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ESTADOS UNIDO

SEÇÂCS III
ANO XXI -- N. 121

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral
Rio, 24 de junho de 1963
Notificação
Uma vez deçorrido o prazo de re ‘ urao previsto pelo artigo 14 da Lei número 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias - para eventuaia juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a
Cate Departamento a fim, de efetuarem
O pagamento da taxa final Concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de sessenta
dias - na forma do parágrafo único
do artigo 134 do Código da Proprie•
dade Industrial. •
DESARQUIVAMENTO DE
PRIVILÊGIO DE INVENÇÃO
Urino número 103.183 - Aperfeiçoamentos em máquinas para o tratamento de chã --a Requerente: Yadoya
Indústria e Comércio Sociedade Anónima.
Concedo o desarquivaraento do processo, na forma da lei.
Expediente do Diretor de

CAPITAL FEDERAL

REVISTA DA PROPRIUDADE
INDUSTRIAL
N° 94.914 - Dispositivos para limitar a velocidade de disparo de uma
torbina de pás ajustáveis - Requerente: Allis - Chalmers Manufacturing
Company.
N9 98.263 - Máquina falante Requerente: Mladen - belazuranic Jankovic.
N° 103.534 - Aperfeiçoamentos em
e relativos a máquinas de passar roupas e tecidos do sistema de pressão
a vapor sem canalização - Requerente: Máquinas ST. André 8 Companhia.
N9 112.971 - Processo para produção de 6 trifluor e metil 7 sulfamil,
3, 4, diidro 1, 2, 4, benzotiadiazina
1, 1 bioxido - Requerente: Lovens
Kemiske Fabrik Ved A. Kongsted.
N° 116.914 - Novas disposições em
ou relacionadas a dispositivos misturedores. - Requerente: Johann Beck.
N° 117.078 - Aperfeiçoamentos era
'torneiras - Requerente: Thoma's Coogan.
N° 117.950 - Aparelho calefator
elétrico - Requerente: Willy . Honegger..
MODELOS DE UTILIDADE
. DEFERIDOS

Privilégio de Invenção
Republicado por ter saldo com in- N° 94.767 - Dispositivo regulador
de comprimeito de cabos flexiveis correções.

Rio, 24 de junho de 1963 .
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurse previsto pelo artigo 14 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 valido nenhum interessado, ficam notificados or requerentes abaixo mencionados a cair -.trecer a
Cate Departanitnto a fim, de ,:tuarem
o pagamento da taxa final ii.acernentes a expedição dos respectiv,.., certificados dentro do prazo de sessenta
dias - na forma do parágrafo único
do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
PRIVILÊGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDOS
Tarmoa:
N9 94.619 - Nôvo ponteciômetro
- Requerente: Inelbraa Indústria Eletrônica Brasileira Limitada. •
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Requerente: Rie Dei Indústria e Comércio Limitada.
N9 97.261 _ Nova conta-gotas Requerente: Aziz Abuassi.
N9 137.190 - Amortecedor hidráulico - Requerente: José Danilo Dei
Bianco. .
EXPLICAÇÃO DE CONTRATO
DE PATENTE
Knoll Sociedade Anônima,. Produtos
Químicos e Farmacêuticos - Pede
para ser anotada "na patente de número 55.674 - Privilégio de invenção o contrato de sua exploração Averbe-se o contrato de exploração.
EXIGÊNCIAS
American Steel Foundries International Sociedade Anônima - No pedido de exploração de contrato da patente número 44.341 -- Cumpra a
exigência.
, N° 92.088 - Kitibel - Dist. Prod.
Químicos Limitada - Cumpra a exi
gência.

N° 112.705 - Sverémo Aktiebolag
- Cumpra a exigência.
'DIVERSOS

A rquivamente de ,Processos
Termos:
N° 89.441- Rudolf Majcen - Modelo de utilidade. .
N9 98.737 - Ciba Societe Anonyme
- Ciba Aktiengselischaft
Privilégio de invenção.
N9 99.574 - .!,fim Biller - Privilégio de invenção.
N° 100.002 - Walter de Almeida
Motto. - Privilégio de invenção.
N° 100.121 - José Edison Trovó
- Privilégio de invenção .
N° 100.180 - Pedro Fay - Privilégio de invenção.
.N° 100.842 - Monsanto Chemical
Company - Privilégio de invenção.
N9 101.538 - Dyonisio Pierotti Privilégio de invenção.
N° 110.866 - Icesa Indústria de
Caldeiras e Equipamentos Sociedade
Anônima - Modélo de utilidade.
Arquivem-se os processos.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PESQUIZAS
Rio; 24 de junho de 1963
Notificação
'
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo, artigo 14 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 valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentos abaixo mencionados a comparecer a
éste Departamento a fim, de efetuarem
o pagamento da taxa final Concernentes a expedição dos respectivos acertificados dentro do prazo de sessenta
dias - na forma do parágrafo único
do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.

N° 368.026 - Interlube
Classe
47 - De Octavio do Amaral Casta.
Iões - Considerando-se característico
monimativo de registra da 'apenas Interlube.N. 407.971 - Tresport - Classe
48 - De Maison' Tschanz Comptoir
de La Perfumeria Sociedade .Anémima.
N° 408.028 - Nigribelo - Classe
48 - De Pedro da Costa Santos.
N° 408.030 - Três Azes - Classe
8 - De Antonio Cunha Costa Com exclusão das marcas de terceiras,
benjamim e eletrola.
N° 408.045 - Matesseru'm - Classe 41 - De Distribuidora e Propagadora de Herva Mate Limitada.
N° 408.061 - PriCencia - Classe
43 - De Sebastião de Oliveira Lopes. N9 408.119 - Encantado - Classe
38 - De Cartonagem Encantado Limitada.

N9 408.157 - Bigjotica - Classe

8 - De Bigjotica Limitada..

N° 408.158 - Nofrete - Clama
46 - Indústria e Mercantil Nofret
mitada - Com exclusão das expressões e todos os demais artigos.
N9 408.159 - Sidero - Classe 5
- I. S. M. Indústria Sidero Meta.
hirgica Limitada.
• N" 408.170 - Walfran - Classe 15 - De Pires Visciano 6 Coma
panhia Limitada.
N9 408.182 - Rekol 4Z
- De Laboratório AnhagueraClasse
Coméra
cio e Indústria de Óleos para Automóveis Limitada.'
N9 408.183 - Washington - Classe 1 - De Laboratório Anhanguera
Comércio e Indústria • de Óleos para
Automóveis Limitada.
N° 408.196 - Ferrolandia - Classe 21 - De Sociedade Mercantil Fera
rolandia Limitada - Com exclusão de
alavancas de cambio.
N9 408.244 - Amilan - Classe 36
- De Toyo - Rayo Co. Limitadaa
SINAL DE PROPAGANDA
DEFERIDA

MARCAS DEFERIDAS
N° 405.089 - Emblematica - Cias.
se 33 - De-Saci Serviço, AssIstancia
Tèrmos.
CocérCio Indústria Limitada - De
N° 359.780 - Desiderata 48 - De Bozzano Sociedade Anôni- acôrdo com o artigo 121 do Código.:
ma, Comercial, Industrial e ImportadoINSIGNIA COMERCIAL
ra.
DEFERIDO
INI° 366.714 - GalovaI - Classe 3
- De Laboratório CorU do Brasil LiN° 406.730 - Figura e desentx,
mitada.
geotnétrko - Clama. 7 - 17 e 43 '
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- A8 Repartições Pública,
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
jornais, diàriamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
. - As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, dai
9 às 17,30 horas, no MáXiMG
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
CHEFE 00 SERVIÇO OE PUBLICAÇÕES

CHEFE 0A. SEÇÃO 0IE REDAÇÃO

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
saca °

mie

tecto da publicidade ao •xpediente de Gapartamenti
Nacional de Propripdade Industriai de Ministério
de inclCietria e Comércio

Impresso nas &teimar:o Departamento Oe Imprtnsa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

-

FUNCIONÁRIOS

Capital e Inierior:
Capital e Interior:.
600,00 Semestre . . . Cr$
. Cr$
Semestre •
450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$
Adi;
900.00
Exterior:
Exterior:
Gr$ 1.300,00 Ano
Ano
Cr$ 1.000,00
parte s.' uperict do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.

continuidade no reAlirriento
dos jornais, clezrem os assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
A fim de evitar soluçCro de mínima, de trinta (30) dias.

N° 361.069 - Leny - João Baptista Santiago - Classe 41.
N° 362.315 - Pronagar Productos Naturales Y Sinteticos Sociedade
Anónima Prova - Classe 3.
N" 377.557 - Cutler Hamtner Cutler Hammer Inc. - Classe 6.
N° 381.693 - Marquez de Pombal
- Bar e Café Mara:tez de Pombal
Limitada - Classe 42.
N° 394.175 Gente do Tempo do
Onía - Carlos G-andinasson Rheingantz - Classe 32.
N° 394.619 - - Canysk Tipica
Nordestina de Bebidas Limitada Classe 42.
N° 94.870 - Extra Bali Ita BraEXIGÊNCIA
sil Corra-cio Indústria Limitada N° 408.245 - Toyo - Rayon Co Classe 49.
N° 396.955 - FormoJa - Fábrica
Limitada - Preste es::larecimento.
de Cal çados Formosa Limitada - Classe 36.
EXPEDIENT E DA SEÇÃO DE
INTERFERÊNCIA
1
Rio, 24 de junho de 1963
Notificação

- De Brasunic - Móveis e Apare-

lhos Técnicos Limitada - De acôrdo
com o artigo 117 do Código.
NOME COMERCIAL DEFERIDO
N° 407.792 - A. Muniz Indústria
e Comércio Sociedade Anônima - De
A. Muniz Indústria e Comércio Sociedade 'Anónima - De acôrdo com o
artigo 109 número 2 do Código.
N° 407.898 - Associação da União
Este Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia - Requerente: Associação
da União Este Brasileira dos Advenestas do Sétimo Dia - De acôrdo
com o artigo 109 número 4 do Código.

Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei número 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias - para eventuais juntadas de recursos,. e do IVCSmo não se tendo valido nenhum interessado. ficam notificados os requeren.cecr a
tes abaixo mencionarias a comara
este Departamento a fim, de efetuarem
o pagamento da taxa final Concerneites a expedição dos respectivos cta aicados dentro do prazo de sessenta
dias - na forma do parágrafo único
do artigo 134 do Código da Propriedade Industrial.
MARCAS DEFERIDAS
N° 250.780 - Hoechst yrerke Hoechst Aktiengesellscbaft Voas
Meister Lucho Bruising - Classe 1.

Junho de 1963

IWINiSTO CE 11E;,1A

Regularcento exp edido
peia Dec:azo 11.0 36..73
7de 13-155.

• - As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereil'o de cada ano e ás
iniciadas, em qualquer época,
la órgãos competentes.
pes
fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados de esclarecimentos 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 funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescida de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.

N° 396.983 - Novolar - Indústria
de Tintas Planeta Sociedade Atrônima
- Classe 1.•
N° 397.009 - Patrão - Almirante
Indústria e Comércio de Carnes Limitada - Classe 41.
N° 397.093 - Esparc - Feigenapn
Sociedade Anônima Indústria e Comercio - Classe 40.
W 397.140 - Sam - Sociedade
Anónima Melgaço - Classe 36.
N° 397.153 - A Camargo - Adalberto Camargo - Classe 11 - (Exceto para bujões e peças para biela
e tubulação.
N.° 397.155 - A Camargo Adalberto Camargo - Classe 21 - (Com
exclusão de carimbos da classe 6) .
N" 397.217 - Barcelona - Panificadora Barcelona Limitada - Classe 41.
INT', 397.313 - Fatima - Indústrias
Fatima Sociedade Anônima - Classe
48.
N° 396.919 - Flor da Londrina Irmãos Balan ta Companhia Limitada
- Classe 4.
N" 98.920 - Flor de Lond.ina Irmãos BaLn El Companhia Limitada
- Ciaso 42.
.

N° 399.484 - Rei Nago - Vicem
te Calino cre Souza - Classe 2.
N° 399.486 - Flora Vegetal N,
das Ervas - Vicente Calino de SM
za - Classe 2.
N° 399.494 - Rol Man - Enrique
Carceller Julian
Classe 47.
N' 399.643 - Votorantim - Serciedade Anónima Indústrias Votosantin - Classe 39.
N° 399.682 - Ordene - Ordene
Indústria Comércio e Planejamentos Sociedade Anónima - Classe 5.
N° 399.683 - Ordene - Ordene
Indústria Comércio e Planejamentos Sociedade Anónima - Classe 1.
N° 399.774 - Carvelen Ira Sociedade Anônima Comércio P Irdústria de Lenha e Carvão - Claaaa
47.
N° 402.984 - Vaqueiro - Companhia Fincão e Tecidos São Bento
- Classe 23.
N° 503.770 - Emblemática - Luiz
' Maraues Sampaio - Classe 41.
FRASE DE PROPAGANDA
DEFERIDA

N° 393.901 __ Par de Três -o Modas A Exposição Clipper Sociedade
Anônima - Ciasses 1 - 2 - 4Preço Cr$ 8,C2
1\1' 399.375 - Momento Feminino (-; - 8 - 10 a 15 - 21 - 22 a 25
- Ataliba de Souza Henriques dos _ 25 - 30 - 31 - 32 - 34 A. VENDA
Santos - Classe 32.
37 _ 39 - 40 _ 44
35 - 36
N° 399.393 - Fercimat - Ivan - 46 - 48 - 49 - (Artigo 121).
SeçA%;
Veadas: Av. Rolrt
agats
Maya de Vasconcellos Jr. - Classe
Alves. 1
INSIGNIA DEFERIDA
5.
Agenda L Unistério da Fazenda
N5 399.447 - Fenarol
Winthrop
N° 333.679 - Mor Best - Auto
Products Inc. - Classe 3.
Vidros Metal Cromo Limitada - CiciaAtende-se • pedidos pelo Serviço
de ReembéLso Postal zi
N' 399.455 - Clube da"; Misses - ses 11 e 21 - (Artino 114) .
Haroldo Gonçalves Damasio - Clas397.106 - Terra - Transpo:1.-s
se 32.
• e Engenharia Rodoviária Radial So-

