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Max Lowenstein Sèoc.edade AnôniAta da 340' Reunião da C.C.A.P., ção de terceiro, restando ainda o diinstituida pela Portaria n° 52 de 24 reito de recurso a qualquer interessado ma l'ábrica Aliança de Artefatos de
Metais — Recorendo do despacho que
junho de 1954.
Restauração e Privilégio de Invenção deferiu o tèrnao número.88.307 — MoTermo 101.943 — Calandre de es- alo de utilidade para Nôvo • moda°
Aos vinte e dois dias do mês de
maio de 1963, às quatorze horas no tampagem e processo de fabricação. de suporte para fogão — De Amadeu
Gabinz.te do Diretor da Divisão de — Requerente: Dornbusch Co. — Vannucci.
De acôrdo com os pareceres da DiMarcas, reuniu-se a Comissão de Clas- Concedo a restauração.
N. 103.501 — Montagem Dupla visão de Patente, reconsidero na forsificação de Artigos e Produtos, sob
ma da lei, o despacho que deferiu o
a Presidência do Senhor Roberto Vet- de Freio — Requerente: Clark Equip- presente pedido, para efeito de Jadeter, não comparecendo o membro Ma- ment Company — Concedo a restau- teri-lo, eis que falta ao invento o caria Helena Gltahy de Alencastro. ração.
racteristiL'o essencial da novidade.
Aberta a Sessão foi lida e aprovada
Diversos
Altredo Jeanrenaud — Recorrendo do
a Ata da Sessão anterior. A seguir
Dafiiel Okamura — No pedido de despacho que • indeteriu o ped.do ae
passou-se a conferência dos verbetes
privilégio de invenção para Fechadureferentes a letra "C", de "cortadores prorrogação do segundo triênio da pa- ra silenciosa — Termo número 88.918.
tente
de
ri9
2.551:
modelo
industrial
para fotografias" (Ap.) (ficha 3.137)
Tendo em vista os laudos técnicos,
à "Cotovelos de cim-nto amiando para — Nada há que deferir quanto a prorconstruções" ( ficha 3.179) Dado ao rogação da patente, uma vez que foi e considerando o parecer do Diretor da
Div.são, reconsidero, na forma da lei,
adiantado da lura e não havendo pro- requerida fora do prazo.
Termo: 99.866 — Frederico Wag.-! o despacho que •indcferiu o presente
cesso em pauta o Senhor Presidente
deu por encerrada a Sessão, marcando ner Torno sem efeito o despacho pedido para efeito de conceder a paa próxima para o dia 29 de maio de gue arquivou o processo, uma vez que tente requerida.
1963, lavrando, eu, Domingos Angelo a exigência foi cumprida no prazo leCaterp.liar Tractor Co — Recorren•
do do despacho que indeferiu o pedido
de Quadros Sá, Secretário da Comis- gal. •
Termo: 108.374 — Erich-Hensel
de privilégio de 'invenção para Carresão, esta Ata que' vai por todos os
gador com despejo lateral — Termo
presentes assinada. Ass) Roberto Vet- Arquive-se o processo.
número 90.830.
ter — Eunice Candida Munaz Pinto
Reconsideração de despachos
Tendo em vista o recurso interposto:
— Oliviá Marques dos Santos —
O'Neill Hiernandez Ltda. Re- e considerando o nôvo exame teCnico,
Velloso dos Santos.
correndo do despacho que deferiu o resolvo, na forma da lei, reconsiderar
termo 35.081: privilégio de invenção o despacho que indeferiu o presente
EXPEDIENTE DO DIRETOR
• para — Aperfeiçoamentos em dentes pedido, para 'efeito de conceder a paGERAIArtificiais — do requerente: Alvaro tente requerida.
Xavier de Magalhães.
Notificação:
The Patent Scaffolding Co. Inc —
Tendo em vista o recurso interposto
Recorrendo do despacho que indeferiu
Uma vez decor:ido o prazo de re- e considerando o novo exame técnico, o têrmo número 103.426 — Privilégio
curso previsto pelo artigo 14 da Lei resolvo na forma da lei, reconsiderar de invenção — Trancas da apoio autong 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias o despacho que deferiu o presente pe- máticas para andamentos secionais.
— para eventuais juntadas de recursos, dido, para o efeito de indeferi-lo, em
Tendo em vista on ôvo exame téc• do mesmo não se tendo valido ne- face das anterioridades apontadas, nico, bem como as razões aduzidas no
nhum interessado, ficam notificados os conforme esclarece o Diretor da Divi- pedido de reconsideração, resolvo, na
requerentes abaixo mencionados a são.
forma da lei, reconsiderar o despacho
Maquinas Raimann S.A. — Recor- que indeferiu o presente pedido para
comparecer a êste Departimento a fim,
de efetuarem o pagamento da taxa fif- rendo do despacho que: deferiu o ter- efeito de coni:eder a patente requerida.
nal concernentes a expedição dos res- mo 68.873 — Privilégio, de invenção
Socidade Anônima Indústrias Reunipectivos Certificados 'dentro do prazo para — Nova- lixadeira — do reque- das
F. Matarazzo — Recorendo do
de Sessenta Dias — na forma do pa- rente: Oficina Mecânica E.T.C. Lidespacho que deferiu o tênue Corzsro
rágrafo único do artigo 134 do Código mitada.
Tendo em vista o pedido de recon- 105.297 — Modêlo industr4.4 para
de Propriedade Industrial.
sideração e considerando os pareceres Nôvo desenho para -tecidos de lona ou
da Divisão Jurídica, e da Divisão de similares de São Paulo Alpargatas SoPrivilégio de Invenção Deferido
ciedade Anônima.
Patentes, ambas opinando pela recusa
Termo: 88.909 — Instalação Filtra- da patente porque o seu objetivo não
Tendo cai vista a conclusão do nõvo
dora com câmara de floculação e de encerra os caraterísticos essencial de
sedimentação e camada filtrante — novidade, resolve, na forma da lei, re- exame técnico, reconsidero; na forma
da lei, o despacho . que deferiu o prerequerente: Sandoz S.A —, com base
no laudo técnico favorável, tendo em conside-ar o despacho que deferiu o sente pedido, • para efeito de indefe1vista o fato de não ter havido oposi- presente pedido, para o efeito de afinal, 1o, utna vez que falta ao desenho inindeferi-1,
d2Stria1 o requesito de originalidade.
'

Alembert Tedeschi — No pedido dt
reconsideração do despacho de indeferimento no tèrmo número 106.494
privilégio de invenção Nova vá:vula
de caixa de descarga.
Tendo em vista os pareceres tanicos, reconsidero o despacho que indeferiu o prcsnte pedido,, para efeito Je
conceder a patente, nos tèrmos dos
últimos pontos caracteristicos, cuja publicação se fará, apenas, como realficação
CANCELAMENTO DE PATENTE
Notificação — E conii!dado Nathalia
A. Santos, titular da patente de ml,nero 3.674 — Modelo industrial para
Um tecido de malha de xadrez — a
comparecer a êste Departamento, a fim
de tomar conhecimento do parecer do
Diretor da Divisão de Patentes, sugerindo o cascelamento da mesma patente. E-C.Mficio, nos térmos do artigo
80, do Código da Propriedade Industrial, a fim de apresentar, se quizer, a
sua defesa, no prazo de sessenta dias.
Retificado por ter sa:do Com incorreções, isto é, sem o número da patente.
MARCA DEFERIDA
Termo: 142.178 — Royal — classe
2 de The P. A. Geier — Company.
MARCAS INDEFERIDAS
N. 340.732 — Keradenta — classe
10 — de: Veb — Keradenta Werk
— Radeberg — em face das conclusões do parecer da Divisão Jurichca,
N. 320.733
Keradens — classe
10 — de: Veb — Keradente — Werk
- Radeberg, em face do parecer da
Divisão Jurídica.
N. 340.735
Keraphan — classe
10 — de: Veb — Keradenta — Werk
— itadeberg — em face das conclusões da Divisão Jurídica.
N. 30.736 — Piadens — classe
10 dg: Veb — Keradenta — Werk
— Radeberg — em face das condis.
sõeég 'do parecer da Divisão jurdica.
NOTIFICAÇOES
convidado — Sérgio Mello, •
comparecer a este Departamento a
face da informação da seção, no termo
1 - - 351.122 — marca Trevo, reque•
rent: — Companhia Industrial FluminCUSP

•
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As Repartições 'Públicas
deverão remeter o • expediente
destinado à publicação nos
jornais, diáriaMente, até às
15 horas, exceto aos -sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas. .
•
- As reclamações pertinentes á matéria retribuída, nos
casas de erros. ou omissões, deverão ser formuladas pár .escrito; à Seção de Redaçao, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até :72,horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- . Os 'originais deverão ser
dactilografados e auteráicailos,
resé atoadas, por .quem de direito, rasuras e emendas.
Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas padtg'.se-ão tomar, em qualquer época, por seis 'meses ou Mn ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
•
aviso prévia. •
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali.
dado • de suas assinaturas, na
•

ALBERTO DE BRITO FEREIRA
em .SFE oo sEroviço os Pusucsobes

emrwe o * srezo on Prowo20

MURILO FERREIRA ALVES
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Sacia elo a ubdeleiadø da •xpodbera. de Oapartarnant•
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da inda garia a Ganharei°

impresso nes

(Acinzado Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPAninciEs PARTICULARES

1

É convidado - Sérgio Mello,

d.

de prestar. esclarecimentos, em
comparecer a este Departamento a
fim de prestar esclarecimentos, em fa..
. ce da informação da Seção no termo
376.466 - marca São Jorge - requerente - Companhia Industrial Fluminense.
DIVERSOS
Termo: 453.905 - nome comerciai:
Nicolas Merino Sociedade Ananála
- requerente - Comercial e' Indistrial
Nicolas Merino Sociedade ,Anantraa.
- Considerando que não' é álpIvel
o registro de nome comerciul estrangeira- prossiga-se no andatnento - do
presente pedido como marca. devendo
a requerente apresentar novos exernpiares.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE PATENTES
Dia 18 de junhO de 1963
Notificação r

Uma vez decorrido o prazo de -recurso previsto pelo artigo 14 da Le:
número 4.048, de. 29 de dezembro de
1961 e MIS dez dias -- para eventuais juntadas de recursos, e do Enesspo não se tendo valido nenhum late/assado, ficam notificados os . requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim' de
e'letuarem o pagamento da taxa final
concernente à expedição dos respectilk
'os certificados dentro do prazo de
dias - na Urina do paragrafo único do artigo 134 da CAdige
26 Propriedade Industrial.

Capital e Interior:
Capital e Interior:
Cr$ 600,00 Semestre • . Cr$ 450,00
Semestre .
Cr$ 1.200,00 Ano • • .- . _. Cr$
A no
900.00
Exterior:
Exterfor:
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
Ano
parte superici do enderêço vão
impressos - o número do talão
de reais(' o, o mês e o ano em
que findard.
A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os 'assinantes providenciar a respectiva
'renovação com antecedência
minima, de trinta (30) dias. --

PRIVILEGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDOS'•
•

N. 102.683 - Fábrica de Artefatos de Metais Elmo Limitada. - Ar..
quive-se.
.
N. 75.401 h-- Aperfeiçoamentos em N. '108.928 Máquinas Rodoviáou' relacionados com' peneumátiros
rias Brasileiras S. A. - Arquive-se.
Tyre Equipment & Reconditioning Co
N. 116.743 - Olavo Lustosa. Lirnited.
Concedo o desarquivarnento:
N. 95.432 Procelso de epara.
ção de novos compostas de esterdides. EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
- Chas Pfizer O Co Inc.
.
EXAME FORMAL DE
N. 98.716 - Processo paia 'fazer
PATENTES
espumas - Hooher Chemical Corp.
• N. 99.696 - Processb para - puriDe 18 d„ junho do'1963 •
ficação de polímeros superiores de
,•
Exiáêneias:
propileno Montecatini Societa Gen ale Per g L'Industria Mineraria e
Ilaas
NP 102.020 - Rolam
Chimica e Karl Ziegler.
Co. - Satisfaça exigência.
N. 100.819 - Apefeiçoanientos ao N.° 110.857 - International Miprocesso de brunidura ou de _panen. nerais & "Chernical Com - Satisto simultâneo das duas faço de uma faça exigência.
N.o 113.018 - Placo Lirnited
Colha de vidro •-= Compagnie de Saint
Satisfaça exigéseia.
Gobain.
N.° 117.868 - Tecelagem as
N. 105.077 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos ei produção de material America& S. A. - Satisfaça exieis folhas - Helkid Olavl Hjedt.
gência.
N. 118,400
Hidrogeraçáo SeleN.o 138.067 - Indstria o Cotiva de diolefinas
Houdry Procela rareio de Abrasivos Incobrasil Li.Corp.
mitada - Satisfaça exigência.
NP 138.400 Anita Fumie
MODP.LOS DE UTILIDADE
Sano Choichi Okamoto - Satis• DEFERIDps
faça exigência.
•N. 101:222 - Peneira Classificado.
Pagliotto & UhN.° 138.413
ra paga tomates e outros frutos - tro Ltda. - Satisfaac exigênc,la.
Kuroiva" Altiquite.
N.° 138.418 - Hortencio Pereira da Silva Junior - Satisfam
- MODELO DE • UTILIDADE
exigência.
INDEFERIDO
NP /38.523 - Amor.
a Pasohoal
N. 89.864 - Aparelho circulador Pela - Satisfaça exigência.
N.o 138.610
Garlini
de ar - Roberto Banchtti.
- Satisfaça exigência.
NP 138.620
Dejalme de Ra-.DIVERSOS
mos Caolo - Satisfaça exigência.
N o 138.021
-"r-rnando Garcia
N. 100.213
Angelo Lo Re Gnochi. - Arquive-se.
' \ Satisfaça exigência.

dek
•

• FUNCIONÁRIOS

As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de eselarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
Usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal,, emitidos' a favor do
Tesoureiro do -Departamento
de imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que,
os solicitarem no ato da assinatura:
O fiáicionário público federal, para fazer jus ao dez- conto indicado, deverá provar
eita condição - no ato dg assinatura.
- Ó custo de cada exemplar
atrasado dos , órgãos oficiais
será, na , venda avulsa, acresci:
do de Cr$ 0,50, se do Mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por anã
decorrido.

N.

fim

-

DEPP.RTAMENTO, D,E IMPRWSA VACIO:-!AL
DIRETO° cr RAI .

