PROCLWX.
[ Ind. Brasileira
Classe 50
Papeis de carta, memorando, envelopes,
cartões de visitas e comerciais, faturas,
avisos, recibos. titulos, ativadas, letras
de câmbio, duplicatas. Nomissórias,
ações, bilhetes e pasisgens
Termo n.' 581,556, de 7-3•63
S Representações Ltda.
Delta
São Paulo
Drairaà tse

Ind. Braeileira

...lasse 49
Jogos. brinquedos, artigos -iesportivoe
em geral, especialmente peças e aparelhos para ginásticas

Termo na 581.558, de 7-3-63
Madeireira Borda do Campo Ltda.
..; ?So Paulo

'Mino a.° 581.561, de 7a3-63
/mobiliária Rsrdge Ramos Ltda.
São Paulo

Á EA/JOS •
RUDGF
tnd. brasileira'
Classe 50
Impressos
Vamo n.° 581.562, de 7-3-53
Asterio Brazo In
f
São Paulo

atacadores para sapatos, blsnagas, natas. borboletas, botões, puxadores, 'bra.ASTELIN
ços para cabides e prateleiras. caniveBrasileira
tes chantradores. cortadores, cravadocunhos, cabides. cabos, caçarolas.
Classe 8
cadeados, caldeirões, canos ? tubos,
Para distinguir: 'Artigos e aparelhos ele- cantoneiras, alças, pegadores. puxadoics.
tricos e eletrõnicos, aparelhos de utili- cintas para caixotcs, coadores, colhedades domésticas, acumuladores para res. cotovelos, cunhas cuspideiras, des-

frigeração, aspiradores de pó, aquecedores,-aparelhos de ar refrigerado, aparelhos de luz fluorescente e aparelhos
de comunicação interna, bules elétricos.
baterias, balcões frigorificos, balanças,
batedeiras, condensadores, comutadores,
campainhas elétricas, chuveiros elétricos, coqueteletras, discos gravados, estufas, enceradeiras, expremedores elétricos, .fornos elétricos, ferros elétricos de
engomar e passar, fios, fonografoos, fogareiros elétricos, fervedores. formas
elétricas, máquinas totograficas, geladeiras. garrafas termicas, liquidificadores
elétricos, microfones, refletores, relógios,
ragadores automáticos, resistèncias elétricas, radio conjugado ou não com fonogratos, panelas elétricas, soquetes,
sorveteiras, sereias de alarme, transformadores, telefones, termomeaaos, televisores, válvulas, ventimdares

Classe ;",
Inip:essos
• 'num n.° 581.559, de 7-33
, Indoztria de Viez Amerti.anà L.da
São Paulo

Termos as. 581.564 a 581.567, de
7-3-63
Waldcmar Abiala
São ?juba
Clase .50
Impressos

DECAIITAWS

Brastleira

Classe 32

Ind..

Brzy%ileirn:

Classe 21
Pdra distinguir. Artefatos ié algodão
nyjon plásticos. canhanos. aroí. luta.
rayon, seda
lá linho paco pa/w
natural para senhoras. bordados, borlas.
bande.ras, sardões cadarços. coadores
da caie. sobertas par a raquetes cobernuas para cw.mos, uebruns. enfeites.
etiquetas, entrenisio. zntret a tas flytnulas fitas. tranjas. filtros de ca te. galões.
laços de chapéus mochilas mantas nesgas, ombreiras passarna nartvs, palmilhas. pavios. passamanes pon-pons pingentes rendas rédeas, redes. sa:us. sacas.
sacolas tiras. teias' para bordar, asnas
Tétano n.° 581.560, de 7-3-63
Organização Sosil (add.
Siso Paulo

SOSIL
jXnd. Brasileira
I

r'

lntpressos

•

mentação, calhas, cimento, cal, cré.
chapas isolantes, caibros, caixilhos, colonas, chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga, para lixo,
edificações premoldadas, estuque, emul.
sãc de base asfáltico, estacas, esqua•
chias, forros, frisos, gesso, grades. jaa
nelas, estruturas metálicas nara constru.
Oes, lamelas de metal, ladrilhos. Iam.
bris. luvas • de junção, 'ages incutas.
material isolante contra Em e ca:or,

manilhas, massas para revest mentos de
paredes. madeiras para construções. mosaicos, psodutos de base asfáltico, produtos para totrnar impermeabilizantes
a sergamassas de cimenta e cal hicirkulica, pedregulho, prashiros betuanmusos
huntrineabilizantes 'aridoa ou sob outras formas para revestkientass' e carris
usos nas construções, pe:a , anas, placas
para pavimentação, peças otnamentals
de cimento ou gesso para tetos c pare..
deS, papel! para forrar casas, massas
anti-ruidos - pára uso nas construções,
parguetea, portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de coa..
ereto, telhas, tacos, tubos ie ventilação,
tanques de cimento, vigas, vigamentos,
vitreis, venezianas -

cacadores. debruns. dedais, enxós escariadores, elos. 'enxadas, escumadeiras.
espátulas, e st i cad ore s, e x premedores,
lacas. facões, ferramentas cortantes.
perturantes, desbastantes e a/isantes,
toices. furadores, fechaduras, ferrolhos,
fivelas, fôrmas para bolos e para calçados, funis, ganchos, graminhos, abridores de latas, jarras, jogos de chaves
Termo n.• 581.573, de 7-3-1963
de parafusos. lâminas e tõlhas de serra. Discos gravados para máquinas falantes
limas,, lampiões, latas para curnestiaeis
Luiz Pedro lunes
e para lixo, charneiras e aobracilças
São Paulo
aiachadinhas, martelo, pequenas molas.
— 114,
f
terragess para peças de mobiliária,
ILIOBIT.TZRTA,
•
escarnadores, punhais. pás, panelas. paratsnos, pinos e contra pinos,
Classe 3'
serras, serrotes. tesouras, terçados, trinTitulo
chantes, tachos, torquezes, trilhos,
verrumas
Trmo o.° 581.574, de 7-3-1963
Pelismino Amorim Torres
Térmo n.° 581.563, de 7-3-63
São Pauto
Floricultura Paraizo Ltda.
Termo nat 581.563, da 7-3-63
BAR E LANCEM5J
São Paulo
CIAC -- Comercial e Importadora
•
BEIIELDENSE
PABAIZO
de Automóveis Cruzeir.., S. A.
Classe 41
'Ind. Brasileira.
São Paulo
Titulo
•
Classe 45
C.I.A.C.
-44
Plantas, sementes e mudas para a
Termo n.° 581.575, de 7-3-1963
Ind. Brasileira
agricultura, a horticultura e a floriFletia Olivares Quintana Loesch
Classe 21
cultura. Flores naturais
São Paulo
Automóveis