• try:.r.Gc..r.o N. 72'
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Gunther Wagner (transferência paa
ra o seu nome da marca Pinguim .d
número 187.486) . Anote-se a trans.,
ferencla.
Gunther Wagner (transferência pe..
ra o seu nome da marca Pinguim
n 189.140). - Anote-se a transferência
Gunther Wagner ( transferência
ra o seu nome da marca Pinguim o. 189.142) . - Anote-se a transfe•
ré:nela.
Gunther Wagnçr (transferência para o sen nome da marca Pinguim
NOME COMERCIAL DEFERIDO
n. 189.143) . - Anote-se a transte..
rência.
N° 363.317 - Rebras Comércio e
Pa:-ticipação Sociedade Anônima Gunther Wagner (transferência paRebras Coméxio e Participacão Sociera o seu nome da marca Pidguim
dada Anónima - (Artigo 109)
a. 189.144) . - Anote-se a transferência.
N° 383.248 - Rodoviária Exoressão
Leão Limitada - Rodoviária ExoresT B Cosméticos Sociedade Ara/mima
ao Leso Limitada - (Artigo 109).
(transferência para o seu nome da
marca Briefly - a. 198.267). • N° 396.950 - Indústrias Reunidas
Carbex Sociedade Anónima - IndúsAnote-se a transferência.
trias Reunidas Carbex • SoCiedade AnóAves e Ovos 'Galo Real Limitada
nima - (Artigo 109).
(transferência para o seu nome do tiTítulos de estabelecimento detulo Galo Real - número 205.305) .
- --Anote-se a trasferência.
ferido:
Magazin Moulin
Laboratórios Andrómaco Sociedade
N.o 383.063
Anônima (transferência para o seu na
Rouge - Al•do Medeiros, & Ciia.
me da marca Esteladon - número
• Ltdai. Classes 15. 36 e 37 com
207.993) . - Anote-se a transferenexclusão de genern de negócio relativo a classe 36 incluindo-se a
cia.
°lasse 11 de acórdo com o artigo
•
Raytheon Co (transferência
para 4
n.o 117.
seu nome da marca Nobatron - n.
N.° 397.011 - Ind. Textil
216.320) . - 'Anote-se a transferes.
Aderlene - Ind. Textil Aderlene
c.ta.
Ltda. - Cale sses 22, 23.. 24, 34,
_ T B Congiticos Sociedade An6u1.
36 e 37 - Art. 117.
ma' (transferência para o seu nome
da marca , Tasti-cil - n. 231.417) . • 14.0 39'7.015 - Chinelos e CalAnote-se a transferéncia.
çados Palias - . Castanho Sii,Fiihr,s
S. A, Com. e Ind. - Classes :35.
Gunther Wagner (pede para ser
36 39 e 40 - Art. 114 do r(SrPro
anotada na marca °tina número
negóde
género
indo-se
o
restrin g
240.216 a transferência e a alteração
cio relativo a classe 343 apenas a
de nome ) - Anotem-se as transcalcadom e chinelos.
ferências e 'a alteração.
N o 397.0'19 - Macazine Sandra
Gunther Wagner (transferência pa.
-- . L. Rosenfeld - C./asses 12. 22.
ra o seu nome da marca Otinol
•
23. 24. A P. 28. 35, 36, 37 e 49 número 240.217) .
Anote-se a
Art. 117
transferência .
N° 398.923 - Edifício Elane
Gunther Wagner (transferência pa
_ Condomínios do E di ff^in Elane
ale.
- Ci asse 33 - Art . 117.
- N.0 388.858 - Auto Peças São ti randsco 5 Dalmazo ( transtea eacia ra o seu nome da marca Caoutuchouc
númiro 252.029) - Anote-u a
N.° 304.693 -- Galeria de 'Arte Jorg e Ltda. - aguarde-se.
para o seu nome da' marca SaneAna transfer ..ncia
Séénto XX - 'Tatiana Lukianov
N.° 392.319 - Codar Colocação -- numero 164.481). - Anote-se ri
(lnsses 25 e 33. - Art. 117.,
Beaunit Corp (pede para ser anota.
de Antenas Co!etivas Ltda. - iranster:sncia.
da nas marcas CupionI - número
N. ° 399.723 - Emprílsa Gráfica Amiarde-se,
T. B.. Cosméticos Sociedade Anelo 267.397. Cupioni
267.398
Ouvidor - Emprêsa Gráfica OuAutolandia Era- nana (transferência para o seu nome as alterações de nome) número
N o 25)5.245
.
Anotem-se
vidor S. A. - Classe 33 - Ar- ehim Ltda.
Aguarde-se.
da marca Tasteful - numero 17o.528) as alterações.
tigo 117.
Anote-se a transterência.
NO 396.931 - Primo Diez GarGunther Wagner (pede 'para ser
•
• Marcas indeferdas:
T.
B. Cosinet:cos Sociedade Anocia - A guarde-se.
anotada
na marca Pinguin - núme.
nome
a:ma ,( transferéncia para o seu
N.° 383.662 - Real - Vinício
N.0 396:957 - Refrigeração N. da marca Tasteful - u. 171.046) . ro 272.078 a transferência e a altera•
Classe
46,
& Notriega
Senhora Aparecida Limitada - - Anote -sc a transferência.
ção). - Anotem-Re a transferência
N° 383.978 - Provinfio - Pro- Aguarde-se.
a alteração.
virni dri Brasil S. A. Indústria ,e
Guather Wagner i transferi:Acta p.i.
N.o • 396.951 - Fábrica de Cal- rd o seu nome da marca Li Ne 01 ...Comércio - Classe 41.
Fábrica de Cigarros C,aruso Soda.
cados Firmo e l Ltda. - Aguar- numero 179.163 ) . - Anue-sc 'a Jade Aaônima (transferência para a
Tribuna
de
Silo
384.981
N0
dese.
.ra nsfe ruela .
seu nome da frase de propaganda
Paulo - Carlos_ Lacerda - ClasN.o 9:17.020 - Café P Bar
• Ródotiel Sociedade Anônima. Tians. Trigo Roxo a Morte Sèca dos Ratos
se 32.
Ranchintm Ltda. - guarde-se.
A
número 270.9051. - Anote-se a
Comércio e
Representações -transferência.
N° 397.240 - Frio - Dis- .• N 397 .(195 - Rodoviária Ex- portes,
(
pede
para
ser
anotada
no
titulo
RoAguarde-se.
tribu idora ri n. Gencros Altmentí- presso Leão Lida.
Aguiar ê Bayma ( transferência pai.
N.o -397.096 - Rodoviária ilx- dofel • - número 186.801 - Rodo/lel
cios Frig o T,tria.. - Glasse 12.
presso Leão Ltda. - Aguarde-se. - número 185.805 - RodofiA l - ra o seu nome da marca Santo Ante%
N.° 399.490 - Por Um Mundo
número 186.806 - Rodofiel núme- ido - termo 196.888) . - Anote-se a
N O 397.1'15 - Metalúr gica San- ro 186.807 - Rodofiel - número transferência.
Melhor - Movimento Por Um
Aguarde-se.
ta Barbara 8. A.
Mundo Melhor - Ciasse 32.
188.177 - e no sinal de propaunda
Dansk Laboratórios QuImIcos Pae,
N.o 397.239 - Distribuidora de
N.o 384.115 - Confecções- Rio Generos Alimentícios Fr i gi Ltda Emb!emática número 244.200 as ai- raacêu ticos Limitada (transferência
teraçôes de nome) ) Anotem-se as para o seu nome da marca Dextrodoat
.141.n - N. A. Cunha - Classes 33
alterações.
- térreo 302.748). - Anote-fie s
e 36.
1- *Pitr i a ar7d ,e8.71. Rarelsa Rádio
Gunther Wagner (transferezcia pa- transferência.
N.° 398.927 - Edifício Unlena Eletricidade R. A. - Agonede-se
N.° 298.118 - Sparkler Ind. e ra o seu nome da 'marca ringuim Redubras Administradora . Sociedade
- Sobral & Sabral S. A. En genhar i a e Administrações - Cias- Com. de Filtros Ltda. - Aguar- - número 187.362) . - Anote-se a Anónima (pede para ser anotada ai
transfer5ncia.
marca Rollastic - térreo 407.814 i
ao 3.
1 de-se.
N.° 398.125 - Ind. e Com. da
Aparalhos Eletronicos'Amikson LiAguarde-se.
mitada
N.° 398.157 - Ind. de Renda
Rendanyl Ltda. - Aguarde-se,
N.o 398.422 - Soc. Civil Áurea Ltda. - Aguarde-se.
N.0 398.929 - Fornecedora de
Ferragens Lider Ltda. - Aguarde-se.
N.° 399.487 - Vicente Calino de
Souza - Aguarde-se.
N.° 405.821 - Importação ExN.0 396.935 - Induplástica Artefato' Plásticos Ltda. --Satis- portação e Comércio Serion Ltda.
- Aguarde-se.
faaç- exigência.
N.° 396.936 - Induplástica ArEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
tefatos Plásticos Ltda. --Satis- TRANSFERËNCIA E LICENÇAS
faaç exigência.
N.o 397.237 - Gráfica Impe- TRANSFERÊNCIA, E ALTERArial Ltda. - Satisfaça exigência. ÇA O DE NOME DE TITULAR
DE PROCESSOS'
N.0 399.493 - Enrique Carceller .Tulian - Satisfaça exigência.
Dia 24 de Junho de 1963
João Keller 6 Filhos Limitada
N.o 399.620 - Cia. de Seguros
América do Sul - Satisfaça exi- (transferência para o seu nome da
marca Joice - numero 156.156). gência.
N.0 399.681 - Ordene Indústria Anote -se. a transferência.
Comércio e Planejamentos S. A. A Cherian 6 Companhia Limitada
(transferência para o seu nome do tiSatisfaça exigênciP
tulo Casa Augusto - número 156.644)
Diversos:
- Anote-se a transferência,
Esfinge Sociedade Anónima, ComérN.0 147.343 - Ultra Electric cio e Importação (transferência para
Limited - Aguarde-se.
o seu nome da marca Esfinge - núN.° 370.277 - Phileo Corp - mero 157.367) . - Anote-se a transAguarde-se.
ferência.
• Produtos Rialva Limitada - pede
N. o 370.278 - Philco Corp
para ser anotada na mara Rialva Aguarde-se.numero 157.368 a alteração de nome).
N. o 370.279 -' Philo° Corp Anote-se a alteração de nome.
Aguarde-se.
Esfinge
Sociedade Anônima ComérN.o 382.278 - Rosalino Muna- cio e importação
( transferência para o
ro - Aguarde-se.
seu nome da marca Esfinge - número
Intercambio Co- ti/J.861) • - Anote-se a transterêa,
N.o 33.058
mercial Atlas Ltda. - Aguarde-se
•N. o . 381 .290 - Alfredo Monte- Indústria Brasileira de • Produtos
Aguarde-se.
Luimicos Sociedade Anónima ( pede
verde
ser anotada na marca Nieocitin
N.o 385.189 - Cia. de Fiação para
- número 159.121 a alteração de noe Tecidos Confiança Industrial - me).
- Anote-se a a4tereçáo ar uuAguarde-se,

Exigências:
dedada Anônima Terra - Classe 33
- (Artigo 114) •
N.° 271.412 - Editóra Civiliza• N° 399.719 .- Rentacar - Renta- ção Bras/leira 8. A. - Satisfaçacar -Locadora de Automóveis Limitada ça exigência.
- Classe 33.
N.o 383.816 - Indústria Q111mica •Vaporit Mela. - Satisfaça
EXPRESSÃO DE PROPAGANDA exigência.
DEFERIDA
N.° 394.181 - Baptista de AlN9 399.422 - Qboa Duas em Uma- meida - Satisfaça exigência.
- Quimica Industrial Medicinalia SoN.° 396.933 - Induplá,stica Arciedade Anônima - Classes 2 e 46 - tefatos
Plásticos Ltda. --Satis(Artigo 121) .
faaç exigência.
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alteração de nome). - Anote-se a
alteração de nome.
Orquestra Casino de &atina Limitada (transferência para o seu nome
da marca Casino de Servilha número 406.624 - Cassino de Sevilha
Anotem-se„as
- termo 40e622).
transferências.
Arthur Roberto Benfica (transferência para o seu nome da marca Nuvem
de Prata. têrmo 407.383). - Anote.
se a transferência.
Morton Calt Co (transferência para
o seu nome da marca Panog en. têrmo 408.102). - Anote-se a transte.
réncia.
ravia Saciedade Anônima, Administraçãb dr Bens. Corretagens, Incorporações (pede para ser anotada no
titulo Edifício Guarapas, tèrmo 412.622
a alteração de nome).
Fórmica Plásticos Sociedade Anó•
ruma (pede para ser anotada nas mar.
cas Aquabel, têrmo 414.000 - Vototory, termo 414.002 as alterações da
Anotem-se as alterações.
nome).
Metalúrgica Moema Sociedade Ari&
nima (pede para ser anotada nas
marcas Moema. termo' 416.147 Moema, 416.148 - Moema, têrmo
416.149 -- Moema, termo 416.150 Moema. .têrmo• 416.151 - Moema,
termo 416.152 - Mocma, têrmo....
416.153, as alterações de nome). Anotem-se as alterações de nome.
Metro Goldwyn Mayer Inc (pedc
para ser anotada na marca Ernblemá.
tica •- termo 416.946, a alteração de
Anote-se a alteração.
nome).

MÁRIO OFiCiAL (S.e4c III)

Junho de 1963

233.227 - Nada há que deferir
N.o 426.081 - Artefatos . de
N.°-426.163 - Sonder do Bro:quanto ao /5edido de anotação de Couro e Plásticos Javo Ltda. - sil S. A. - Satisfaça exigência.