.ftini.lo da :1933

N.° 138.622 - Juan Jos,é Lins()
ronoz e José Ignacio Yanez - Satisfaça exigência.
NP 138.641 - Marin -`iniz. de
Araujo Toou- Satisraca exigência. .
N.o -138.706 - Marli S. 'A. Indústria 'Brasileira de Aparelhos
Científicos - SalisOfaça exigência.
Kazuo noa
N. o 138.712
S.a7
tisfaça exigência.
'N.o 138.714 - Carlos Masip
Fontabet
Satisfaça exigência.
N.0 138.778 - lwan Woznarówyez o José Quedas - Satisfaça
exigência.
N.o 138.782 :- Ind. de Aparelhos Meoaninicos Caixas Comercia:
Record
Satisfaça exigência.
N.o 138.783 - Cimentai Agrtcultura Comércio e rndústria Ltda.
- Satisfaça exigência.
N.o 138.786 - Julio Casar puig
Vinoly - Satisfaça exigência,
l'N.0 138.824 - Atire(' Dieta Satisfaça exigência.
N.o 189.008 - Barbet
Thompson °Camas C. Lacey Jr.
- Satisfaça exigência.
11.0 139.012 - Walter Nicelau
Rerbert Max ,Tohann Von Hutschler - Satisfaao exigência.
N.o 139:037 - . Eastman Kodak
Co. - Satisfaça exigência.
N.o .139.170 - Kajlena Construction Co. Ltd. - Satisfaça exlxigência.
N.0 139.223 - Rhone Poulew
. A. - •Satisfaça exigência.
N.o 139.392 - Ryuhei Yamamote - Satisfan exigência.
N.o 139.393 - Plásticos Canada
Lida
Es tis: aça origèneig
••"'
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Di. .
NN. 369.053 - D,braceniro
N.o 397.930 - Perolan - Bras
SaPeíy Grassra-f pectivos certificados dentro do
130
perola Indústria c Comércio S. A . bra astribuidora Brasileira de Artigos
prazo
de
60
dias
na
forma
do
pa- Satisfaça cxigênciu. •
Alanufaturacios- Sociedade Anónima ......
(lasso 23.
N.° 139 . 318 - 4oej _7.1x itlinan rágrafo único do art. -131 do Cá- .- N.°
• cl. 38.
398.207
Project
Pro
o
da
Propriedade
industrial.
di g
- Satisfaça exigência.
ice( r,nge.nharia. Industrial Lida •
N. 361.399 - Vidroplas - Vidro.
Marcas deferidas:
139,w,1
Vicentina
- Classe 25,
pias Companhia Indusfr ai de Plasti•
Brandão. - Satisfaça exigência.
N.° 161.487 - Luck - Albert
cos
ci. 40.
Exigèncias:
'A o 139.590 Ssipre..Sociedalle- Julius Seltituller Corriércio e ImN. 361.520 - Agostinho - Casa ,.
Standard Brands Incorpora
União de Produtos .ncsinas. para portação S. A. - Classe 13.
Agostinho de Ferragens e Tintas' LiEmbalagens Ltda. - Satisfaça
N.° 292.908 - :51onareta - Bi- - Junto a marca n.° 251.450
ninada - classe I
cicletas onark S. A. - Classe 6 Saliáfara exigacia.
exigência.
,N.° 230.2-73 - Jni. de Pianos N. 362.284 -- Wiltex --;• The Si!N.o 139.618,- SymInglon \Vay- - Com exclusão de linotipo con- Sclavartzmanu S. A. - satisfaça soa Rubber So classe ' 10 (com
densadores e locomotivas.
Be Corp - Salistaaç e.‘1 14éncia. exclusão de partes e acessórios que
exigência.
Sy- / N.o 381.038 - Nlotogear
Ns. 139:030 c 139.6P1
não pertencem à classe 10j.
Manoel Reis Lomington Wayne Corp - Satisfaça togear , S. A. Indústria de EngreN.0 305.239
N. 363.123 - Nino Fies - Me.
pes - safislaça exigência.
ex igêneia. •
nagenS - Classe 11.
hucs & Dutting - cl. 23.
139.g5i8
llisao
N.° 315.061 - *Simplex Equipa• N.° :.182.193 - llostoff - UsaN.' 363.755 - Exactus - Lab.
Comércio S. A. ment Corp - Satisfaça exigência. Farmacéuticos Exactus Sociedade
Salisfaaí:
bra indústria
Delfino Pestana
Ns. 395.789> 395.790 0 395.792 AnÓnána - classe 2.
N.° 139.: . 8,
Classe
de* Andrade - Satisfaça exigènzia.
SchenalID G obbal o Ma - -N.° 383.507 -.Nova Aurora N. 363.902 - A Colegial Caxias
N.° 139.993 -Hisau. °chiai - D'Olne Cia. de • Tecido5 Aurora - Satisfaça exigência.
A
Colegial Uniformes e \resma..
N•°
420.823'
Ason
Indústria
Satisfaça exigência.
Classe 23.
Ltda. - classe 36.
Eletronica Ltda. - Satisfaaç exi- rifas
N.° 139.0112 --- Ifisno °chiai N: 364.049 - Brasitex Po/itcet
NP 386.389 - Uri Indústria gência.
Satisfaça exigência.
:Nleçãiiica Uri Ltda. - Classe 6 Brasitex Polimer Indústrias Quimicns
N.° 110.091 - Enrique Sola Con1,
Diversos:.
exclusão
de
correias
para
juS. A. - classe 16 (constderaido-se
Berrem José Luiz Gonzales Alvatitensilio.s de máquinas.
ros
Fios e Cabos Plásticos da Bra- substituída a expressão Tais Como
Tez, Dario Marttiiiez .0 Sergio PeN.° 396.366 -- Cid 11i F1 - sil S. A. - No pedido de apos- por A Saber).
rez Marques - Satisfaça e'sigènComp. Internacional de iscas - tila na marca n.° 279.277 - Fa- • N. 364.052 - Brasitex Purrner eia.
Classe 8.
ça-so a postila conforme reque- Brasitex Polimcr Industrias Químicas
N.o 110.092 - Enrique Sola
rido.
N.°
397.196
Tupiniquins
Sociedade Anónima - classe 47 (conIlerrera, José Luiz Gonzalcá . Alva- Luiz Antônio Pereira - Classe 8
e'clerando - Se Substituida a expressão
NP 152.226 - Fernandes
vez. Dano MartineZ Itodrigues o - Excluindo-se a expre.ssão Vicomo" por "a saber")
rata & Cia. Ltda .- Reconstitua- "tais
Sergio Pelei. .itirques.- Satisfaça
N. 364.387 r- S 4 rnio Castro - •
trola.
se
o
processo.
.
_
exigência.
Sérgio Cláudio de Castro -- classe
N.° 400.133 - Tliroshima
NP 1 . 10.093 Virialas Coiro-n-N.o 217.062 - -Rapb 111artinda 16. •
•
Kanatawa e Akira
010 o Itepresentaçi n es Ltda. - Sa- Shoshiro
Iteconstitua-se
de it Co. Ltda.
zana - Classe 2.
tisfaça exigência.
N.
364.923
- Encatcx Encatex
N.° 406493 - Ponto Pensil - o processo.
Sociedade Anônima, Ind. e Comérc.',
N.o 140.102 - Nelson Cliade Ind.
do Calçados Ponte Pensil LiK°358.830 - Cia. Aluna Tod- - viesse 7 (com exclusão de secado-.
llojsze Melamed - Satisfaça exi-mitada - Classe
- res dc café) .
tly 'Venezolana - Aguarde-se.
NP 406.808 - A.uto Desin N.o 259.574 - Aviquipo do Bra- N. 365.385 - Correctoilex
N.° 150.202 - N. Y. Philips Longo
E. Latrophe Ltda. - Clas- sil Aviação Esquipamento e Ex- Anfa. A lct
Glocilanipenfabri cken - Satisfaça
iernesellsch,tt - • classe 1.
se
2.
N.
3r
portação
S.
A.
Aguarde-se.
i5.113
exigência.
1‘1.cajo
MAcatet
N.o 387.795 - Bergamini Ind. Sociedade Anónima, Veículos pPera 9
N.o 406.979 - Avicentro N.o 110.221 - Teikoku J nzo
Coro.
Bebidas
Ltda.
Aguarde-se
classe R ( com exclw-l'n de *macaco,'
Menslii Kn1,nhikj Kaislia - Sa- Avicontro Central Incubadora de
tis faça exigéneiri.
N.° 392.872 - Brasperola In- 10 vantadaren cons:dr.re ,+do-se para as
Ribeirão Preto Ltda. - Classe
"alcquay .N1911'1
dústria e Comércio . S. A. - Aguar- faroes os aparadores dc sol reivindicaN.° 140.259
N.°407.126 - Long Life dos).
tinufacturing Co. - Sal iig faça exi- Brasileira. ele Qmércio Importaçãa de-se.
Onda.
O • Exporlação S. A. - Classe 47.
N.° 413.538 - Vulcan ArtefaN. 365 446 - Tramag
N.o 140.286 - Ifolsicin & Kaplnsignia Comercial deferida: tos do . Borracha 5. A. - Torno P-adeira
Trato-"s e M
sem efeito o despacho de arquiva- Ag rícolas Tra”" ao S .1 .--iedado• A ^Ali.
pert Maschinenfalrrik Plionix
N°
290.010
Pinturas
necor
mento de fls. 6v e determino o . Tu . - eta ,s0 8 (acroans'odnezzilro-secal,r1,11..
M. B. II. - ti alisfien exigência.
moritio Campos Bexiga - Clas- prosseguimento do Pedido ' com os
N o 110,323 - 1.10riana Costa
.
ses 25 c 33. - Art. 11 .1.
r:hqnuçe Pélétrajado
exemplares.
n odo r o ourren'e de
- Satisfaça exicia.
N.° 42i) .4)5
Irkopp Indústria ”ns-,!'n-s p,,a o mesmo (cm).
N.° 110.311 - Francesco Basili
Titulo de estabelecimento detie Máquina, tj, Costura,S. , A. - N. ..yz6. „I.,
- Satisfaça exigência. .
feridos:
7
rnirp
Aguarde-se.
N.° 140.359 - Georg Denicter
N.°
349.401
Modas
nosbel
a Ildustrial Minas Bi.r.si; -- •
- Satisfaça exigência.
1;las:•
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
N.° 140.466 - Halo Cratera - Leiria Soares Fernandos
N. W+.54.4
34, 35, 3G. :ri,
12,
23,
22,
24,
Ses
DE PESQUISAS . •
Batisfriaç exiOncia.
Soc. Agro Comercial Peti&nmenta f i•
N.° 1,0.572 - Aparecido Va- e 38 - Art. 117 n.° 1 incluindo-se
mrla - cl asse 41.
a classe 22.
Dia 18 de junho de 1963
lente - Satisfaça exigència.
N. 366.718 - 1"cleean
N.° 140.57J - Aparecido VaMarcas indeferidas:
Notificação:
tório Corti do Brasa Limitada - el.
lente - Sal is faça exigência.
3 5G.778 - Neusa - Fáb.
Lima vez decorrido o prazo de rc- 3.
.N 120.574 - Aparecido Va- deNP
Doces Nensa Ltela
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
lente - Sati-faça exigénria. •
N. 363.344 - Findost
n .o 41.
número 4.0-18, de 29 de . dezembro de Achn t-.1 -tradora Soc'eciade Arónima N.° 1 40.t587
Saralt Brito de
1961 e mais dez dias - para even- ci. 50.
stein
N.0 3R0.2etn
Oliveira - Satisfaça exigacia.
tuais luntadas de iecursos e do ames•
C!;;.s.se 41.,
N.o 110
- chriminn 1.0on do Stein
Xineze - Xineze mo não c'tendo valido 'acabem] inrc. - N. 394652- Pipercream (1, Rie 1
Gilber1 - Satisfaça exigência.
N.o 392.274
Lis Md doBrasil S. A. Leniti-reisado, ficam notificados' os requeren.
Classe 46.
Polidores Ltda.
tries Farreenc n nticas
J. 3.
, N.0 395.631 - Cristal Arneri- tes abalo relacionados a comparecer N. 107.232
Roth
- Ire du Ir•a
a
C,Ste
Departamento
a
fim
de
efetuaIrmãos
Mi:Intr.
Ltda.
Diviso de Marcas
canense
d.
5.
•Mecãnica
Rot)/
Ltda.
taxa
final
conrem
o
-pagamento
da
- clacse 43.
N. eff.481 - Toda - ),1n
exp:d:sn , dos respectivos
is
cernentes
ExPErmENTE 110pinKroil
N.° 395.681 - Avant La Fele certificados dentro do prazoz de scs.m
,f.,tos de Meta) Turfa •Linvtala
- Perfumaria Avan t La Fetc
I senta dias .- na forma cio parágrafo - cl. 11.
De 18 de ¡unho d 163
A. 1:-. Iústria e Comércio - Clas- único do artigo 134 do Colgo •da
N. 407.485 - K..u.boaoff - Cal/se 48.
Notificação:
Propriedade Industrial.
too Man , dacturing Co - cl. 16
N.° 395.712 - Drago') Uma vez decorrido o prazo de
N. 407 407 - 1(.14tim V - any.
MARCAS DEFF.RIDAS
recurso pr e v isto pelo ar!. 14 'Ia pon Suiryolin kogyo Co. LI ' ). Ka
loa NTanitl.7ctur r cg Co - el. 46.
Lei n° 4.048 do 29-12-61 e mais busliik ; IZa'shri - Classe 11.
N. 407.5C8 - - Conie.•cía/
N. 359122 - So'ubor - Borns
N ° rl95. -9?3 - Xriva Elite 10 dias para eventuais balada-a
Imoortadarr de Rolam:ates Aakro
cl. 2.
de recursos, e ito Mefr;n10 não se Alfaintar'n Nova Elite • Lida. - _ coje.01 4:1:itrd Lirnited
II. '359.193 - O Futebol Ihrtrado Ltda. - cl. 11.
tendo valido nenhum int eressado. r.!nst.
Futzbo1 Ilustrado Litmitzda N. 107.509 - Aclaro - -Comerficam ontifiacli).-; os requovent es • "SP 31)(1.32(; - ni'rnecida - A
• 32.
cial Importsxdura de Rolamentos Acla-o
abaixo mencionados acomparecer a A. Barrelloá -•Classe 2.
Ltda. - el. 6.
4s1 11e p artamento a fim de efeN.o 396.351 - União - Cervo - N. 360.922 - Lojas Moreira
tmrein n paaan~to da taxa final jaria I Tni5í e Ultramarina Ltda Walter Moreira Carneiro - classe N. 407.563 - Saia 0,48 - jos*
d. 35.
,
Macia Rollas
40•
concernentes a expedição dos res- - Classe 43.
N, 0

•

.2216 Segunda-feira 24
N. 407.627 - Safa Onça - Tose

,

•

Maria Rollas - cl. 40.
N. 407.627 - São Jerônimd jeremimo Caetano Ferro - classe 42.
FRASE, DE PROPAGANDA.
DEFERIDA

N. 407.567 - Banco da Lavoura
de Minas Gerais Sociedade Anônana
Um Amigo Em Tõda Parte - Banco
da Lavoura de Minas Gerais S. A. ,
- classe 33 (artigo 121); •
• T1TULOS DE ESTABELECIMENTO

DEFERIDOS
• FinanciaN. 361.694 - Fido
mento em Cooperação Fico - Limiclase 33 (artigo 117
tada
numero 1).
N. 363.621 - Copiadora Americana - Laerte de Oliveira Medeiros classe 33 (artigo 117 - n. 1).
N. 364.193 - Japi - Empresa
Limpadora japi Limitada - classe 33
(artigo 117 - número 1).
N. 405.637 - Engenharia da Fundações Recife - Henoch Coutinho de
Melo - classe 33 (arego 117 - número 1).
N. 407.573 - Lojas Nipon Soshio Hayashi - classes 13, 14 e 35
- (artigo 117 ..-- n. 1).

•Waldemar Clemente - No pedido
de prorogação na patente mouc.o iaoustelai núme,o 2.5a2 Prorogue-se
ele acôrdo com o artigo 42.
Rabay - .INo pzu-cio de restatliação na patente privi.eg.c• de invenção núme.o a7.292 - LonUdo a
restauração cie acõrcio com o artigo
206.Laboratôno Libertas Limaacia - junto a marca numero - Arquive-se o Pedido de anotação de /Cutias
12 por iaita de cumpárneuto da exigenc.a e guarde-se o processo.
- Lompannia Lomerciat e Lonstrutora
Enarco - junto au termo numero
a99.5a0 - Arqu.ve-se o pecta ‘ o me miotaça° fôibas 5 por faaa de cumprimento de ex.géncia, dando-se andamento ao processo.
Ileibra Socieciade Anômala Inaust.ria
Farmaceutica - pino ao termo numero 370.975 - Anote-se a desistência
do pcd.do de anotação de tansieren;
cia em lace de estar arquivacio o piocesso.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
Dia 18 de junho de 1963
TRANSI4ERÊNCIA E AL ERAÇÀO
DE NOME DE TITULAR
DE PROCESSOS

EXIGÊNCIAS
N. 322.085
Suddeutsche Chemrefaser A G - Satisfaça ekigencia.
N. 364.670 - •Graupner S. A.
Comércio t. Representações - Satisfaça exigência.
N. 407.475 -- Clayton Manufacturi..g Co
Satisfaça exiOncia.
Ns. 407.482 - 407.495 - 407.496
- 407.498 - 407.499 - Clayton
Manufaturing Co - Satisfaça exigência.

Beccham Proprietary Med.Zines Limited - Pede pa.a ser anotada nas marcas Fru.t Salt número 241.5118 - Fruit
Salt número 241.659 - Eno número
241.660 - Fruit Salt número 248.168.
Fruchtsalz númeio 201.328 - Sei
de Fruit número 201.329 - Eno's
.Fruit Salt número 208.755 as alterações - Anotem-se as alterações. (Republicado por ter saído com. incorreç5es).

..i.XPEDIENTE DA
SEÇÃO DE INTERFERÊNCIA'
Dia

18 dc. junlio de 1963

Notificação
Uma vez decorr.do o prazo de recurso previsto pe.o mtigo 1-1 -da Lei
número 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias - para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo
não se tendo val.do , nenhum interessado, ficam not.ticados os requerentes
abaixo• mencionados a comparecer a
este Departamento a fim, de efetuarem
o' pagamento da- taxa final concernentes a expedição dos respectivos certi
Utados dant. o do prazo de sesaenta
dias - na forma do parágrafo único
do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial..
•
MARCAS DEFERIDAS
N° 20.939 - Guia da C.dade Inocencio Bento Hermando e Juan Andras Fernandes Salmeron - Classe a2.
N° 396.756 - Muqui - Irmãos
Neves de Almeida Limitada - Classe
41.
N° 396.780 - De Graça - Ivanhoé de Almeida Lima e Sylvio Carboni - Classe 32.
N9 396.784- Opala - Opala Soc.edade Anônima Administradora Agro
Comeicial - Classe 41 - Com exclusão expressamenté de arroz e vinagre.
•
N° 396.790 - Correio Agro Pecuário
- Salvadcm Latiria - 0.:..sse 32.
N° 396.8h0
Renaux Crispofre Fábrica de Tecidos Carlos Renaux Sociedade Anônima - Classe 23.
N0 396.801 - Crispofree - Fábrica
de Tecidos Carlos Renaux Sociedade
Anônima - Classe 23.

EXPEDIENTE DO . DIRETOR
Dia 18 de junho de 1963

Transferência e alteração de ne-me
de titular de processos
. irmãos Pedroso

Conmainhia
tad," (pede para ser anotada na marca auras - na-nero 285 d '-'8 a alteração de nome) . Anote-se
a
alteração de nome.
Fajwisz • Sztelnhaus
(transferência
para o seu nome da marca I hardatec
- número 135.255)
Anote-se a
transferência.
EXIGÊNCIAS
Erazil Quartz Comercial S. A. (no
pedido de prorrogação na P atente mod. ut. 3.400) . - Satisfaça exigência da sacão.
DIVERSOS
Perfumaria Parara S. A. (no pedido de prorrogação na patente mod.
Ind. n. 1.471). - Prorroque-se de
embreio com o artigo 42 do código.
Dunlop Rubber Co Limited .eno pedido de prorrogacão na patente mod.
tad. 1.565) . - Prorrogue-se de :soardo com o artigo 12 do código.
Fairchild Arms International Limitad (no pedido de prorrogação na patente mod. ind. 2.679) . - firorroglie-se de acôrdo com o artigo 42.
Oscar José Werneck Alves (no pedido de prorrogação na patente mod.
aad .
2.740).. - Prorrogae-se de
:kir& ausa • Mies 4t.

Junho de 1933

III)

DIÁRIO OFICIAL

ARQUIVOS
DO -

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E NEGÓCIOS INTERIORES
Repositório de doutrina. deámaca administrativas, pareceres.

acórdãos dos tribunais judiciários. legislação, acompanhado de
Indicas analítico e alfabético.
Publicaç-âo trimestral.

N 9 83 - SETEMBRO - 1962 - PREÇO Cr$ 300,00
.NLIMEROB ATRASADOS;
AU ' O N 9 81 - Cr$ 45.00
-82 - Cr$ 350,00
A VENDA:
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves.
. Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reernhólso Postal

•
N° 396.808 - Scriptette - Scripto
Inc - Classe 17.
1\1' 396.812 - Caravelle - Sud
Aviat.on Eoic. Nationale dc Constructions Aeronautiques - Classe 21.
Perlonguilas - C.
1\1° 396.825
H. Bachinger Sohn - Classe 3.
N" 396.854 - Emblemática - Aro
gus Saaedade Anônima Indústria de
Aparelhos Mecânicos - Classe 17.
N° 396.986 - Irnporletron Co.
mz:cial Importadora e Exportadora
Ireporlet:on Limitada - Classe 8.
Johnson 6
-N° .397.136 - Jonco'
Johnson - Classe 10.
N. 397.210 - Avedis - Agol;
Kul'uldan - Cl. 16.
N ° 397.788 - Vibratrii - Matrix
Sociedade Anônima Indústria e Comer.,
cio Cl. 10 (exceto para aparelhos
pa-a massagens) .
Moyses
N.° 398.845- - Michelon
Luiz Michclon - Cl. 14.
N.° 398.864 - Walcot Socorel
Soc'edade Anônana Comercial de Representações -- Cl. 5.
N.° 399.395 - U S - Ind. e Coai.
de Máquinas pa-a P udutos Alimentícios U S Ltda. - CI. 6.
- N.° 399.399 - Fercirnat - Ivan
Mava de Vasconcellos Jr. - Cl. 11.
1\1? 399.412 -- Corcel - Henzil
Manei - Cl. 46.
N 399.417 - Ken -• Ibrahim Miguel Saad - CI. 42.
N.o 399.434 Souto - Souto
Lanches Ltda. - Cl. 41 (exceto para
sol).
N.° 399.482 - Arimã - Vicente
Calino de Souza - Cl. 2.
Insígnia deferida:
FinasN.° 361.283 - Martinelli
Cl. 33
c:amentos e Invesrmentos
.2 84
(art
N ... 131641 ).
Finan- Martina,
Cl. 33
ciamentos e Invesernentos
(art. 114).
N.° 361.285 - Martinelli - Financiamentos e Invesementos Cl. 33.
(art. 114).
FinanN.° 361.286 - Martina%
amentos e Invesementos .-- Cl. 33
(art. 114).
N.° 361.287 - Martinelil - FinanCl. 33.
ciamentos e Invesementos

• '

(art. 114).
N.0 361.288 - Martinelli - Financiamentos e Investanentos ..- Cl. 33
(nrt. 114).
N. 361.289 - Ma tinelli - Fnanciamentos e Inveseme.nto Cl. 33
(art. -114).
1'9.° 368.232 .-- Financiamentos e Investimentos - Cl. 33
(art. 114).
Nome comercial deferido:
N°
397.105 - Civilit Indústria de
•
Artefatos de Cimento Amianto S.A.
- Civitt Indústria de Artefatos de Cimento Amianto S.A. (art. 109).
Título de estabelae;mento deferido
N.° 327.454 .- LICIL - Ultramar
Comércio Impo-tação - IICIL - Li!tramar Ioméreo Import e ção Ltda. Classes: 1 - 2 - 13 - 17 .- 23
- 24 - 33- 48 (art. 117).
N.° 396.789 - Boa Vista - Boa
Vista Auditoria e Contabilidade Ltda.
- Cl. 13 (art. 117). .
N.° 396.792 - Textil Carlos' Hes-,
panhol - Carlos Hespanhol 6 Cia.
- Cl . 23 (art. 117).
N.° 396 843 -• Talho Cent-al Miguel de Souza _Massa - Cl. 41
(art. 117).

Segunda-feira 24
N.° 396,851 - Transporte Expresso

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PRORROGAÇÃO

•N.° 588.547 Comércio e Indústria
a. Manney do Brasil S.A. - Satisfaça
exigência.
Em 18 de junho de 1963
N.° 588.549 -- C. ,da Silva, Ltda.
• Exigências:
Satisfaça exigência. .
N.° 447.441 - Günther Wagner
D:versos:
Satsfaça exigência.