23011DA. ro man
„Ind. Brasileira

de metal comum, da Indústria e comérdo da requerente, a saber; rarrachas
e machos para fazer rosca, braçadeiras,
artigos de metal para janelas, portas,
escadas e cortinados, • atiadores, aldravas, alavancas, alicates, aamOtolias,
ancinhos, anéis p ara chaves, chaveiros,
tachas, argolas. armações de toldas,
aros, rebites, arruelas, atiçadores azei:eiras, lâminas e navalhas de bart.ear
brocas, buris. bainhas, baldes, bacias
'crumazios, bicos, ilhoses • e potras de

junho de 1963 1927

Almanaques, anüncios, boletins boletins
impressos, crónicas, jornais, revistas
peças cinematográficas. peças teatrais,

programas radiofônicos e programas
de televisão
Classe 25
•
Para ditlingus: Arvores de natal bi..
belots, bolas parir enfeites de árvore
de natal, carta geográficas, cartões postais, cartazes, displays, desenhos artísticos; desenhos. decalcomania pára tecidos. estátuas, estatuetas, estampas,
gravuras frutas de vidro, figuras de

ornatos, festões, fotografias frutas de
louças figuras para enfeites bolos de

aniversários, batizados,' casamentos e
outras quaisquer comemorações, gravuras. imagens, letreiros, manequins, maquetas, obras artísticas, obras de pin..
tura, painéis e cartazes para decorações
e para exposição, ',soldos, mostruários
de mercadorias diversas e para propa.
ganda, suportes artísticos para vitrines,
estatuetas para adornos e para fins
rtisticos, taboletas
Classe 11
Para distinguir: Ferramentas manuais.
ferragens,cutelaria e pequenos artigos

Termos ns. 581.569 e 581.572, 'de
7-3-63
Waldcmar Abdala
Sã., Paulo

A INFORUNTE
Ind. Brasileira

.1 o 12 sr
c • m lpt,5
friTECWOMIÚ

Classe 36

Titulo
zes; óleos comátiveis, oitras ovas:
pães, paios, pralinés, pimenta pós para
Termo n.° 581.576, de 7-3-1963
pudinm. pickles. peixes, presuntos, paArcadas Publicidade Ltda. —
tês, e petit-ois pastilhas. pizzas. pudins;
São Paulo
queijos, rações balanceadas para animais. requeijões, sal. sagu. sardinhas,'
sanduiches. salsichas. salmes sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomate e de
frutas: torradas, tapioca. tâmaras, talharim, tremoços, tortas, tortas para ali.
ARCADAS
mento de animais e aves, ron'exs, touciIND. DRAUttIRA
cinho: vinagre
Classe 32
Almanaques. anúncios, boletins, boletins
impressos, crônicas, jorimis, revistas,
peças cinematográficas, peças teatrais,
Classe 32
programas radiofônicos e programas
Almanaques. anúncios, boletins, boletlaa
de televisão
Impressos, crónicas, jornais, revistas,
Classe 50
peças cinematográficas, peças teatral*,
Impressos
programas radiofônicos e programas
Termo n.° 581.571, de 1-3-63
de televisão
Corbala Incorporadora e Construtora
•
Termo n.° 581.577, de 7-3-1963
São Paulo
Casa Ni4ar Ltda.
Ltda.
São Paulo
GOIDALA

Ind.. raei1ejra

Classe 16
Para distinguir: Materiais -para construções e decorações: Argamassas, arai,
la areia, azulejos, batentes, balaustres.
blocos de cimento, blocos para pav3,

A J A

4

Classe 41
Pratas em grad

1928 Segunda-feira 3
Termos na. 581.578 e 581.579, de
7-3-1963 ....
Sosiedade Paissandu de Plásticos Ltda.
São Paulo

PAI SSANDU
Indústria Brasileira

DIÁRIO

OFICIAL (Seção III)

borodetas, botões, ouxad,oes, braf..• para cabides e praaeleiras, canivees, chantradores, cortadores. cravado.
.es cunhes, cabides, cabos, caç. staa!as
cadeados, caldeirões, canos e tubos
cantoneiras, alças, pegadores puxadores,
cintas para caixotes, coadores, colhe.
-es, cotovelos. cunhas cuspideiras, des.
aacadores, debruns. dedais, enxós es
cariadores, elos, enxadas, escumadeiras.

s.:lasse 28
Pari. distinguir: Artefatos de material
nylom recipientes fabricados de mateTermo n. 9 581.580, de 7-3-1963
rial plástico, revestimentos confeccionaTrapézio — Importadora de
dos de substâncias animais e vegetais:
Ferramentas Ltda .
argolas, açucareiros, armações para Ocuasa P.: aa
cubos, bules, bandejas. bases para tele..
bens, baldes, bacias, bolsas, caixas,
TRAPEZIO
carteiras, chapas, cabos para leriamentas e utensílios, cruzetas, caixas para
Classe II
acondicionamento de alimentos, caixas Para distinguir: Ferramentas manuais,
de material plásticos para baterias, coa- ferragens.cutelaria e pequenos artigos
dores, copos, canecas, colheres. conchas, de metal comum, da- indústria e comercestas para pão, cestinhas, sapas para cio da requerente. a saber: Tarrachas
álbuns e para livros, cálices, cestas, cas- e machos para fazer rosca braçadeiras.
tiças; para velas, caixas para guarda artigos de metal para janelas, portas.
de objetos, cartuchos, coadores É:ara chá, escadas e cortinados, afiadores aldra
descanso para pratos, copos e capinhas vas, alavancas, alicates, aurnot ,bas
de plásticos para sorvetes, _aixinhas de ancinhos, anéis para chaves, chaveiros
plástco para sorvetes, colhernhas, pa- tachas, argolas. armações de toldos.
sahas, garinhos de plásticos, para sor- aros, rebites, arruelas. atiçadores azei.
vetes, torminhas de plástico para sor,. :eiras. lâminas e navalhas de barbear
vetes, discos de mesa, estojos para ócu- brocas, buris. bainhas, baldes, bacias,
los .embalagens de material alastico, em- oalmazios, bicos, illióses e pomas de
balagens de material plástico para sor- atzcadores para sapatos, bisnagas, pervetes. estojos para objetos, espumas, ny- cas, borboletas ootões, mixadsilea, bra.
lon. esteiras, enfeites para automóveis, ços para cabides e prateleiras. canivemassas anti-ruidos, escoadores de pra tes chanfradores, cortadores, cravado'
tos funis, formas para doces, fitas iso- 'es. cunhas, cabides, cabos, casarolas
lantes, filmes virgens, tios de celulose, cadeados, caldeirões, canos e tubos,
fechos para bolsas, facas, guarnições cantoneiras, alças, pega aores. puxadores
pa:a chupetas e mamadeiras, guarnições cintas para caixotes, coadores, colhepara porta-blocos, guarnições para li_ res, cotovelos, cunhas cus p ideiras, desquicliflcadorse e para batedeiras de fru- cacadores, debruns. dedais, enxós. estas e legumes, guarnições li material carladores, elos. enxadas. escumade.ras.
plástico para utensílios e objetos, guar- espátulas, estic doares, expreinedores,
nições para bolsas, garfos, , -..alerias para facas, facões, ferramentas cortantes
cortinas, jarros, laminados plásticos, perfurantes, desbastantes e alisantes,
preadcdores de roupas, puxadores para foices, furadores, fechaduras ferrolhos,
móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de fivelas, fôrmas para bolos e para calcasinha, pedras pomes artificiais, porta-1 çados, funis, ganchos, graminhos, abripão, pulseiras para relógios, protetores' dores de latas, jarras, jogos de chaves
para documentos, puxadores de água de parafusos, lâminas e fôlhas de serra,
para uso dotnéstiço, porta-copos. porta- limas, lampiões, latas para comestíveis
níqueis. porta-notas, porta-documentos, I e para lixo, charneiras e dobradiças.
placas, rebites, roclinhas, recipientes, su- machadinhas, martelo, pequenas molas.
portes, suportes para guatslanapos, sa- terragess para peças de mobiliária,
leiros, tubos, tigejas, tubos para ampo- cinzéis, escarnadores, punhais. pás. palas, tubos para seringas, travessas, tipos nelas, parafusos. pinos e contra pinos,
de material plástico, sacolas, sacos, sa- rasteies, rodinhas. roletas, sacarrolhas.
quinhos, vasilhames, vasilhames para serrotes, ferragens para malas, tenazes e
acondicionamento, vasos, xícaras, colas
tesouras
a frio e colas não incluidos em outras
V
Termo
n.
581.581,
de 7-3-1963
classes, para borracha, para costumes,
Sociedade Paissandu de Plásticos
para marcineiro, para sa pateiros, para
Limitada
vidros, pasta adesiva para correias,
pasta e pedras para afiar, esmeril em
São Pauis
pedra, em pó, em disco, em pasta, para
ã0 CI EDADE PAISS ANDU
moer e desgastar, rebolos, adesivos para
tacos, adesivos para ladrilhos e adeDE FUSTI COS LTDA4
sivos para azulejos, anéis, ?arretais para
tecelagem e guarnições de material
ao
plástico para indústria textil
Classe 36
Termo
581.582, de 7-3-1963
Para distinguir: Aventais, blusas, bluFábrica de Balas São Jo g o S.L.
sões. boinas, botas, babadouros, casaClasse 41
cos, coletes, tapas, chales, cachecols,
São Paulo
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes,
Balas
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
Térmo n.' 581.586, de 7-3-1963
mantôs, melas, manieta, mantas, maia..
Instaladora Sanitária Limitada
clrião, malhas, paletós, palas, penhoar,
Santa Catarina
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas punhos, robe de
chambre, sobretudos.; suspensórios, sou.
lens, tailleura, toucas e vestidos
brocas, buris, bainhas, baldes. bacias
usasse 16
balmázios, bicos, ilhós.* e pontas dr
Matertals para construções
ata :adores para sapatos, bisnagas, 2se.