transferéntia am face do despacho de Satisfaça exigência.
N.o 426.167 - Beneficiament0
fls. 6v,
NP 420.082 Indústria dc de Fibras Artificiais S. A. Befia
Dansk Laboratórios Quimicos e Far- Produtos Químicos Quimotec Li- - Satisfaça exigência.
macêuticos Limitada (junto ao têrmo mitada - Satisfaça exigência..
N.o 426.169 - Compendio Editorial Ltda. - Satisfaça exigên251.464). - Nada há que deferir
N.° 420.083 - Metinbra Metaquanto ao pedido de transferência ten.
lização Industrial Brasil&ra Ltda. cia.
do em vista o despacho de fls. 9v.
N.° 426.170 - St nal shedrijf
- Satisfaça exigência.
Dansk Laboratórios Químicos c FarArtillerie Inricht julgou - SolistaN. o 420.085 - Indústria de ça exigência.
matévticos Limitada (junto ao têrmo
319.186). - Nada há que -deferir Produtos Químicos Quirnotec LiN.o -426.212 - Amaral Monetta
quanto an pedido de anotação tendo mitada - Satisfaça exigência.
& Cia. Ltda. - n.St i s faça exigénem vista o despacho de fls. 12.
N.° 426.080 L Bicou:ti Indús- eia.
tria
e Comércio de Peças o AcesN.° 120.211 - Jwaii Breitman
Dansk Laborató-rios Químicos Far•
macCuticos Limitada (junto ao tèrmo sórios Ltda. - Satisfaça exigên- Satisfaça exigênc
331.380). - Nada há que defer'r cia.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
quanto ao pedido de anotação tendo
N.° 426.081 - Indústria e Coem vista o daspacho de fls. 8v
mércio de Máquinas Santa Cruz
Em 24 de junho de 1963
Dansk Laboratórios Químicos é Far- Lida. ..._. Satisfaça exigência.
Exigências:
macêuticos Limitada (junto ao termo
NP 420.088 - António Carlos
338.399): -- Nada há que peferir ao de ,Azevedo Barreto - Satisfaça
N.o 358.836 - Moinho Sul Americano Comércio e Indústria 5. A.
pedido de anotação em face da des. exigência.
pa_ho de fls. 10v.
Satisfaça exigência.
N.9 420.089 - Bar e Lanches - N.° 361.891 - João Pereira da
gência.
Flor Luzitania Ltda. - Satisfaça
Silva .Satisfaça exigência,
N.° 426.070 - Bar, Lanches as exigências.
Bimbo Ltda. - Satisfaça exigênNP 3,62.825 - Ce.sario Maria
NP 426.092 - Tubos, Forros e
cias.
Metais Tuferma Ltda. Satisfa- Faria - Satsfaça exigência.
N.° 361.290 - José Olavo de
N. o 426.073 - Ótica Esperancri ça a exigência.
Barros - Satisfaça exigência.
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.o 426.093 - Tubos,- Ferros e • N.° 365.411 - Mahicelli & 'FiN.° 426.074 - Bar e Café N. Metais Tuferma Ltda. Satisfa- lhos Ltda. - Satisfaça exigência.
S. Aparecida Ltda. - Satisfaça ça a exigência.
N.° 366.200, - Icosa indústria
exigência.
N.o 426.091 - Tubos, Ferros e eCornércio de Óleos S. A. - SaN.0 426.075 - Estaleiro Sant' Metais Tuferma Ltda. - Satisfa- tisfaça exigência.
Ana Ltda. - Satisfaça as exigên- ça a exigência.
N.° 366.233 - Pucci S. A. Arcias,
Ne. 426.150, 426.151, 426.152 e tefatos de Borracha - Satisfaça.
N.0 426.077 - Companhia Pau- 426.151 - Satisfaça exigências. exigência.
lista de Hotéis S. A. - Satisfaça
N.o 419.111 - Centro das InN.° 426.159 - Equipe Equipaexigência.
dústrias do Estaiie de SAo Pauto
mentos
e
Peças
Ltda.
Satisfaça
EXIGÊNCIAS
- Satisfaça exigancia.
N.o 426.080 - Flavio Henrique exigência.
N.o 425.498 - Sztorfiaz & ManFranco de Almeida e Vitúrio PosN.o
426.162
Sonder
do
BraIreal Standart Sociedade Anónima,
delsberg Ltda. - Satisfaçà exiisfaça
as
exigências
Sat
sil
tiglione
S.
A.
Satisfaça
exigência.
Indústria e Comércio (no pedido de
gência.
averbação de contrato na marca Em.
N.° 425.797 - Indústrias Gráblemãtica, número 167.065). -- A preficas Armando Basilio S. A. sente cliché.
Satisfaça exigência.
Danfoss A.S. (junto ã marca nú
N.° 425.933 - l3assil Babadomero 209.467). - Satislaça exigénbulas - Satisfaça exigência. .
da.
N.° 425.978 - Behringwerke
Aktiengesellschaft por abrevia%o
Luccazone Indústria e Comércio do
Behringaverk AO - Satisfaça exiBebidas Lim'tada (junto à marca nú•
gência.
mero 224.129). - Satisfaça exi gência.
N.° 426.011 - Tralli g (riaa Gráficas Armando- Basilio S. A. Laboratório Sian Limitada (junto à
VOLUM E
Satisfaça exigência,
marca número 226.476). - SatisfaN.o 426.022. - A g-roeis-a - Agro
faça exigência.
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
• Comercial e Industrial S. A. Vigorelli do Brasil Sociedade AnóLets de "janeiro a março
fio - Sat i sfaça exicancia.
nima, Máquinas de Costura (junto à
Divulgação n• 889
N. o 426.035 - Panificadora
marca número 231 120). - Satisfa
FlAr da Vila Guilherme - Sntisça exigência
rara exieattria.
Preço: Cr$ 400,00
Torrefações Associadas Indústria
N.° 426.C:16 - Casa da Couros
Comércio Limitada (junto à marca nü
Craroctiin
Lida. - Satisfaça eximero 247.152). - Satisfaça exigén
gOnria.
cia.
N. o. 426.038 - Panificadora
VOLUME II
Sociedade Anônima Cotonificic
Continental Ltda.,- Satisfaça exigência.
voa (junto ao tèrrno 390.96/kl.
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Satisfaça exigência.
N.° 426.011 - A Sociedade JoDecretos de janeiro a março
Paraense Indústria e Comércio d.
cari Grganizaefin de Seguires e ReArtefatos de Borracha Limitada (junte
Divulgaçãoe 890
nreacnirtariaa Lida - Saistfaça
Satisfaca
aa itrAnria. •
ao térmo 410.968).
N.o 126.043 - Tr•mlins Staholito
Preço: Cr$ 1.500.00
géncia.
Ltda.
- Satisfaça exiganc:a.
Laboratório Emer Sociedade Anônima (junto à marca número 165.4341.
NP •26.053 - Nyler Mondes RiA VENDA:
- Satisfaça exigência.
hairn do Azrvarin
afiafaa,a
gemrin.
Seção
de
Vendas:
Av.
Rodrigues
Alves,
1
DIVERSOS
'N.° 426.033 - Runiin gn Triann T.anci
satisfrea
Agência 1: Ministério da Fazenda
Safety
Razor
Co
of
Brazir
Gillette N.° 120.057 - 'Mimo Shimar
(no pedido de apostila na marca nú- Satisfaça exlgên-!a.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
mero 270.599). - Anote-se mediante
N.o 4241.050 - Cnropanhia Naapostila o contrato de exploração.
cional de Vendas Pronave - SaDansk Laboratórios Químicos e Fartisfaça exigência.
mackuticoz Limitada (junto ao termo
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Luis Saraiva Bar•
N.o . 426.001-Expresso Rubl
MARCAS ,DEFERIDAS
bosaSatisfata
Satisfga exigência.
-Ltda.
Têrmo:
N.° 434.090
Laticínios Nobreza
Ary António FaN.° 426.062Ltda. - Satisfaça -exigência
ia --Satisfaça . as exigênciae.
N.° 405.510 - Fevilacoue - ciasN.o 426.003 - Mauro de Mello
se 3 - de Drogaria Bevilacqua LimiDIVERSOS
Muda - ,Satisfaça exigência. tada, - como marca genérica.
Auto Niattelação
N.o 426.064
N.° 407.144 - Ansocar - classe
N.° 425.329 - "Proton" ComérCromauto Ltda. - Satisfaça 'exr8
de Antonio
Ge Souza Carneiro.
,
N.o 426.223 - José Dahan - cio, Técnica e Importação S. A. Prossiga-se com exclusão da classe
Sal isfane exigência.
EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
33.
DEFERIDA
N. o 426.224 - Laticínios e Comestíveis Nunes. Ltda. - D. .Fe- N.° 425.793 - Irmãos Haddad
Qb6a - GermiriLtda. - Prossiga-se com os exem398.876
deral - Satisfaça exigência.
- da,N.°
alvejante, de dupla concentração.
. Mo 426.228 - Brindar Beta Li- plares de fls. 7-9.
N.° 425.794 - Irmãos Haddad - Requerente - Química Industrial
mitada - Satisfaça exigência.
N.o 426.231 -7- Cin. Agro Pe- Ltda. - Prossiga-se com, os exem- Medicinalis S. A., nas classes: 2 e
46, - de acórdo com o artigo 121 do
cuária Marcomo - Satisfaça exi- plares de fls. 7-9.
N.° 426.025 - Editora Lar Feliz Código.
gências.
N.o 426.232 - Lojas. de Louças S. A. - Prossiga-se na classe 33.
INS1GNIA COMERCIAL .
Big Bem Ltda. •- Satisfaça exi- N.° 426.026 - Editora Lar Feliz
DEFERIDA
5. A. - Prossiga-se na classe 33.
gência.
N P .426.042 - Lojas Parolar LiN.° 426.233 - Indústria de Mo- mitada - Prossiga-sb sem máquinas
classe: 33
N.° 405.570 - ARF
las Bras Mel Ltda. - Satisfaça de torrar café.
de ARF - Publicidade Lide.,
exigência. •
de adirdo com o artigo 114 do CóN.o 420.235 - Padaria e Coa- N.° 426.045 - Megala Comércio digo.
e
Indústria
de
Materiais
Elétricos
faltaria Madaira Lida. Prossiga-se com exclusão de máquinas
faça exigência.
T1TULOS DE ESTABELECI..
N.o 420.230 - Panificadora o de torrar café.
MENTOS . DEFERIDOS
N.° 426.044 -- Auto Mecânica
Confeitaria Alge Ltda. Constantino
Ltda.
Prossiga-se
faça exigência.
N.° 406.720 - Shoe - Clinic -sem os burrinhos e a embreagem.
Clínica de Calçados -- el. 33 e 36
N.o 426.230 - Bina Móveis para
N.° 426.049 - Laslçani Irmãos Lis - „de: Casas Eduardo S. A. Calça.
Escritório Lida. - Satisfaça exi- Cia. - Prossiga-se sem os tintos.
dos e Chapéus - de adirdo com o
Onda.
Fábrica "Leila" j
N.° 426.076
N.° 426.240 - Comérció e In- Ltda . - Prossiga-se com exclu-ão de artigo 117 número 1 do Código. •
,dústria e 151ackirass Cima Ltda. - "cobretudo".
N.° ,358.454 - Supe'r Mercado
"Satisfaça exigência,
Vitrine - claszes 41, 42, 43 e 44 e
N'.° 426.153 - Cia. "Theodor 46 - requerente: Corcovado ProduN.o 420.241 - Textil Fluminense Ltda. - Satisfaça exigên- Wille" Comércio, Indústria, Repre- tes Alimentícios Ltda . de acardo
sentações - Prossiga-se com exclusão com o artigo h.° 117, númera 1, do
cia. ••
N.o 426.2 .52
Ary António Fa- de músicas Impressas (cl. 50) .
Código.
NP 426.155 - Cia. "Theodoe
ria - Satisfaça exigência.
Térmo n.° 405.501 - Auto MeWille" Comércio, Indústria, RepreN.° 426.243 - José. Carlos Ris- sentações - Prossiga-se com exclusão cânica - UNA - classe 21 - Rekalla Indústria de Móveis de Arte de galerias (cl. mat. prima) .
querente: Oswaldo Ferreri - na
Brasileira - Satiafaca exigência.- N.° 426.157 - Cia.. "Theodot classe 33, nos termos do artigo 117
N.° 420.244 - Padronização de
número 1 do Código.
Café . Vera Cruz Ltda. - Satisfaça Wille" Comércio, Indústria, ReproProssiga-se
sem
os
fluitentações
• exigência.
MARCA INDEFERIDA
N.o 426.245 - Fábrica de Tol- dos grifados è fls. 5.
dos Manha Ltda. - Satisfaça N.° 426.158 - Cia "Theodor
N.° 404.963 - Electronio Brasil
exigência. .
Wille" Comércio, Indústria, Repre- - cl. 8 - de: E.. Ectonlo Braeil •
N.0 426.249 - -Tal a.co Importa- sentaçõqi ProssIga-se com exclu- Serviços de Eletricidade Ltda,
são de agendas (cl. 32 ou 38) .
ção e Comércio Ltda. -.BatistaN.° 426.171
Steatsbedrijf ArTRANSFERÊNCIA E ALTERAeu nxigência.
tilierie - Prossiga-se
ÇÃO DE NOME DE TITULAR
N.° 426.253 - Assistec 'Assis- com exclusão das partes grifadas à
DE PROCESSOS
tência ' Técnica Televisão Brasil
fls. 5 (cl. mat. prima).
Lida. - Satisfaça exigência.
Enir - Engenharia Ltda. - pede
N.o 420.255 - Panificadora Lu- N.° 426.196 - Construtora Arasitana Ltda. - .Satisfaça exigên- guaia Ltda. - Prossiga-se -também para ser anotada nas marcas.
Enir - número 215.907.
na cl. 33.
cia.
•
reerawak - número 216.765.
N.° 426.230 - Sapatoplaa Indús.N.° 425.256 - Bare e Lanchas tria e Comércio Ltda. - Prossiga-se
Geramak - número 241.728.
Luzitania Lida. - Satisfaça exi- com exclusão de bolsas.
Enir - 'número termo 321.501 eia.
Laurita fi'errari Lima (opoente do a. alterações do nome da titular N.° 421.?59 - Editóra e Co- têrmo 425.064) - Satisfaça exigên- Anotem-se as alterações de some.
mercial Tnn i nambá 'Ltda. - Sa- cia.
Gume: S. A...Indústria de Perfutisfaça ex.i..4,..nria.
marias - transferência para' seu noE
EXPEDIEIVE
DAS
DIVISÕES
N.o 42( 1 .
%Meti Bar
I SEÇÕES REPUBLICADOS POR me da marca Giraud - número ...
- Sati,faea exigência.
221.357 - Anote-se a transferência.
TEREM SA/DO COM •
N,0 4a6.30? - Comfer Comer-d,
Gumex S. A. Indústria de PerfuINCORREÇÕES
cial de Matais e. Ferro Lida: -'
marias - 'transferência para seu no.1
Satisfaça axigência.
me da marca: Fixador Gumex Rio, 24 de, junho de 1963
N.o 426.301 Equ ipa man! e411
número 223.420 - Anote-se a transNotificação:
de Ar Com p rimido Aroom Ltda.!
ferência.
- Prossiga-se com exclusão da Uma vez decorrido o prazo de reEngarrafadora e Distribuidora de
curso previsto ,polo artig o14 da Lei Bebidas Pirassununga Ltda transforjas, considerando substitui.
a.°
4.048,
de
29.12.61
e
mais
dez
expressões seus equipes por ,,n21;
ferência para seu nome da marca: dias - para eventuais juntadas de
partes integrantes.
nP 226.159 - AnoteLuccazone
recursos, e do mesmo não se tendo s. a transferência.
N.o 420.305 - Equipainpnios
4.r Comprimido Arcam Li da. - valido nenhum interessado, ficam no..
Gume: S. A. Indústria de Paria-tificades os requerentes abaixo menSatisfaça exigência.
•
cionados a comparecer a este Depar- tilarias - transferência para seu noN.° 426.306 - Eq..:ln-mentos da tamento a fim de efetuarem o paga- me da marca: Gurnex - núznero
Ar Comprimido "Afiem" Ltda . - mento da taxa final concernentes a 231.457 - Anote-se a transfere/mia.'
atisfaça as exigêncisa
expedição doe respectivos certificados
Gumex S.A. Indústria de , Per1'0 426.307 - Equipamentos de dentro do prezo de sessenta dias - fumarias - Transferência -- para
Ar Comprimido "Arcam" Ltda. - na forma do parágrafo único do ar- seu nome da marca Divina Dama
Prossiga-se com exclusão doa man- tigo 134 d C6dlao da Pronriedade número 233.379. - Anote-se a
eais de rolamento'.
transferência.
Industrial.

Junho de 1963

Casa da Banha Comércio e In.
dústria S . A . - Traia , ferê. net,
para vau nome das 'amuas:
Cybelle número 234.837.
Cybelle número 234 838,
Cybelle número 258 361.
Castelo de Guimarães númer4
270.380. - Anotem-se as transfe
rências.
Bacardi & -Company Ltda. Transferência para seu nome da
marca: Chaparra número 240 608.
• Anote-se a transferência.
Bacardi & Company Ltda. ' Transferência para seu nome da
marca Emblemática núniero
247.806. - Anote-se a transferência.
Taac a rdi 84 . Company • Ltda . Transferência para seu nome da
marca: Bacardi número 347 807.
- Anote-se -a transferneta. •
Perfumaria Dinar Ltda. Transferência para sra1 nome da
marca: Rosedore número 251 155.
- Anote-se a transferèocia
Perfumaria nuedea Sobrinht
Ltda: - Transferência Para ci
seu nome da marca: Seiva de
quina e Mutambo, n.°252.294.. Anote-se a transferência.
Ernesto Rothschild S.A. Indústria .9 Comércio. - Transferência
para seu nome da frase de propaganda Vally o Chocolate para um
paladar .exigente número .253.569
marca Rothschild número 255.130
e do titulo Candy n.o 270.357. Anote-re as transferências.
Ernesto Rothschild* S.A. Indústria e Comércio. - Transferência
parp seu nome das marcas:
Rothschild número 255.129.
Rothschild número 255.853. ROthschild número 255453. Anotem-se as transferência.
Bacardi & ,_Cornpany Ltda. Transferência para seu nome da
marca Figura d. Moeda e. brasão
número 257.854. - Anote-se a
tranaferência.
Bacardi & Company Ltda. Transferência para seu nome das
marcas:
•
Dalquiri Bacardi número
257.957 '
Bacrardi Dalquiri número 25.7. •
958.
- Anotem-se as transferências, •
Berroan & Associates. Inc.
- Transferência para seu nome
da marca Kahuúa número 263.039.
- Anote-se a tranferência.
Laboratório Dailsou Ltda. Transferência para seu 'nome da
marca: Gripocil número 263.049.
- Anote-se a transferência.
Bulle• S.A. Laboratórios FarmaTransferência • para
cêuticos.
seu nome da marca: Prudidol
mero 269.858. - Anote-se a trama.
ferência.
Mario Stella Olalp e Décio de
Mello Barros. - Transferênc,la
para seu nome das marcas:
Ziper número 103.487.
Ziper n.u - 174.792.
Vencedora número 185.404.
Victoriosa número 208.491.
Lustrol número 208.550.
Victoriosa número 210.2f4.
Lustrol número 211 039.
Victória número 223.313.
Victória número 239.185.
Vencedora número 243.587.
Lustrazol . número 243.901.
Lustróleo número 249.024.
Victória número 251.061.
Anotem-se as transferências.
•

•
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Che:ebrough Pond's (Geneva)
Móvetg . Negrini
N. o 425.513
S.A. - Transferência para seu S . A . Indústria e Comércio. nome da marca: Vasenol número Cumpra a exigência.
.
178 311. - Anote-se a 'transferên- N.0 425.523 - Móveis Babará
cia.
Ltda. - Cumpra a exigência.
Gutnex S . A . Indústria' de PértitN. 0 '425.524 - Chanfico Impormarlos Trnsferênci para seu tão
e Participações Industriais
nome da marca: Gumex número Ltda.
- Cumpra a ,exigência.
185.111. - Anote-se a transferência.
N. 0 425.516 - Indústria de
Vitroplex F.A. Indústria e Co- Roupas
Terpatex S.A. - Cumpra
mércio.Pede
para Eer anotada
a exigência.
na rar rca, Plastibrás número
192.266 a alteração do nome da ' N. 0 425.367 - GráfMa Unes
titular. - Anote-se a alteração S.A. - Cumpra a exigência.
de nome.
N. 0 425.562 - Indústris QuímiAlpes S.A. Adminstração e Ne- ca Reunida Iqr Ltda - Camaro. a
góc!as. - Pede para ser anotada exigência.
no e marcas:
N. 0 425.564 - Bar Vila Dei Rei
. Bailar número 231.115
Ltda., -• Cumpra a exigência.
BaPor número 231.116.
Bailar número .231 117. - As
N.. 0 425.622 - Textil Colbe":
alterações dn nome da titular. --o S.A. - Cumpra a exigência.
Anatem-se as alterações de nome.
N. 425.627 - Construtora AlHunt Manufacturing Co. - cântra Vasconcellas S A - CumTransferência para seu nome da ,ra a exigência.
marca Speed Bali número
N. 0 425.656 - Leopoldo B. Jú235.081. - Anote-se a transferên- nior.
- Cumpra a exigAncia.
cia.
Diversos:
. Societa Per Azioni La Burdizzo.
- Transferência para ..eu nome
N-. 0 440.749 .- Fábáca de Fil-dá marca: Burdizzi número
239.128. - Anote-se a transferên- tros Fiel e Senum Ltda - Prossicia.
ga-se o pedido com exclusão de
Endo Laboratories. Inc. - Pede velas filtrantes.
para ser anotada nas marcas N. 0
396.472 - Deco Imputação
Balarsen número 157.848 - Acon
número 157.849 as alterações do Exportação e Representações Linome da titular. - Anotem-se as mitada. - Agubrde-se o têm°
al terações de nome. •
251.951 e não conforme publicado.
Seven Up do Brasil S.A. Extra- N.° 425.507 - Adib Abib. tos de Bebidas e Conexos. _
Transferência para sep nome da: Prossiga-se considerando substiexpressão de propaganda: Não há tuidas a classe-12 pela classe 11.
como 7 Up número 277.010. - N. 0 353.08 - Baker Perkins 41%
Anote-se a transferência-. mited.
Arquive-se.
Siemens & Halske AktiengsellsProrogáção de Registros:
chaft - Pede para ser anotada na
marca Emblemática 'número térTêrmos: .
mo 117.629 a alteração do nome
da titular e a transferênCia. -- N. 0 587.905 - Emblemática,
Anotem-se a alteração de nome e classe 41, de Biscoitos Aymoré Lia transferência. .
mitada. - Prorrogue-se o regiaExigências:
N. 0 483.330 - Sedina, classe 1,
N. 0 425.059 -•Schroer Manha- de Naegeli S.A. Indústrias Quíbosco & Cia. Ltda. - Cumpra a micas. - Prorrogue-se o registro.
exirência.
N. 0 440.900 - Confecções Lodi
oPosiçÃo
Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 0 440:886 Iccar Indústria e A. Moreno 8s Cia. Ltda. - opoComércio de Carnes Ltda. - sição ao termo 115.330 - privilégio
Cumpra a exigência.
N. 0 440.838 - Laclede

Christy
Comrtany. - Cumpra a exigência.
N. 0 441.719 - Bar e Restaurante Gamb0a- Ltda. - Cumpra a
exigência.
N. 440.238 - Flávio luvêncio
Sacramento. - Cumpra a exigência.
N. 0 425.312 - Findibrás Comér.
cio e Indústria Ltda.' - Cumpra
a exigência.
. 0 425.313 - Laboratório Biorgan Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 0 4'5315 - Indústria e Comérbio Cataguazes Ltda. - Cum-

de Invenção de: Selva Indústria c
Comércio Ltda,
•
RECURSO

Metalúrgica Matarazzo S. A. recorrendo do despacho que indeferiu
,o pedido de prorrogação da patente
de número 1.172: modelo industrial.