Junho de 1963 2217

N° 588.166 - rZalciodenila La.
boratórios Enfia S.A. a-- Cl. 3 g o 117)
Prorrogue-se o registro.
N.o 397.194 Mercearia Lis N.° 588.171 - Fantasio - Wer.
Mercearia Liz Ltda. - Clasess: 19
theimer Freres. Inc - Cl. 48 Por.
-- 41 - 42 - 43 - 44 (art. 117).
rogue-se o reg'stro.
INI.° 397.208 -- Fabr'ca de Móveis
N.° 588.176 - Pecusanol - Gela
Fabio --- - Fabrica de Móveis Fabio Cls. 10 - 11 - 23 - 26 - 33
N ° 230.640 - Uzalid - Brasil Fá- - Landwirtschaftliche Chemikalien
N.° 460.445 - Vivil A. Muller 6
(art. 117) .
brica Nacional de Papéis Heliográficoa G.M.B.H. .-- Cl. 2.-- Prorrogue-se
Co. - Satisfaça exigência.
Ns. 464.423 - .464.424 - Badis- - Nada há que deferir, unia vez que o registro.
N.° 399.465 .-- CIMOP - Cia.
N.° 588.177 - América
Fábrica
Moacyr Pc-eira de Souza de Papéis che Anilin Soda Fabrik Autien- o R. 53.403 está em v:gor até 16
de março de 1966.
de Gazes Medicinais ,C-etner" S.A.
gesellschaft - Sat:sfaça exigência.
- Cl. 38 (art. 117) .
N.o 465.040 - Ludwig Scherk N.° 238.234. Badische Anilin 6 - Cl. f0Prorrogue-se o registro.
Marcas indeferidas:
Satisfaça exigência.
Soda Fab-ik (I. G. Farbenindustric
N.o 588.180 - Embfemática N.° 396.852 - STATOR - Staaor
N.o 465.757 - Hazet Werk Hera A. G.) - Nada há que deferir, uma Massas Alimenticias Avmoré Limitada
Importação e Comércio Ltda.
mann Zerver - Satisfãça exigência. vez que o R. 53,402 está em vigor - Cl. 41 - Prorrogue-se o registro.
CI. 6.
até 16 de março de 1966.
Ns. 583.181 - 588.182 - 588183
N.° 485.787 Robert Bosch GMBH
N.° 397.146 - Stella Maris- - - Satisfaça exigência.
- 58,3.184 - 588.185 .-- EmblemáN.°
588.174
Indústria
Brasileira
Deco-açõcs &cila Mar:s Ltda. ,-497,108 - Dehy de Ré-Refinação de óleos S.A. -- tica - Ma ssas Aymoré Limitada -Ns. 497.107
Cl. 40.
Porrogue-se o registro.
dag Deutsclie Hydrierwe ke G M B.H. Aguarde-se a solução do pedido de ah Cl: 41
N.° 397.163 - Corona - Exporta- - Sat'sfaça exigência.
teração de firma.
N ° 588.196 - Anglo - S.A. Fr idora Hendrix Kelne.r Ltda. - Cl. 44.
N.° 583.217 - PIMio Oscar Wer. gorifico Anglo - Cl. 41 --- NarroNs. 497.603 - 497.604 - Agfa
N.° 398.697 - Gabrieltex - Textil
gue-se o regrstro.
nea
- Aguarde-se o p azo.
Aktiengesellschaft - Satisfaça exigiu
Cl. 23.
Gabriel Calfat S.A.
N° 588.206 - Endocli'mica cia.
N.° 399.392 - Ukon - Ind. QuiP-orrogação de marcas:
Mead Iohnson Faidocbimica Indústria
N.° 499.002 - Daimler-B2nz Aktimica Ukon Ltda. - Cl. 1.
Farmacêutica S.A. --- Prorrogue-se o
engesellschaft - Satisfaça exigência.
Kejobon - França
N° 433.021 Sachtolith - Sach- registro.,
N.o 399.439
.N.°
506.389
Dr.
Madaus
&
Co.
França - Cl. 41.
tleben A .G. für Berabau und chem:sYo k-Piast - Plast
N.° 588.207
- Satisfaça ex•Tincia.
che Industrie -- Cl. 1 - ProrrogueN.° 399.458 .- Marsyarn - Ma- Plásticos York S.A. -"Cl. 28
se
o
registro
cem
vigência
até
20
de
Siemens-SchuckerN.°
513.074
úst-'a
e
Carnéxio
de
Calrsyam InA
Prar-orme-se o registro.
Satisfaça feve-ei-o de 4970.
twerke .Aktiangesellschaft
çados - Cl. 36.
exigência.
N° 399.468 - Lindoia - Bares c
N° 443.1"14 - Pa raberiim - Mau- N: o 588.237 - Hepateglicel ...Restairantes Lindoia Ltda. - Cl. 41.
ser-Werke
A. G. - Cl. 18 - Prorro- Laboratório Walter Ltda.. classe
N.° 513.122 - Dcutsche Fufthansa
N.° 399.474 -- São Sebastião -- Aktiéngesellchaft Satisfaça exigia.: guc;se. o registro (f. ,19-121 com pra- 3. - Prorrogue-se o registro.
Torrefação e Moagam de Café-São aia.
zo 'dc vigancia até 28-2-60.
N. o 588.238 - Nencm - J.
Sebastião Ltda. - Cl. 41.
N° 45 9 .36) - Johann Maria ra- Vasconcellos Tinoco. classe 39. N.° 587.935 Bycla Soc'edad AnóProrrogue-se o regttfa.
Titulo de estabelecimento indefe- nima Comercial, Industrial y Financie- rina Dr. E. Me:tzen are Dom Zu Kõln
Emblemática
48
Pror-oN.° 580.239 - Nenern - J.
ra - Satisfaça ex'gancta.
rido:
pue-se o ren Istra com Vg:ncia até 26 Vítsconcellos Tinoco classe 14, N.°
587.984
Conderninio
do
FMN.° 348.615 - Leonardo Foto Arte
de outub-o cie 1970 (fls. 11-13).
Prorrogue-se o registro.
- Abbud Satiza Ltda. ..- Classes fido Rainha Guilhermina - Satisfaça
N.2.
502.352
Cocaco
Cout;nlio.
N. o 588.247 - Lanzetti - Laboexigência.
ris. 8 - 33 c 25.
re o ren' r tro com vigência até 11 dt ratói10 Lanzetti Ltda., classe 3. C.a.
588.077
-Furtado
N.o
Exigéneas:
Caro 6 Ca . - C.1: 11 - Prorrogue- Prorrogue-se o registra, conside•
Satisfaça exigência.
set-mbro de 1,•71.
rando - re a marca genérica.
Cia. Prudentina de
N.° 396.385
N.° 588.165 - Café Bandairante
N. o. 588.248 - Hi p errolin - SoAutomóveis - Satisfaça eaigancia.
N° 587.934 Seus le Vent -Sat sfaça exigancin.
N.° 396.757 -- S.A. Pr mal En- Limitada
nua-se o reça rtro, retif;ca-a'o.ae a data ciedade Farmnceuttea Virmona genharia e C-iné Tio Satisfaça cai.
N.° 588.188 - Tabacos Tatsch So- Societa Guerlain - Cl. 48 -- P erro- Ltda.. classe 3. - Prorrogue-se
o registro.
gência.
ciedade Andaarna - Satisfaça exigên- parir 22 de maio de 1953.
N. o 588.257 - 011ex - Humble
N.o 396.773 - Bloch Editores S.A. cia.
N.° 588.019 - Tnotensol - Insti- Sati r faça exioncia.
Fernandes, Barata tuto Scientif'co São Torge S.A. - Cl. 01 & Refining Company classe
N. 583.192
No 398.847 - Calçados Copa Li. & Cia. Ltda. - Satisfaça ex'gência. n,° I
P----»que-se o registro, ret. 47. - Prorrogue-te o registre com
mitacia ..- Satisfaça exigência.
-e
a
para 31 de outubro averbação de contrato de exploraN.' 588.208 - 1Ia io M.
rão a favor de: (Es:o Standard
cle
1953.
Diversos:
Satisfaça exigên aia.
do Brasil Tm.. por despacho de 9
N. 387.931 - Cristovão Co'ornbo
N.° 583.216 - Ortho Pharmaceut:N° rP ,3 (19 - E-ecto r Anel Mági- de julho de 1960 (Pet. 47.114-59)
Lisboa - 1runrdere.
cal Corporation - Satisfaça exigén. co - Marro Ivanov Mantchev - Esso Brasileiro de Peirólso S.A..
N.° 396.751 ,- Em'bra Ref igara.. cia.
Cl. 10 - Pror-ogue-se o registro, fe- por deenrcho d e 3-10 61 (Pot. número 55 332 CO).
Aqua-de-se.
ção Tnriust-' a l Lt4a
N.° 588.259 - 1-lambia Oil Reli- t' ficando-sa a data para 30 de cutuEichner Cia.
N.° 396.771 bra
de
1953.
,
N. o 588 258 - Arapeu frumnina Cemaany - Sai siaça exsanLimitada - A.guarde-se.
cia.
Smndale - La Cai. ble P1 & Refin i ng Company, elasN ° 588.040
N.° 396 777 - Artuao Móveis e
Cl. 36 - Pror-ogue. se 47. - Prorrogue-se o re.gis)iro,
N.o 588.260 - Humbli• Oul Rc•ii- ne Scandale
com averbarão de contruto de exManara ia
- Aguarde-se.
o
registro.
se
plorarão a favor de: 1) Evo StanN.° 396 793 - Ibra ra Instituição lana Company - Satisfaça exigénN.° 588.041 - Sunflax - Huntar dard do Bratil Inc. nar deenacho
Bra aileira , de D fusão Cultural S.A. cia.
N.o 588.276 - Antonio Gallardo Douglas Intarnational Corporation - de 2-8-60 (Pet. 47.125-59). 2t Es- Agua-de-ae.
I CI. 46 - Pro-rogue-se o registro.
sO Brasileira' de Potró t en S A . por
Satisfaça
ex géncia.
Platt Eos Sales Li;
N° 396 PA9
de!'n•.)e'no de 3-10-91 (Pot. número
Blumeo
Or9a(11097
N.° 588 N.° 588.277 - Cobina Brasileira
mited - Anuarde-se.
55 339-CO) .
zação
Fa-macêutica
Luper
Ltda.
-N.0 397:17 1, - União 13 asilara de Importadoaa de Materiais Autornotes
Cl. 3 - Prorreque-ae o registro.
N. o 583 261 - Solve'so - Hum.- Satisfaça ex'gêncla
Educação e Pau l a° - Aguarde-se.
N.° 588.149 - Flex - Metalargica ble OU & Retining Company clasN.o 397.191 - Cama. de Adminis- . N.° 588.304 - Sociedade Comer- Flex
Comé-c'o e Indústria S.A. - se 1. - -Prprrogue-se o registro,
tração Minara - Aguarde-se.
cial Loja do Lar Ltda. - Satisfaça
co maverbacão de con t rato de exi Cl. 17 . - Prorrogue-se o registro.
N.° 398 702 - Moinhos Critzciro exigência.
pio:32,14o a „favor de: 1) Ern Slando Sul S. A: - Aguarde-se.
IN.°
588.150
.Parati:2i
Donato
"
N.° 588.492 - Anker-Phoenix Nah¡dará do Brasil 'Inc. p ai do-ancho
N.° 398.212 - Mecanica de Pre- maschinen Aktiengesellschaft - Sat's- 1- . Arthur Donato. Comércio e Indústria i de 2-8-60 (Petição n.o 17 1I9 CO).
Sociedade
Anônima
Cl
16
ProrAguarde-se.
cisão Anis Ltda.
faça exigència.
2) Esso Brasileira de Petró'oo S.A.
rogue-se o re gistro. rct ficando:se a 'por desp acho de 20-10-61 (l'eVção
N° 398 846- - Luz Alberto SisnanN.° 588.514 - B:scoifos Aymoré data para 14-9-53.
n.° 55.328-60). do Costa e Cai:los Wilson Sisnando Limitada - Satisfaça exigência.
.,
Costa - Agua de-se.
N° 58L 163 - Polono - A. CoH. o 568.262 _ Wrol Ns.
588.539
588.540
588.541
blentz
Cl.
8
P.orrogue-se
o
re-1
Ns. 398 850 - 398.851 - 398.852
011 & Refining Company. ciaste
- Sio P.-u lo Aiparaatas S.A. - - Indüst-ia e Comércio Atlantis Brasil girtro.
47. - Prorrogue-se o ruistro com
Limitada
Sat
sfaça
exigência.
Agua rdem- ra
N.° 588.164 - Vedeo- - A. Co averbação de contrato- cle exploraN.° 398.863 - Comércio e IndúsN.° 588.544 - Labara- a ria L a, do
Pro.rugue-se u ção a favor de: Esto Brasileira de
8
•
tria de Café L'Iy Ltda. - Aguarda-sc. Brasil S.A. - Sati r.f,-a
Petróleo S.A. por de2pacho de 14
Diz - Leonildo Diz -- CL 33 (arti-
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N.° 588.542 - Duoblotico - LaN.° 588.400 - Grad - Laborade dezembro de 1961. (Proc. nú- tório
Grad Ltda., classe 3. - boratório Léo do Brasil S.A., clasmero 5.962-61). se 13,. - Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
N. o 588.263 - Epic - Humble N. o 588.401 - Acnethion - LaN. o 588.543 - Lactosymbiotina
Oil & Refining Company, classe boratório Sintético Ltda. classe - Laboratório
Léo do Brasil S.A..
47 - Prorrogue-se o registro, cOrn 3. - Prorrogue-se o registro.
classe
3.
Prorrogue-se
o regisaverbação de contrato de exploratro.
N
.
°
588.402
Adsal
Laboção a favor de 1) Esso Standard ratório Sintético Ltda. classe 3.
N.° 588.545 - Nceorgan - Lado Brasil Inc., por despacho de - Prorrogue-se o registro. retifiboratório Léo do Brasil S.A.. clas29-6-60 (Petição n. o 47.129-59).2) cando-2e a data para 16-8-53.
Esso Brasileira • de Petróleo S.A., N.° 588.412 - Jimmi - Indús- se 3. - Prorrogue-se o registro.
por despacho de 3-10-61 (Pet. nú- tria e Comércio Jimmi Ltda.,
N.° 588.546 - Pancocid - Lamero 55.326-60).
classe 41. - Prorrogue-se O re- boratório Léo do Brasil S.A.. clasN. o 588.264 - Esso Asphalt - gistro.
se 3. - Prorrogue-se o registro.
classe 4. - Prorrogue-se o regisN.° 588.543 - Mannex - CoHumble & Refining Company, N.° 583.413 - O Auxiliar da mércio e Indústria Mannex do
tro çom averbação de contrato de Escola Sabatina - Casa Publica- Brasil S.A., classe 5 - Prorroexploração a favor de: 1) Esso dora Brasileira. - Prorrogue-se o gue-se o registro.
•
Standard do Brasil Inc., por des- registro.
N.° 588.553 - Buenos Aifes pacho de 2-8-60 (Prec número
N.° 588.418 - Zampol - Zam47.108-60) 2) Esso Brasileira de pol-Indústria e Comércio Ltda., Bodegas Y Vinedos Giol Sócieciad
Petróleo S.A., por despacho de 3 classe 16. - Prorrogue-se o regis- Ano.nima Induatrial Y Comercial,
classe 42. - Prorrogue-se o rede outubro de 1961 (Pet. número tro.
gistro.
b5 331-60).
N. 0 588.421 - Bandeirinhas N.° 588.554 - Duphar - N'. V.
N.° 588.265 - Atlas Grip-Safe Balas Líder S.A., clas->e 41. Philips-Duphar. clasre 2. - ProrHumble Oil & Refining Compa- Prorrogue-se o registro.
ny classe 39. - Prorrogue-se o N.° 588.435 - Monitora - Mo- rogue-se o registro.
nitora S.A. Indústria e Comérregistro.
N. 0 583.556 - Polygram - Polygrarn Casting Company Limited,
N. o 588.266 - 588.267 - CP - çio.
N.° 588 436 - Machina Falua - classe 1. - Prorrogue-se o regisThe Creamery Package MFG.
Fabri, classe 6. - Prorro- tro.
Company. - Prorrogue-se o re- José
gue-se
o registro.
gistro.
N.° 588.557 Polygram - PoN. o 588.495 - Dob l elman Ron- Dobbelman
N.° 588.275 - Ronson
lygram Casting Company Limitai,
rse
N.
V..
cla
a8.
ton Corporation, classe 48.
classe 8. - Prorrogue-se o regisProrrogo - a P n reg'
Prorrogue-se o registro
tro.
•
538.496
Dobbelman
N.o
N. 0 588.348 - F.B.O.M. -- Fe- Dobbelman N. V.,
et
`1C.
Prrorogação
de
Ino;.gnia:
chos Brasil Otto Müller Ltda.,
o 'registro com exclasse 12. - Prorrogue-se O ria, Prorrogue-se
Socieda588.419 - Ras
clusão de "Verniz" e 'consideran- deN.°
gistro.
Esportiva Palmeira, classe 33.
do-me in.esistente a pala ira "ali- Prorrogue-r e .
N.° 588.398 Highflex - The sar".
N. o 588.538 - Conceição da
E F. Goodrich Company: classe
Prorogação de nome, Comer31. - Prorrogue-se o registro.
Barra - Conceição da Barra-Ad- cial:
N.° 588.399- Grador
Labo- * ministração Comércio e Indústria
N . ° 588.167 - Laben a tórios Emratório Grad Ltda . classe 3. - Ltda.. classe 16. - Prorrogue se o Ia S.A. - Laboratórios Enila S.A.
'registro.
Prorrogue-se o registro. ,
- Prorrogue-se o registro.

Privilégio de Invenção
=MO

1n1 106.494

De 8 de novembro de 195e,
Aletnert Tedeschi - São Paulo.
Pontos: Nova Válvula de Caixa de
Retilicação.
Descarga
- Nova válvula de caixa de desL'arga, do tipo que utiliza uma esfera
na saida, possuidora de mu anel de
menor diátnetro que a esura, disposto
na sairia da caixa, sendo que ao referido anel se encontra nsseciada unia
peça tubular, caracterizada por ter um
tubete inclinado portador de haste interna acionnel no sentido axial do referido tubete e em dire,,ão a mencionada sairia da caixa; dita haste interna
portado:a de chapéu de edação
tuhete .
Segue mais 1 ponto ,:,ras teristi, o
Companhia Fábrica de Botões e Artefatos de Metal - Recorrendo do
despacho que deferiu o termo númere
107.051 - Modelo de uti:diade para
Saca rolhas - De J. CoMbra
Jade Anónima Comércio e Indústria .
Reconsidero o despacho que indefe riu o presente pedido, em face do
1/eivo parecer técnico, confirmando faltar novidade ao invento requerido, e
pelo que indefiro o pedido.
Hugo Pierotti - No pedido de reconsIderação do despacho de indeferimento nu termo número 135 . 008 Modèlo de utilidade para Návo tire
de açucareiro higiénico.
Tendo eia vista o pedido de rez:onsideraç.io, e considerando os parecere:
técnii:o, vem corno a opiniáo do Diretor da Divisão de Patente, reconside•
ro na forma da lei, o despacho que
indeferiu o presente pedido para cfr.-dl
, de, afinal, conceder a patente regue
rido.