SIO JOIO
Ind, Braeiletru

e.malTniT4.
Brnsiloire

dunho de 1963

Termo n.° 581.585, de 7-3-1963
Ka-V,Plas Indústri ae Comércio de
Bijouterias Ltda .
São Paulo

Têm° n.° 581 .597, de 7.3-63
Edinsa Empreendimentos Itn.Jhibários
S. A.
E DINSA

(A-VI -PIAS

EMPREENDI mu
I M.OBI LIÁRI

os
os s IA

IND. BRASILEIRA

Nome comercial
Classe 13
Termo a 581.593. de 7 3-63
Anéis de ouro, prata com e sem pedras
Holiday do Brasil Indústria e Comércio
preciosas, alianças, alfinetes para graLida
vatas, brincos, barretes, baixelas, balanSac., Paulo
gandans, em metal precioso e imitações, botões para punho e colarinho em
HPLI DAY DO BRASI!.
metal precioso e imitação, cordões de
ouro, prata e imitações, rolares de peClasse 8
dras preciosas, de pérola e imitações, Aparelhos e equipamentos elétricos
chantelens, correntes para relógios, meeletrônicos
dalhas de ouro, prata e imitações, para
correntes de relógio, objetos de ouro
Tèrmo n.° 581.599, de 7.3-63
e prata para adornos, pendantifes, pulTextil "Beinstex" Ltda.
seiras, serviços de chá e café em metal
São Paulo
precioso, serviço de almôço e jantar em
metal precioso e seu comércio e indústria
.--—
Taaaso na 581.587, de 7-3-1963
São Paulo
ótica Leomar Ltda.

iam

E1 MTEX

Ind71frazrileira

I

Classe 8
Óculos

weeeffle~weemeeeeweeemsoloba

Termo n.° 581.588, de 7-3-1963
Vigotex S.A. Indústria e Comércio
de Malhas
Rio Paulo

VIGOTEX
Bratileira

and,

Classe 3u
Artigos da classe
Termo n.° 581.589, de 7-3-63
Comercial Três Bandeiras Ltda.
São Paulo

TRE S BANWZRAS
Ind.

IND. BRASILEIRAJ

B7mei1eira

Classe 40
Artigos da classe
Termo na 581.590, de 7-3-63
Curtume Guaraiii
Minas Gerais
Classe 33
Titulo
Termos na. 581.591, 581.592 e 581.595
de 7-3-63
Fábrica de Bebidas Sarna Maria
Minas Gerais

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
sões, boinas, botas, babadourcs, casacos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, ceroslas, cal.
ças de senhoras e de crianças, cclarinhos,
cueiros, casacão, dominós, scharpes.
fraldas, galochas, gravatas, garros, las
quetas, luvas, ligas. lenços. leques.
mantôs, meias, (mineis, mantz s mau..
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
Polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensór os, soutiens, tailleurs, toucas e veiados
Termo a.° 581.601, de 7 - 3 - 63
Restaurante Sandwichbar Ltda.
São Paulo

SANDWItaãÃlj
[
IND. BRASILEIRA

PXBBICÀ

CLAsse 41

BE33I DÁS

Produtos alimenticios asas oi cosidos
incluindo grãos cera its, .ngeta .s, frutas,
farinhas, condimentos, massu alimenta
cias. sariek peixe de sada ceasse pizza*
e café

SANTA
Classe 43
Titulo
Classe 42
Titulo

férrno a.° 581.602, de 7-3-63
Antonio Cardes
São Paulo

Classe 33
Titulo
Termos as. 581.594 e 581,596,
7 - 3 -63
Ribeiro fi Cia. Ltda.
Minas Gerais

FiBRIC4 'Dg
MiCARBAO
SANTA LUZIA,

de

p

DE 12110 HOTEL
4?. 11
Titulo

51 .6ã3 de 7-3-63
Teano n.
Artefatos de Alumínio do (ais lida.
São Paulo

ARTE FÁT OS DE
Class( 41
Título
Classe 33

Titulo

50

AL= NI O DO LAit
Classes: 11 e 53
Titulo

Segunda-feira 3
Têrmo n.9 581.604, de 7-3-63
Restaurante e Chur:ascaria Flor de
Osasco Ltda.
Sá° Paulo