Retificações
Termo n.° 101.236 - Privilégio
de . invenção•- Tirante Conector para bloco de conowto - Requerente: Nationál Malleable And Steel
Castings Company - . Pontos publicados em 30 de maio-de 1963 e retificado em várias vezes.

pr n rati,rianda.
Termo n.° 109.611 --para: PriviTT • 4 ^5 376 - Comput Werk E210 de Invenção - Pruesso de preFr'^''mr•h Deekel O 11 O. - Cum- parar compostos esteroidea - Requep -^
ex/gènela.
rente: Olin Mathieson Chemical CorN.° 425.508 - IneOgi Indústria poration pontos publicados em
e Comércio de Estruturas Metáli- cinco de junho de 1963 e retificado
cas Ltda. - Cumpra a, exigência. em 20 de junho de 1963.

Junho' de 1963

-en-.....trrei.b.,--a;'011 pontos ___
el;fezo
nados
foram publicados

em sete de

junho de 1963. com incon eções
Termo n.° 110.801 - privilégio de
invenção: - processo para preparar
urna ferinho de milho pre-cozida, estável ao armazenamento. - Requerente para: The Quaker Oats Company.
Termo n.° 111.695 - privilégio de
invenção: Original cercado de protea
ção . de crianças - Requerente: André Barbosa Cia. Ltda'. - data
para 13 de julho de 1959.
Termo n.° 131.240 - modelo industrial para - Uma nova configuração de solado anti-derrapante destinado a chinelos e outros cal;sdas
- Requerente: Ancora Cia. de Indústria e Comércio.
Termo n.° 122.264 - privilégio de
invenção: Sistema popular de co-propriedede de imóveis, em forma do sociedade anônima - Requerente: Alfredo' Dolabella Portella Filho.
Termo n.° 120.027 - privilégio de
invenção: Aperfeiçoamentos em bicos
de retiradores isobarométricos - Requerente-. para: Eteblissements Chelle.
Termo nP 133.452 - modelo industrial para - Nova configuração
em solado anti-derrapante de sandé.
lia de criança e outros calçados Requerente: , para - Ancora Cie.
de Indústria e Comércio.
Termo n.° 111.680 - privilégio
de invenção: Máquina para fabricar
cigarros providos' com boquilha (filtros) - Requerente: American Machine 8e Foundry Company --- Total
de pontos: quinze reivindicações.
Termo n.° 113.085 - privilégio de
invenção - Tomada de segurança Requerente: João Jorge.
Termo n.° 114.041 - privilégio
de invenção para - Processo aperfeiçoado e equipamento para manipulação de biscoitos e similares - Requerente: ,Packman: Machinery Limited.
.
,
Inicio do ponto fica retificado: 1
- Um equipamento para medir fornadas de biscoitos de uma coluna de
biscoitos que avançam,. etc.
Termo n.° 114.359 .- privilégio
de invenção para -- Produção de
fermento - Requerente: The Dititlers Company Limited - Fica red.
ficado o primeiro ponto.
1 - O fermento 1-1- Saccharomyces - Cerevisiae - GB. - 2.335
- (ATCC - 13.601). - Total de
pontos: quatro reivindicações.
Termo .n.° 115.493 - modelo de
utilidade Para - Nova disposição
construtiva de .cabide para calças
masculinas - Requerente: Nilo de
Araujo Borges.
Terra° n.° 117.482 - privilégio
de invenção
para
. processo de produzir ésteres tiono-fosfônicos e composições praguicidas contendo sais ésteres - Requerente: Farbenfabriken
Ebyer Aktiengesellschaft.
Termo n.° 117.320 - modélo de
rtilidade: NU° aparelho gaseificador para refrigerantes - requerente:: Humberto de Souza Carvalho e
Waldomiro Zavaloni.

Fies 'retificado todo o ponto:
- Nay° aparelho gazeificador
para refrigerantes, caracterizado por
se conjugar • convenientemente' um
compressor de "Ar" -Ir um recipiente
para líquidos capaz de suportar pressões mais ou Menos elevados e tendo
comandos elétricos e similares, .em
o conjunto de válvulas de contrôle
painel situado em ponto ideal sob o
balcão que abriga ao conjunto - Total: dois pontos.
Tésrmo n• 116.920 - Privilégio de
Invenção: 'Novo Modelo de Esguicho
- Requerente. - Fico - Ferragem'
Indústria e Comércio Limitada. Pontos todo fica retificado - 1 Novo Conjunto . de Esguicho, para ser
fixado em bases ou paredes, composto de uma base de forma geométrica,
caracterizado por possuir uma câmara tronco cônica fechada na base
fetior e superiormente por uma abóbada em cujo centro existe um orifício de salda; lateralmente e tangen.
ciando a sua superfide interna dispõe
de orifido passante e comwaicante
com o corpo cilinlrico substancialmente formando um todo com a câmaro cônica e que recebe a conexão
adutora, furo esse excêntrico em relação ao citado corpo é a conexão.
- Total dois pontos.
Termo ng 117,.710 - Ivlodelki de
utilidade - Novo tipo de Carimbo
Múltiplo com ott' sem sapata de encaixar - Reda:crente - Antonio
Onesio Martins. : - Total de pontos
e duas reivindicações.
Os pontos acima mencionados foram publicados com incorreções no
Boletim do dia sete 'de junho de 1963
e novamente em outro dia completamente apagados.
Termo n.° 115.964 - Privilégio de
Invenção Processo para preparar
uma gordura glicerida e margarida
contendo a mesma - Requerente Com Products Company. - Total
de pontos - 22 reivindicações pontos publicados em 10 de Junho de
1963. Terino n.° 112.754 - Privilégio de
Invenção - ,Composições fertilizantes
de efeito prolongado e processo de
sua aplicação - Requerente - Badische Anilin ei Soda Fabrik Aktiengsellschaft - L'ontos publicados em
10 de junho de 1963. -- Total de
pontos reivindicadas cinco pontos. Fica retificado o primeiro ponto que
saiu com várias incorreções. - 1 Com posições fertilizantes nitrogenadas
de efeito prolongado, caracterizadas
por consistirem de , ou compreenderem,
como ingrediente ativo essencial, a
crotolideno dl Ureia.
Termo n° 112.754 - Priivlégio de
Invenção - Nôvo processo de fabricação de saquinhos plásticos Requerente - Jorge Chape,. Pontos publicados em 19 de junho
de 1963.
Termo n* 120.079 - Privilégio de
Invenção - Original disposição em
cabrestos, selas, correias, e outros
acessórios para animais. - Requerente
Thyrso Ramos de Moura.
- Pontos publicados em 20 de junho
de 1963.
Termo n.° 120.446 - Modelo de
utilidade - Novas disposkes introduzidas em placas .para entretenimento Requerente - Sergio - Manfredi - Pontos publicados em 20 de
junho de 1963.
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Termo n. 585.841, de 5-4-63
Gabriel Cia. Ltda.
Paraná

a•Nalala a

Temo n. 585.846, de 5-4-63
Rio Gráfica e Editora Ltda. •
Guanabarr

CINELANDIA
Ume 32
Revista
'nano n. 585.847, de 5-4-63
Rio Gráfica e Editora Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
'

DUMA BRAS/LEIRA
Classe 42
Aguardente

Termo n. 585.842, de 5-4-63
Legião da Bee Vontade
Cuanabara

G.A R Õ T A.
Classe 32

Para distinguir: Almanaques ,agendas.
anuários. álbuns impressos, boletins. catálogos, edições impressas, folhetos, loc_
nais, livros impre§sos. punlicações impressas. rev,stas. &gaos de publicidade.
programas radiofónicos e rádio -televisionados, peças teatrais e unematográficas, programas circenses
Termo n. 585.848, de 5:4-63
Rio Gráfica e Editora Ltda.
Guanaliara

••nn•n••n•

transorte aéreo,. geradores a gazolina, res de microscópios. Ogulhas para fon&
guindastes, limadores de cano .1.m., grafos, aquecedores de ambiente, apamáquinas de imrimIpr, lubrificadores relhos e instrumento, didáticos; instrss.
quando arte de máquinas a vapor; mentos de precisão; instrumentos cies.
máquinas de lavar roupa, máquinas de tificom acendedores, acendedores elécostura, máquinas de furar radial e tricos. acumuladores elétricos, apitas,
horizontal, máquinas para o fabrico e ótica; instalações elétricas e artigos elé-

acabamento de latas e outros recipientes metálicos, máquinas borracheiras e
máquinas téxteis, máquinas de tirar
cortiça, máquinas de limpar e afiar facas, molas para máquinas, máquinas
frigorificas, máquinas de rotular, martelos a vapor, moinhos e mós não
agrícolas, motores de combustão interna, elétricos e a gás, motores pára bicicletas e motocicletas; peates quando
parte de máquinas, penteadores de tea.
te;roloi para estradas, serras mecânicas, serras hidráulicas, serras de fita,
tõmos mecânicos tômos de revólver
Vimos automáticos, tórnos verticais,
turbinas, tubulações para caldeiras;
velas de ignição para motores, válvulas e ventiladores quando parte de
máquinas

tricos e eletrônicos em geral: aparelhos
óticas formando diversos aparelhos de
hidráulicas; conjuntos de peças óticas
aparelhos e acessórios de rádio:: apa-

relhos de contróle e medida. aparelhos
de expurgo de contrèle e medida, aparelhos de expurgo utilizado na limpeza e
desinfeccão de sentinas, mictórios •
outros °cais, aparehos de igaçães para
ligações para banheiros, aparelhos de
ar refrigerado, aparelios de ar condicionado, aparehos de ata teimá°, apare.
hos automáticos para descarga de água,
aparehos de aarme, aparehos de aquecimento central, aparelhos de aproeis
réguas de aço, rádios, refietores, reatores. relays, receptores, regadores automáticos, relógios, relógios de ;tonto •
de vigia, redutores, resistências elétricas,
registros para água, registros para canais e comportas, receptores de sons,
reatores para luz fluorescente, reostatos,

Classe 7
Máquinas e utens.lios para serem ~- registros para vapor, registros paa bidé,
doi exclusivamente na agricultura e' para banheiros, aparelhos bebedouros,
horticultura a -saber: arados abridores para lavatórios e para pias, secadores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos alce& para cabelos. potencibutehros sorveteiClasse 32
Almanaques, anúncios; boletins boletins nicoa e empilhadores . coinbitrados ras, sincronizadores, sextantes, selecim.
sifões. sereias de alarme.. apaImpressos, crônicas, jornais, revistas arrancadores mecânicos para agricultu- nadares.
para soldar, toquetes. sinaleiros.
peças cinematográficas. peças teatrais. ra, batedeiras para - Cereais ',vinhal relhos
reguladores automáticos ou não, apareprogramas radiofónicos e programas para adubar.' cettadetras, carpideiras lhos
de televisão. teleuplas, telêmetros,
de televisão
reitados para alfoz, charruas para agri- tomadas,
telescópios, teodollos. tecido
culutura cultivadores debulhadores, gratos, termômetros,
tomadas de cora
Térmos na. 585.849 a 585.858, de
estoca ores. esentegradores, esmaga i rentes, aparelhos de telegrafo sem fio,
5-4-63
dores para a agricultura. escarrificado tanstommdores, trenas. torradnes da
I Máquinas e Moto Peças Wailig S. A. res. enchovadeirrui tacas para miam.
1 cereais..- torneiras de compressão. toeR:o Grande do Sul

006U

32 e 33
Insígnia

Classes:

Termo n. 585.843. de 5-4-63
Legião da Bba. Vontade
Guanabara

nas agneolas ferradnras, gadanhos. i fieiras de alta pressão, torneiras com
garras para arado, grades de ii.1,06 dispositivos para aquec.enento de água,
ou dentes. máquinas batedeiras illra telefones, telescópios. transmissores toagricultura, máquinas hisetitugas. ai/a- ca-discos automáticos ou não, tubos
Classes: 32 e 33
nulam' vaporizadoras, máquinas de i conda-tes, terminais para baterias. v^i
Titulo
mi.ngtr. maquinas niveradóras de rena.
bem-interos,vladá'u.e
maquinas oer‘uraaoras para a atinem- como aparelhos e equipamentos usados
Termo n. 585.844, de * 5-Á 63
tura, máquinas de plantar. motocuar- cru automóveis, caminhões, aviões, aioAntonio de Resende Chave,
ruas, máquinas regadeiras. má q uinas . e
- tocicletas. barcos e navios
Minas Gerais
roçar. de semear para sulfatar, de
...baste 10_
tosauir, de triturar, de estarelar term,
para irrigação, para matar kormig is e , Para distinguir: — Os seguintes mateoutros insetos para burritar e ;salve:" riais para construçõe. e decoraCtNest
INDOSTRIA BRASILEIRA
zar desinfetantes, para adubar, nara Produtos de riste ssr& rica material
IliDO5TMA eatrall.ElltA
Classf• 12
agitar e espa l ha .' palha, para colher isolante contra 'rio e cal..,
Aguardente. anis. aptritivos, bagaceira.
algodão
para colhe. cereais máquina' uroautoa para tornar imperineabilizantes
Classe 6
batidas, brandy, bitter, cachaça, cerve
amassadoras para 4ns agneolas de st argamassas de cimento e cal unirias.
Ias, cidra conhaque; extrato de malte
alhar para ca pra, tubos para conereto, argila, areia,
A-aseredores de apua de •alimentação cortar arvores, para es p
Fe.. 'nado: ernet• genebra gengiturra. r
cortar _ frios nom _ pinar, máquinas .ombinada;., para te.
pedregulho, gesso estuque chapas, ism.
rnáquinas
g In. gingen kiricb. kummel;
ar e cuillirar , de desbauar. para :a- !antes placas pana pavimentação, tearta
he
ar
para
pneumat
,
n
7
4
-os,
bombas
.
maarsceimhos: nectan • topermi'n pon.
e moinhos ,,ara torra. lhas estacas cai teias de metal perto
para gasolina, de incêndio e fi é tneu. .iar. maouinas
:hes; rum: suco de trutas rom
e geris. maquinas toscadoras. ordenado. construções, postes de crncreto, cintew
betoneiras,
brocas
elétricas
buMilhos
.
vinhos, vodka e whisk
câni cos,
to pecas ornamentais de cimento MI
imn f'rcores de ar fiu lar quand. par- rei me
compressores pari: a agricuaurs. gesso para tetos e paredes. lamelas de
t`3"
te de máquinas, caldeiras a vapor,
carn. 585.845, ie 5-4-63
carneiros tachadeiras serueadeiras. segadeinn metal madeiras para conshlicties,
Com p anhia Nwional de Realizaçtms buradores, carimbo de tórno,
socadores de terra, rosadores de gra tas para portas, vigamento,, caibro.,
p.f .m., can. s
S. A.
hidráulicos, cavadeiras
ma, tratores agrícolas. válvulas para ~ilhoa. tacos, parquete*, venezianas,
traidores de tórno p.Linctlas
Meias batentes, colunas, balaustres,
ou maneais de and-fricção, coletores
,
ladrilho., amictos, mosaicos, cartilhas,
_
de dinarnos e motores, compressores.
Classe 8
lama lambris, frisos. portas, pondes,
de
condensadores, eixos quando parte
Para distinguir: Artigos e aparelhos elémáquinas êmbolos quando parte de tricos e eletrônicos para automóveis; grades, esquadrias, calhas, tubos de
máquinas. engenho de serra, engenho r artigos p ara instalações elétricas e ventilação, luvas de fundia chapam
de cana, engrenagens quando parte de aspiradores de pó azakecedores abat- para coberturas, corrimão, estruturas
maquinas. 'freios quando paZe de má- lonrs. atto-tztanres, antenas acumulado' metálicas, grades ou telas de aramo
para Sorros ou armações para
' quinas, guinchos de fricção, guinchos rrs pril ••• 'irarfores an-rnnmetros mune
Classe 33
Construções
caçambas
de
arresto,
guinchos
de
para
rissadetras
elétricas
adaptadoarcritetura
rrimetraz
eço-i.':mico e