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
Volume

Torno

Diversos Trabalhos

XVIII
XIX
XIX

XX
XXIII

XXVI
XXVI

Preço

Volume

100.00
40,00
400,00
120,00
50.00
65,00
80,00
120.00
120,00
243.00
200,00

XXVII
XXVIII

Tomo

ssunt

PreçO

-

VIII
X
XIII
XIV
XVIII
XVIII

XXIV
XXV
XXVI

Assunto

II

Reforma do Usino Primário
Trabalhos Diversos
Questgo Militar
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Trab. urldicoa - Est. de Sitio • •
Trab• lurí dicos - Est de Sitio..
Tnba os jurídicos
Impostos Interestaduais • • ,
Trabalhos loriclicos
Diacursoa Parlamentares
DiltUrbOS Parlamentares
Trabalhos jurídicos
A imprensa

XXIX

XXIX
'XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI

XXXI
XXXII
XXXIII
120.00
120.00 XXXIV
100,00
XXXIX
XL
12'0,00
120,00
XLVI
XLVI

III
I
31
III
V
I
I
III
IV,
v

I
I
I
II

II
1
II

Discursos Parlamentares
90,00
Discursos Parlamentares
120,00
Réplica
120.00
Réplica
120,00
Discursos Parlamentares
130.00
Discursos Parlamentares
120.00
Discursos Parlamentares
100,00
Trabalhos jurídicos
120.00
Limites Ceará - Rio G. do Norte 120,00
Limites C.earó - Rio G. do Norte • 120,00
Discursos Parlameotares
120,00
Discursos Parlamentares
150.00
250,00
Discursos Parlamentares
Trabalhos jurídicos
! 400,00
Trabalhos Jurídicos
ll10 S/
Campanha Presidencial
12,s G-0
1?t:,.,,, ,
Campanha Presidencial

...sguncia-Tet tra zfr

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

..inho de 1963 2219

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação fera da ateado com o art. 220 do Ciddlgo da Propenda& Induateird. Da data da publicação contaç•rá a
aáser • Isaao da CO dias pasci o ciedkirtsastdo do podido. Decanta ima prazo poderio apraze/Vire asas oinelq6ea ao Dcparésemsent•
1~4 tia Vaissioriacts laiteetrial aqueles que se. ~ara preltzlicados coro a coonealia do ris1istz0 zwiluandlo
Ilemrma .•••nn •••••nnn••nn•

ferino n.° 584.894, de 29-3-63
Prima — Eletro-Dotnésticos S. A.
São Paulo
•

PRIMA
INDUSTRIA BRASILEIR

•••••••••••n•n••

meou •

•

de gás, cidOmetros, cristais de rádio,
nano n.°' 584.898, de 29-3-63
condensadores, cortadeiras para fotograLaboratório Torres S. A.
fias, chaves de alavancas, chaves auto.
São Paulo
cuáticas, capacitores de bloqueio, capa
citores eletroliticoa, calibradores, discos
para telefones, discos gravados, diais,
despertadores, enceradeiras e étricas. en\aboratório Torres S. A.
genho de assar carne, %espelhos óticos,
São Paulo
esticadores de luvas, espelhos de plás.
ticos para eletricidade. estenlizadores.
Indústria Brasileira
xtintores de incêndio, ferros elétricos de
soldar, filtros e aparelhos 'imantes, filtros para óleo, filmes talados, fogões,
Classe 3 •
fogareiros, fusiveis, faróis taxno acessó., Uns produto farmacêutico para :munorios de veículos para sinalização e para
terapia inespecifica das infecções
Iluminação em gelai, filmes revelados,
Têrmo n.° 584.899 de 29-3-03
Eternas elétrica& fervedores, trigorgicos,
fotó'tnetros, tios elétricos. falsos de in. Cia. de Comércio e Indrustria Freitas
Soares
terferencia, fonógrafos, garrafas técnicas,
Guanabara
geladeiras, globos para lâmpadas, globos
para lanternas, globos te • restres para
ensino, gravadores, holofotes -incubadoPRORROGAÇÃO
res, indicadores de vácuo. austrumentos
de alarme. Interruptores, iamoadas
candescentes, lâmpadas comuns, lentes,
liquidificadores. maçaricos !Rua soldar,
caldear. e cortar, máquinas de lazer
café, mostradores para rádio. moinhos
de café, transformadores, tostadeiras. tripés para fotografias, válvula* para rá..
dto& válvulas de descarga aálvulas de
redução, vacuennetros, velas elétricas.
válvulas de vácuo t venteadores

dMUNOGANAA

Classe 8
Abaixa luzes d elampião, aoalours,
acumuladores, actinõmetros, amperômetros, amortecedores de rádio e frequen
cia, anemômetros, aparelhos de televi
abo, aparelhos para iluminação, inclusive os considerados acessórios de veículos, aparelros para anúncios mecânicos, aparelhos aquecedores e medidores,
aparelhos cromográficos, aparelhos de
barbear elétricos, aparelhos registradores e medidores de distâncias, aparelhos para purificar água, aparelhos de
sinais lampejantes, aparelhos reguladores de gás, aparelhos de galvanoplastia.
aparelhos didáticos, aparelhos cinemas
tográficos, aparelhos automáticos para
acender e - regular gás, aparelhos para
separar café, aparelhos para aquecer
edifícios, aparelhos para experimentar
dínamos, aparelhos para destruir insetos, aparelhos náuticos científicos, aparelhos de ótica, aparelhos pulverizadores, aparelros para aquecimento de
Termo n.° 584.895, de 29-3-63
água, aparêlhos geradores eletroquirruClasse 31
Ney Bustamante IVIadenest
cos, aparelhos para recepção, reproduCordoalha, barbante, fios, cordes, corGuanabara
ção de som e sônicos, aparélhos autodas e cabos
máticos elétricos de passar, aparelhos
Termo
n.°
584.900, de 29-3-63
para espremer frutas e legumes, apareSovis S. A. Sociedade Vinícola Sunlhos de alta tensão, aparelhos de pus;
nense Industrial e Csimercial
cação contra acidente de operários,
São Paulo
aparelhos afiadores d eferramentas.
aparelhos distribuidores de sabão e de
AGÊNCIA NOTICIOSA
PRORROGAÇÃO
clesincrustantes para instalações sanitárias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
e instrumentos usados na engenharia,
agrimensura . geodézia, aparelhos gaseificadores: aparelhos de análises, apareTitulo
lhos ozonizadores, aparelhos pasteuriTermo n.* 584.896, de 29-3-63
zadores, aparelhos reguladores e estabiNey Bustatnante Modenesi
lizadores da pressão e do fluxo de gaGuanabara
ses e líquidos aparelhos para .salvamento e para sinalização, aparèlros
para escafandristas, aparelhos para Umpar vidros, aparelhos para combater
formigas e outras pragas, aparelhos autornaticos acionados pela introdução de
AGÊNCIA NOTICIOSA
fra eraailra ,
molas, aparelhos para picar, cortar ou
Titulo
reduzir comestíveis, aparelhos espargi—
dares, aparêlhus e instrumentos de cálTermo n.° 584.897, de 29-3-63
culo, aparelhos para observações sisrniManufatura de Brinquedos Estrela
Classe 4:
cas, aparelhos tesmostatos, aparelho.
3. A.
para natação, aritonômetros, aspiradoVermoute
São Paula
res de pó, aerómetros, acendedores eléTermo n.° 584.901,
29-3-63
tricos, alto-falantes,, amlificac3ores eléCi a . Imobiliária Tarrolo S. A.
tricos, =assadeiras, antenas, batedeiGuanabara
amplificadores elétricos, mamadeiras.
antena:, batedeiras, balança comum e
PRORROGAÇÃO
elétrica, tacômetro& baterias de acuai a.
la go fs. binóculcs. 13: f oas, bobinas, bo.
ishias c. indução, x ..tc; nava fins cura..
salsrczo ?Amoloi
Indústria Brasileira
tivos, tucá de campaioins elétricas.
•
n••nn••n•••..•
l . ranhas n edidoras, buslaae ' ,assolas, int anal e tricas. bu... elétricos, caixas cio
desca ..5 efunara.1 frigont!cas e too.
Classe 45
gráficas. cafpainhas elétricas. chassis de
Classe 33
rádios, CiiM.CS elétricas, cinematógrafos. Jeju, consistente em corrida de veículos
itui de estabele-ane aso
s
sôbre pista ott trilho
croutigrafus, cronômetros, combustores

BRASPRESS

,

Termo a, 584.902, de 29-3-63
França er Cia._ Ltda.

PRORROGAÇÃO

Classe ta
Biscoito*
Temo n.° 584.903, de 29-343
França 6 Cia. Ltda.

Guanabara

PRORROGAÇÃO

aler11•11~~~101111MIL

Classe 42
Vinhos
Termo n.° 584.904 de 29-3-63
1. Afonso Cabral

Guanabara
PRORROGAÇÃO

PRESSBRAS

Auto ...Rama

Rnbaixadoi
&g,
Classe 38

Gravatas
Thae a.' 584.905; de 29 -3 -63
3rasffarror Limitada --- isddstria
Comércio
Rio Gtande do Sal
PRORRGCACÃO
CURO&
(20%4u 41

Ama
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Termo n.° 584.906, de 29-3-63
Brasilarroz Limitada -- Indústria e
Comércio
Rio Grande do Sul

JIÁRIO

OFICIAL

Temo n.° 584.9l2. de 29-3-1963
(Prorrogação)
The Kendall Company
Estados Unidos da América

IfikaYRIÀ

Nome Comercial

Classe 41
Arroz
Termo n.' 584.907, de 29-3-63
Lassa, Miranda El Cia. Ltda.
Rio de Janeiro

c,0

kb\(
r

Termo n.° 584.917, de 29-3-1963
Minas Gerais
Casa de Ferragens e Máquinas Ltda.
. (Prorrogação)

Wia,9,17z*Je

PRORROGACAO,
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Um preparado farmacêutico Indicado no
tratamento das dispepsias e suas manifestações
Termo n.° 584.908, le 29-3-63
Fre!. S. A.
Omega Louis Brandt
Suiça

SEAMASTER
Classe ti
Relógios de algibeira, relógios de palso
relógios de cavalete, aparelhos ou ins.
trumentos de medir e marcar o tampe,
cordas e correntes de relógios CtiiXaS
de relógios, utencilios e acessórios assim como maquinismos e owtes d :,tacadas empregadas na relojoaria e
joalheria
Termo n. o 584.909, de 29-3-195 i
Durametallic Corporaiion
Estados Unidos da Ama:rira

DURA SEAL
Classe 3.1
Gaxetas e veciaMs para partes rotativas de máquinas; tendas 1oaas cor
raias de transm:ssáo de tôda esué,ae,
cordoalha e barbante. Mater'al de
vedação e mangueira
—
Termo n.° 584.910, de 29-3-1963
(Prorrogação)
Purex Corporation, Ltd.
Estados Unidos da América

Classe 3
:sabões e sabonetes medicinais
perfumados
Têrmo 0.9 584.911, de 29-3-1963
Basic Products Corporation
Estados Unidos da América

IVIERC-MITE
Classe 8
Lastros ou reatores para o fornecimPr.to
de energia a lámpaclas de descarga
•
gaza,-

Classe 3
Ataduras adesivas para uso como
pensos ebandagers cirúrgicos
Termo n.° 584.913, de 29-3-19o3
The Dow Chemical Company
Estados Unidos da América

Termo n.' 584.918, de 1-4-63
Bar e Lanches Itapegi tda.
São Paulo

IPA:2EG'
Ind. brasileira

.unho de 1963
exaustores para forjas bombas cantai.
tugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietes, caldeiras e .turninas, injetores para cal.
deras, válvulas e transportadores au.
temáticos de alta e. baixa pressão.
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos: teares, urdideiras,
encanatorias, aspuladeiras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e roletas, brunidores
paar cereais, máquinas para fabricar
papel e tra4uinas para fabricar papel e
máquinas de impressão, dinamos e
receptáculos

Classe 41
Lanches de. mortadela, salame. salsiTermo n.° 584.923, de '4-63
cha, perdi, churrascos e café em
Indústria e Comércio de Calçados Gilu
liquido
Ltda.
Sao Paulo
Termos ns. 584.919 e 584.920, de
1-4-63
Incoelbra Industrial e Comercial EleClasse 2
a36.eira
trônica Bras:leira Ltda.
Substâncias e preparacoes ounnicaa
ne15
.
Classe
São Paulo
usadas na agricultura, à saber: adanns,
Calçados . para homens, senhoras e
advbos artificiais ,ara o solo. álaalis
crianças
pela fins agricolas, bactericidas, ceras
nRiig kFÉT.Ri ra
Termo n,° 584.924, de 1-4-63
para enxertos cianamide de :Meia
Classe 50
Frigorifico 28 de Julho Ltda.
como adubo para o solo, detumadores
Impressos
São Paulo
desinfetantes usados na agricultura e
Classe 8
na horticultura, escórias básicas moa
SPKETACITS
Para distinguir: Artigos e instalações
adubos, essências para exterminar ant eiétr,cas para construções: Aparelhos
Nd. brasileira
mais e plantas daninhas. ex:ratos de de alarme aparelhos de aquecimento
Classe 41
quassia' para fins horticoias, fertilizara central, aquecedores de ambiente, bera.
Presunro
tes para o solo torinrada, guano, asse- jamins, chaves elétricas, chaves autotituaos. massas para enxertos, pastilhas máticas, chaves de alavancas, 'chaves de
Tèrmo n.° 584.925, de 1-4-63
para dastruir insetos. preparações tiara tomadas chuveiros elétricos, caixas de
Depósito de Vasilhames de Papéis
preservar o solo, prepara k ões para le4. descarga para vasos sanitários, campaiBem Pastor LCa,
truir insetos, hervas e plantas ia-si nhas elétricas, aparelhos de comúnicaSão Paulo
nhas. sais para fins agricolas sais para ção interna, aparelhos de expurgo utiBOI! PASTOR
tina horticolas, substancias quitai:as lizado na ampeza e desinfecção de senInd. Brasil eira
.vrvas e phl.r.• tinas. mictórios aparelhos para ligapara dastruir
daninhas. venenos contra e vérmina, ções para banheiros, aparelhos automáClasse 50
venenos para insetos e visgos
ticos para descarga de água, cabos eléTmpressos
contra lagartas
tricos, caixas de ligações e distribuiTermo n.° 584.926, de 1-4-63
ção de fios elétricos. fusíveis, Los para
Termo n.° 584.914, r'e 29-3-19'53
eletricidade e fios ts-vra. inetrruptores, Depósito de Materiais Para Construção
United States Rubber Company
Nossa Senhora Aparecida Ltria.
isoladores de corrente, lâmpadas, lusSão Paulo
Estados Unidos da América
tres, aparelhos de luz fluorescente, misturadores para banheiros, para-raios.
plugs, resistencias elétricas. registros'
;VOSSA SENHORA
para água, registros para la de, para
APUSCID4
Ind. _brasileira
banheiro para lavatórios, para pias e
' para aparelhos bebedouros. soquetes,
Classe 50
sifões, tomadas tubos conduits, torImpressos
neiras
com
dispositivos
para
aqueciClasse 31
Termo n.° 584.927, de 1-4-63
Correames e corri-tas de transmissão c mento de água, válvulas para água,
válvulas de descarga e pressão
Candido José Coelho
para máquinas correames e correias
—
São Paulo
industriais e acoplamentos flexíveis de
Termo
n.°
584.922,
de
1-4-63
natureza je cor7eias
DOINNBA
Comércio de Máquinas 0-rner Ltda.
Ind. brasileira
São Paulo
Termo n.° 584.915. de 29-3-19-53
Lassa, Miranda j Cia. Ltda
Classe 10
OS.LSER
Rio da Janeiro
Instrumentos, máquinns, aparelhos e pe.
I nd. brasileira.
trechos para medic,na e a arte dentária
LABORATORIO ALBERTO LESSA
a cirurgia e a higiene preservativo,
Classe 6
Termo n.° 584.928, de t-4-63
Classe 'T
Para distinguir: Máquinas e partes de
Indústrias Quimicas Anhembi S. A.
Substâncias químicas, produtos a pre- máquinas para todos os fins industriais:
São Paulo
parados para ra reat usados na mediaina Máquinas de rosquear, serras mecânicas,
motores
elétricos,
alternadores,
ferou na farmácia
nAS
ramentas e placas para tornos, gerarerrno n o 584.916, de 29-3-1963
dores para corrente continua e alterAsnEmBPs.A..
Companhia Vinícola da Madeira.
nada plainas, máquinas de furar 'e cenLimitada
trar tornos mecânicos, prensas mecâniNome comercial
Portugal
cas. máquinas antassadeiras, misturadoTermos ns. 584.929 e 584.930, de
mas e distribuidoras de concreto e
1-4-63
barro, máquinas compressoras. máquinas adaptadas na construção e conser- Indústrias Quimicas Anhembi S. A.
Seher é Um Novo Prazer vação de estradas. mineração, corte de
São Paulo
madeira movimento de terra. carreto
Com Vinhos iziliro R ou M e outros fins industriais, elevadora, má114d. brasileira
quinas desompalhadoras, descascadoras,
Classe 2
ensacadoras. brunidoras, classificadoras,
ventiladoras moinhos, para cereais. Substâncias e preparações qaimicas usamáquinas secadoras, trituradoras pul- das na agricultura, na horticutara, na
Classe a.
verizadoras fre ges politrizes. tranchas. veterinária e para fins sanitários, a
Bebidas alcoólicas e teffnienta das na.; rasonran ms• am,,s tapirs. máquinas de saber: adubos. ácidos sanaíros águas
incluídas na classe 3
ebrit chavetas, marteletes nrentiladores, , desinfetantes e para fins sanitários.
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padas, ervilhas, enxovas. extrato de to
mate, farinhas alimenticids. favas, fb.
cuias, flocos, farelo, fermentos, feijao,
figos, frios, trutas secas, naturais e cria.
FLEUR DE ROCAILL
talizadas; glicose, goma de mrrsear,
- Ind. Brasileira
duras, grânulos, grão de bico, çielatina.
goiabada, geléias, herva doce herva
Ciasse 98
mate, hortaliças, lagostas, línguas. leite,
Artigos da classe
condensaco. leite ein pó, ,egutries eia
Térmo n.° 584.939, de 1•4-63
'Pasmo n." 584.933, de 1-4-63
conserva, lentilhas, linguiça louro; mas.
Nutrisolo S. A. Adubos e laseticidas Transportadora Rio do Peixe Ltda, sas alimentícias, mariscos, manteiga,
." aia° Paulo
São Paulo
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, mas.
RIO DO /VIU
sas para mingaus, molhos, moluscos,
Ind. Brasileira
NUTRISOLO S.A.mostrda, mortadela; nós moscada, noClasse 33
zes; óleos comestiveis, astros, ovas;
, AIUBOS E INSETICIDAS
Transportes em geral
pães. paios, pralinés, pimenta pós para
puclinm. pickles, peixes, presuntos. paTêrmo
n.°
584.940.
de
1-4-63
Netne comercia:
tês, e petit-o,s pastilhas. pizzas pudins;
Indústria de Bijouterias Perla Ltda. queijos, rações balanceadas para ani..
São Paulo
Têrmo n.° 584.934, de 1-4-63
mas, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Nutrisolo S. A. Adubos e Inseticidas
sanduiches, salsichas. salmes scpas eis..
Sao Paulo
latadas, sorvetes, sucos de -mate e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras talha.
NUTRISOL D.
rim, tremoços, tortas, tortas para ali.
iND BRASILEIRA
mento de animais e aves, torrões, touca.
Indústria Brasileira
I
cinho; vinagre
,Classe 13
,
Classe 2
I Tbotoaduras para punhos, .aguas maTérmo
n."
581.943, de 1-4-1963
Substâncias e preparações gailvas usa-1 rinhas lapidadas, alfinetes para adomar
Sulaplasta
S.A. Ind. Com .
das na agricultura. na horticultura. na vestuários, de metal precioso, semiSão Paulo
veterinária e para fins sanitários, a p.ecioso ou suas imitações, anéis de
saber: adubos, ácidos saniraaos. águas , adorno, balangandans, berloques, arasTêrmo n.° 584.931, de 1-4-aa
desinfetantes e para fins sainaários, I cos isioches, colares, contas de metais
PLASTICANOS,
Antonio Citrato
apanha-mosca e insetos (d.: goma e
.5-o Paulo
;nd. Brasileira
papel ou papelão), álcalis, bactericidas, ou pedras reciosas ou semareciosas
baraticidas, carrapaticidas, era.o...creso- suas imitações, usadas como aduraos
Classe 31
• RONROM GELADO
salina, creosoto, desodorantes. &sinta- ou na confecção de bijoutesias cora eu- Anéis de vedação para J i nções, corara.,
te
de
uso
individual
ara
adorna,
diatantas, def amadores. exterminadores de :
End. Brasileira
correias de transnassac. canos de matai pragas e hervas daninhas. ( star,lizan- mantes lapidados esmeraldas laza aacias, rias, tubulações para vedação e fraldas
C1asse 41
f tes, ernbrocações para an.naas enxer- i medalhas com unto. puiser.aa, atinis
Sorvetes
-Pasmo na) 581.944 da 1-4-1963
'I tos. farinhas de ossos, fertiazantes. fos- I lapa:das, topazias assada -loa trio:labiais
lapidadas e turguezas lapidadas
fatos,
formicidas,futnigantes.
fungiciI
Sulaplasta
S.A. Indastaa e Comarcio
Taano n.° 584.932, de 1-4-63
das, glicose para fins veterinários, gusa
São Paulo
Mercearia "São Miguel..
Têsisio
n.°
534.941,
le
1-4-63
no, herbicdas,nseticdas.
i
ii assea is:aos.
Sio Paulo
Ao
saz
da
Ouro
—
Gamarei°
e
Imlarvicidas, microbicidas, madicamentos
PLASTITOALRAS
para animais, aves e peixes óleos de portação de Jogos e Banosuedos Ltda.
São Paulo
sinfetantes e veterinários. çetróleos sa^ 4 "I
nitários e desinfetantes, papei fumegaClasse 37
tório, pós inseticidas. parasiticidas.
Roupas brancas, para cama e mesa(
gicidas e desinfetantes, preparações e
IND. BRASILEIRA
Acolchoados para camas, colchas, caprodutos inseticidas. fermicidas, desini bertores, esfregões fronhas. guardanaIND. 8RASFLeIRA
fetantes e veterinários, raticidas, remépos, jogos bordados, jogos da toalhas,
dios para fins veterinários, sabões veteClasse 49
lençois. mantas para carreia panos para
rináaos e desinfetantes, sais para fins
C;asse 11
agrícolas, horticulas, sanitários e vete- Para distinguir: Jogos. brinquedos, arti• casinha e panos de pratos toalhas de
Para iasziaguir: Ferragens e lerraman- rinários. sulfatos,. superfosfatos vacinas gos desportivos e passatempos co geral: rosto, e banho, toalhas de mesa toatas de tõcla espécie, cutelaria em geral para aves e animais, venenos contra Carrinhos, bercinhos aviões, zepelins, lhas para jantar, toalhas para chá e
carrocinhas, automóveia, caminhões. pa- café, toalhas para banquetas, guarita
insetos, animais e herva daninhas
e outros artiaos de metal não nclurcia
tins, patinctas bonecas bolas para todos ções para cama e mesa toalhinhas
en- outras classes: acessosass para v
' os esportes figuras de aves e animais,
Têrmo n.° 584.935, de 1-4-63
calos, alicates alicates cortantes anca
(cobre pão)
Operações hnobiliarias raquetes. piões petecas, dominós. tón.:, nhos, alavancas. arrebites. arruelas: ta- Opi kmóveis
balas,
xadrês,
baralhos,
daraas
auvas
Ltda.
Térm
on.
584.945 de 1-4-1 ?3
0
dos, correntes, cabides, caixas de metal
Sf'ci Pau is) para box chocalhos tênis de mesa, es- Sulaplasta S.A Irsatistaa e Comarca,
para portões chaves, cremones: anzóis.
pingardas e revólver de brinquedo. trens
São Paulo
arcos de pua chaves de parafusos. cae aragonetes tornozeleiras. ioelheiras e
lotas, conexões para encanamentos.
caneleiras para esporte
caixas de metal, chaves de tenda cha
PLASTISACGS
ates inglesas. cabeções canecas capas.
- Tal-mo n.° 584.942, de 1-4-63
ind.
cachepots centros de mesa, eoqueteleiCasa de Carnes Jaraguá Ltda.
ras, caixas para aconcacionamento de
São Paulo
Classe at
alimentos, caldeirões caçarolas chata'.
Sacos, plásticos, caos de matcrial
Tas. cafeteiras conchas. cuscuzeiros;
plástico para acondicionamento de
coadores. colheres, cavaaelras, canos de
alimento e aLjetos
Classes:
16
e
33
escape de metal. catracas corta arames.
Insígnia
cadinhos, carretilhas caoos de metal,
Tèrmo n.° 581.9'16, de 1.4.19.53
IND. BRASLEIRA
chuveiros comans, crivos cruzetas curSulaplasta S.A. 1ndfl i Crvivh.ci4
Termo n.° 584.936, de 1-4-63
vas, curvas de reforço calibradores.
Classe 41
São Paulo
Indústria e Cemércio Ltda.
canos. Canos chaves de bosa. chaminés Sofiplast
/alcachofras, aletria, alho, aspargos,
se para talheres, dobradiças enxadas.
PLASTI-B-B-DOURO
aaucar, alimentos para animais, amido,
de metal. canivetes. castintivos descanSOFIRLAST
Ind.
àrasileira
amendoim ameixas. •amandeas, araruta,
esferas. engates. esguichos enfeites para
Ind. Brasileil.
arroz, atum, áveia, avelãs, azeite, azeiarreios e enfeites para automóveis esClasse 36
tonas; banha., bacalhau, batatas, balas.,
tribos espumadeiras, xtensões enxada
Classe 11
Artigos da classe
biscoitos bombons, bolachas. baunilha;
nhas. enxós, esporas, engrenagens: boBebedouros pa 'a aves
café eia pó e em grão, camarão, -canela
tões de metal tolhas de meal que enVamo n.° 584.937. de 1-4-63
Termo n.° 584 .947, de 1-4-1963
em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
volve as molas e protege contra o pó Micaluz
Indústria e Comércio Ltda. caramelos chocolates, co :leitos, cravo, Sulaplasta S.A. Indústria e Comércio
e ferrugem. tolhas de metal que pro
São Paulo
tege as molas contra o pó e ferrugem,
de leite, creme,
São Paulo
alimentícios croqutes compotas, can-I
formões ferros de cortar capim ferroNICAUTZ • JIASTI
-FOLHA
g.ca. coalhadas. castanha, cebola condl.1
lhos, facas. facões, fechaduras, funis;
Ind. Brasile..„Lnd.
Brasileira
in.-ntos para alime', •os colorantes»
de aço. colheres para pedreiros, cadeaClasse 8
chouriços, dendê. doces. coces de frubacias, baldes, bombonieres: bridões
alisa! 4
Artigos da classe
tas, espinafre, essencias alimentares, ema
Rilhas de matéria plástica
pare animais, ules, bebedoures, bolas
apanha-mosca e insetos (de goma e
papel ou papelão). álcalis, bactericidas,
baraticidas, carrapaticidas, cresor, cceaotalina, creosoto, desodorantes, desinfetantes, defumadores, exterminadorss de
pragas e hervas daninhas, .ster,lizantes, embrocações para animais. cnxertos. farinhas de ossos, fertilizantes forfatos. formicidas, funsiganfes. fungicidas, glicose para fins veterinários, guano, herbicidas. inseticidas, insataugos,
larvicidas. microbicidas, [medicamentos
para animais, aves e peixes. óleos desinfetantes e veterinários. pet sóleos sanitários c desinfetantes, papel fumegasós:o. pós inseticidas, parawticidas. fungicidas e desinfetantes, preparações e
produtos inseticidas, fermicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins veterinários, sabões veterinár.os e desinfetantes, sais para fins
agrícolas, horticulas, sanitários e veterinários, sulfatos, superfosfatos vacinas
para aves e animais, venenos contra
insetos, animais e herva daninhas
Classe 1
Substancias e preparações quiri-aças
usadas nas indústrias, ria fotografia e
nas análises quanicas. Substâncias e
preparações ql.:atacas anti-corrosivas e
anti-oxidantes