(FLOR DE OSASCO
[Ind.
Classe 50
Impressos
531.605, de 7-3-63
Têrmo
./N rtrfa ins de Alaninia do Lar Ltda.
aão Paulo

k.utsve 1

Para distinguir: Ferramentas manuais,
ferragens,cutelaria e pequenos ar:igos
de metal comum, da indústria e moer.
do da requerente, a saber: Tarrachas
e machos para fazer rosca, braçadeiras.
artigos de metal para 'anelas, portas.
escadas e cortinados, afiadores. aldravas, alavancas, alicates. aumotolias.
ancinhos, anéis para chaves. chaveiros
tachas, argolas. armações de toldos.
aros, rebites, arruelas, atiçadores azeiatiras, laminas e navalhas de barbear
espátulas, esticadores, expremedores,
facas, facões, ferramentas cortantes,
perfurantes, desbastantes e alisantes,
foices, furadores, fechaduras, ferrolhos,
fivelas, fôrmas para bolos e para calçados, funis, ganchos. graninhos, abridores de latas, jarras, logos de chaves
de parafusos, Itrninas e fólhas de serra.
limas, lampiões. latas para Comestíveis
e para lixo, charneiras e dobradiças.
machadinhas, martelo. pequenas molas,
ferragens para peças de mobiliária,
cinzéis, escarnadores. punhais. pás, panelas. parafusos, pinos e contra pinos.
rastelos, rodinhas. roletas, sacarrolhas,
serrotes. ferragens para malas, tenazes e
tesouras

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
bases para telefones, baldeia bacias; bolsas, caixas, • carteiras, chapas, cabos
para ferramentas e utensílios cruzetas.
caixas para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, copos, canecas. colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e ostra livros,
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para guarda de objetos, cartuchos, codores para chá, descansa para
pratos. copos e copinhos de ,plástico
paar sorvetes, caixinhas de plagiei)
para sorvetes, colherinhas, pasinhas
garfinhos de plástico para sorvetes, for..
minhasde plástico para sorvetes, discos
de mesa, estojos, estojos oura óculos,
embalagens de material plástico. embalagens de - material plástico para sorvetes, estojos para objetos. espumas de
nylon, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para aoces, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, guarnições para porta-blocos, g arnições
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições de material plástico para utensílios & objetos.
guaraições para bolsas, garfos. galerias
para cortinas, jarros, laminados plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas.
orinóis, prendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes artilidais, porta-pão, pulseiras para rala,gios, protetores para documentos, pia.
xadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-nlqueis, porta-noras,
porta-documentos, placas, rebites, roda.
nhas, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiros, tubos. tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material piástico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilhames para acondicionamento. vasos. aicaras, colas a frio e colas não incluídos
em outras ciasses, para borracha, para
cortumes, para- marcineiros, para sapateiros. para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras oara afiar
esmeril em pedra, em pó, em disco.
em 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 usadas nas indústrias

Têrcno n.' 581.612, de Y-3-63
Manufatura de Roupas Pedigree Ltda.
São Paulo
PEDIGREE

ind. Brasileira

Classe 36
Para disanguir: Artigos de vestuários
e roupas teitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas. baaa.
doures, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão coletes, capas, chatas,
cachecols, calcados, chapéus, ciciara
cintas, combinações, 'corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas, cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros; saais
casacas, chinelos, dominais, achara/cai
fantasias, fardas para militarese cole.
giais. fraldas, galochas, gravataa, gorros jogos de angarie. laqueaa leques;
luvas, ligas, lenços, mactós, meias
malta, mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas, penhoar, pulover, palatinas.
peugas. pouches, polainas, pijamas; punhos. perneiras, quicnonos, regalos,robe de chambre, roupao, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sweaters. shorts. sungas. stolas, soutiens. slacks, mica toucas, turbantes;
ternos, uniformes e vestidos
Termo n.9 581.613, de 7-3-63
Auto Posto e Accessórios S. L. Ltda,
São Paulo
' S. L.
ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
•Tarmo n.9 581.614, de 7-3-63
Mova Indústria e Cemércio de Móveis
Ltda.
São Paulo

t•n-dirglaasileira

Junho de 1963 1929
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas, ca.
ntisetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cala
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, ia.
quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
mantas, meias, imaillots, 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
Termo n.9 581.617, de 7-3-63
Cantina. do Victorino Lida
São Paulo

DO VICTORINO
Ind. Brasileira,
Classe 41
Pimentões e beringelas recheadas, batatas fritas, maioneses, maionezas, rizo.
tei, lasanhas, macarronadas, pizzas, saladas, saladas diversas, feijoada arroz
de braga, arroz, bife a milaneza, bife
a cavalo, a portuguesa, ravioli, gnocchl
e churrascos
Termo n.9 581 . 618, de 7-3-63
Bar e Café Lira Ltda.
São Paulo

LIRA
Ind. Brosileira)
Clásse 50
Impressos

Tarmo n.° 581.619, de 7-3-63
Malharia Samasco Ltda.
São Paula
SAMASC O
Ind. Brasileira\
Classe 50
Impressos
Têrmo n.9 581.620, de 7-3-63
Bar e Café Garota Paulista Ltda.
São Paulo
'
GAR OTA PAULISTA,

Classe 40
Ind.. Brasileira
Armários, assentos. balcões, Wats,
banquetas, bancos. camas, cadeiras,
Classe 50
taeado-mudos, cristaleiras, colchões de
Impressos
mola, conjuntos de copa e -minha
Térmo n.° 581.629, de 7-3-63
cadeiras giratórias. dispensas. dormi.
hartos. etagers, escrivaninhas. estantes Palissy a- Porcelanas e Cristais Ltd..
Térmo n.9 581.606, de 41-3-63
Guanabara
guarda-roupas, guarda-comida. galerias
Lanches Bavária Ltda.
São Paulo
mesas, móveis para jardim mesinhas,
Termo 11.9 58! .608, de 7-3-63
eigaliiação_ Imobiaacia Marmo Ltda. móveis para hall, móveis estofadoes,
DAVAM A
penteadeiras, porta chapéus. prateleiras,
PRORROGAÇÃO)
São Paulo
Ind. Bra si leira
sotas. sapateiras, salas de visitas, salas
aalease
de jantar, poltronas, berços. colchões,
mmum
Lal nes de: mortade.a, pras ato. queao.
caixas e móveis para aziarelhos radioInd. Brasileirc, ,
ein1. salsicha, chim a,scos è café em
fónicos, móveis para terraço. sofás- Cail atada
mas, estrados de camas, acolchoados.
Classe 3.
porta-vasos, divans, almofadas, traTérmo n.9 581.607, de 7-3-63
Acani !tração de bens rar ara e veria vesseiros. cómodas e discotecas de
antonio Halansa crer
a imóveis e latc. nientos
madeiras
Sais Pa'i'o
Térmo n.9 581.610, de 7-3-63
Têrmo n.° 581.615, de 7-3-63
Farmácia Tupan Ltda.
Confecções
de Roupas Feitas Hedy
São Paulo
jejtVJOISA
Ltda.
STA •
São Paulo
TITPAN.
Classe 33
IMPY
tnd. Brasileira
Titula
birasileira'
Classe 15
Time' na 531. (Ca re 7-3-63
Classe 50
Classe 50
Artigos
da clame
Pa stiros Aari.V.-. cie Ltda.
Impressor
Impressas
São Paulo
Térmo n.9 581.632, de 14411
Termo n.9 581.611, .ie 7-3-63
Têmo n.° 581.616, de 7-3-63
Union Carbide Corporation
AURI —VERDE
Pennini •-• Equipamentos Para Ilumina• Lihu Confecções Ltd ea
Estados Unidos da Amérta
Ind. BrasileiraSão Paulo
ção Ltda.
São Paulo
Classe "28
LIIIU
Ind. Brasileira
Para distinguir: Artefatos de material
4NFLIJOR
plástico e de nylon: Recipientes fabrina. brasileira'.
Classe 3f;
cados de material plástico, revestimenPara distinguir: Aventais, blusas, alu.
tos confeccionados de substancia, adClasse 2
sões, boinas, botas, babadouros, casa.
Classe 8
enta e vegetais: Argolas, açucareiros
cachecol%
cos,
coletes,
capas.
chalet,
armações para óculos, bules, bandejas,
ibeetisidasi
Luminosos