Partido Boa Vontade

PEDRA BRANCA
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• Classe 21
Para distinguir: Veículos , e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-Carninhões, aviões, amor.
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques, braços ara veiculas, bicicletas, carrinhos de mão e carteias, caminhonetes, carros amliulantes, caminhões,
carros; tratores carros-berços, carros tanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chaas circulares para veículos, cubos de veiculo
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos. direçiso, deshgadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
• engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculos guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, •ônibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
sodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, t: icicles, tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, • toletes para carros
Classe 32
Revistai impressas, jornais imressos, livros imressos, catálogos imressos, folhetos- itnressos, álbuns' iinresaios e programas radiofônicos
Classe 10
luteis.
Armários, assentos, balcões
banquetas, bancos. camas, eaGeires.
treado-mudos, cristaleiras. coiceies de
mola. conjuntos 'de copa e cosinha.
cadeiras 'giratórias, dispensas. dormitórios, etagers, escrivaninhas. estada',
guarda-roupas, guarda-comída galerias.
mesas, móveis para jardim mesinhas
móveis' para hail, móveis estofadoes,
sotãs. sapateiras, salas de visitas, &alai
de jantar, poltronas, berços colchões,
caixas e móveis para aparelho radiofônicos, móveis para terraço, sofás-. camas. estradds de camas, acolchoados
porta-vasos, divans. almofadas. travesseiros, cómodas • discotecas de
madeiras
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Têrmos os. 585.363 à 585.864, de
5--l-1963 •
S.A. Indústria e
Sacio ca co
- Ceméecio
Guanabara

rafina para embrulhos, papel celofane,
papel ctauloses papel de linho, papal
absorvera s, papel para embrulhar tabaco, paailão, recipientes de stapel. rosetas de apel, rótulos . de papel, rolos
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas, tubos pastais de castras.
tubetes de papei
Classe 47
Óleos de taialquec. espade para Vagai
nação, aquecimento e tubriticasSo. Petróleo refinado: semi-refinado r
refinado, co n ou sem a mistura de
óleos minerais., animais ou vegeta'is.
para sa ilumiasção aquecimento subrificação ou cornbustào, e graxa S Pro
dutos e Óleos COthbustweis pravenientes de petróleo
Classe 5t.'
Impressos em geral, Lotarias cora
aartrnbos. letse,tos,
e de visitas, pla
displays, cartazes • telheios, follanhaa.
promissórias, casimisos e propaganda
era sieral
Termos ns. 5: 4 .859 ã 585.860, de
5-&-1963
Sadoses do Brasil S.A. Ilidi:sola e
Comércio
Guanabara
a

IP
Indústria Brasileira

o r,ls e Doí s
•

Classe 42
Aguai-lente, aniz, aperitivos bagaceira.
batidas. brandy, bitter, cacnaça, cervaias, cicia. conhaque, extrato de malte
fermentado, fernet. genebra gringibirra
gm, g'inger, kirsch, s kumenel licores,
marasquinhos. néctar. pipannint, ponches, rian, suco de frutas com álcool,
vinhos, vodlas e Whisky
Classe 43
Aguas gazuas, naturais ou artificiais:
caldo de cana, caldos de frutas guara-'
ná; refrescos, refrigerantes; soda:
• xaropes- para refrescos
•••n

Tèrmos os. 585.865 à 585.866, de
5-4-1963
Sadores do Brasil S.A. Indústria e
Comércio Guanabara

!ndtístria Brasileira
A

Classe 42 •
Aguardente, aniz, aperitivos. bagaceira
batidas. brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra. 'conhaque; airtrato de malte
fermentado; 4ernet; genebra •gengibirra:
gin, gingar; kirsch, kummel; licores;
maarsquinhos: nectarl pipermita. son
chesa min: suco r!e frutas com álcool;
vinhos, ~lira e whískv
Classe 43a
Aguas gazosas, naturais- ou artiSciras:
Classe 33
caldo de cana, caldos de frutas guara
Aros para guardanapos de pap
nã; refrescos, refrigerantes; soda:
aglutinados, álbuns tem branac). álbuns
' xaropes para refrescos
para retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos), blocos para Têrmos ns. 585.861 à 585.862, de
5-4-196*1
correspondência,- blocos pi sa cálculos,
blocos para anotações, boladas. brochu- Sadores do Brasil S.A. Indústria
Comércio
ras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras.
Guanabara
• papel ou papelão, cápsulas de papel,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de 'cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas. cartões cornudas, cartões indicas, con feti, cartolina, cadernos de papei melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões era branco. cartuchos
de cartolina, chapas planograficas, cadernos de lembranças, carreté.s de paIndústria Brasileira
• palão, envelopes, envolucros para charutos de papel, encadernação de papel
ou papelão, etiquetas, fõlhas índices,
Rilhas cie celulose, guardanapos, livros.
não impressos, livros fiscais. livros de
Classe 42
contabilidade; inata-borrão: ornamentos Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira.
de papel -transparente; pratas. papeli- batidas. brandy, bitter, cachaça, cervenhos.. papéis de estanho e de alutninio. jas, cidra, conhaque, extrato de malte
papéis sem impressão. papéis em branco fermentado, fernet genebra. gengibirra
para impressão, papéis fantasia menos gin, gingar; kirsch, kummet licores,
para forrar paredes, apel almaço com marasquinhos, nectar. pipermint, ponou sem pauta. papel crepon, papel de ches, rum, suco de frutas com álcool,
seda. papel impermeável, papel em bovodka e whisky
bina para impressão, pana) encerado.,
Classe
43
papel higiênico, papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, pa- Aguas gazosas, naturais ou artificiais:
pel para embrulho • impermeabilizado caldo de cana, caldos de ftutas vara.
lã; refrescos, refrigerantes: "sola,
papel para encadernar, papel para esxaropes para refrescos
crever, papel para imprimir; papel pa-i

BA

Indústria Brasileira

•
Classe 42
Aguardente, aniz. aperitivos, bagaceira.
batidas, brandy, binar, cachaça, cervejas, cidra, conhaque, extrato de malte
fermentado, fernet, genebra. gengibirra
g.n, gingar, kirsch, kurntnel. licores,
marasquinhos, nectar, pipermint. ponches, rum, suco de frutas com álcool,
vinhos, vodka e whirSy
- • ' Classe 43
Aguas gázosas, naturais ou artificiais;
caldo de cana, caldos de frutas guaraná; refrescos, refrigerantes; soda;
xaropes para refrescos
Térmos as, 585.867 à 585.868, de
5-4-1963
Sado-es do Brasil S.A. Indústria e
'
Comércio
Guanabara

2 imar

1

Indústria ISrasficirsi,
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veterinária e para fins sanitários, st : •
saber: adubos, ácidos satutarlos. águas
desinfetantes e para fins sanitários,
apanha-mosca ,e insetos (ale goma e
papel ou papelão), álcalis, hactericidas,
baraticidas, carrapaticidas, cr:so . ctesotalina, creosoto, desodorantes. 'drklnleta$es, defutnadores. exterrnioadores de
pragas e hervas daninhas. esterdizantes.• embroéações ' para animais enxertos, farinhas de ossos, fertilizantes, fosfatos, formicidas, fecaigaarcs fungicidas,,glicose para fins yeteriaários, guano, herbicidas, inset.cidas, insetitugos,
larvicidas, anarobicidas, medicamentos
para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes e veterinários. petróleos sanitários e desinfetantes, papei fumegastóriO, pós inseticidas. parasiticidas, fungicidas e desinfetante'.. preparações e
produtos inseticidas; termicidas. desinfetantes e veterinários, raticidas, retnéa
dias para fins' veterinários, sabões ' vete-.
rinános e desinfetantes, sais para fins
agrícolas, bortIculas, sanitários e veteainários, sulfatos; superfosfatos vacinas'
para aves e animais, venenos contra
insetos, animais e herva daninhas
Classe 4.1
Alcachofras. 'aletria, alho, aspargos,.
açucar; alimentos para animais, amido,.
amendoim, ameixas, ansendoas, araruta.
atroi, atum, aveia, 'aveias azeite, azeitonas; banha, bacalhau, batatas.balas,
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
cale em pó e cai grão, camarão, canela
em pau e ern pó. caca i carnes, chá,
caramelos, - chocolates,- conteitos, cravo,
si meais, cominho, crema de leite. cremes.
a i Sat :mos compotas, can..
gica. coalhadas, castanha, cebola condi,.
astutos para alimen:oa colorantes,
choariços:, dendê, doces, doces de frutas, espiqatre, essências alimentares, ema
padas, ervilhas, enatavas. a xtato da temate, farinhas alimenticias. favas. 14culaS, flocos, farelo, fermentos. feijão,
tigosatrios, frutas técas, na turais e cais,
talizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas; !Matais. leite.
condensado leite em pó, iegtanes
conserva, lentilhas, linguiça `ouro; mas..
sas alimentícias, mariscos, manteiga.
margarina, maaMelada, macarrão, massa de tomate.. Mel e melado, mate, massas para mingaus, •.molhol, moluscos,
mostrda, mortadela; nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas;
pães, paios, pralinés, pimenta pós para
pudinm, picklei; peixes, presuntos. patês, e petit-os pastilhas,. pizzas pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, •
sanduiches, salsichas, saloias. sopas en.
latadas, sorvetes, sucos de tomate, e de
trutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha..
rim. tremoços, tortas, tortas para ali,.
mento de animais e aves, torrões, toudcinho; vinagre

Classe' 42
Aguardente, aniz, aperitivos. bagaceira,
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque, extrato de malte
fermentado, fernet, genebra, gengibirra
gira ginger, kirsch, kumnsel, licores,
marasquinhos, nectar. pipermint, ponches. rum, suco de frutas com álcool,
'Têm
' o a.° 585.869, de 5-41963 •
vinhos, vodka e whisky
Eugebrás — Engenharia Especializada
Classe 43
Brasileira S.A.
Aguas gazosas, naturais ou artiSciais;
caldo de cana, caldos de frutas, guara.
Guanabara
ná; refrescos, refrigerantes; soda:
xaropes para refrescos
Térmos ns. -585.870 à 585.871, de
5-4-1963
(Prorrogação)
•
Colgate
Palmolive Company
_ Estados Unidos da América
as-tra LEN"
PALMA, assi

Andústria Brasileira

Classe 33
Classe 2
Sulsstâncias e preparações auanicns asa- Serviços de engenharia: Projetos, twer
truções. -montagens e instalações
das na agricultura, na horticuitura. 48 1

t
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,Térmo n.9 585.872, de 5-4-1963
(Prorrogação)
E. I. Da Pont de Nemours And
Company
Estados Unidus da Amô: ica

Tarmos os. 585.877 à 585.880, de
5-4-1963
Indústria Gráfica Predial Limtada
Guanabara

Térmos ns. 585.881 à 585.883, de
5-4-1963
Abrasivos e Equipamentos Elétricos
Limitada
São Paqle

DACRON
Claàse 23
Para distinguir; Tecidos cm geral, tecidos para confecções em geral, para tapeçaria e para artigos de cama e mesa:
algodão,. alpaca, canhamo cetim, caroa
casimiras, fazendas e• tecidos de là em
paças, jersey, linho, nylon, paco-paco.
percalina. raiai, rayon, seda natural, tecidos plásticos tecidos imperme4veis e
tecidos de pano couro, veludos
Termo n.0 585.873, de 5-4-1963
(Prorrogação)
E. I. da Pont de Nemours And
Company
Estados Unidos da Amasiai

Classe 18
Espoletas, rastilhos e 1nflamadores para
minas; casulas detonadoras, dispositivos
de ignição para pós explosivos e pó
para luz instantânea, explosivos
granulares e gelatinosos
Termo n.o 585.874, de 5-4-1963
(Prorrogação)
Texas Gulf Sulphur C,ornpany
Estados Unidos da América

Classe 2
Enxofre e enxofre inoculado com
bactéria, ' usados como adubos
Termo n. o 585.875, de 5-4-1963
(Prorrogação)
National Taead Company
Estados Unidos da América

TI TÀ.NOX
Classe 11
['Sarnentos, tintas quer sacas, em pasta
ou já misturadas
Terrna n.° 585.576, de 5-4-1963
(Prorrogação)
The Whitecross Company Limited
Inglaterra

GORG N
Classe II
Cabos de arame, prados de arame, redes
de arame e outros artigos de metal
similares

indústria

Brasileira.

440ttlati.:J

hICROLIT
Classe 25
Para distingias: Arvores de natal 61bolas paar enfeites de árvores
Classe 46
de natal, carta geográficas, cartões postais, cartazes. displays. desenhos artís- Amido, alvejantes, anil. água de lavaticos, desenhos. decalcomania para te- deira água sanitásia, cesa para assoacidos. estátuas, estatuetas. estampas, lhos, detergentes, esponjas de aço. fósgravuras, frutas de vidro, figuras de foros. lixivoa, lixas. lã de aço, pomaornatos, festões, fotografias, frutas de das para calçados, palha de aço, prelouças figuras para enfeites. bolos de parados para polir e limpar madeiras:
aniversários, batizados, casamentos e vidros, metais e objetos panos para
outras quaisquer comemorações, gravu- polir e para limpeza, panos de esmeril
ras, imagens. letreiros. maatquins, ma- e material abrasivo' empregado na limquetas, obras artisticas obras de paii- peza de metais e objetos,' sabi5ee em
tura, painéis e cartazes para decorações geral, sabões em pta em flocos. saponá,
e para exposição. projetos, anystruár.os
ceos, velas e velas a base de
de mercadorias diversas e para propaestearina
ganda. suportes artísticos osra vitrines,
Classe 28
estatuetas para adornos e para fins
Argolas, açucareiros, bandejas. bacias
rtisticos. cabotaras
cabos para ferramentas e utenssaos. zaiClasse 32
Almanaques, agendas, boletins, boletins xas para acondicionamento de alimentos,
impressos. crónicas, folhetos, jornais. re-1 chapas. cera para remendões, cesta para
vistas, peças cinematográficas, peças' pão de matéria plástica, colas para enteatrais, programas radiofõracos, pro- cadernador copos de matéria plástica,
coadores, caixas cie material plástica
gramas de televisão e revistas
para baterias cestinhas, cruzetas: desClasse 38
Aros para guardanapos de papel cansos para pratos: estojos, enfeites de
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns material plástico para automóveis, escoapara retratos e autógrafiSs. balões (ex- duras de pratos, estojos para óculos:
ceto para brinquedos), blocos para facas, filtros de esponja, fita isolante,
correspondência. blocos para cálculos, filmes virgens, fôrmas para doces, fublocos para anotações. bobinas brochu- nis, garfos, goma de almácegá, goma
ras não impressas. czidernos de ?sara- para chapeieiros, 0Aarnições de celu.
das, capas para documentos. carteiras, loide para arreios, guarnições de mapapel ou papelão, cápsulas de papel terial plástico para automóveis: jarros
caixas de papelão, cadernetas. cader- matnegueiras; palitos de pena, pelicurna
nos, caixas de cartão, caixas para pa- (virgem) de celuloide. penachos para
pelaria. cartões de visitas, cartões co- arreios. porta-palitos de material piás
evercflas, cartões indices, confeti. car- tico prendedores de roupas. puxadore
tolina. cadernos de papel enelimetrado para moveis, pires. pratos, pás, pul
e em branco para, desenho cadernos,' seiras para relóg;os: rebites, resinas, reescolares. cartões era bran.o cartuchos! sinas de asbestos, de pinho, recipientes,
de cartolina. _chapas planagiálicas. ca- rodinhas, rolos de imprensa (massa
dernos de lembranças, carecias de' pa- para fabricá-los), saleiros, solas d
pelão, envelopes. envólucros para cha- corda e cortiça, suportes, suportes para
rutos de papel. encadernaçãe de papel! vcnezianas tipos para Impressão grá
ou papelão, etiquetas. fõlhas indicas fica de matéria plástica, tijelas. tubos,
. vasas, vasilhames. xícaras
Rolhas de celulose, guardanapos. livros
não impressos,- livros fiscais, livros de Termos os.
585.884 à 585.885, de
contabilidade; mata-borrão: ornamentos
5-4-1963
de papel transpa sente: pratos. papeli-a
Stenco, Aparêlhos e Equipamentos
nhos, papais de estanho e Je alumínio,
Elétricos Ltda.
papéis sem impressão, papéis em branco
São -Paulo
para Impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, apel aituaço com
ou seta pauta, papel crepom papel de
seda, papel impermeável, rape' efis bobina para impressão. pape' encerado,
papel higiênico, papel impermeável
para copiar, papel para desenhos. , papel para embrulho impermeabilizado
papel para encaderhar, papel para- escrever, papel para imprimir. papel parafina para embrulhos, papel celofane,
pape' celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar taClasse 46
baco, papelão. recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de . papel. rolos Amido, alvejantes, anil, água de lavade papel transparente, sacos de papel. deira água sanitásia, casa para assoaserpentinas: tubos postais de cartão. lhas, detergentes, esponjas de aço, fóstubetes de papel
foros. lixivoa, lixas, lã de aço. pomadás para calçados, palha de aço. preClasse 52.
Impressos em geral. cartões comerciais parados para polir e limpar madeiras,
e de visitas, placas, carimbos. letra -os. vidros, metais e objetos panos para
d1splays, cartazes, folhetos, folhinhas polir e para limpeza panos de e
promissórias, carimbos e propag-ada e material' abrasivo empregado na lha-