golas, ,aldravas, armações de metal,
pados, aparelhos de chá e café, assa
deiras, açucareiros, almotolias, arpões,
arpões de carregar, arcos de serra;
brocas, bigornas, baixelas. bandejas.
abridores de latas, arames lisos e taffôrmas 'para doces, e bolos, trigide.ras.
fruteiras, fivelas e fechos para malas

Termo n.° 584.938 de 1-4-63
Tosa Vicente de Camargo
São Paulo
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Termo n.° 584.-)48. de 1-4-1963 •
its./astaia e (ka t-ah-aio
luplast
São Paulo
PLASTI—CONJTRITu

índ. Brasileira
- Classe 28

Seção in)

al.111;10 de 1953

Tàrmo n.o 584.953. de 1-4-1963
Roberto Felippe Palmari
SãO- Paulo

Classe 50 1 Prestação de servisos reiatsunados com
diversoes em 'geral. especialmente de
- seiv.ws relacionados com a produção
• exiutao de peças onematugsauca,a, com
JANCIORISSIM 64
o processamento de peliculaS cinematoInd. Brasileira
grancas para esitnçao; e com o arrenuarnento de equipamen to' usado na
Classe 32
proauçao e exibisac cie ps;aa cinemaAlmanaques, anüncios, boletins, boletins
tOgralicas
impressos, crônicas, - jorMais, revistas,
peças cinematográficas; peças teatrais,
Termo n.° 584.95.s.
1-4-1963
programas radiofônicos e programas
Metahirgica. Ibérica S.A.
- de televisão
bão Paulo
'ramo n.° 534.954, de l-4-19a3
IBERIrel
•
Roberto Felippe Palmar'
São Paulo
Cl issa 33 •
Titulo de EstabeieUnien`o
:ANCIoNtssimA
Termo n.° 584.959, de 1-4-1963
:nd. Brasileira
Agencia Globo dc Passagens Ltda:
São Paulo
Classe 32
Almanaques, anüncios, boletins boletins
impressos, crônicas, -jornais, revistas.
peças cinematográficas, peças teatrais,
GLOBO
programas radiofônicos e programas
ind.
Brasileira
de teleaisão

Argolas, açucareiros, bandejas. bacias
Nabos para ferramentas e utensílios, caiIas para acondicionamento de alimentos,
chapas, cera para remendões, cesta para
pão de matéria plástica, colas para etcadernador. a Copos de matéria plástica,
coadores. caixas de material plástica
para baterias. cestinhas.. cruzatas: descansos para pratos, estojos, enfeites de
material plástico para automóveis, escoadores de pratos, estojos para 'óculos;
facas, filtras de esponja, fita isolante,
filmes virgens, Ritmas para aoces.
ais, garfos, goma de almacega, goma
para chapeleiros. g tarnições de' . celu-loide para arreios, guarmções de material plástico para automóveis. jarros
matnegueiras; palitos de pena, peliculas
(virgem) de se:tilo/de, penachos "para
Tèrnio n.o 581.955 de 1-4-1963
arreios, porta-palitos de material piás
Roberto 1/anu e Palmara
tico prendedores de roupas. puxadores
paz-a móveis, pires, pratos, pás. pal.
São Paulo
•seiras para .relóg,os; rebito, resinas. re•
1ANCIONISSI MA 61
sinas de asbestos, de pinho, recipientes,
r nd. Brasileira
rodinhas, rolos de imprensa (massa
para fabricá-los) saleiros, solas d
corda e cortiça, suportes. suportes para
Classe 32
venezianas. tipos para impressão grá
fica de matéria plástica, tjelas, tubos. Almanaques, aniincios, boletins, boletins
impressos, crônicas, jornais, revistas,
vasca vasilhames. xícaras
peças cinematográficas peças teatrais
Termo n.s 184./49, dt 1-4-1953
programas radiofônicos e Programas
Zincobril lia :agem Ltda.
de televisão
São Paulo
Termos as. 531.95(s e 584.957, de
.4-14o3
Metalúrgica ibér.sa S.A.
Sào Paulo
-

ZINCOBRIL
INDUSTRIA BRASILEIRA

. IBERICA_

•

Ind,_Brasileirn.

•
\. Classe 50
Para distinguir: Bilhetes de loteria, cabogramas, cartazes impressos literais de
propaganda, cheques, clichês, cartões

Classe /6

termoplásticos de identidade, etiquetas
Impressas, escapnlares, faturas, folhinhas
Impressas, notas promissórias, reSibos.
rótulo

Para distinguir: Material para constru.
ção e decorião: argamassas, a gila,
areia. azulejos, batentes. balaustres bia.
coa de cimento, blocos para aavimenta.
çâo, calhas cimento. cal. c* chapar
Termo n.° 584.951, de 1-4-1963
isolantes caibros, caixilhos, colunas,
Roberto Feiippe Palmári
chapas para coberturas caixas dágua.
São Paulo
caixas de descarga para Em.as edifkações premoidadas. estuque. emuisão de
base asfákico, estacas, esquadrias, forCANCIONISSIMA 66
ros.' frisos, gesso grades. tanelas, eitruturas metálicas. para construções, laInd.. Brasileira I
melas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de lança°. lages, lageotas. criai casal isca
lente contra frio e calor. manahas, mas..
Classe .32 -Almanaques, anüncios, hOletins ' boletim, sa para revestimentos de paredes, maImpressos, crônicas. jornUe, rs4stis deiras para construção: mosaices pr.+.

ei

cinematográficas. peças teatrais.

Roberto Paliasse Pahuari
Srio Paulo

SBELTY,
IND. BRASILEIRA
• -Classe 36
Para distinguir:. Aventais, blusas, bilis..
abe% boinas, botas, babadouros, cama
cos. coletes, capas, chales, cachcools,
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos, calças, calções.'camisas, camisetaa, camisolas,.cuelas, ceroulas, cala
ças de senhoras e de crianças, colarinho.,
cueiros, casacão, dominó", echarpaa
fraldas, galochas, gravatas,' gorros, hrs
quetas, luvas, ligas, lenço, leques,
mantas, meias, maillots, mantas, tias,
Uai% malhas, paletós, palas, penhoar
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polaina', pijamas; punhos, robe da
chambre, sobretudos, suspensórios, sou,
Vens, tailleurs, toucas e vestidos

Termo n.° 584.965. de 1-4-63
•
Classe 50
Impressos para uso em cheques, dupli- "Transa/nas" Transportes Gerais Ltda.
São Paulo
catas, envelopes, faturas, notas promissórias, papel de correspondência e recibos, impressos em cartazes, placas 'ta1.
40.44iitingto
buletas e veículos. bilhetes Impressos
TRANSPORTES GERA/5 LIDA.

'Termo n.° 581.960. de 1-4-1963
Agencia Globo de Passagens i.tda.
São Paulo

1GENCIA GLOBO
)E PASSAGENS

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Teroio n.° 584.966, de 14-63
Alfredo de Jesus Laaes
" Amazonas
"•

Z A G. E S

Classe 33. Ind. Brasileira
Titulo de Estaae:ecimen%.
Termo n.O . 534.961. de 1-1-1963
Classe 41
Agência Globo de Passagem- Ltda.
(Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
São Paulo
‘i açucar, alimentos para animais, amido,
jamendoka, ameixas. amêndoas, araruta,,
arroz, atum. aveia, avelãs, azeite. azeitonas: banha, bacalhau, batatas, balas,
,
biscoitos bcabons, bolachas, baunilha;
AGeNCIA GI. s,:
f)yert7gent Ltlf.
café
em p6 e em grão. :amara°, canela
em pau e em pó, cacau, carnes. chk
,tp~ • -""
,

Classe 33
lasignia

Tèrmo n.o 584.962, de 1-4-1963
Agencia Globo de Passageris Ltda.
•
São Paulo
AGENCIA GLOBO DE
PASSAGENS - LTDA

Nome Comercia:
Termo n.° 531.963, de 1-4-1963

nivela imana permanentes para ri. "Traftsminas" Transportes Gerais Ltda.
São Paulo
programas radiofónicos e programas _dutos d base asfáltico, produtos para
.tornar impermeabilizantes as argamasde televisão'
sas de cimento -e cal hidráulica. pedreguTèrmo' n..° 584.952. -Se 1-4-1963
lho. produtos betuminosos impersneabilipeças

--'nono n.°' 584.964, de 1-4-63
r-onfecções - Sbelty" Ltda.
São Paulo

..e

rukpadadnas

zantes. líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
INDUSTRIA BRASILEIRA
persianas placas para pa
1 construções
vimentação.
peças
ornakientais
4e
"
ciCANCIONISSIMi 6
'reata ou gesso para tetos e paredes,
Ind. Bras). eira
papel para forrar casas. massas anilruídos para ILIO nas construções. par
50
Classe 32
quete% portas, portões, pisos. sole,ras
-Almanaques. anfincios, boletins boletim para portas. tiki!os tubos de. concreto Im P rees os em g eral, cartões tomer bis
impressos, crónicas, jornais, revistas telhas, tacos. tabaa -de cons-ta tubos de e de c7isitas. pla:as. carimb, letreitos,
'peças cinematográficas.• peças teatraN. venttilação. tr
• tanques de. ci. displays, cartazes, folhetos, folhinhas
programes muliofetnicos e ptogramas mento, vigas. %.
rios. 'vitrOs. Verte. promissórias, carimbos e propaganda
•
the tal:Watt.
ect gerai

caramelos. cho..olates, confeitos, cravo,
cereais, maninho, creme de leite, cremes
alfas, ntleios crucpues. compotas, can..
gira coalhadas, castanha. cebola condi-

mentos para alimento% colorantes„
chouriços, dendê, doces, doces de frutas. espinafre, emendas alimentares, em,.
padas, ervilhas, enxovas. extrato de ts.
mate, farinhas alinienticias. favas, féculas, flocos, fareka. fermentos. feijão,
figos, frios, frutas secas, naturais e ais;
talizadam glicose, goma de mascar, gorduras. gránulos, grão de bico gelatina,
goiabada. geléias. tierva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, tingiras, leite.
condensado. leite em pó. ''egtanes em
conserva, lentilhas, linguiça -puna mas..
sas alimenticias, mariscos, manteiga.
margarina, marmelada. macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate. mas..
sas para mingaus. molhos moluscos,
mostrda, mortadela: nós moscada, nozes; óleos- comestíveis, catras. ovas;
pães, paios. pralinés. pimenta pôs para
pudinin, pickles; peixes, presumo% patês petit-ois pastilhas. prezar pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal, sagli sardinhas.
sanduicbes. salsichas, mimes sopa" emlatadas. sorvetes, sucos de tomate e de
frutas: torradas, tapioca, tamarsis, talharim. tremoços, tortas, tortas- oara alimeato de animais e ives. torrões, tonel.
aiakm vinagre

F":"

Segunda-feira 24
Termo n.° 584.967, de : 1-4-63
Fontan Irraãos
Alagoas

LOJAS
NOVA AURORk
Classes: 23 e 3t
Titulo de estabelecimento
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Tiranos as. 584.971 e 581.972, de

1-4-63
Norca Industrial e Comercial Ltda.
- São Paulo
•

Termo n.° 584.973, de 1-443
Norca Industrial e Gomes-ciai Ltda.
São Paulo

EUNICE

.

I3rasi1eire,
- Glasse 40

Armários. cadeiras, camas, éstantes,
tasesas, poltronas, sofá

-Ind. Brasileira -

Termos ns. 584.968 e 554.969. de
1-4-63
"Exataprint" de Máquinais'e Materiais
Para Escritório Ltda.
Classe 6
São Paulo,
Motores elétricos, terminal, traseiro do
motor de partiçla. terminal âncora do
eixo do bendiz, dínamos elétricos, cole.
toras de arranco, aros, carburadores
correntes de distribuição, coroas, carburadores, caixas de câmbio, enírena...
embreagem, juntas universais,
Industria Bra sil e ra gens,
partidas, pistões, freios, caixa de mudança caixa de movimento central, colares de esferas para - direção- e moviClasie 38 mento Central. engrenagem para moAros para guardanapos de papei vimento central, inhões livres dentadas
aglut:nados, álbuns (em branco), álbuns para cabos. iolamentos, carburadores,
para retratos e autógrafos. balões (ex . ' pinhões, macacos. alavanca para sus•
cato para brinquedos), blocos para pender veiculos, gatilho de partida de
correspondência. blocos para cálculos,' funcionamento de engrenagem de veloblocos para anotações, bobinas. brochu- cidade do velcüla, engrenagem para
ras não impressas. cadernos de escre- eixo e manivelas. alimentador para carver, capas para documentos, carteiras, buradores. anéis de pistão, anéis de espapel ou papelão, cápsulas de papel, feras para rolamentos, anéis de óleos,
caixas de papelão. cadernetas. radar- anai s, auto lubrificadores, agulhas de
nos, caixas de carião, caixas para pa- regulagem do carburador, buchas, bur.
pelaria, cartões de visitas, cartões co- rinhos e insufladores do ar. bombas lumarchas. cartões índices, confeti, cai'- brificadores, bombas de articulação de
tolina, cadernos de papel nielimetrado combustível para motores. blocos de
e em branco para desenho, cadernos motores,- bielas, balanchis, cabeçotes, ci.
escolares, cartões em branco. cartuchos lindros, comutadores culatra de
de cartolina, chaPas planográficas, ca- dro do motor, caixas de lubrificação.
derma ' de lembranças, carre:é:s de r- compressores, condensadores, eremalheipelao, envelopes. envólucros para c a. mi. cruzetas. dispsiotvo de arranque.

EXATAPR1NT

rutos de papel. encadernaçtn de papel dinamos, dispositivi para Ignição eleou papelão, etiquetas, fbihris trica para motores, engrenagens. en-

INDUSTRIAL E COMERCIAL
Clas.se 33
Titulo
Têrmo n." 584.974. de 1-4-63 •
Indústria e Comércio de Gravatas ft
Lenços Jorge Nassim Ltda.
São Paulo

CHRISTMAS FESTIVAL
Ind. brasileira-

Termo n.9 584.981, de 1-4-63
Indústria Aeronáutica Ltda.
Avibras
São Paulo

AVIBBÁS•
,Ind.
Classe 21
Aviões e autogiroS
Terra on.° 581.982, 'de 1-4-63
Fábrica de Artefatos de Couro Santa
Isabel Ltda,
São Paulo

Classe 36 '•
Gravatas, içnços e• demais arr.gOs da
Classe

• sAWA IZABEL
Ind. Brasileira

Urano n." 584.975, de 1-4-63
Novo Pronto Socorro Infantil Vila
Alariana Ltda.