LTI

METHIN
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pais, mantendo cursos oficializados ou
Têrmos as. 581.630 e 581.631. de
não, direta ou indiretamente, podendo
7-3-63
Ki-bon S. A. (Indústrias Alimentícias) criar e encerrar novas casas de ensino,
can os mesmos objetivos, ou novos
Rio de janeiro
cursos, mediante arrendamento. locação,
cessão ou aquisição da direitos: cursos
técnicos de quánica, elatrônica e ele....dica, já exlstenes e outros cursos
:s que venham a ser criados folass
autoridades go:, ernamentais
fermo n. 581.635, cl e 7-3-6.3
A.
Liceu Eduardo Prado
São Paulo
' LICEU 'EnlAPI.1)

cultura. Morestas, adubas (aatatais
coinoo.,tos and-incendio,
substâncias otilmicas para Is . . :rlpera e
soldagem, substái.:ias quimi:as para a
preservação de alimeazos, substâncias
para o curtimento, sub.iiâncias colantes
usadas na indüst.ia, substâncias
quirnica explosivos
Têrmo n. 531 fs44, de 7-3-1963
Indústria e Comer: ia "Coldemar"
Sociedade Anónima
Sia laudo

PRORROGAÇA0

FRACO S/A.
Classe 41
Substâncias alimentícias e crus preparados. Ingrediente: de ai mantas. Essências aanientirias
Classe 43
Refres-cs e águas naturais e artificiais,
usadas como bebidas, não Incluídas na
classe 3

Tétano n." 581.639, de 7-3-1963
.D .0 ." Companhia Industrial de
Construção
Sia Paulo

Termo n.° 581.633. de 7-3-63
Therrnos Limited
Inglaterra

3ao Paulo—rani tal \

Piemos

Casse 11
Garafars, frascos e outros vaolhames,
utensílios culinários e dom'sticos nos
quais predomina o metal aornum, para
serem vendidos independentes cie qualquer conteúdo
Termo n.° 581 634 de 7-3-63
The l'ale Ei Towne Manufacturing
Company
F ;iodos 1.Ti ' i la A.a^,:. ri, a

Nome comercial

SOM

1. D. C.
Classe 33
Compra e venda de imóveis, administração predial,- engenharia, lotearnentos,
construções, imobiliária, construtora,
administração incorporações
Tétano n. 9 581 .640, de 7-3-1963
.q ã) Paulo
Osmar Baptista Silva

ÀLLENDRY
Imitiatria Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
sões, boinas, botas. babadouros. casacos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções, camisas. ca1:3
misetas, camisolas, cuelas. ceroulas. calClasse 21
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
Caminhões-automóveis e reboques
cueiros, casacão, dominó% echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, laTêrtno n.° 581.635, de 7-3-63
queias, luvas, ligas, lenços, leques.
Olin Mathieson Chemical Corporation mantéis meias, maillots. mantas, mana
Estados Unidos da América
driào, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pilamas, punhos. robe cla
chambre, sobretudos, suspensórios, sou,.
tens, tailleurs, toucas e vestidos
Classe 3
Termo n.° 581.641, de 7-3-1963
Preparado indicado no tratamento da
(Prorrogação)
hipertensão
Pernand Beket
São Paulo
Trino n.° 581.636. de 7-3-63
Amortecedores Titanic Comércio e InPRORROGAÇÃO
dústria Ioda .

ANA"i"ENSOL.

Ti

P

TITANIC
Indústria Brasileira
Cias.',: 21
Amoreclores c ciermis artigos da
classe
Vim° n. 581.637, de 7-3-63
Liceu Paluardo Prado S. À.
São Paulu

t.

LICEU

AT EX

Classe 1
Impermeabiliaantes para tecelagem
Termo n.° 581.645, de 7-3-1963
Prorrogação)
S :to Paulo

PRORROGAÇÃO

CRI ALVO
Indiietris Brasilgira
Classe 8
Balanças
Termo u. 9 581.646, de 7-3-1963
(Prorrogação)
Karnig Bazarian
S33 Paulo
rPRORROOAÇÂO

CINE MARACHÁ
Classe 33
Titulo
Têrmo n.9 581.647, de 7-3-1963
Liceu Eduardo Prado S.A.

Classe 33
Titulo
Ténno n.° 581.648, de 7-3-1963
Alyrio Alves Limo
Sãa Paulo

Guanabara

IndUati:a Bra-siteire.

U AONAVI 3 103
Classe 25
Deseanos, estátuas, estatuetas, gravaras, imagens painéis
Termo n.° 581.643, de 7-3-1963
Whiffea 81 Sons Limited
Inglaterra

EDUARDO PRAb's

Classe 26
Palitos e espeta
Termos na. 581.649 a 581.633, de
7-3-1963
Cotonizazio Rodolf oCretpi
Sio Pauto

CRE

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Classe 35
1Crasae 1
Acolchoados rara camas, colchas, coPara distila-alia Difusão do ensino, em Produtos químicos usados na indústria • bertores, esfregões. fronhas. guardariaqualquar parte do território nacional,
ciência, biografia, agricultura, horti- p° jogos bordados, logos de toalhas.
r saigareaste
oa forma da legialar.:So
'

I

CI

L.

Classe 31
Novelos e meadas de It
Termo n.' 581.655, de 7-3-1963
Tijucatar — Agenciamentos Limitado

Indtirtria Brsailei re

Termo n.° 581.642, de 7-3-1961
Paschoal Fortunato
Guanabara

Têrmo n.• 581.654, de 7-3.1963
(Prorrogação)
Czktonificio Rodolfo Creia:4 3.A.
São Paulo