Junho de 1963 2293'
•
peza de metais e objetos, sabões em
geral, sabões et/ pó, em flocos, saponágeral, sabdcs eu pó, em flocos, saponá
caos, velas e velas a base de
estearina
Classe 47
Óleos de qualaaer espécie para Mima
nação, aquecimento e lubrificação. Pe,
trôlea reinado, semi-refinado e não,
refinado, com ou sem a mistura ds
óleos minerais,, animais ou vegetais,
para a iluminação, aquecimento, !abra'
ficação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustíveis provena
entes de petróleo
Tétano n.° 585.886, de 5-4-1963
Stenco, Aparalhos e Equipamentos
Elétricos Ltda.
São Paulo

Classe 4
Substâncias e produtos de origem adi(
tal em gruto -ou parcialmenteç
preparadas
Termo n.° 585.887, de 5-4-1963
Organização Barrias de Medicamentor
Limitada
Guanabara

AMIGUINHA
I NDUS ?R IA . BRAS! LEIRA,
Classe 39
Chupetas
Termo n 585.888, de 5-4-63
Perainando Cardoso ia Costa
Minas Gerais

.HOTEL PLAZA
Classe 33
Titulo
Termo n. 585.8S9, de 5-443
Indústrias Reunidas Santa Maria S. Á.
"lrsamasa"
São Paulo

•IRSAMASA
NDUS TR I A BRASILEIlill
Classe 41
Oleos comestíveis
Tarmo n. 585.890. de 5-4-63
Indústrias Reunidas Santa
• Maria I. 11.
"Irsamasa.
São Paulo

I NDUSTR IAS REUNIRAS SA*4
MAR IA S/A. " IRSAMASA"
Nome comercial
Tèrmo n. 585.891, de 5-4-63
Gregorio Rodrigues Dias
Silo Paulo
GAZETA_ DE - G UAR
Clame 32

'

2294 Sexilt-feira 28
Termo n. 585.892, de 5-4-63
Bazar "13" Ltda.
São Paulo
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larviciclas, enicrobiciclizi medicamentos'
para animais, aves e peixes. óleos desinfetantes e veterinarios, petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumegatório, pós inseticidas, Rara itcidas, fungicidas e desinfetantes, p, aparações e
produtos inseticidas, fermicidas. desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins veterinários, sabões veterinár:os e desinfetantes, sais para fins
agricolas, horticulas, sanitários e veterinários, sulfatos, superfosf atos vacinas
para aves e animais, venenos contra
' insetos, animais e herva daninhas

em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, baiOns, cosmèticos para o
cabelo, pestanas, cílios e bigodes.
crayons, 'cremes para a pele, carmlns,
cheiros em pastilhas, em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
crames para barbear, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
essências, extratos, estojos de perfumes,
creme sara limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escôvas para dentes, cabeio, roupas,
cil:os e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas, cilios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
Termo n. 585.899, de 5-4-63
de toucador, grampos para o cabelo,
Atlântida Cinematográfica S. A.
para maquilagem, lança-pefumes, loGuanabara
ções, líquidos dentifriciOs, em pasta, em
Classes: 8, 11, 14, 15, 17, 25, 27, 28,
geléia de petróleo perfumada, lápis,
31, 38, 39 42 e 46
sabão em creme, em elixir g em pó,
Titulo
líquidos para ondulação, - permanente,
lixas para unhas, laquê, óleos para o
Termo n. 585.893, de 5-4-63
cabelo, pasta e pós para dentes, perfuBazar "13" Ltda.
•
mes,
petróleo para uso de toucador,
Classe 32
São Paulo
pastas e pó para as unhas, pon-pons
Uma produção cinematográfica
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados, e cens pó de arroz, pentes,
Termo n. 585.900, de 5-4-63
Canton-Bàle Modas e Promoções S. A. pomadas perfumadas para o embelezamento da cutis, pon-pons, pó de
Guanabara
arroz
C4asses: 8, 11, 14, 15, 17, 25, 27, 28,
Classe 3
• 31, 38, 39 42 e 46
Canton-Bâle
Substâncias químicas, vacinas, bioculturas, preparados para serem usados
na medicina e na farmácia
Termos na. 585.894 a 585.896. de
5-4-63
Termo n 585.903, de 5-4-63
ariz Chwartanann & Cia.
Oswaldo Chrispim
Rio Grande do Sul
Guanabara

'

-

-Mineirinho
Vivo ou Morto .

[13AZArti«13
•

CASA RAYON
-A

OS WALDCY )ecoraçõe;

I3arateira

Classes: 12, 13, 23, 24, 28, 34, 35, 36.
37, 46. 48; 49 4'50
Título de Estabelecimento
Classes: 12, 13, 23. 24, 28, -34, 35, 36,
37, 46, 48; 49 e 50
Titulo de Estabelecimento
Classes: 12 13, 23, 24, 23. 34, 35, 36,
37, 46„ 48; 49 e 50
Título de' estabelecimento

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuárioa
c roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas. anáguas, Musas,
botas.. botinas, blusões. boinas, babadoures, bonés, capacetes. cartolas. carapuças, casacão colete:, capas, abales.
cachecols, calcados, chapéus, cintos
Termo n. 585.897, de 5-4-63
Dedelar
Dedetizadora do Lar Ltda cintas, cdenbinações, corpinhos, ca.asts
de senhoras e de crianças, calções, calBahia
ças.-camisas, camisolas. camisetas, cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros; saias.
DEDELAR-•
casacos, chinelos, dominós, echarpes;
fardas para Mlirarese coleDedeteadora do Lar Ltda. tantasias,
101.5. traldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de !ingeria. Imo- tas. leques;
luvas ligas, lenços, mantéis, melas,
Nome comercial maiôs. mantas, mandrião, mantilhas: paTermo n. 585.898, de 5-4-63
.etós, palas, penhoar, pulover, pelertnas
Dedetizadora do Lar Ltda peugas, pouches. polainas. pijamas; pu.
Dedelar
Bahia
nhos. perneiras. qu.aionos. ,regalos,

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n. 585.904, de 5-4-63
Oswaldo Chrispim
Guanabara

.0SWALDO
Móveis e Decorações

Cia.:se 32
Para
Albuns, jornais, publicações em geral, programas radiofônicos ,programas televisionados, peças teatrais e cinematográficas, revistas
Termo n. 585.908, de 5-4-63
Empresa de Espetáculos Teatrais Ltda,.
Guanabara

Teatro

Jardel,

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n. 585.909, de 5-4-63
Murillo Gondim Coutinho
Guanabara

A Hora Nacionalista

•

Classe 32
Almanaques, anúncios, agendas, bole.
tias, boletins impressos, crônicas, fo.
Ihetos, jornais, peças teatrais, peças
cinematográficas, programas de tela.
visão, programas radiofônicos e
programas circenses
Termo n 585.9010, de 5-4-63
Calçados Stage' S. A. - Indústria
Comércio
Rio Grande do Sul

e

PRORROGAÇÃO
SIEGEL
industriai Braallelra

Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças

Classes: 40 e 33
Titulo de estabelecimento
Termos ns. 585.905 e 585.906, de
5-4-63
Oswaldo Chrispim
Guanabara
Classe 23
Tecidos 'em geral, tecidos para confeca
Ores em geral, para tapeçarias e para
&algos de carn e mesa: 'algodão; alpaca, cânhamo, cetim, caroá. casimiras,

robe de chambre, roupão, sobretudos, lerseyl linho nylon paco-paco percasuspensórios, saldas de banho, sandálias, lias, rim!, raiou, seda natural, tecidos

, Sweaters, shorts. sungas. .stolas, sou- plásticos tecidos Impermeáveis e

'Te.rmo n. 585.907, de 5-4-63
Empresa de Espetáculos l'eatrais Ltda
Uuanabara

teci-

Termo n. 585.911, de 5-4-63
Joalheria Ouro Fino S. A.
Guanabara

CREDIOURO
Classes: 4, 13, 25, 32, 33 e 50
Expressão de propaganda

tiens, slacks, tater. toucas, turbantes;
dos de pana couro e veludos'
Termo n. 585.912. 'de 5-4-63
ternos, uniformes e vestidos
Confecções Brigite Ltda.
indústria Brasileira
Termos ns. 585.901 e 585.902, de
Guanabara
5-4-63
.Lab. Loubet de Prods. Fumas. Ltda.
Classe 2
São Paulo
Substâncias e preparações él trmIcas usadas na agricultura, na horta:afama, na
• Classe 36
veterinária e para fins sanitários, a
Calcinhas
e
biquines para senhoras
saber: adubos, ácidos sanitários, águas
desinfetantes e para fins saaitários,
Termo n. 585.913, de 5-4-63
apanha-mosca e insetos (da goma e
Rivinil Indústria e Comércio Ltda.
papel ou pape/ão); álcalis. bactericidas,
Guanabara
Indústria Brasileira
baraticidas, carrapaticidas, cre'u'. cresotalina, creosoto, desodorantes, deshrfeClasse' 48
cintes, defumadores, exterminadores de
Para
distinguir
artigos de toucador 4
pragas e hervas daninhas. estarilizanClasse 34
tas, embrocações para animais, enxer- perfumarias em geral: Almíscar, água
tos, farinhas de ossos, fertilizantes, foz- de beleza, água facial, água cie lavanda. ; Tapetes, cortinas, panos para assoalho
formicidas, funstgantas, fungici- água . de colónia, artninhos, água dee paredes. L'nó:eos, oleados, enceraLtda_
das, glicose para fias veherlrairlos. gua- quina, água de rosas, água de elfaze- dos, inclutive para instalações hospino, bar/Acidas, imaatieLdem, lamstlfugos, maa, amônia perfumada larada, em pó.
trilaras
Nome comercia/

MISS TAYLOR

RIVINIL

Indústria e Comércio

DIÁRIO OFICIAL (Seção RI)

Sexta-fei a 28
Termo n. 585.914, de 5-4-63
Luitpold-Werk, Chemisch-Pharmazeutische Fabrik
Alemanha

PRORROGAÇÂO

Termo n.° 585.920, de 5-4-1963
(Prorrogação)
aborat6rios Humânitas Si.
São Paulo

ho-RRoGicÃo

ilEPACYNARA
tAll'OR A Trila WMAN ITA S ,%s lA

S. PALIO '
Classe 3
Artigos da classe

Classe 3
Artigos da classe

Termo a.' 585.915, de, 5-4-1963
(Prorrogação)
Laboratoires Om Société Anonyme
Suissa

PR

-

ORROGA 00

ddisr

1/4

NAFTIONI

;

-Classe 3
Artigos da classe
Termo n.° 585.916, de 5-4-1963
. (Prorrogação)
Laboratriosórios Biosintética S.A.
São Paulo
PRORROGACAO
-

•

gi-POERtti
Classe 3
Artigos dà classe

0

Termo n. 585.917. de 5-4-1963
(Prorrogação) Laboratórios Krinos S A. Indústria
Qmimica e Farmacêutica
Guanabar°
•PRORROGAÇA0
-

Termo ta.° 585.921, de 5-4-1963
Indústria Brasileira de Produtos
Químicos S.A.
São Paulo

KRINOLUTIN
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Artigos da classe
Termo n.° 585.918, de 5-4-1963
(Prorrogação)
fAboratórios Biosintética S.A.
São Paulo

PRORROGACkt

1k

Indústria Brasileira •
Classe 3
Artigos da classe
Termo n.° 585.922, de 5-4-1963
Indústria Brasileira de Produtos
Químicos S.A
São Paulo

Is pjasffiiii
Indústria Brasileira
Classe 3
Artigos da classe
Termo n.' 585.923, de 5-4-1963
Indústria Brasileira de Produtos
Químicos S.A
São Paulo

.
Aud iornian
Indústria Brasileira

Classe 3
Artigos da classe
Termos as. 585.924 e 585.925, de
8-4-63
F. B. F. Indústria e Comércio de
-Ferramentas e Acessórios Ltda.
_
Não Paulo

LuaourSaxos atosurránca
5. PAULO

Classe 3
Artigos da classe

0

Termo n. 585.919, de 5-4-1963
(Prorrogação)
-abortoires Om Société Anonyme
Suissa
•