Classe 36 Chinelos e sandálias

V/LA

ARA

Classe
Ith„..asos em geral, cartões tomertuais

e de visitas, placas, carimbos, letreiros,
displays, cartazes, folhetos, folhinha,
promissórias, carimbos e propaganda
,
ern geral
Termo n.° 584.976, de 1-4-63
E. V. P. Comércio e Aarainistra,•ão
Ltda.
&Sn .Paule

•

Termos na. 584.983 a 584.986, de
1-4-63
Iresãos Parada Otero Limitada
São Paulo
SãO ¡ERASMO

En . rasa. e ra,
Classe 15
Artigos da classe
. Classe 16
Artigos da classe

Termo n.° 584.984. de '1-4-63
Indústria e Comércio de Cola Santo
Antônio Ltda.

E. V.

São Paulo

Ind. Brasileira-

fólhas de celulose. guardanapoi", livros grenagens de cremalheiras. eixos emClas'se .50
não impressos, livros fiscais. livros de bolos, • fusos, geradores. lubrificadores
Impressos em geral
contabilidade: mata-borrão; ornamentos centrífugos. motores, motores de com'.
de papel transparente: pratos, papaTermo n.° 584.977, de 1-4-63
maneais, mancais de roletas
- nhos. papéis de estanho e de alumínio. bastão.
Indústria e Comércio de Aparelhos
rascados
de
rosca.
magnetos
para
motopapéis sem impressão,
papéis sin branco
Eletrônicos' Norfs Ltda.
.
para impressão. papéis fantasia. menos res, mecanismo impulsionador de diten
- - São
para forrar paredes, apel almaço com renda! ' pistão pinhões, redutores, to•
ou sem pauta, papel crepon, papel de das, dentadas. segmentos do pistão, sede
graxa.
transformadores
seda, papel impermeável, papel em bo- Iparadores
-bina para impressão, papel enceradas! virabrequins, separadores, velas de
papel higiénico, papel impermeável. ignição.. volantes. ''rei0S, hidráulicos e
'para copiar, papel para desenhos, pal freios de ar .para veículos 'carburadopel para embrulho imps.rmeabilizado I res , anéis de segmento, bombas para
papel para encadernar, papel para es- óleos; cruzetas, •câmbio, çarter de emcrever, papel para imprimi r , papel pa- breagem. cárter 'do motor, comutadores
rafina para embrulhos, papel celofane. culatra do cilindro do motor. caixa
de lubrificação
papel celulose. papel de linho, papel
• •4 0R IS
absorvente, papel para snibrulhar taClasse 5
irmos r 515 makta.a.4
baco, papelão, recipientes de papel. ro- I Aço em bruto, aço preparado. aço doce.
setas de papel, rótulos de papel, rolos
'aço fundido 30 paros
de papel transparente, sacos de papel. aço
para tipos.
Classe-8
cialmente'
trabalhado, aço polido. ace •
serpentinas: tubos postais de cartão. refinado, bronze. brosize em bruto ara- Aparemos de rádio, aparelhos- cie teletubetes de papel
visão e transformadores
e farpados, bronze de man• Classe 50 ' mes lisos
ganes, bronze em pó. em barra, chuta
Impressos em geral, cartões comer rala em
Termo
n.' 584.978, de 1-1-63
bruto ou parcialmente preparado,
e de visitas, placas, carimbos, letreiros,
Mario
Sakiyaina G Cia. Là.•
ou
parcialmente
traem bruto displays. cartazes, folhetos, falhinha s ccimito
São Paulo
em.
balhado.
cimento
-metálico,
cobre
promissórias, cirimtass e 1st-or5gar:da • bruto ou parcialmente trabalhado, vau2
CONCEIC
em geral
raças, estanho em bruto ou parcialniente
.Ind. Bra i eira
trabalhado, ferro brio° ou pardalmente
Termo n.° 584.
9 70, de 1-4-63
Classe 11
"Exataprint de .Maquines e Materiai, trabalhado ferro tf" karra, em chapa,
ve•
fundido,
maieável.
rnanganés.
,gusa,
Leite,
manteiga
e queijos
Fara Escritório Ltda.
lho, gusa, temperado. maleável.
São Paulo
Trino a.* 584.979. de 1-4-63
minas_para fechaduras, funis, furadores.
Indústria e Comércio de
latão em vergalhões, alumiaria alpaca. "Ca:çara"
ligas metálicas, metais em massa. es- Abat-jours e Artigos Pata Presente,
Ltda.
is
vira tampados. para soldas; para. ligas. limamaterra
ae requenas o
São Paula
Ui.
magnésio,
metais
não
trabalhados
"s esc %tortos
ou parcamente trablhados. .niquel, ouro
CAIDIBL
Ind.. zrasileia,
paldio, papei estanho, platina: poeira
de zinco, prata, solda, tungstênio,
Classe 8
saasse
zinco corrugado. zinco liso e
em KSIhr
ÁSzt-jours
irthdo de eetalsekclmeato

EXATAPRINT

;.ritenio ti.° 584.980, de 1-4-63
Móveis Em:dee Ltda.
São Paulo

I IMUSTRIA E
C OLIERC I O DE
COLA
SANTO ANTONI
Classes: 4 e 33
Titulo
Termo n.° 554.985. de 1-4-63
Anton:o Boratti
São Paulo

AUTO PECAS
SANTO ARTO1IU
Cias.; —33
Titulo
Termo ri.' 584.988. de 1-4-63
Anton:o Boratti
Sio Paulo

CEPA/aCA
• SAO• JORGE
Classes: 16 e 33
.
Título
Termo a.' 584.989. de 1-4-63

Niero G Niero Ltda.
São Paulo
SANTA BARfANA

Bras). eira

Classe 16
Artigos da dam
"Sereno a! 584.990, de 1-4-0

Nitro .5 Nitro Ltela.
São Paults

•(

afiRkBA RA
•

Classes: 16 • 33
Tad.
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ORIL.

Termo n.9 584.991, de 1.4-63
Térmo 21.4 584.999, de 1-4,63
liam Sociedade Importadora e Expor- Çectiérclo de Ferros e Metais La Coruna
tadora Nacional Ltda.
Ltda.
Sao Paulo'
• São Paulo

SIENA.
¡Ind. Dr a 83

1

Classe 2
Inseticidas
•
Terna° is.' 584.992, de 1.4-63
Bar. e Café Esquina de Ouro Ltda.
São Paulo

• ESQUINA DE OURO Ind. Brasileira
.Classe 50
Impressos
Têrmo
Exata

584.993, de 1-4-63
Transportes Ltda.
São Paulo

4

-

Classe 33
Insígnia
Termo n.° 584.994, de 1-4-63
Incorporadora Juriti S. C.
São Paulo .

IUCORPORADORA
• JURITI
Classe_ 33
Titulo
Termo n.° 584.995, de 1-4-63
ltnobIliria Paraiso Ltda.
São Paulo

ZO
Ind. Brasileira
_ Classe 50
Impressos
Termo n.9 584.996, 'de 1-4-63
Transportadora Searom Ltda.
São Paulo

▪

-

sEAROM
Ind. Brasileira

Clas3e 47
Combustíveis, lubrificantes, substâncias
e produtos destinados à iluminação e
ao aquecimento: Álcool motor, eary'llo
a gás, hidrocarboretos, gás metano, buL.
tano e propano, gás engarrafado, gás
liquefeitos, gasolina, graxas, lubrificante., óleos destinados à, iluminação e ao
Térmo n.• 584.997, de 1-4,63
Marcenaria Astúriai Ltda,
São Paulo

ASTURIAS
Brasileira
—

ç tnd.

•

Classe 40
Acolchoados para camas e para mialmofadas, aparadores, . armários,
balcões para venda, para móveis e
Seroe, biombos, cabides, cadeiras, calme, canapás, caixas, colchões, colchões
file moles, cómodas, conversadeiras, cogite, diváns, enxergões, escabelos, ez~, gabinetes de telefone, guardaenoda, guarde-roupa, mesas, mobilias
•¡ sala de jantar, mobilias de tjuarto,
poltronas, prateleira:, scan e
aeías-eame estofador

LA COR
Ind. Draw.

fria testi', colas usadas nu indústrias,
guardanapos, saleiros, tubos, , tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material .plástico, saçolas, sacos, saquidios. vasilhames para acondicionamento, vasos, xícaras, colas a frio e colas não incluldas
em outras classes, para borracha, para
curtumes, rara marcineiros, para carpinteiros, para vidros, pasta adesiva para
correia, pasta e pedras para afiar,
esmeril em pedra, em pó, em disco,
em pasta para afiar, moer e desgastar.
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
de calçados
,

Classe
Aço . em bruto, aço preparado, aço doce.
aço para tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado, aço polido, aço
refinado; bronze, bronze em bruto.' arames lisos e farpados, bronze de manganês, bronze em pó, em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado,
cobalto em bruto ou parcialmente tra
Termo ri.' 585.001, de 1-4-63
balhado, cimento metálico, cobre em
Indústria de Blocos de Concreto
bruto ou parcialmente trabalhado, couArco Iris Ltda.
raças, estanho em bruto ou parcialmente
São Paulo
trabalhado, terso bruto ou parcialmente
traba*.hado. ferro em barra, rem chapa,
• ARCO IRIS,
fundido, rnaleável. manganês. gusa, ve'Ind. Brasile.—
lho. gusa, temperado, maleável, !NalClasse 16
minas para fechaduras, funis, furadores.
Blocos de concreto
latão em vergalhões, alumirtio alpaca.
ligas metálicas, metais em, massa, esTeimo n.° 585.002, ds 1-4-63
tampados, para soldas, para ligas, limaComércio e Importação de
lhas, magnésio, metais não trabalhados Behera
Ferragens Ltda.
ou parcilrnente trablhados, níquel, oure
São Paulo
paldio, papel estanho, platina poeira
de zinco, prata, solda, tungstênio,
BEFIEUà
Ind. Brasileirb.
zinco corrugado, zinco Uso e
Classe 11
Termo n.° 585.000, de 1-4-63
Artefatos Plásticos Industriais. Arplin Ferragens. ferramentas de tóda especie,
cutelaria em geral e outros artigos de
Ltda.
metal, a saber: alicates, alavancas, arSão Paulo
mações para óculos, arruelas. argolas,
aldravas, armações de tnetai abridores
ARPLIN
de latas, arame liso ou tàrpado assaInd. Brasilei..
deiras, açucareiros: brocs..siiisornas, bai- Classe 28
selas, bandejas: bacias, naides. bomboPara distinguir: Artefatos de material nieres, bules; cadinhos. rarc ados, casplásticos -e de nylon: Recio.eates tab,1- tiçais, colheres para pedre.ros. correncados de material plástico. revestimen- tes, cabides, chaves, cremores. chaves
tos confeccionados de substâncias ani- de parafusos, conexões pata encanamais e vegetais: Argolas, açucareiros, nu-ato, colunas caixas de metal para
armações para óculos, bules bandeias portões, canos de metal, chaves de fenbases para telefones, baldes, bacias da, chave inglesa, cabeçNes. canecas.
bolsas, caixas, cirieiras, chapas cabo, -copos, cachepots, centros d mesa copara ferramentas e utensílio; cruzet..,s, queteleiras. caixas para acondicionacaixas para acondicionamento de ali- mento de al.rnentos, calrleirõ!' s caçaromentos. ca.xas-, de matziriai pla -.tico las, chaleiras, cafeteiras. conchas, coapara baterias, coadores, copas, canee,s. •.do4's distintivos, dobradisms; enxadas.
colheres, conchas. cestas 'sara pão, ces- enxadões, esferas. engatçs. ssguichos entinhas, capas para álbuns e para livros. feites para arreios, }stribos esferas
cálices, cestos, castiçais tara velas para arreios, espurnadetras, formões,
caixas para guarda de objetos cartuchos, forces, ferro para cortar r-apira, ferrocoadores para chá, descanso para pra- lhos, facas, tacões. fechaduras, ferro cotos,- copos e copinhos de plástico para! mum a carvão, fruteiras, funis. termas
sorvetes, caixinhas tia plástico siara sor- para doces, fre:os para estradas de
vetes, colherinhas, pasinhus, garfinhos ferro, frigideiRs: ganchos, grelhas, garde plásticos para sorvetes, forminhas' fos, ganchos para quadros.' gcnzos para
de plástico para sorvetes, disc-os de carruagens: insignias, baias, lâminas, 11mesa, estojos, estojos "para óculos, em- coreiros. latas ,,de liso, jarras machadibalagens de materiW plástico para sor- nhas, molas para portas, rrolas para
vetes, estojos para objetos, espumas de v.nezianas. martelos, marretas, amei-.
nylon, esteiras, enfeites para automó- zes, navalhas; puas, íAs, pregos, paraveis, escoadores de pratos, massas anti- fusos. picões, porta-gelo, poatilas portaruidos, formas para doces, fitas isolan- pãe7, - porta. jóias. paliteiros. panelas: roltes, filmes virgens, fios de celulose, danas, ralos para pias, .-ebires regadofechos para bolsas, facas, guarnições, res, serviços de chá e ca lé: serras, serguarnições para chupetas e marnadeiras rotes, anchas, sacarroihas, tesouras, tagsarnições- para porta-blocos. guarni- lheres; talhadeiras, tor:quezes, tenazes,
ções para liquidificadores e para bate- travadeiras, telas de arame, torneiras,
deiras de frutas e legumes. guarnições trincos, tubos para encanamectos, trilhos
de material plástico para utensílios e par aportas de correr, taças, tavessas,
objetos, guarnições para bolsas, garfos, turibulos; vasos, vasilhames, verrumas
galerias para cortinas, jarros, laminados
Termo n.° 585.003, de 1-4-63
plásticos, lancheiras, mantegsdras, ma- ,Refiladora de Chapas Ltda.
las, orinóis, prendedores de roupas, pu- Tamor
São Paulo xadores para móveis, pires, oratos, pai!.
kiros, pás de casinha, pedras pomes arTAT.10
ficiais, porta-pão, pulseiras para relóInd. Brasileira
gios, protetores para documentos. pu•
- Classe 5
xadores de água para uso doméstico,
•Perta-copos. porta-mquels, -Justa-notas, Aço e carbono e a .venadio aço hesse.
porta-documentos. placas, • :ebites. rodi mer. aço bruto e corrugado. aço doce
nhas. recipientes. suporTe-à, viportes para em cha pas e vergalhões, aço elétrico
ladrilhos, e adesivos par azulejos. aço de verga lhões, oitavados aço extra
peças, ca'rretéis para tecelagem e guar- doce fundido, aço laminado, aço ni.xuel.
nições de material plástico para incida- aço polido, aço em chapas e em %lha:.

Junho de 1963
ligas de' açO, ligas da alumínio, amai.
gamai de metais, matai antifricçao, azt.
timônio, metal bnNit, bronze em, ver.
ferro. chapas cre zinco, chapas estanhadas, chapas pretas, metais para cios.
inaceiras, chumbos eia bruto, em barras:
em bastões e em lençol, ligas de chumbo. cobre em barra, em chapas e em
tõlhas, ferro, espelho, ferro estanho,
em Rilha ou não, estanho em fólha em
verguilhase em papel laminado, ligas
de estanho. ferro a carbono, ferro em'
barras, chapas em vergalhões e em Rolhas, ferro fundido em bruto e em chapas galvanizadas ou não, tarro guza.
ferro laminado,' ligas de ferro, ferro
manganes. ferro maleável, &ilhas de
Slandres, lisas ou não, metal para fundição de tipos, latão, latão em folhas.
em chapas, em vergalhões. ligas de
metais metais em barras. em' chapai,
eia fõlhas e em rnasas, metais forjaoos,
metais estampados, níquel. solda comum, molibdeno. tungstênio, zinco, zinco corrugado liso, em chapas em
fólhas e ligas de zinco •
Termo n.° 585.004, de 1-4-63
Mijes de Peles Balfour Ltda.
'
São Pauli.

BALFOUR
Ind. Brasileira
Classe 3t.
Artigos da classe .
Termo n.° 585.005, de 1-4-63
Bar e Cantina "Los Paroles" Ltda.
• • São Paillo.

LOS FAROLS
Ind." Brasileira
,
Classe 4,
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açucir, alimentos para animais, amido,
emendoim, ameixas. amêndoas, araruta,
arroz, atem, aveia. avelãs. azeite, azety
tonas: banha, bacalhau, bataia-s, talas
biscoitos bõcnbons. botachas, baunilha;
Café em pó e em grão. caosexad, canela
em pau e em pó, -cacas carnes, chá,
,arernelos, chocolatcs, confeitos, cravo,
ri reais, cominho, crema de leite, cremes
alimentícios croqutea compo`as. cang: ca. coalhadas, castanha, cebola condi.
tnentos para alimentos
coiora
chouriços, dendê, doces doces de frutas..ispinafre, essências alimentares, etn.
padas. ervilhas. enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias. favas, féculas, flocos, farelo fermentos, feijão
figos, trios, frutas sêcas, naturais s cris..
"talizadas: glicose, goma de mascar, gorduras. grânulos, grão de bico. gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, a :rva
conserva, lentilhas, linguiça louro; mas..
sas alimenticias, mariscos manteiga,
margarina marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e.melado mate, massas para mingaus, molhos, moluscos,
mOstrda, mortadela; nós moscada, nozes; óleos comestíveis. ostras. ovas;
pães, paios. pralinês, pimenta pós para
pudinm. pickles, peixes, presuntos. patês, e petit-ois pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu. sardinhas,
sanduíches, salsichas, salmrs sopas era..
latadas,esorvetes, sucos de tomate e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras talha..
condensado, leite em pó, legumes em
mate, hortaliças, lagostas, líng uas. leite.
rim, tremoços tortas. torta ., para alimento de animais e avqs. to-aões toudcinho: vinagre
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Segunda-feira 24
Termo n.' 585.006, de 1-4-63
Francisco Assis Simões Corrêa Neto
São Paulo

Termo ri.' 585.011, de 1-4-63
Benjamin Escher
Sã-) Paulo

MOMENTO N ACION AI
Classe 32,
Um jornal
Têrmo n.° 585.007, de 1-4-63
Comércio e Indústria de Calçados
Bilba Ltda,
São Paulo

SANTA CRUZ
Rio Qlaro Estde Sao Paulo

Classe 48
Titulo

BiLbA

IInd. Brusileira
Classe 36
Calçados em geral
Termo n.° 585.008, de 1-4-63
Indústria de Caramelos Inca Ltda.
São Paulo
•
INCA

Indllstria Brasileira
Classe 41
Bombons, balas, confeitos e caramelos
Termo n.° 585.009, de 1-5-63
Protemetin Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Termo n.° 585.013, de 1-4-63
Friobrás Acessórios P/Refrigeração
Ltda .
São Paulo

r.