N.SCOLA TÈCIIIC4
El:CARLO PULO

P—TOP

Casse 36
Calçados

lençois, mantas paia camas. panos paist
cosinha e panos cie pratos toalliss Oe
rosto, e banho. toain is de mai a toalhas para ' antar, to,ollas para h: e
cale. toalhas pr..ra banailatas. g mo-ações para coma e mesa toalha-1:ns
(cobre pio)
Classe 24
fitas, cadarços entretelas, galoso., randas, baiolairas. bandeirolas. sa,:os de
aniagem, telds para rádios, fitilhos, telas de tecidos para quarda-cht vals
Classe 36
Para distinguir: . Aventais, blusat, bitu
sões. boinas, botas, babadouros, casa
cos, coletes, capas. chales, cachecol%
calçacios chapéus, cintas, com'oiações,
corpinhos, calças. calções, camisas, camisetas, camisolas, cuelas, cerouks.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos.
cueiros, casacão, dominós, ec aarpes.
fraldas, galochas, gravatas. gorros, Jaquetas, luvas, ligas, lenços, leques.
mantéis, meias. maillots, mantas, mau.
drião, malhas, paletós, palas, panhoar
peugas, puloveres, ponches, pelerinas
polainas, pijamas, punhos, robe de
schambre, sobretudos, suspensórios, soua
tens, tailleurs, toucas e vest dos
Classe 23
Para distinguir tecidos em gerei tecidos para confecotes em geral, para
tapeçarias e pa -a artigos de canta e
mesa: algodão, dinhado, caro*. fazendas C tecidos de 15 no peaas, juta,
linho. paco-paco, ratny, rayou, sede
naeural. tecidos plásticos, tecidos firto
permeáveis e tecidos de pano 4.ouro
Classe 22
Para distinguir: Fios de algalio, ca.
nhamo, juta, li. nylota fios plasticos,
fios de seda natural e rara*, paia teu.
lagem, para bordar, para aostura, tri•
colagem e para crochê: fios e linhas de
toda espécie, fios e linhas para pesca,
linhadas de aço para pesca

TIJUCATUR
Clasae 33
Titulo
Termo n.° 581.656, de 7-1-1963
Agência de Viagens Chanteelair
Limitada
Rio de janeiro

AGÊNCIA DE VIAGEM
CHANTECIAIR
Titulo
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581.657, de 74-1963
Termo
Agencia de Viagens C1iantec1Nr
Limitada
Rio de janeiro

Termo n. 581.664, de 7-3-63
olse da Silva Martins
São Paulo

ift

àfIANTECIAIR

Sorvernar»
Indits f ria Rragneira

Classe 33
'Titulo
Termo n.° 581.658, de 7-3-1963
Ajr-Pao — Agenciamentos Limitada
Guanabara

• Classe 41
Sorvetes e gelados
nome n. 581.666, de 7-3-63
Zefiro Paccola Cs Cia.
Paraná

AIA-PAN
Cassa 33
Titulo
Termo n. 581.659, de 7-3-63
Irineu da Silva Oliveira
Guanabara
Classes: 41, 42, 43 e 44
Titulei de Estabelecimento
Termos as, 581.660 a 581 . 662, de
7-3-63
cooperativa Vinícola Gariba:cii: Ltda.
Pio Grande do Sui
PRORFIOGAÇXO

inoostssis 5 issmassessis
. viNicou GARMALDI LIDA.

COOPtRAMA

7

Classe 42
Aguardente
Termo n. 581.667, de 7-3-63
Emtec — Empresa Técnica de Assistência Comercial Ltda.
São Paulo

Indústria Brasileira
Classe 50
Cupons de sorteio, bilhetes de loteria,
apólices de sorteio

Classe 41
Termos ns: 581.668 a 51 .674, de
Vinagres
7-3-63
Classe 42
Erntec — Empresa Técnica de AssisAguardente, aniz, aperitivos. bagaceira,
tência Comercial Ltda
batidas, brandy. bitter, cachaça, cerveBrasília
jas, cidra, conhaque; extrato de malte
germes;
genebra
gengibirra:
fermentado;
gin, gingar; kirsch, kunamel; licores;
maarsquinhos; nectar; piperwitn, r on- 4tt
ches; rum; suco de frutas com álcool;
vinhos, vodka e whisky
•
Classe 43
Classe 33
Refrigerantes em geral
Insígnia
" Classe 33
Termo n. 581.663. de 7-3-63
Insignia
Chagas, Lenuzza
CL< Limitada
Classe 33
Rio de Janeiro
Insígnia
Classe 33
Insignia
Classe 33
Insígnia
Classe 33
•
Insígnia
Classes: 6. 8 e 33
Classe 33
Titulo
Insignia
Termo n. • 581.665. de 7-3-63
Termo n. 581.675. de 7-3-63
Oscar I.. Osôr:o Rheingantz
Emiec — Empresa Técnica de Ass;stenRio Gsande do Sul
cia Ccinercial Ltda.
São Paulo
.

SUL VENDAS

Trila, deu (Atado,
&a4ite/m.3 ~to)/
FRORROGACÃO
Classe 41 •
Frase de propaganda

Indústria Brasileira
Classe 50
Cupons de sorTo. bilhetes de loteria,
apólic s de sorteio

Termos na, 581.676 a 581.682. de
7-3-63
Enatec --- Empresa Técnica de Asastencia Comercial Ltda.
Rio Grande alo Sul

Junho de 1963 1931 .
e instrtmentos usados na engenharia.