T

PRORROGACAO,

Classe 3
Artigos da classe

01411i11 11111149$:.N.,

Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plásticos e de nylon: Recipientes fabricados de matetial plástico, revestimentos confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas, açucareiros,
armações para óculos. buiu. bandejas.
bases para telefones, balaes bacias,
bolsas, caixas, carteiras, chapas, ,cabos
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para ferramentas e utensílios, cruzetas, porta-toalhas, presilhas para malas e
caixas para 'acondicionamento de ali- pasta, pregos, prafusos, porcas, odamentos, caixas de material plástico chaves, rotetores para calçados, placas,
para baterias, coadores, copos, canecas, postes de metal, pilares pequenos, poncolheres, conchas, cestas para pão, ces- teiras, roldanas, ralos para pias, raspatinhas, capas para álbuns e para livros, deiras, sacarrolhas, sifões. suportes, rocálices, cestos, castiçais paia velas, setas, tenazes, telas de arame, tesouras,
caixas para guarda de objett,s ,artuzhos, trilhos psfh portas de correr, torneiras,
coadores para chá, descanso para prat trincos, tanques de metal, trilhos para
tos, copos e copinhos de plástico para elevadores, tubos, tubos conduite, tubos
sorvetes, caixinhas de plástico para sor- encanamentos tranquetas, tubos de aço
vetes, colherinhas, pasinSas garfinLoa soldados sem costura, uniões, tubos de
de plásticos para sorvetes. torminhas Freio ( parte integarnte do veiculo),
de plástico para sorvetes, discos de
metal e mos
mesa, estojos, estojos para 'a ulos, embalagens de material plástico para sorTermo n.° 585 .926, de 8-4-63
vetes, estojos para objetos, espumas de "Servi Simis" Serviços Técnicos Ltda,
nylon, esteiras, enfeites para automóSão Paul,.
veis, escoadores de pratos, massas antiruidos, formas para doces, fitas isolant_ SERVE SIMIS,k
tes, filmes virgens, fios de celulose,
IneN. Brasileira
fechos para bolsas, facas, guarnições,
guarnições para chupetas e mamadeiras,
Classe 8
guarnições para porta-blocos, guarniAparelhos de televisão e rádios
ções para liquidificadores e para batedeiras de frutas e legumes. guarnições
Ternio n.° 585 .927, de 8-4-63
de material plástico para utensilios e
Imobiliá ria e Administração Vila
objetos, guarnições para bolsas. garfos,
Rosalia S. C.
galerias para cortinas, jarros. laminados
São Paulo
plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas, orinó:s, prendedows de roupas, puIMOBI LIARIA E'
xadores para móveis, pires, pratos, paliADLUNISTRAÇXO
teiros, pás de cosinha, pedras pomes arficiais, porta-pão, pulseiras para reló,VILA ROSALIA S,MÁ
gios, protetores para documentos, puNome civil
xadores de água para uso doméstico,
porta-copos, porta-n,queis, porta-notas,
Termo a' 585 .928, de 8-4-63
porta-documentos, placas, rebites, Todi- Escola Técnica de Comércio Senadot
nhas, recipientes, suportes, suportes para
Flaquer Ltda
ladrilhos e adesivos para azulejos,
São Paulo
peças, carretéis para tecelagem e guarESCOLA TEC NI CAI
nições de material plástica para indúsDE COMERCIO
tria taxa colas usadas nas Indústrias,
SE NADOR FLAQUEE4
guardanapos, saleiros, tubos. tigelas,
tubos para ampolas, tubos para serinClasse 33
gas. travessas, tipos de material pláaTitulo
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhames para acondicionamento, vasos, atTêrmo n.° 585.929, de 8-4-63
earas, colas a frio e colas não incluidas
Laminaçâo São Vicente Ltda.
em outras classes, para borracha. para
São Paulo
adumes, para marcineiros. para carpiu.
teiros, para vidros, pasta adesiva para
r SIO VICENTE
correia, pasta e pedras para afiar,
Bra ]. eira
esmeril em pedra, em pó. em disco,
Classe 50
em pasta para afiar, moer e desgastar,
Impressos
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
de calçados
Termo n.á 535.930, de 8-4-63
Lanches do Peplqo Ltda.
Classe 11
Paul
Ferragens em geral: Arpões, ancinho
PEPINO
DO'
•
arrebites, argolas, ameias, abridores de
Inc(. Brasileira]
lateas armações de metal arames lisos e
farpados, arpões de carregar, arames
ci..-,sse 50
metálicos, bola de.aço, almotolias. caImpressos
deados correntes chaves, cremones caixas de metal para portões, colunas, caTermo n" 585.931, de 8-4-63
nos de metal, cabeçotes, carreetoilhas,
Cim;aortex Madeireira Ltda.
cabos de metal, chuveiros comuns, criSla Paulo
vos, cruzetas, curvas, catracas, chamiCIMPORTEX
nés, de metal campainhas caixas dagua
Ind. Brasileira
para aparelhos sanitários, estacas, peClarse 1ti
quenas fechaduras, chapas. centro de
mesa, distintivos dobradiças, esferas, es- Para distirguir: Materiais ara construguichos, extensões, ferragens para apa- ções e decorações: Argamassas, argila,
relhos de bidês facas, canos, fivelas, fe- areia, azulejos, batentes, balaustres, blochos para malas e pastas. Sachos de se- cos de cimento, blocos para pavimentagurança para portas e maneias, ferrolhos, ção calhas, cimento, cal, cre, chapas
ferrolhos, ferragens para aparelhos de Isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
bidés. frisos, ganchos,' guarnições de chapas para coberturas, caixas d'água,
metal para banheiros e bidês, guarni- caixas de descarga para lixos, edificações de metal, ganchos para quadros, ções premoldadas, estuque, emulsão de
grampos para emendas de correias, base asfaltico, estacas, esquadrias, forguarnições de metal para máquinas, gro- ros, frisos, gesso, grades. Janelas, estruzas. grampos para andaimes, curvas de turas metálicas para construções, lamerefórço, grelhas, ladrões letras e nú- las, de metal, ladrilhos, lambris, luvas
meros de metal, luvas para bombas dá- de junção, ktges, lageotas, material isogua morsas, marretas, malhos, matri- lantes contra frio e calor, manilhas, maszes, martelos, molas para portas, telas sas para revestimentos de paredes, mametálicas, tubos de metal, maçanetas, dutos de base asfaltico, produtos para
machadinhas, molas de vae e vem, mo- deiras para construções, mosaicos, pret.
las para cadeiras giratórias, matrizes, tonta impermeabilizantes as argamas.
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d ecimento e cal, hidraulica, pedregulho, produtos - betuminosos, inermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
para' revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamenta,-de cimen.
• to ou gesso para tectos e pafedes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, • parqueies,
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de dmento, vigas, vigamentos, vitrôs
ias

Termo n.° 585.932, de 8-443
R.analta Comércio e Representações
Ltda.
S:J Paulo -

raMALT.A
. Ind. Brasileira -.
Classe 50
Impressos

Termo n.° 585.935, de 8-4-63
Auto Itapeças Ltda.
São Paulo

ITAPEcAp
ind. Brabileira •
Classe 50
Impressos

DIÁRIO OFICIAL (Seçflo III)
Termo n.° 585-.942, de 8-4-63
Soera Sociedade de Representações
Ltda.
São Paulo
SOCRE
ind. Brasileira
-

Classe 50
Imp:essos„.

Termo ri.' 585.943, de 84-63
Artefatos de Altaminio N. S. das
Graças Ltda.
São Pc.31110
1.S. DAS GRAÇAS

n nd. Brasileira
Classe 50
Impressos

Termo n.° 585.944, de 8-4-63
. Oficina Mecânica Universal T,tda,

UNIVERSAL
Ind. Brasileira"'
Classe 50
Impressos
Termo ri., 585.945, de 8-4-63
Indústria e Com. "MonacO" de Artef.
de Plásticos e Metais Ltda.
. São Paulo

Termo n.° 585.936, de 8-4-63 Organização Nipro Publicidade e
Promoções Ltda.
- São Paulo

NIPRO
Brastletr
_•.....•
Classe 32
Para distinguir: Albuns, jornais, publiiações em geral, programas radiofôruias, programas televisionados, peças teatrais e cinematográficas, revistas

Classe 28
Para distináuir: Artefatos de material
plásticos e de -nylon: Recipientes fabricados de material -plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas, aeucareiros,
Termo •n.° 585.937, de 8-4-63
armações para óculos, bules, bandejas,
Bar e Lanches Barão Ltda
bases para telefones, baldes, baLías,
São
bolsas, caixas, ,carteiras, ehapas, cabos
para ferramentas e utensilias, cruzetas.
ÂBIQ
caixas para acondicionaments. de aliBrasileii;i1
mentos, caixas de material plastico
. Classe 50
para baterias, coadores, copos. canecas.
Impressos
colheres, conchas, cestas para pão, cesmaresem
tinhas, capas para álbuns r para livros,
Termo n.° . 585.938, de 8-4-63
cálices, cestos, castiçais pala velas,
kcola Técnica de Comércio Senador
caixas para guarda de objem cartuchos.
Flaquer Ltda.
•
coadores para chá, descamo para praSão Paulo
tos, copos e copinhos de plástico para
SENADOR PLAQUE!
sorvetes, caixinhas de plástico para sorvetes, colherinhas, pasinhas: garfinhos
Ind. Brasileira
de plásticos para sorvetes. forminhas
Classe 50
de plástico para sorvetes, discos de
Impressos
mesa, estojos, estojos para óculos, embalagens de material plástico para sor.
Termo a 9 585.939, de 8-4-63
vetes,, estojos para objetos, espumas de
Restaurante Chave de Ouro Ltda.
nylon, esteiras, enfeites para automóSão Paulo
veis, escoadores de pratos, massas antiCHAVE DE 012C
ruidos, formas para doces, fitas isolan,Ind. Brasileira:
tes, filmes virgens, fios de celulose,
fechos para bolsas; facas, guarnições,
- Classe 50
guarnições para chupetas e mamadeiras,
Impressos
guarnições para porta-blocos, guarnições para liquidificadores e para bàte• Tégno n.9 585.940, de 8-443
deiras de s frutas e legumes, guarnições
• benedito Gomes da Silva
de material plástico para utensílios e
São Paulo
objetos, guarnições para bolsas. garfos,
•
ZIZO
galerias para cortinas, jarros, laminados
ItTd• tBrasi/eira
plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas, orinóis, prendedores de roupas, ptiClasse' 32
xadores para móveis, pires, pratos, palireagraMati radiofónicos, programas de teiros, pás de casinha, pedras pomes artelevisão s e revistas .
lidais, porta-pão, pulseiras para relógios, protetores para documentos, puTênno n.° 585.941, de 8-4-63
xadores. de água para uso domésticO,
.11Ierbraz Transportes Rodoviários Ltda. porta-copos, porta-n,queis, porta-notas,
São Paulo
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes, supres para
itERBRAS
ladrilhos e adesivos para azulejos,
Ind. Brasileira',
peças, carretéis para tecelagem e guar;
Classe 50
nições de material plástico para indúsImpressos
tria textil, colas usadas nas indústrias.
•
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guardanapos, saleiros; tubos. tigelas, tros, amortecedores de ,rádio e frequeatubos para ampolas, tubos para afia- cia, anemômetros. aparelhos de
gas, travessas, • tipos. de .material plás- •são, aparelhos pára iluminação: fnclutico, sacolas, sacos, saquinhos: vasiba- sive os considerados acessórios de veienes para. acondicionamento, vasos.
culas, • aparedros para anúncios mecâni-caras:-cpiás à triO e colas uNc inanidas ,cos, aparelhos aquecedores e medidores,
em outras classes, para bureacha. para .aparelhos Cromográficos, aparelhos de
curtumes, para marcinelros, par4, carpin- barbear eletriCos, aparelhos registradoteiros, paia vidros, pasta adesiva para res e medidores, de distancias, aparecorreia, pasta e pedras para aliar, -lhos Pa
ra purificar água, aparelhos de
esmeril . em - pedra; em pó, em • disco. sinais lampejantes, aparelhos reguladoem pasta para afiar, moer e desgastar, res de gás, aparelhos de galvanoplastia.
rebolos, adesivos para. tazos. adesivos apare:hos didáticos, aparelhos cinemar
• -de Calçados •
togrlificos, aparelhos automáticos para
acender e regular gás . aparelhos para
Termo. n ° 585 .946, de 8-4-63
Confecções de Roupas Petyzo Ltda. separar café, • aparc.-lhos para aquecer
edifícios, aparelhos para experimentar
" São -Paulo
dínamos, aparelhos para destruir inse- tas, aparelhos náuticos científicos, aparelhos ,de ótica, aparelhos pulverizadores, aparelros para aquecimento de
água, aparelhos geradores eletroquimiIND. BRASILEIRA
cos, a'parelhos pata recepção, reprodução de som e sônicos, aparelhos automáticos eléétricos de passar, aparelhos
_aaase 36
para espremer frutas e legumes, aparePara distinguir: Aventais, blusas, Nu. lhos de alta te. nsão, aparêlhos de prosões, ,boinas, botas, babadouros, casa-1 teção cOnfra acidente de operários,
cos, coletes, capas, chales, cachecols: aparelhos aaadores d eferramentas.
calçados, chapéus, cintas, combinações, aparelhos distribuidores de sabá& e' de
corpinhos, calças, calções, camisas, ca- desincrustantes para instalações sanitámisetas, camisolas, cuelas, ceroulas,-caL rias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
ças de senhwa e da crianças, colarinhos, e instrumentos usados na engenharia,
cueiros, casacão, dominós, echarpes, agrimensura geodézia, aparelhos gaseifraldas, galochas, gravatas, gorros, jaficadores, aparelhos' de análises, aparequetas, luvas, ligas, 'lenços, leqaes,
lhos
ozonizadores, aparelhos pasteurimantôs, meias, maillots, mantas, man.
drião, malhas, paletós, palas, penfv,ar, zadores, aparelhos reguladores e estabipeugas, puloveres, ponches, pelerinas, lizadores da pressão e do fluxo de gapolainas, pijamas, punhos, robe de, ses e . Equidos, aparelhos para salvachambre. sobretudos. suspensórios, sou; mento e para sinalização, aparelros
para escafandristas, aparelhos para limbens. tailleurs, toucas e vestidos
par vidros, aparelhos para combater
Termo' n.° 585.947, de 8-4-63
formigas ne - outras pragas, aparelhos auRefrigeração Elétrica Campineira Ltda. tomáticos acionados péla introdução de
molas, aparelhos para picar, cortar ou
reduzir comestíveis, aparelhos espardlAMPINEIRA
dores, aparelhos e instrumentos de cálInd. Brasileira
culo, aparelhos para observações sismiClasse 8
cas,, aparelhos tesmostatos, aparelhos
Balcões frigoríficos, dignaras frigorifi- para natação, aritonômetros. aspiradocas, geladeiras, comerciais e refrigera- res de pó,. aerômetros, acendedores elédores
tricos, alto-falantes, emlificadores eléTermo n.° 585.948, de 8-4-63
tricos, amassadeiras, antenas, batedeiInclás/ria de Bebidas Cairá Ltda.
amplificadores elétricos, amassadeiras,
Rio Grande do Sia
antenas, batedeiras. balançi comum e
elétrica, barômetros baterirs (ir acumu..
CAIO
t
;adotes binóculos, bitolas, bobinas, bo.,
Ind. Brasileira 4,
binas de Indução, ex,....ats erra fins curaClasse 42
tivos, b.-tões -de campainhas elétricas
bombas medidoras, baainas, 1-assolas, baBebidas alcoólicas
terias debicas, bules .eettncos caixas de
.Termo n.° 585.949, de 8-4-63
descai câmaras f...a.;:ífica. e' fotoRefrigeração Elétrica Campineira Ltda, gráficas, cafpalnhas elétricas, chassis de
São Paulo
rádios, chaves elétricas, cinematógrafos,
4
cronógrafos, cronômetros, combu.stores
REPRIGERAÇXON,
de gás, cidametros, cristais de rádio,
ELÉTRICA -' •
condensadores, 'cortadeiras para fotogra..
• CAMPINEIRA LTDA_
fias, chaves de alavancas, chaves auto..
ciáticas. capacitares de bloqueio, capaNome comercial
citares eletrolitIcos, calibradores, clima
Termo n.o 585.950, de 84-1963
para telefones, discos gravados, 'diais,
Indústria Metalurgica Christree Ltda. despertadores, enceradeiras elétricas enSão Paulo
genho de assar carne, espelhos óticos,
esticadores de luvas, espelhos de piás..
ticos para eletricidade, estarillzadores,
xtintores de Incêndio, ferros elétricos de
•
Classe 50
soldar, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filmes falados, fogões,
Arvores de metal
fogareiros, fusíveis, faróis como acessó...
Termo n.° 585.951, de 8-4-1963
rios de veículos para sinalização e para
Indústria Eletrônica "Kanda" Ltda. iluminàçâo em geral, filmes revelados,
São Paulo
formas elétricas, fervedores, frigorifico%
fotómetros, fios elétricos, filtros de ina
terferência, fonógrafos, garrafas técnicas,
geladeiras, globos para lâmpadas, globos
para lanternas, globos terrestres para
IND. BRASILEIRA
ensino, gravadores, holofotes incubadoClasse 8
res, indicadores de vácuo. iastrurnentos
Abaixa luzes d • elampião, ana;ours, de alarme, interruptores, Impadas
acumuladores, act1nômetros, amacrôme- candescentes, lâmpadas coiattaq, lentes,