1" r.rlobr a

s:
°
.1
INDUSTRIA BRASILEIRA

i

Termo n.° 585.015, de 1-4-1963
Friobras Acessórios para Refrigeração
Limitada
São Paulo

clusive polias; talhas, caçambas, lençor
de correntes; lanços d ehélices e rolda
nas de guia para correias transportado
ras. Máquinas, aparelhos e peças ou
elementos pare transmissão de fórça
inclusive jogos de engrenagem e engre
nagens hélicas e de sem fim, engrena•
gens em espinha de peixe (dentes con,
no rGs
tinuos, desencontrados ou entelhados)
sommeleen~".""1""I"
engrenagens de carretos cilíndricos, en
¡ND u ST PIA BRASILEIRA
grenageas de esquadria ou de ângulo
ela
montadas e por montar, unidades varia
vais de mudança de velocidade; unida
Classe 50
des de engrenagem motorizada, reuto
Impressos em geral, cartões comerciais ra e velocidade; Propulsionadores de
e de visitas, pacas, carimbos, letreiros, correia e corrente; acoplamentos 31
displays, cartazes, folhetos, folhinhas, eixos; mancais de rolamentos montados
promissórias, carimbos e propaganda e por montar; mancais de metal Babbin
em geral
e mancais ordinários ou mancais reto:Bahia
Termo n.° 585.016, de 1-4-1963
Classe 21
Friobras Acessórios pa arRefrigera-40
Freio (parte integrante do veiculo).
Limitada
mecanismo para acoplamento de vaiSão Paulo
cubos ferroviários, orelhas de ' parada
para aparelhagem de tração, amorteceFRIOBUS
dores dg choques, paracroques, carro,
ACESSURIOS RARA
Óni bus, automóvel, anteparos, auto-caPSFR IGERA X0
minhões, alavancas, alavancas de cãmbio, alavancas de freios, breques, barras de freio, braçadeiras de mola, buClasse 33
chas, barcos, barros de tração, barras
Titulo
de direção, cabos de veiculos, carroceTermos ris. 585.017 à 585.018, de rias, chassis, carcassas, coroas, capotas,
1-4-1963
engates para veículos, engrenagens, emSociedade Anônima Paulista de
breagem, feixes de molas, hélices, moPedai„ogia
las, motociclos, mancais de veiculos
pedais, paralamas, porta laterais, piSão Paulo
nhões. porta-rodas, parabrisas, parachoque:, pistões, rodas, reboques, tam• ," PAULISTA DE FMAGOGIA
bores de freios. varetas de velculos,
bicicletas, motocieletas, retentores, ar-sa
001171111• •RmseLass I
para bicicletas, braços para veiculo',
crapas circulares para veiculos, cubos
de vetculos, desligadeiras. fronte'ras
Classe 50
Impressos em geral, cartões comerciais para veiculos, n o to ci clo. maniv ,laa,
para-lamas, varetas de controle do
e de visitas, placas, carimbos, letreiros,
afogador e acelerador
displays, cartazes, folhetos, folh1n..42s.
Classe 47
promissórias, carimbos e propaganda
Ccebbustiveis,
lubrificantes,
substâncias
em geral
e produtos destinados à iluminação e
Classe 32
Paia distinguir: Almanaques, agendas, ao aquecimento: Álcool motor, carvIto
anuários. albuns impressos boletins, ca- a gás, hidrozarboretos, gás metano, butálogos, edições impressas, folhetos. Na- tano e propano, gás engarrafado, gás
nais, livro impressos, pabheaçõ
im- liquefeitos, gasolina, graxas, lubrificanpressas, revistas, órgãos de pbbhciiades, tes, óleos destinados á iluminação e ao
aquecimento, petróleos e querosene
programas radiofónicos e cinematográficos •
Têm on.° 585 023, de 1-4-1963
Pôsto Tecdiesel Injttores e Bonibai
Termo ri.' 585 019, de 1-4-1963
Lunitáda
Sociedade Anónima Paulista de
Bahia
Pedagogia
São Paula
•

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas, artes
Integrantes, a saber: Aeronaves, acrosIndustria Brasileira
tatos, aeroplanos. alavânicas de freios
amortecedores, ambulâncias, a nd or 1Classe 1
ri h a s, assentos de veículos, aviões, auSubstâncias e preparações anti-corrosi- tomóveis; balões, barcos, bicicletas,
vas e anti-oxidantes, a saber: albumi- barras de freios, barras de tração, branas, albuminóides, alvaiade, esmaltes, çadeiras de caixas, braçadCras de eixo,
gelatinas, glucose, talco, tintas e
braçadeiras de molas, braç.os de veivernizes
culos; charretes. carros de bagagens.
carretas, carretas de ardina la, carriTermo ri.' 585.010, de 1-4-63
nhos de mão, carrinhos para pedreiros,
Emco-Embu Comercial Lida,
carros para carga carros para estrada
São Paulo
de ferro carros, caminhões, carrocerias.
carroças, carruagens carros tanques, caEMCO-EMBU
mionetes, chassis carburadores, chapas
IndÁlstria Brasileira de cabeçalho de veiculos, chapas circonexões de tope de veicuios, cubos paGlasse 11
ra propulsores, cubos: desligadores; eiPara aisonguir: Ferramentas manuais,
eiferradens.cutelarm e pequenos artigos xos de hélices, eixos de locomotivas.
elevadode metal comum, da indústria comer• xos de veículos, embarcações,
res engates de borracha, engates de fercio da requerente. a saber: Farrachas
e machos para fazer rosca braçadeiras. ro, estribos para carruagens, estribos de
artigos de metal para janelas portas. veiculos; freios automátizos, freios pneuescadas e cort,nados. a fiadores. aldra- máticos, frelos para estraaa de ferro,
vas. alavancas, alicates aia-notadas ferro de paralama; galeras; hastes de
ancinhos anéis para chaves. chaveiros veiculós, hélices; iates, injetores de lo• taci: •, argolas armações de roldos comotivas; jogos de engrenagens, joaros. rebites, arruelas atiçadores azei- gos de rodas. jogos de rodas para trans:eiras, lâminas e navalhas de barbear porte de toras; lanchas, lanchões,
brocas. buris. bainhas, baldes. bacias. ras. locomotivas; molas de borracha pabalmazios bicos. ilhóses e ponras de ra carros, molas de veículos, motocietacadores para sapatos, bisnagas. aor- cletas, motociclos, monociclos; navios;
SOCIEDADE ANÔNIMA
ta+ borboletas botões, puxadores. bra- ónibus; painéis de armação de veículos.
PAULISTA DE PEDAGOGIA,.,
ço' para cabides e prareletras canive. para-choques, -para-lamas, pontões reres chautradores cortadores. cravado' boque; reboque para transporte, rebo'es. cunhas, cabides cabos. c.narGlas, cadores. rodas para veículos: saveiros,'
reorue teomercial
cadeados. caldeirões, canos e tubos. tambores de freios tenders, apures, ticantoneiras alças, pega dores ouxadores, rantes de carros, tratores troles trenós, Termos ns. 585.020 à 585.022. de
cintas para caixotes, coadores colhe- triciclos, trucks de locomotivas; vagões.
1-4-1963
tes. cotovelos, cunhas cuspideiras, des.
Nisto Tecdiesel Injetores e Bombris
vapores, velocipedes
CaCadOreS. debruns, dedais, enxós asLimitada
cariadores. elos, enxadas, escumadeiras
Tértno n.° 585.014. de 1-4-63
esticadores.
expremedores,
espá:ulas
Walter eGorge Durst, Tulio de Lema.
facas facões ferramentas cortantes,
• Roberto Palmari
perturantes. desbastantes e alisantes,
São, Paulo
toices. furadores. fechaduras ferrolhos
Lvelas. tôrmas para bolos e para calINDU S TRI A 8RaSit tosa
çados funis, ganchos, graminhos. abriTEATRO 63
dores de latas jarras. logos de chavet
de paratusos. lâminas e fólhas de serra,
Classe 6
Ind, Brasileira
limas lamwbes latas para zomestiveit
Máquinas, aparelhos e peças ou elee para lixo, charneiras e dobradiças.
mentos para transporte de materiais, inrnachad,nhas. martelo pequenas molas.
clusive elevadores e correias transpow
escarnadores.
punhais
pás.
paenzEis
tadoras sem fim; taboleiros sem fim; eleClasse 32
nelas. parafusos pinos e contra pinos.
vadores com caçambas; hélices transrasteias, rodinhas roletas, lacarrolhas, Tornais, revistas, almanaques, catálogos. portadoras; transportadores de correia,
ções impressas
serrotes. ferragens para malas, tenazes e
peças e acessórios para os mesmos, Innue:
boletins, folhetos, anuários e publicaPROTEHETIN
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Classe 33
rindo k Estabelecimento
Termo n° 585.024. de 1-4-1963
Pôsto Tecdiesel Injetores e Bombas
Limitada
Rahia

POSTO TE(DIESEL INJETORES!
E BOMBAS LTDA.

Noite Comercial

.2226 Segundá-feira 24
Taimo na2 555.025, de 1-4-1963
Sociedade Imobiliária Novoplan Ltda.
São Paulo

DIÁRIO 07-1C/A 1 (StraU
Térmo a.' '585.032, 'de 1-4-1963
Paes
Cia.
. Amazonas

-

Junào de 1953
.

--

c.achecols, calçados, chaénps, cintos,
Classe 21 .
•
cintas, combinações, cor-pinhos, calças _Um aparelho' destinado a reparos em'
de senhoras e de lanças, calçaes a calcâmaras de ar e pneus ;
ças. camisas, camisolas, camisetas,
'NOVOPLAN
Taram n. 585.047, de 1-4-1963
cuecas, ceroulas, colarinhos, . cueiros.
BELINU A
Construções e Armações de
VENDE PELO PREÇO
salas, casacos, chinelos, dominós, achar- Arja"
e. ro Ltda .
DE CUSTO REAL Bre.sileira
pes. fantasias, fardas para militares, coSão Paulo
•
legiais,
fraldas,
galochas.
g.avatas,
gorClasse 36
Classes: 25, 33 e 50 .
ros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
tsalçados em geral, para homens
A2JA
Frase de propaganda
luvas,
ligas, lenços, mantós meias.
senho. as escriançàs
Á mantas,
Ind. brasile440.,
maios,
mandrião mantilhas; pa. Têrmo n.° 585 026, de 1-4-1963
letós, palas, perdiam-. pujover, pelennas,
Tanno n." 385.033, de 1-4-1963
Plastgold S . Indústria de
peuaas, pouches. spolainas, pijamas, puPaes 6 Cia.
'Classe 16
Plásticos
nhos, perneiras, quimonos,., regaass Para distinguir materiais pa ra construAmazonas
São Paulo
robe de chambre, roupão, sobretudos ções e decorações: Argila, areia, baLYNI 1,;
suspensórios, saidas de banho, sandálias tentes, balaustres. calhas, aumento, cal,
•
PLASTGOIX
sweaters, shorts sungas, stolas, sou- crê, chapas isolantes, ca:bros,
INDUSTRIA DE
.tnd. Brasileira
tiens, siada, tater, toucas, turbantes, colunas, caibras, caixilhos, colunas, dia..
PLÁSTICOS
pas paa coberturas, edificações prema..
ternos, uniformes e vestidos
Classe 36
dadas, estuque, estacas, esquadrias,' forClasse 16
Calçados era geral, para . acamais.
Alvejantes, amidos, anu, água de .ava- ros, gesso, frisos, grades, janeias, lamesenhoras e crianças
Nome Comercial
sidra água sanitária, cera para soalhos. las de metal ladrilhos, lambris, luvas de
aetergentes, esponja de , aço, fastolos, junção, laje, lajeotas, madeiras para
Termos as. 585.029 . a 585.030, de —Termo n° 584.034. de 1-4-1953
i e calor,
Paes & Cia.
lizivia, lã de • aço, pomadas rara cal- construções, material contra Inc
1-4-1963
"San:zonas
çados, palha de aço preparados para mosaicos, produtos de base asfáltico,
Reprofarma Representações de PÁ-os/a•
polir e limpar madeiras, vidros, metais produtos para tornar icapertneabilizantes
tos Farmacêuticos Ltda.
ELI NE
a abjetos, panos para paia e para lim- as argamassas de cimento, e cal hidráu. Rio de Janeiro
peza, panos de esmeril e material :sua- lica, pedregulho,, placas para pavimen..,
Ind. Bras-U(52.re(
sivo empregado na limpeza-de metais e taça°. peças ornamentais de cimento ou
pLjetos. sabões em geral e sai:cila:em gesso para tetos e paredes. parquetes,
• Classe. 36
portas, portões, pisos, papel para forrar
Calçados em aeraf, para honasisa veias e velas a base de estearina. casas, soleiras para portas, t•lolos, tubos
'flocos,
esponjas
de
tabas&
em
pó,
em
senhoras e crianças
de concreto, telhas, tacos, tubos de venANDus Rt A 8RaStltiRa
limpeza •
tilação, vigamentos, venezmans e •
Tênno n.° 585.035, dl e4-l963
•
Classe 45
vitrais
'
•
Paes es Cia.
Sementes e 'mudas tiara a agricultura
Classe
Amazonas
a horticultura e a 'floricultura e 1:ores
Termo n.° 585.048, de 1-4-1963
naturais
Substâncias e preparações q.:assisas usaRepresentações São Judas Tadeu fada.
Classe 41
das na agricultura, na horda:liana na
• São Paulo
- RIO PRETO
Balas. bombons. botnbocadus. • biscoiveterinária e para fins saa,fários a
Ind. Brasileira
tos, bolachas, bolos, bolos gelados.
eaber: adubos. ácidos sanitanos águas
•S/0 JUDAS TAXE°
balas de mascar, caramelos chocoladesinfêtantes e 'para fins sanitários.
Cla;se
36
•
.
,Cnd.
Brasileira
tes. cacau, confeitos, crocantes, drops,
apanha-mosca e Insetos r de . goma e
Calçados em geral para homens,
doces
de
leite
simples
e
compostos,
papel ou papelão), álcalis, Isa.aaas,aaa
senhoras e crianças
Classe 24
doces de frutas em conservas prebaraticidas, carrapaticidas, areara. cresoFios de estópa em geral
paradas
em
massa,
era
calda
tallna. creosoto, desodorantes. • desinfeem
conTermos- as. '585.036 à 585.041 e
servas, em compotas, e Mi geléias,
tantes, defutnadores, extemunadolas
585.043, de 1-4-1963
Térmo n.° 585.049, de 1-4-1963
doces, doces gelados, doces de amên- Padaria
pragas e hervas daninhas. esterilizanCosta Nogueira & Cia.
e Confeitaria Nossa Senhora
doas.
de
amendoim,
de
nozes.
de
castes. embrocações para animais. einesSão Paulo
'dos Remédios Ltda.
tanha, e de frutas secas mestos coai
. tos. farinhas de ossos, fertilizantes foschocolates, frutas secas. passadas e
fatos. formicidas, futnigantes. fungici--aOSSA SENHORA
anstalizadas, geléias, goma- de mascar,
das: glicose para fias veterin5rios, gaa- LOJA DO JAPÃO.
DOS REUDIOS
pralinés, pastilhas. puxaastisa pirulitos,
•
no, herbicidas inseacidas, nserifugos,
IND. BRASILEIRA
pudins. panetones, sorvetes, torrões
larvIcidas, microbicidas, medicamentos
Classe 41
Ciasses: 18, 2a. 36, 41, 15 e 46
torradas
para animais, aves e peixes. óleos deBalas, bombons, bombocadoa,
Titulo de Estaaslecimento
sinfetantes e veterinários. petróleos satos, bolachas, bolos, bolos gelados,
' Mamo a.° 585.042, de 1-4-1963
nitários e desinfetantes, papel fumegaClasse 25
balas de mascar, caramelos, chocolatetras, pós inseticidas, parasiticidas. fun- Para distinguir: Arvores de natal LI.. Indústria de Calçados Art-Pars Ltda, tes, cacau, confeitos, crocantes, drops,
São
Paulo.
gleidas e desinfetantes, preparações e belots, bolas paar enfeites de árvores
doces de leite simples e compostos.
produtos inseticidas, fermicalas. desin- de natal, carta geográficas. cartões posdoces de frutas eia conservas prefetantes e veterinários, raticidas, remé- tais, cartazes, displays desenhos anisparadas em massa, etn calda. em con- •
dios para fins veterinárl'os, sabões vete- ticos, desenhos, decalccanania para te..
servas, em - compotas. e em geléias,
' rinár.os e desinfetantes, sais para fins cidos, estátuas, estatuetas, estampas,
IND. BRASILEIRA doces, doces gelados, doces de amanagrícolas. horriculas, , sanitários e vete- gravuras, frutas cie vidro, figuras de
doas, de amendoim, de 'nozes. de cas(aasse 36 .
rinários, Latos, superfosfatos v,aeinas ornatos, festões, fotografias, frutas de ,Calçados para homens, senhoras e
tanha, e de frutas secas coertos com
para aves e animais, venenos contra louças, figuras para enfeites, bolos de
chocolates, frutas secas, passadas e
crianças
Insetos, animais e herva daninhas aniveraários, batizados, casamentos e
cristalizadas, geléias, goesa de mascar,
Tas:no "1-1.o 585.144, de 1-4-1963 . pralinés, pastilhas, puxa- puxa Pirulitos,
outrat quaisquer cor:reg:notações, gravuClasse 3
Airton Behnildes
Produtos farmaseuticos em geral, re- ras, imagens, letreiros, mane quins, mapudins, panetones. sorvetes torrões
São Paulo
médios, álcool, alcoalaturas, blocultu- guete!, obras artísticas, abras de pan_
torradas .
ras, cremes, pastilhas, cápsulas„ compra tora, painéis e cartazes para decoraçass
• -CASA Do SABXO
Termo n° 585.051, de 1-4-1963
midoa, cfrageas, asares, extratos, emul- e para exposição. projetos, mostruár.as
"Palias" Indústria de Material' Elétrico
sesec, essências, óleos, pomadas, pastas, de mercadorias diversas e para propaLimitada
Classe 46
pós, pílulas, xaropes, preparados e ganda, suportes • artisticos 'clara vitrines,
Sabão
São Paulo
estatuetas para adornos e para fins
substancias a serem usados
rtisticos. talsoletas
a
Termos na, 585 046 e 585.050, de• Termo a.° 585.031, de 1-4-1963
Classe 18
PALLÁS
1-4-1963
Berofarraa Representações de Produtas Armas e munições de aluara e caça: Indústria Mecânica Pujirnã
Ind.. P s'a sai lelra
Ltda.
Farmacêuticos Ltda.
alfange. arpões, balas, baionetas, caClasse 8
São Paulo •
nhões. carabinas, chumbo para caçai.
Rio de Janeiro
Para
distinguir:
Artigos e aparelhos elecartuchos, dinamite, espoletas, explotricos e eletrônicos, aparelhos de utilisivos, espingardas. fuzis. fogos de artidades domésticas, acumuladores para
ficio, metralhadoras, pistolas, pólvora,
frigeraçao, aspiradores de o6. 4arrecepunhal e_revolver
dores, aparelhos de ar réfrigerado. apaClasse 36
relhos de luz fluorescente e aparelhos
(getresenlacões de Produtos Para distai:main Artigos cié vestuários
de comunicação interna: bules elétricos..
e
roupas
feitas
em
geral:
•Agasalhos,
kpareadoticos Ltda.
baterias, balcões friporilicos. batanças.
aventais, alpercatas, anáguas. blusas
batedeiras, condensadores comutadores,
'botas, botinas, blusões, boinas baba.
Classe
:G.
elétricas, chuveiros elétridouras, bonés, capacetes, ca-as. r--1 Uni ap p relho ,i- - 44.1 -tio a reparos em campainhas
cos, coqueteleiras, discos gravados. es¡
gome umisuursna
-,
Puegite, casacão, col etes. ca
câmaras de

REPRONIM
l.