agrimensura geodézia, aparelhos gasei.
ficadores, aparelhos de análises, apare.
lhos ozonizadores, aparelhos pasteuri.
zadores, aparelhos reguladores e estabilizadores da pressão e do fluxo de gases e liquido& aparelhos para salva.
mento e para sinalização, apárelros
ara escafandristas, aparelhos para Jim.
par vidros, aparelhos para combater
Classe 33
formigas e outras pragas, aparelhos au• Insígnia
tomáticos acionados pela introdução de
Classe • 33
molas, aparelhos para picar, cortar ou
Insígnia
reduzir comestíveis, aparelhos espargi.
Classe 33
dores, aparelhos e instrumentos de cál•Insign:a
culo, aparelhos para observações sismiCasse 33
cas, aparelhos. tesmostatos, aparelhos
Insígnia
para natação, aritonómetros, aspiradoCasse 33
Insígnia
res de pó, aerômetros, acendedores eléClasse 33
tricos, alto-falantes, amlificadores eléInsignia
tricos, =assadeiras, antenas, batedei- •
Classe 33
amplificadores elétricos. =assadeiras.
Insígnia
antena:, batedeiras, balança amuro t
elétrica, tarõmetros baterida de acuai 3..
Termos ris. 581.683 e 581.684, de
:a: , es, binOcuics, bsa os, bobinas, bo..
7-3-63
ainns et indução. ex :..te ea , a fins cura..
(Prorrogação)
tvos, Ilibes de canspaieisas elétricas.
Parbwerke Hoechst Aktengesellschaft ixitnbas medidora.. bus:aas Nis.solas. ria- vormals Meister Luciou L's Bruning
terias e'ttricas. bu ...í el,Striros, caixas de
Alemanha
desasara 3, câmara.; friaor.f n cas e focagráficas. cafpainbas elétricas, chassis de
rádios, chaves elétricas. cinematógrafos.
PRORKOGISC4*0
cronOgrafos. cronômetros, combustores
de gás, cidômetros, cristais de rádio,
condensadores, cortadeiras para fotografias, chaves de alavancas, rhaves auto..
maticas, capacitores de bis-mulo, caps •
citoses eletroliticos, eatibrask res discos
para telefones, discos gravados. diais,
Classe 1
despertadores,
enceradeiras e situas, enMassas de celulose
genho de assar carne, espelbos óticos,
Classe 28
esticadores de luvas, espelhos de plás.
Tripas de substânc:as artificiais
ticos para eletricidade, esterilizadores,
xtintores de incêndio, ferros elétricos de
Termo n. 581.685, de 7-3-63
soldar, filtros e aparelhos tonantes. fil(Prorrogação)
tros para óleo, filmes falados, fogões.
Steatit-Magnesia Aktiengesellschaft
fogareiros, fusíveis, faróis couto acessô.,
Alemanha
rios de veículos para sinalização e para
iluminação em geial, filmes revelados.
feemas elétricas, fervedores, ,rigorificos.
PRORROGAÇÃO
fotânetros, tios elétricos. filtros de ita..
terferencia, fonógrafos, garrafas técnicas,
tsclaeleiras. globos para lampaas. globos
para lanternas, globos te: sestras para
ensino, gravadores, holofotes incubadoras, indicadores de vácuo. Znstrumentos
Classe 8
1 Abaixa , iuzes d elampião, aba jours, de alarme, interruptores. iâmpadas ins •
acumuladores, actinômetros, anaperóme. candescentes, tampadas comuns, lentes,
I tros, amortecedores de rádio e frequen liquidificadores, maçaricos paia soldar.
da, anemômetros, aparelhos de. televi- caldear e cortar, máquinas de lazer
são, aparelhos para ilummação. inclu- café, mostradores para rádio. .moinhos
sive os considerados acessório& de vei- de cal& transformadores. tostacleiras, tri.
cules, apararas para anúncios mecáni- pés para fotografias, válvulas para rá.
cos. apardhos -aquecedores e medidores. dios, válvulas de descarga, sálvulas de
aparelhos cromográficos. aparelhos de redução, vacuômetros, velas elétricas.
válvulas de vácuo e ventiladores .
barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias, apareTermo n. 581.686, de 7-3-63
lhos para purificar água, aparelhos de
(Prorrogação)
sinais lampejantes. aparelhos regulados
Steatit-Magnesia Aktiengesellschaft
res de gás 'aparelhos de galvanoplastia.
Alemanha
aparelhos didáticos, aparelhos cinema:
tográfitos, aparelhos automáticos para
PRORROGAÇÃO•
acender e regular gás, aparelhos para
separar café, aparêlhos para aquecer
edifícios, apar'elhos para experimentar
dínamos. aparelhos para destruir, insetos, aparelhos náuticos científicos, apa-i
relhos de ótica, aparelhos pulverizadores, aparelros para aquecimento de
água, aparelhos geradores eletroquimicos, aparelhos para recepção. reprodul
ção de som e sônicos. aparelhos automáticos eléétricos de passar, aparelhos
para espremer frutas e legumes, apareClasse 8
lhos de alta tensão, aparelhos de pro- Abaixa luzes d ela inpião, airijouras
teção contra acidente de operários, acumuladores, actinõmetros, amperômew
aparelhos atiadores d eferramentas, tros, amortecedores de rádio e freauena
aparelhos distribuidores de sabão e de eia, anemômetros, aparelhos de televidesincrustantes para instalações sanitá- são, aparelhos para iluminação, Melarias, aparelhos esterilizadores, aparelhos swe os -considera dsle wcessótiol
de vet.,

DRALOWID

,,,Çtl0
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aparelros para -anúa2ios mecâni- pés para fotografias. válv.ilas para d.. molas para cadeiras giratórias, matrizes,
cos, - aparelhos,.aquecedores e medidores, dios, válvulas de descarga, sálvulas de navalhas para barbear, puas, pás, picaaparelhos crOmográficos, aparelhos de redução, vactaSmetros, ve:as elétricas, retas, pregos, picões, ponteiras. paratubarbear„ elétricos, aparelhos registrado
válvulas de vácuo e ve,,tiladores
KM, porcas, pratos, porta-gelo, portares e medidores- de distáncias, aparapão, porta-joias, porta..frios. paliteiros.
Termo n. 581.687, de 7-3-63 •
podões, porta-chaves, potes, protetores
• lhos para purificar água. aparelhos de
• (Prorrogação)
para calçados, porta-copos, peças para
- -sinais lampejantes, aphrêihos regulado•J. A. Henckels Zwillingswerk
amortecedores de choques. peças para
res de gás, aparelhos de galvanoplastia,
Aktiengesellscha ft
caixa de direção, peças para bielas.
aparelhos , : didáticos, aparelhos cinemar
peças para . barra de tensão. • pinos
tográficos; aparelhos automáticos para
Alemanha
exausto:1S para veículos (pivô), peças
acender e regular gás, aparelhos para
pala mecanismo e muda, es,as para
-separar café, aparélhos para aquecer
PRORROGAÇÃO
ponta de eixo dianteiro, Panelas,
edifí cios,' aparelhos para experimentar
toalhas, postes de metal, - pinos pinos
• dinarnos, -aparelhos para destruir insede direção, pinos de moias: para,usos.
tos, asparêlhos náuticos científicos, apapernos trincos, tubos para encanatuenrelhos de ótica, aparelhos pulverizadot02, terminais para barra de reilSk..
res, • aparêlros para aquecimento de
verrumas, válvulas sanitárias para daságua, aparelhos geraddres eletroquimicarga automáticas nas sentilhas. casos,
cos, aparelhos para recepção, reprodu• embalagens de metal
Clasie 11
ção de' som e sôni .cos, aparelhos auto.- máticos eleétricos de passar, aparelhos
Termo n. 581.688, de 7-3-63
para espremer frutas e legumes, apare- Para distinguir: -Ferragens e fertaawn
•
(Prorrogação)
acess6ros para velem
outras
classes:
lhos de alta tensão, aparelhos de proFia nlrel Ei Cie. G .m.b .H.
culos, alicates alicates cortantes. anciteção contra acidente de operários,
Alemanha
nhos, alavancas, arrebites, arruelas: araparelhos afiadores d eferramentas, golas. aldravas, armações de metal.
aparelhos distribuidores de sabão e de abridores de latas, arames lisos e fardesincrustantes para instalações sanitá- pados, aparelhos de chá e café. assa.
rias, aparelhos esterarzadores, aparelhos deiras, açucareiros almotolias arpões,
e instrumentos usados na engenharia, arpões de carregar, arcos de serra'
agrimensura geoclézia, aparelhos ' gasei- biecas, bigornas. baixelas, bandejas
ficadores, aparelhos de análises, aPare- bacias, baldes, bombonieres: bridões
.1hos ozonizadores, aparelhos pasteuri- para animais, ules. bebedoures. bolas
zadores, aparelhos reguladores e estabi- e aço. colheres para pedreiros, cadealizadores da pressão e do fluxo de ga- os, correntes, cabides caixas de metal
ses e líquidos, aparelhos para ' salva- para portões chaves, cremones: anzóis.
mento e para sinalização, aparelros rcos de pua. chaves de parafusos. capara escafandristas, aparelhos para lim- otas, conexões para encanamentos.
par vidros, aparelhos • para combater aixas de metal, chaves de fenda chaClasse 1
formigas e outras pragas, aparelhos au- ves inglesas....cabeções. canecas, copos.
Preparados par evitar a congelação
torráticos acionados pela introdução de cachepots, centros de mesa, coqueteleiTeriam n. 581.689, de 7-3-63
molas, aparelhos para picar, cortar ou ras. caixas para acondicionamento de
•
(Prorrogação)
reduzir comestíveis, aparelhos espargi- alimentos, caldeirões, caçarolal. chaleidores, aparelhos e instrumentos de cál- ras,- cafeteiras, conchas. cuscuzeiros; Koh-I-Noor, spojené kovoprurnyslove
závody, národní ponik
culo, aparelhos para observações sismi- coadores, colheres, cavadeiras, canos de
escape de metal. catracas, corta arames.
Tchecoslováquia
cas, aparelhos tesmostatos, aparelhos cadinhos. carretilhas, cabos de metal,
para natação, aritonómetros, aspirado- chuveiros comuns, crivos, cruzetas, curres de pó, aerômetros, acendedores elé- vas, curvas de reforço. calibradores,
PRORROGAÇÃO
tricos, alto-falantes. amlificadores elé- canos, canos, chaves de boca, chaminés
tricos, amastadeiras,. antenas, batédei- de metal, canivetes, distintivos, descanacr.p l ificadores elétricos; amessadeiras, so para talheres, dobradiças, enxadas,
antenas oatedeiras.. balança Comum e esteras, engates, esguichos, enfeites para
eêtrica, barômetros . baterias de acumu- arreios e enfeites para automóveis, esladores. binóculos, ban ias b. binas. ao- tribos. espumadeiras.- xtensões, enxadibinas de indução, eX7er3 poro fins cura nhas. , enxós, esporas, engrenagens; bot;vos, bctões de a aipaichaa elétricas tões de metal folhas de metal que en
Scuraai edidcú. as, businas, ússolas, ba volve as molas e protege contra o pó
tains .?etricas, bules e 't»:. o. caixas de e ferrugem, folhas de metal que priaw
drs,srs:s-, -câmaras- i rigerifical. e foto- tege as molas contra o pó e ferrugem.
Classe 12
gráficas, cafpainhas elétricas, chassis - de formões, ferros de cortar capim. ferrorádios, chaves elétricas, cinematógrafos. lhos, tacas. tacões, fechaduras, funis: Artigos de metal comum, não incluidos
cronógrafos. cronômetros, combustores fôrmas para doces, e bolos frigideiras. em outras classes, alfinetes, agulhas,
de gás, cidômetros, cristais de rádio, fruteiras, fivelas e fechos para malas agulhas para croché, argolas. botões,
condensadores, cortadeiras para fotogra., e pastas. freios (para animais), ferra- canutilhos, colchetes, dedais, fivelas, fifias, chaves de alavancas, chaves auto. gens para aparelhos de bides. ferradu- tas métricas, fechos corrediços, garras,
nulticas, cat3acitores de bloqueio, cava- ras para animais, frisos, fOrmas. ferra- grifas de metal para enfeites de yescitores eletrolíticos, calibradci es, disaos gens para tetos de cabine de caminhões, tic!os, ilhóses, missangas, lanteioulas, pre.
silhas e passadores
para telefones, discos gravados, ' diais, foices. fechos de segurança para pordespertadores, enceradeiras elétricas, en- tas e - janelas, enxadões. guarnições
Têrmo n. 581.690, de 7-3-63genho de assar carne, espe'bos óticos, de metal, grelhas. garfos, ganchos para Koh-I-Noor, spojené kovoprumyslové
esticadores de luvas, espelhos de piás- quadros, grampos para emendas( de
závody, národni ponik
ticos para eletricidade, esterilizadores, correias, guarnições de metal para máTchecoalováquia
xtintores de incêndio, ferros elétricos de quinas, guarnições de metal para banheiros
e
bidês,
grosas.
grampos
para
soldar, filtros e aparelhos fi'trantes, filtros para óleo.. filmes falados, fogões, andaimes, jarras, limas, lâminas para
PRORROGAÇÃO
fogareiros, fusíveis, faróis camo acessó- barbear, licoreiros, latas de lixo, letras
'rios de veículos para sinalizasão e para e números de metal, limatões. leiteiras.
iluminação . em geral, filmes revelados, ladrões e espalhadores para mictórios.
fôrmas slétricas, fervedores, 'rigor-Ui-os, levantados para vidros de caminhões,
fotómetros, fios elétricos, filtros de fn., automóveis e para veiados em geral
terferencia,.fonôgrafos, garrafas témicas, luvas para 'sambas d'água, luvas de megeladeiras, globos para lâmpadas, globos tal rosqueada para unir as partes latepara lanternas, globos terrestres para rais do eixo, malhos, machadinhas,
ensino, gravadores, holofote.s incubado- molas para portas. martelos, marretas
Classe 12' •
res, indicadores de vácuo, instrumentos marmitas, maçanetas. molas de vae e
vem,
molas
para
rodas,
martelos
para
Como artigos de armarinho: botões de
de alarme, interruptores. lâmpadas
=descantes, lâmpadas comuns, lentes, cosInhas, mossas. mancais para rodas, tôda espécie, inclusive botões de pressão
liquidificadores, maçaricos para . soldar,
•caldear e cortar, máquinas de fazer
café, mostradores Para rádio, moinhos
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00
de café, transformadores, toetedeiras, tri-
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• Termo n. 581.691, de 7,3-63
Cora
Indústria de Fornos Ltda..
Guanabara

RÃ
Indústria Brasileira
Classe 6
Indústria de máquinas e tornas para
padarias, confeitarias e fabrico de biscoitos
Termo n. 581.692, de 7-3-63
Acrol — Artefatos de Cimento Rosd
Rio Gmnde, .do Sul

Acro!
Indústria Brasileisa.
•

Classe 16'

.

Para distinguir materiais para construções e decorações: Argila, areia, batentes': balaustres. calhas, cimeato, cal,
crê,- chapas isolantes, caibros, caixilhos„
cola caibros, caixilhos", colunas, chapas Pá coberturas, edificações premoL
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forros, gesso, frisos, grades, janela, lamelas de metal ladrilhos, lambris :uvas de
junçáo, laje, lajeotas, madeiras para
construções, material contra ide e calor,
mosaicos, produtos de base asfáltico.
produtos para tornar irnpermeabilizantes as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, placas para levianataçàO. peças ornamentais de ciraento ou
gesso para tetos e paredes, parquete&
portas, portões, pisos, papel pala forrar
casas, soleiras para portas, tildas, tubos
de concreto, telhas, tacos, tubos de verG •
• tilaçâo, vigamentos, venezia mas e
•
vitréis
Teimo a. 581.693, de l'-3-63
Acrol — Artefatos de Cimento Rossi
Rio Grande do Sul

Acrol - Artelatos de
Cimento Rossi Ltda.:
Nome comercial
Têrtno n. 581.694, de 7-3-63
Acrol — Artefatos de Cimento Rosal
Rio Grande do Sul

todinhos de Credite.
Acro!

-

Classe 16'
, Expressão de propaga tida

Termo n. 581.710, de 7-3-63
Construtora Ancora Limitada 'Cal"
Paraná

_ Nutridora

,

Classe 11
Titulo

Ancora