.
"AR T-PAN

1111PROFARM1

ar e pneus

•

tufai!, enceradeiras, eapremederee eiétri-

eagant;a4eira

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

24

cos, fornos elétricos, ferros elatricds
engomar c passar, lios. fonogaaços, fogareiros elétricos. fervedores. formas
elétricas. máquinas totograficas, geladeiras, garraias ternacas, liquiditicadores
elétricos, tnicroloues, refletores, relógios,
regadores automáticos, resistériclas elétricas, radio cunjugado ou não com fonoçaratos, panelas elétricas, soquetes-,
sorveteiras, sereias de alarme, transformadores, telefones, termomettos, televigores, válvulas, ventaadvres
Tarmo n." 585 .C52, de 1-4-1963
Carlos Wilsoii Ryles
São Paulo

Termo n.° 585.061, de 1-4.1963
Edições Pandora .Lta
São Paulo
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mas elétricas, filmes revelados,' geladeiTinnua ra. 9 585.067, de 1-4-61
ras, interruptores, liquidiacadores, .1-aJorge W. Stepniak
tras, maçaricos, micrómetros, memido.
São Paula
•
res de roscas, medidores de intervalos,
PANDORÃ
microfones, mostradores, manõmetros,
(PAECAST
miras de qualquer graduação, uiveis
Classe 32
d'água paia caldeiras, laveis de ferro
Classe 16
Almanaques. anuários, álbuns impres- óculos, pilhas sacas, elétricas, para-ra- Paia distinguir: Material* para ona.
sos, cartazes. catálosaos, jornais nacio- los, primos, plugs, pantógralos, pantõ- truçõea e decorações: Argamassas, arginais e estrangeiros, publicações impres- metros, radios, resistencias, regadores, la, areia, azulejos, batentes, balaustres,
sas. revistas.- Propaganda em rádio, automáticos, registros para água, regis- blocos de cimento, blocos para palia.
televisão. ;ornais, programas radiofóni- tros para canais e, de comportas, regis- saudação, calhas, cimento, cal, era.
cos; peças -teatrais e cinematográficas tros para vapor, réguas de aço, relays, chapas isolantes, caibros, caixilhos, toe revistas impressas
reatores para luz florescentes, recptores, tunas, chapas para coberturas, caixas
aparelhos para soldar, sorveteira- so. (fatia. caixas .de descarga, para lixo,
Tareio na' 585.062, de 1-4-63
quetes, sereias, transmissores, tomadas, edificações premoldadas, estugue, emula
Jorge W. Stepniak
transformadores, torneiras de compres- silo de base aaláltico, estacas, esquaPREND—It:A
São Paulo
alo,
aparelhos de televisão, termômetros, drias, forros, fritos, gessa, grades, jaiInd. Brasileira
telescóios, torradores de cereais, volta nelas, estruturas metálicas para construa
'P UA S URRAS'
°assa 17
metros,
valvulas de redução, ventilado- 95es, lamelas de metal, ladrilhos, lamPrendedores para papéis
brisa luvas de junçao, lages, leme:ama
res
•
Classe 16
material isolante contra frio e calma
Térmo n.a 585.053 de, 1-4-1963
Classe
10
Para distinguir: Cimento e artefatos
manilhas,
massas para revestimentos de
Carlos Wilson Lyles •
Para distinguir: Sondas, agulhas para paredes; madeiras
de cimento
para construções, mo- g
São Paulo
injeções,
instrumentos
cirurgicos
para
saicos, produtos de base asialtico, proa
Térmos os. 585.063 a 585.066, de
operações,
termômetros,
estojos
de
bolso
dutos para totmar ano.: meabilizantes
1-4-63
a AEROCEANICI.
para instrumentos cirurgicos, grampos a sargamassas de cimenta e cal hidritu.
Eletro-nalistria Walita S. A.
Ind. Brasileira'
para soturas, espatidas agra ços, escaI. lica, pedregulho, praciiitcs betuminosos
São 'Paulo
Classe 50
pelos, facas, pinças anatomicas, tesouras, imperrneabilizantes huuidos ou sob nuDestinada a assasalar e distinguir g
costómos, serras, serras para raquioto. tras formas para revest:menius e autros
'PRORROGAÇÃO
timbre da requerente, em aéis dé corraia, escropos, martelos, ganchos para usos nas construçóes, per sanas, Placas
rtiondências e contabilidade, nos seus
musculos, cefalometros, bisturas, afasta- pata pavimentaatio, peças ornamentais
veículos e anilados".
dores, curetas, ruginas, trepanos, espatu. de cimenta ou gesso para tetos e pare..
pratetores, perfuradores, limas para des, papel , para forrar casas. massas „
Térmo n.° 585.054, de 1-41963
osso, placas para ossos, agrafes para antlaruidos para uso nas construções,
isep alaTISIA 8RAStlaffah.
Bonecas Reçin aLtda. ossos, esterocopio, dinametros, lancetas, parquetes, portas, portões, pisos, ao- São Paulo
estiletes, especulos, dilatadores, depres- leiras para portas, tijolos, tubos de comClasse 6
RT4' I f:A
Para diatinguir: Máquinas para ludas.- sores, anuscopios, retoscopios, bugias. ereto, telhas, tacos, tubos de ventilaçasa
¡Ind. rasileira,
trias téxteis em geral: máquinas e suas abre-bocas, abaixa-linguas, aparadores, tanques de cimento, vigas, vigamentos,
integrantes para fins industriais: porta-amalgamas, estratores, escavadovitrais,. venezianas
Classe 49'
• partes
máquinas de pressão; motores e suas res, colheres cortantes, calçadores,
Bonecas
Ternas n.9 585.068, de 1-4-63
partes; acessórios para automóveis: ala- cates, boticões, brocas para clinicas, arrarato a° 585.055, de 1-4-1961
Geraldo Lkpmann Loewenberg .
vancas, alternadores. alimentador para ticuladores, bacias e funis para cuspi, Indústria de Extrato de Tomate
São Paulo
rolos-rolamentos, aparelhos redutores de deiras, cubetas, aparelhos de pressão arSanta Adélia Ltda.
consumo de gasolinaa retentares de gra- terial, aarelhos para massagens, apare4 •
São Paulo
ra, de óleo e de cilindro, redutores si- lhos de raios X, aparelhos de ultra violenciosos, máquinas de rosquear, má- leta, aparelhos de infra-vermelho,s aparern
/ SANTA ADII:gAs
quinas rotativas para usinar luro, aço e
lros de diatermia
Xnd. brasileira
.1
bronze, máquinas para rotular, regulaClasse 11
Classe -41
1.,
dores, serras mecânicas,salgadeiras
Extrato de tomate
para manteiga, sagmentos - de pistões, Para distinguir:, Ferramentas manuais,
de"-'"
engrenagens e parafusos senalim, silen- lerragens,cutelaria e pequenoa artigos
Tarai° n.° 585.056, de 1-4-1963
de metal comum, da indústria e coméri
ciosos,
satélites
silenciosos,
aparadores
kinlos Gonzales Gonzales
Cabra de graxa, óleos e, cilindros, máquinas cio da requerente, a saber: rarraahas
/
Clasie 32
•
.3
Limitada
secadoras, máquinas para serra, teares, e machos para fazer rosca, braçadeiras, Para distinguir: Programas radiofõnice* J
Sâo Paulo
turbinas, torcedeiras, tesouras, rotativas, artigos de metal para janelas. portas. para difusão exclusivamente musical .1
tesouras mecânicas, aarnos revolver. ror- escadas* e cortasados, afim:forca aldraRUOITSQ
a•
Tarrno n.9 585.069, de 1-4-63
nos, tiplas, tranchas, tirantes, transpor- vas, alavancas, alicates, ausnotaaas.
'.nd. brasileira
Marco*,
Alves
is
Ventura
Lula:
tadores automáticos para +ata e baixa ancinhos, anéis para chaves, chaveiras:
, Classe 40
Sá° Paulo
pressão, tuchos de válvulas, máquinas tachas. argolas. armações de toldos.
Colchões
aros,
rebites,
ameias,
atiçadores
azeipara tecidos de tapeçarias, máquinas
trituradoras, máquinas térmicas, maquia :eiras,. laminas e navalhas .de barbear
r Tenso n.° 585.-057. de 1-4-1963
buris, bainhas, baldes, bacias,
"raros/nau"
Panaáci ac Drogaria nas de trançar, maquines ardideiras. brocas,
válvulas para motores, válvulas para ba'alázios, bicos, illióses e pontas de
Limitada
descargas, válvulas de aspiração, velas, tlaradores para sapaaas, bisnagas, porSão Paul
velas de. ignição para motores, virabre. ria, borboletas, botões, puxada-ca, braDROGAITO
qta4as, ventoinhas, estanhos ven- ças para cabides t prateleiras, carive•
?id. Brasileira'
tes. chaintradores, cortadores, cravadia
..ailadoras
o
ses, cunhos, cabides, cabos, 'zieçarotas.
8
Classe
Camisa 3
'
(fx
ara diatiaguir: aparelhos para Ma cadeados, caldeirões, canos e tubos
Produtos farmacauticos
iastrumeabos científicos e apare- cantoneiras, alças, pegadores, puxadores,
Ciasses: • 1, 41, 42 e 43
"térreo n.° 585.058. de 1-4-1%3
lhos didáticos, apaídisos elétricos em Tantas para caixotes, coadores, colheIsksinia
*Perfer" — Indústria e Comércio de geral. acessórios de aparelhos elétricos: res, cotovelos, cantas cuipideiras, des.
efax64,
et.
cacadores.
debruns,
dedais,
?ano n.9 585.070, de 1-4-‘3 .
Peças e Acessórios Autos Ltda.
amperõmetros, amphalcadores, aparelhos cariadores, elos, enxadas, escumadeiras,
Sao Paulo
de alta tensão, aaemornetroc, antenas, espátulas, esticadores, expremedores, Empam, de Transportes Nova Unia*
Partuguesa Ltda.
3
alio falantes, acansaladores, aspiradores. facas, facões, ferramentas cortantes,
; PEBF
R 's
g áo Paulo .
aquecedorera
abatiours,
bale
clétricoa.
t
Ind. Dranleira
perfurantes. desbastantes e alIsaates,
bobinas, balcões frigorificos. binóculos
foices,
furadores, fechaduras, ferrolhos,
Classe 21
barómetros, balanças, batedeiras para
fivelas; Ramas para bolos e para saia
Acessórios e eças Ara veículos
guieiros e massas, ealetelras elétricas. çados,
funis, ganchos, graminbos, alm*
chuveiros elétricos, camparam cansaras dores de
Termo n.° 585.059. de 1-4-1963
latas, -jarras, logos de eQPI,ce
frigoríficas, cansaras cinematográfica, de parafusos,
"Disboal" -- Distribuidora Norte
laminas e failhas de serra.
campainhas elétricas, ckassisacisaves pa- Imas. lampiões, latas para comestíveis
Paranaense de Lubrificantes Ltda.
ra antenas, chaves de alavancas, diais. e para . lixo, charneiras e dobradiças
Paraná
enceradeiras, esterilizadores, esquadros inachadaihas, martelo, pequenas molas,
de aço, extintores de• incendio, esqua- terragess Para peças de mobiliária,
DISNOPA L
dros de agrimensor, fios terra, fios para
escarnadores, punhais. pás, paInd. Brasileira'
eletricidade, ferros elétricos para engo- nelas, parafusos. pinos e contra pinos,
•,
Classe 47
mar e passar, ferros alétricos para sol rasteias, rodinhas roletas, sacarrolassa
gazolina, aieos lularificantes c., da. máquinas fotográficas e cinemato serrotes, ferragens para malas, *altezas os
aueroaene
traficas, foabes e fornos elétricos. loa
tesouras

.éda
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Termo n.° 585.074, de 1-4-63
Termo ia.° 585.071, de 1-4-63
Termo n° 585.031, de 1-4-63
Indústri a de Artefatos de Metais ''M (J1 Anderson, Clayton 2.1 Co.. S. A. — Americano Comércio Indústaa de Café
Indústria e Comércio
Ltda.
S, A.
j
aao Pau,o
São Paulo
São Paulo
PRORROGACÀO

CASCATA
INDUSTRIA BRASILEIRA

•
Classe 41
Para distinguir: °lens e gorauras co-,
meStiveis animais e vegetais, compostas
ou não, para uso culinár:o
r/NDÚSTRM BRASItp,VA

Classe 40
Armários, assentos. balcões. bufets.
banquetas. bancos. camas, zadciras.
creado-mudes. cristaàeiras, colchões de
mola, conjuntos de copa e •osinha.
, cadeiras giratórias. dispensas. dormitórios, etagers, escrivaninhas, estantes.
guarda-roupas, guarda-comida. galerias,
mesas, móveis para jardim • meainhas,
móveis para hall. imóveis estofadnes,
penteadeiras. porta chapéus. prateleiras.
sofás, sapateiras, salas de visitas, salas
de jantar, poltronas. berços. colchões,
caixas e móveis para aparelhos radiofônicos, móveis para terraço, sofás- camas.. estrados de camas,' acolchoados
porta-vasos, divans, almofadas, travesseiros, cômodas e discotecas de
madeiras

, .

Terno n.° 585.072,- de 1-4-63
Wilson Honorato Calabresi
São Paulo
O

z

Indústria' Básil eira
-

Termo n.° 585.075, de 1-4-63
Confeitaria Paris Ltda.
São Paulo

ÁRIS
S -tio Paulci-Capital .
Classes: 33. 41 e 41
Pl.ra distinguir: Confeitaria, padaria,
pizzaria, restaurante, churrascaria, refeições prontas, lanches, salão de cha,
bar, boita, mercearia e charutaria com
vendas de artigos em geral para
fumantes
Vime n.° 585.076, de 1-4-63
Vicente O'Val,o
São Paulo
PRORROGAÇÃO
PINGO AZUL

indústria Brasileira
Classe 17
Para distinguir: Tintas de carimbar ç
tintas de escrever
Termo n.° 585.077, de 1-4-63
Rádio Bandeirantes S. A.
São Paulo •
r[JTEBOL Z COM A
MN DEI RANT ES

Classe 11
Gavaletes para manuseio ae motores

Classe 32
Expressão de propaganda

Termo ri.° .585.073, de '1-4-63
. Jorge W. Stepniak
São Paulo

Termo n.9 585.078, 'de 1-4-63
12-4 dio Bandeirantes S. A.
São, Paulo

5 RIO MARANHA
. 0

FUTEBOL É COM A
BAR DM IltiN T ES
Classe 32

t.;laste 16

Para distinguir: Programas de' rádio e

televisão
Para distinguir: — Os seguintes materiais para construções e decorações:
Termo n.° 585.079, de 1-4-63
Produtos de bise asfaltico, material
Rádio Bandeirantes S. A
Isolante contra frio e calos. tijolos,
São Paulo
produtos para tornar impermeabilizantes
hidráuas argamassas de cimento e eai
ONDE HÁ PIJTEBÕL
lica, tubos para concreto, argila, areia
STA
A BANDEIRANWW,
pedregulho. gesso, estuque. chapas Isolantes, placas para pavimentação, teClasse 32
lhas. estacas. cal. telas de metal perto
construções, postes' de ccncreto. cimen- Para distinguir: Programas de rádio e
televisão
to, peças ornamentais de cimento C/U
gesso para tetos e paredes. lamelas de
Termo' n.° 585.080, de 1-4-63
tintai. madeiras para construções, soleiRádio Bandeirantes S.
ras para portas, vigamentos e caibres,
_ São Paulo 'caixilhos, tacos, parquetes, venezianas,
AL
janelas, batentes. colunas, balaustres,
ONDE HÁ FUTEBu
ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas,
CSTÁ A 'BAN LWRANTES
forros. lambris, frisos, portas. porres.
•
,grades, esquadrias, calhas, tubos de
Classe
32
junção.
chapas
dè
ventilação. luvas
Expressão de propaganda
para coberturas, corrimão, estruturas
metálicas, grades ou telas de arama

para Sarros ou armações para
eartatrugõtto

TJ B
Indastria Brasileira.

Classe 41
Para distinguir: Amendoas, araruta, • alpiste, avelã, amido, ameixas. azeites,
açucar, azeitonas aveia, atum, amendoim, alhso, balas, bombons, biscontos,
bolachas batatas, bananada, bolos, bacalhau, banha. canela, chouriço, chocolates, caramelos, coalhada, camarão, carnes, carne de baleia, confeitos, eacau,
cereais, cebolas creme de leite, creme de
milho, condimentos, crustáceos, chá, cravo, café, cangica. Coco, castanhas, cotas' secas, frutas em caldas, frutas cristalizadas e frutas compotas, féculas, figo,
gomas para mascar, geleias, goiabada,
gorduras, grão de bico/ glaces, glicose,
baunilhas, extrato para doces, extrato
de tomate, ervilhas enxova, extrato de
Carne, flocos, essencias para balas, do-.
ces é alimentos, gelatinas, granulos, herva doce, linguas, linguiças, leite, lombo. leite condensado, leite em pó. legumes, lentilhas, lagosta. mel, marmeladas
mortandelas; manteiga, mostarda, marisco, moluscos, molhos, margarina, massas de tomate, melado, nós-moscada,
óleos cornestlyeis, ostras, paios, passegada, peixes. , pescada, pickles, patês,
patilhas, pós para pudins, pralinés, pães.
pimenta, presuntos, polvilho, queijos.
quisera de milho, rações balanceadas
requeijão, roscas, sagü. salames, semolina de trigo, sopas enlatadas, sucos de
frutas, salsichas, sal, toucinho, tremoços„ Urge, torta, torrões, torradas, ta- matas, tapiocas, vinagre e xarque
Têm; n.° 585.082, de 1-4-63
Eletro-Indústria Walita S. A.
São Paulo

'PRORROGAÇA0
[..
INDÜ3TRIA BR ÁSILVRA
Classe

-

8

Abaixa luzes d elampião, abajours,
acumuladores actinómetres, amperOmetros, amortecedores de radio e frequen
cia, anemómetros, aparelhos de televisão, aparelhos para ilum inação, incluMire os considerados acessór:os de vei
cubos, aparelros para anúncios mecani
cos, aparelhos aquecedores e medidores.
aparelhos cromográficos, aparelhos de
barbear elétrica', aparelhos registradores e medidores de distâncias, aparelhos para purificar água, aparelhos de
sinais lampejantes, aparelhos reguladores de gás. aparelhoa de galvanoplastia,
tográfices, aparelhos automáticos para
acender e regular gás, aparelhos• para
separar café, aparelhos para aquecer
edifícios, aparelhos para experimentar
dinamos, aparelhos para destauir insetos, aparelhos náuticos científicos, aparelhos de ótica, aparelhes pulverizadores, aparêlros para aquecimento de

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00

água, 'aparelhos geradores eletroquimicos, aparelhos para recepção, reprodução de som e sônicos. aparêlhos automáticos eléétricos de passar, aparelhos
para espremer frutas e legumes, aparelhos de alta, tensão, aparêlhos de proteção contra acidente . de operários,
aparelhos afiadores d eferramentas,
aparelhos distribuidores de sabão 'de
dasincrustantes para instalaçOes aanitárias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
e instrumentos usados na engenlaaria,
agrimensura geodézia, aparelhos gaseificadores, aparelhos de análises, aparelhos pzonizadores, aparelhos pasteurizadores, aparelhos reguladores e estabilizadores da pressão e do fluxo de gases e liquides aparelhos para salvamento es para sinalização, aparelres
para escafandristas, aparelhos para limpar . vidros, .aparelhos para combater
formigas e outras pragas, aparelhos automaticOs' acionados pela introdução de
molas, aparelhos para picar, cortar ou
reduzir comestiveis. aparelhos espargi- ,
dores, aparelhos e instrumentos de cálculo, aparelhos paza observações sismicas, • aparelhos tesmostatos, aparelhes
para natação,. aritonômetros, aspirado-.
res de pO aerômetros, acendedores elétricos, alto-talantes, amlifièadores elétricos, amasssadeiras, antenas, batedetamp,ificadores elétricos, amassadeiras,
antenas, batedeiras, balança -comum -eelétrica. barômetros Pateias cie amurailador s, binóculos, ?-nia as. bobinas, ao,
lenas d , mdução, tle.:et3 para fins curativas, t otões de cata " Lha: elatrizas
botnFas medidoras busmaa bússolas, nate ra-, í. .e tricas, bules -aaa ,cos. caixas dz.
desasaa cãtnaras ,is as,t' cas e fot.gráficas, cafpainhas elétricas, chassis de
rádios, chaves elétricas, cinematógrafos,
cronógrafos. cronômetros, aaanbustores
de gás, cidómetros, cristais de rádio,
condensadores,- cortadeiras para fotograa
fias„ chaves de alavancas, chaves autotnaticas, capacitores de bloqueio, capa.
citares eletroliticos, calibraderes. disaas
para telefones, discos gravados, diais,
despertadores, enceradeiraa elatricas, engenho de assar carne. espe hos óticos,
esticadores de 'luvas, espelhos de pás..
ticos para eletricidade, esterilizadores.
xtintores de Incêndio, ferros elétricos de
soldar, filtros e aparelhos filtrantes, filtros' para óleo, filmes falados, fogões;
fogareiros, fusíveis, faróis carro acessórios de veicules para sinalização e para
iluminação em geral, filmes revelados.
fôrmas elétricas, fervedores, frigorificos,
fotômetros fios elétricos. faros , de in..
I terferencia, fruágrafos, garraras técnicas,
'geladeiras, globos para lâmpadas, globos

para lanternas, globos terrestres pará

ensino, gravadores, holofotes incubadoras, indicadores de vácuo instrumentos
de alarme. interruptores, 'Ativadas ina
candescentes, lâmpadas comam. ntes,
liquidificadores, maçaricos para soldar,
-caldear e cortar, máquinas de fazer
café, mostradores para rádio, moinhos
de café, transformadores. tostadeiras, tripés para fotografias. -válvulas para
tilos, válvulas de descarga, válvulas de
válvulas de vácuo e ventiladores
Terra° n.° 585.083, de '1-4-63
Indústria e Comércio de Bolsas Naxel
Ltda.
S-ão Paulo
N A X- E L
Inclastria Brnallei ra

Classe 28
Para distinguir: Bolsas de filatelia
plástico