PETYZO
•

SANTATREE.
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cortiça, caolim, capim, cera animal ou material isolante contra frio e cator,
Termo n.° 585.961, de 8-4-1963
vegetal, chifres, conchas, coral; enxofre, manilhas, massas para levem:mentos de
Escapamentos Escape-C:ir Ltda..
estopa, fibras, gomas e colas em bruto, paredes, madeiras para construções Ifá0.
Sao Paulo
gorduras, grafites e guaraná em bruto, salcos, produtos de base asfáltico, pra,
gomalaca, guta-percha; hervas em bru- duros para totrnar ism,ermeabilizantes
ESCAPE—CAR
to, juta, là em bruto, madreperola, lar- a sargamassas de cimento e cal hidráti
Ind. Braellelra
fim. manganez, minérios, madeiras bru- Uca. pedregulho, prodatos betuminosas
11
tas acabadas, semi-acabadas, aplaina- irepermeabilizantes !Jatados ou AO cuArtigos da c;Jsse
t
a
das, e compensadas; macr. óleos em as formem para revestImentas c. outaos
Termo na 585.952, de 8-4-1963
Termo n.° 585.962, de 3-4-1963
bruto; paina, parafina, pasta de papel, usos nas construções. penarias, placas
Clemente, Machado de Souza Química de madeira, de algodão ou lã, pedras, para pavimentação, peças amamentais
Fivelbras Indústria e Comi:rcio de
Industrial Ltda.
Fivelas Ltda.
pelos de animais, penas, penugens, pias- de cimento ou gesso para tetos e pare..
São Paula
Si
ã P.•,:o
sava, pixe, pedpa; raizes, raral, resinas; des, papel para forrar casas mamas
CLEMENTE, MACHADO DE SOUZA sebo, serragem; talco, terra cota, turfa anti-ruidos para uso nas .onstrações,
parquetes portas. portões, pisos, vaÉTVELBRAP
IND BRIM LIMA
leiras para portas, tijolos, tubos de conTermo na' 585.955, de 8-4-1963
Ind. Brasileira
Indústria • Comércio de Peças para creto telhas, tacos, tubos de ventilação,
Classe 5
tanques de cimento. vigas, Asjamentos Metais em bruto ou picpar.idos, pequeAbsorventes atetaaa asai, * sKetset0a,
Veículos Ancora
agentes quinucos para o tratamento •
%atrasa venezianas
SSo Paulo
nos objetos de qualquer metal não iaParaná
coloraçào de fibras, tecidos. couros
aluídos em outras classes, esaezialmena
celulose: agua raz, álcool, aloiamna
te fivelas d etodos os tipos para cintos
Termo n.° 585.957, do_ 8-4-1963
anilinas. alumen alvaiade alvejantes InFermarpul RepresentasaSes Ltda,
Térmo n. o 585.963, de 8 4-1963
dustriais. alumínio em pó amornam
anti-incrustantes. anti-oxidantes. anti.
Molas Mortece Indústria e Comércio
São Paulo
corrosivos anti-detonantes, azotato&
Classe 21
Linntada
igua acidulada para acumadadores. Para distinguir: Veiculos e suas artes
São Pauln
água oxigenada para tina tadustriais, integrantes, a saber: Aeronaves, atros amónia; banhos para galvanização, ben- tatos. aeroplanos, alaváscas de freios
MORTECL
Casse 50
sódio. de potássio; cal virgem carvões, amortecedores, ambulâncias, and ora
Ind.
Brasileira
carbonatos. estalizadores, celulose, cha- n h a a, assentos de veiculos, aviões, au- Para distinguir: O timbre da fuma, a
Classe 5
ser
usado
em
papeis
de
carta,
papeis
de
pas fotográficas, composições assintam tomóveis; balões, barcos, bicicletas,
de incêndio cloro, corrosivos crotnatoa barras de freios, barras de tração, bra- ofício, rnemoranduns, faturas, avisos, en- Máquinas e suas partes hatearantes:
corantes. creosotos. descorautes. desta çadeiras de caixas, braçade1ras de eixo, velopes, cartões comerciais e de visitai, acessórios para automóveis, alavanca;
crustantes. clissolvenaes; ecnutsões foto- braçadeiras de molas, bravas de vai- apolices, ações. debentures, cheques, le- antas de pistão, anéis de óleo, autolutrificadores, bieias, blocos de .noto.gráficas. enxofre. éter. esmaltei, estea- autos; charretes, carros da bagagens, tras de cambio, notas prornissorias, du- rei,
compressores, cruzetas e cilindros
mos: teso), filmes sensibilizantes para carretas, carretas de arcana ia. carri- plicatas, cheques. e demais documentos
fotografias, fixadores, fluídos para
usados ou adotados pela requerente
Termo n. o 5 5,5 961 de 3-4-1963
treios, formol. fostatos industriais, fós- nhos de mão, carrinhos para pedreiros,
Laticínios Nivia Ltda,
carros
para
carga,
carros
para
estrada
Termo n.° 585.958, de .8-4-1963
foros industriais. fluoretos. fundantes
São Paulo
para solda; galvanizadores. gelatina para de ferro carros, caminhões, carrocerias, Indústria e Comércio de Malhas San
Siro Ltda.
fotografias e pinturas giz, glicerina; hi- carroças, carruagens carros tanques, caNI VIA
São Paulo
dratos hidrosultitos: magnésio, merca- mionetas, chassis, carburadores, chapas
Ind. Brasileira.
rio; nitratos. neutralizadores. &troceis'. de cabeçalho de velculos, chapas cir.
41
k
tose; óxidos, oxidantes, óleos para pia. conexões de tope de veiculos, cubos paLeite e seus :frr'vados,
tura óleo de linhaça; produtos quitai- ra propulsores, cubos; desligadores; eiespesSalmente
manteiga e queijos
coa para impressão, potassa industrial zoe de hélices, eixos de locomotivas, eixos
de
veículos,
embarcações,
elevadopapeis anulsionável; para a fotografia,
Termo n.° 58 .i .966, de 8-8-1963
•
papéis de turnesot. papéis hellográfteo3 res engates de borracha, engates de ferMario Conti
blusas,
blu.
II
ventais,
e heliocopista, películas sensíveis. pa- ro, estribos para carruagens, estribos de Para distingult.
S:o
aePa
lu
ile:iret
péis para fotografias e análises delabo- veículos; freios automáticos, freios pneu- ,bei, boinas, botas, babadouros, casa*
casório pigmentos. potassa. Pós aletk' manco; freios para estrada de ferro. coa, coletes, capas. chatas, cachecols
,,\,
ilE
ticos para a composição de notaspara
se- ferro de paralama; galeras; hastes de calçados, chapéus, cintais, combinações
de lo• corpinhos. calças. calções, cesnisas, ca
parações para fotografias, produtos'
v e ículos, hélic es ; iates, injetores
•
Classe 11
niquelar. pratear e cromar, produtos comotivas; jogos de engrenagens, ica misetas, camisolas, cutias, ceroulas, cal
para
diluir
tintas,
prussiatos:
reativos,
ças
de
senhoras
e
de
crianças,
colarinhos
Ferragens,
g de rodas, jogos de rodas para trans.
removedores reveladores: saaão neuto, os
ferramentas de tôda espécie,
cueiros, casacão, dominós, adumes cutelaria eia
geral e outros artigos de
fraldas,
galochas,
gravatas,
gorros,
ja
sais s,licilatos. secantes. sensibilizantealocomotivas;
porte de toras;molas
lanchas,
tanchões,
liteipa.
de borracha
metal, a saber: alicates, alavancas, ar.
silicatos, soda cáustica, soluções quími: ras,
quetas, luvas, ligas, lenços, leques mações para óculos, arruelas,
argolas,
cas de uso industrial. solventes sulfa- ra carros, molas de veículos, motoci- mantém meias, maillots, mantas, man aldravas, armações de metal, abridores
tos; tantas em pó, liquidas, sólidas ou cletas, motociclos, monociclos; navios: drama malhas. paletós. palas, penhow de latas, arame
ensibui; painéis de armação de veículos.
liso ou farpado, assapastosas para madeira, ferro. paredes para-choques, para-lamas, pontões re- penas, puloveres, ponches, pelerinaa, deiras, a çucareiros;
broes, bigornas,
baia
construções, decorações. couros. tecido& boque; reboque para transporte, rebo- polainas, pijamas, punhos. robe de xelas, bandejas, bacias, baldes,
bombofibras celulose, barcos e vesculos, talco
chambre, sobretudos, suspensórios. sou. alares, bules; cadinhos,
cadores,
rodas
para
veículos;
saveiros,
ca
deados, casa
industrial, thiner. vernizes: zarcão
Vens. tai/leurs. toucas e vestidos
colheres para p edreiros, corren,tambores de freios tendera, tilburts,
tes, ca bides, chaves, crentones,
chaves
Termo n.° 585.953, de 8-4-1963 !rances de carros, tratores troles trenó*,
Termo a.` 585.959, de 8-4-1963
de parafusos, conexões para encana.
Indústria Metalurgi-a Christree Ltda. 'triciclos, trucks de locomotivas; vagões Sociedade Comissária "Larciste" Ltda.
mento, colunas, caixas de metal para
vapores, velocipedes
São Paulo
São Paulo
portões, canos de metal, chaves de fende, chave façalisa, c
Termo a o 585.956, de 8-4-1963
abeções, caneca;
eopos, cachepots, centros de mesa, co..
Indústria e Comércio Blomac Ltda.
queteleiras, caixas para acondicionaSão Paulo
Sa
Clísse
mento de alimentos, caldeirões, caçam.
Arvores de natal
Impressos em geral, cartões copercklis Ias, chaleiras, caf
eteiras, conchas, coae de visitas placas, carimbos, letral.roa, dores, distintivos, d
Termo n.° 585.954. de 8-4-1963
enxadões, esferas, obradiças: enxadas,
displaya,
cartazes,
folhetos,
folhinhas
Fasa — Indúrtria e' Mineração Ltda.
engates, esguichos en.
promissórias, carimbos "e propaganda feitas para arreios, estribos, esfera,
• o o
eus geral
para arreios, espumadehas; formões,
Classe 16
folies, ferro para cortar capim, ferroTermo a° 585.960, de 8-4-1963
Para distinguir: Materiais para comlhos, facas, facões, fechaduras, ferro co,.
Otto João Gustavo Bethke
truçaes e decorações: Argamassas. alaimuni a carvão, fruteiras, funis, fôrmas
3ão Paulo
la. areia, azulejos. batentes. balaustres.
n
para doces, freios para estradas cie
blocos de cimento, blocos para paviferro, frigideiras; g
mentação. calhas. cimento. cal. cré.
fos, ganchos para qanchos, grelhas, garuadros, gonzos para
Pai, ¡ si raa
ast
;aa:',ullas. algo chapas Isolantes, caibros, saixilhos, cocarruagens; insignias, /imas, lâminas, lia
aao em rima. asfalto, argila re lunas, Chapas para cobertinas, caixas
coreiros, latas de lixo, jarras.
tri-,, ária. areia rara tandição e monazi• cragua caixas de descarga. para lixo,
machadinhas, molas p3ra p
Classe 50
ortas, (rolas para
•
ttaa. asbestos azeviche, banaita. barbas edificações premoidadas esraiue.-emul.
venezianas,
martelos,
marretas,
nutria
e barbatanas da h p leia, borracha bruta. , são de base asfáltico, estasas. esqua- Impressos em geral; cartões COSALniaiS zes, navalhas;
p uas, pás, pregos, para-.
de
visitas,
placas
carimbos,
letre,ros,
e
breu . coto t:inhnina . cana da India, ca drias, forros, frisos. gesso. grades. ja !USOS, picões, por
ta-gelo, roseiras porta.
rtzice. tolhetos, folhinhas pão, por
hsass ou cri!) c'orant:s aniinats. nelas, estruturas metálicas a s sa constru- displays,
ta-jólas. paliteins, p
promis yirias, c;,, imbos e propaganda
:melas; rolatas aats óti ao rais ei la-rta cascas ções. lamelas de metal lad-hos.
danas, ralos para pias, sebites .
•:.n geral
regado.
,a :
01.
P :a ,a,t
bris, luvas de junção. lagcs, lageor,
res, serviços de chá e café; serras,
liquidificadores, maçaricos para soldar,
caldear e cortar. máquinas de fazer
café. mostradores para rádio, moinhos
de café, transformaaores, tostadeiras, teia
pes para fotografias, válvulas para rádios, válvulas de descarga válvulas de
redução, vactiõmetros, ve!ss elétricas,
válvulas de vácuo e ventiladores

ANCORA

IND. BRASILEIRA

FERMARPAUL

SAN SIR0

IND. BRASILEIRA

CHRISTREE

LARCISTÉ

BLOMAC

IND. BRASILEIRA

ERSA
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Termo n.° 585.971, de 8-4-1963
14Ido G. Schaeren 8 Co. S.A.

rotes, suchas, sacarrolhas, tesouras, talheres, talhadeiras, torquezes, tenazes,
travadeiras, telas de arame, torne:Iras,
trincos, tubos para encanamentos, trilhos
par aportas de correr, taças, tavessas,
turibulos; vasos, vasilhames, verrumas

Suíça

Termo n. t 585.967, de ' 8-4-1963
Indústria de Doces Kurnagal Ltda.
São Paulo

Junho de 1963

Termo n.° 585.980, de 8-4-1963
(Prorrogação)
Lojas "Parkway" Novidades Ltda.
São Paulo

Termo is.° 585.985, de 8-4-1963
Menezes Turismo Ltda.
São Paulo

PRORROCAÇãO
LOJAS "PAUWAY" NOVIDADES

Cla.ues: 32, 33 e 50
Sinal de propaganda

Indústria Brasileira

C.1m,ses: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22,
23, 24, 25, 28, 30, 35, 36, 37, 38,
Classe 8
39, 48 e 49
Relógios, de ponto, de ulso, bolso e
Titulo
parede, despertadores e cronômetros
Térm on.° 535.981, de 8-4-1963
Termos ns. 585.972 à 585.974, de
Riser Irrigação S.A.
8-4-1963
Nome Comercial
Societá Applicazioni Gamma AntiviSão Paulo
branti "Saga" S.p.A
Itália

SACM
•

Classe 31
ffiME41811 Watalilf/0
Apóio& de qualquer material e para
$
8111$8
ft,
amitt~
í
qualquer finalidade; junções elásticas de
qualquer material forma tipo e para
qualquer finalidade; silent-bloc" (amortecedores elásticos par articulação de
• Classe 41
veículos automotores
Sinal de Propaganda
Classe 28
Termo n.° 585.968, -de 8-4-1963
Apóio& de plásticos em geral para ponbrrefação e Moagem Aruans Ltda. tas, vigas, estruturas metálicas, consPará
truções, industriais; surrtes de material plástico e sintético
Classe 39
Apóio& de borracha natural „a. sintética para pontes, vigas, estruturas metálicas, construções industriais: suportes de borracha; suportes elásticas para
suspensões em geral
ama

MENEZES TURISMO
12DA.
Nome Comercial
Têrmo n.° 585.987, de 8-4-1963
Pan .-- Produtos Alimentícios
Nacionais S.A.
São Paulo

' RIS ER rim mc110_,

S/A.

MEOU DI DOCES LIMAI MAL
IN Bi 178114 t O II

Termo ri.' 585.986, de 8-4-1963
Menezes Turismo Ltda.
São Paulo

8

Termos na. 585.982 à 585.983. de
8-4-1963
Empreendimentos da Bahia S.A.

• tICORET1
Indilstria Brasileira
Clase 9.
Balas, bombons, bombocados, biscoitos, bolachas, bolos, bolos gelados,
balas de mascar, caramelos, chocolates, cacau, confeitos, crocantes, drops,
doces de leite simples e compostos,
doces de . frutas em conservas pra-

•-

tdé

rttiNgS

.TORAEfACÃO E. MOAGEM

AIRUM,19 LTDAi.
INDUSTRI A

,• BRASIL E ,R4

fM
PARA:

RUA DA INISEPENDE-NCIA

CHAVES •

Classe 41
Café em- grão, moído e em xícaras
Termo n.° 585.969, de 8-4-1963
Mido G. Schaeren e, Co. S.A.
ís'uíça

lIndústria Bratileira
Classe 8
Relógios, de ponto, de las°, bolso e
parede, despertadores e cronômetros
Têrrao n.° 585.970, de 8-4-1963
Mido G. Schaeren 6 Go. S.A.
Suíça

(CAR PEAC

Classe 16
•
Classe 5
Para distinguir: Materiais ara constru- Aço em bruto, aço preparado, aço
ções e decorações: Argamassas, argila, doce, aço para tipos, aço para molas,
areia, azulejos, batentes balaustres, blo- aço instrumental e rápido, especialmencos de cimento, blocos para pavimenta- te trabalhados, bronze, bronze de manção calhas, cimento, cal, cre, chapas em bruto ou parcialmente preparados.
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas. cimento metálico, cobalto em bruto ou
CENA )
chapas para coberturas, caixas d'água. parcialmente trabalhado, couraças, estacaixas de descarga para lixos, edifica- nho em bruto ou parcialmente trabaCiL;se 19
ções premo/dadas, estuque, emulsão de abado, ferro, ferro maleável, lâminas de
Ovos e i.nimais vivo.
base asfaltico, estacas, esquadrias, for- metal, latão em Rilhas limalha:s, magnéClasse 41
Animais abatidos, legumes, frutas, hor- ros, frisos, gesso, grades, janelas, estru sio, metais estampados, niquel, ouro.
luras metálicas para construções, lame papel de estanho. platina, poeira de
taliças, cereais e condimentos
las, de metal, ladrilhos, lambris, luvas zinco, prata, saldas, tungstênio, zinco
Termo n.° 585.977, de 8-4-1963
de junção, !ages, lageotas, material iso-corrugado e zinco em bilhas
Riser Irrigação S.A.
lantes contra frio e calor, manilhas, mas- paradas em massa, esis calda. em conSão Paulo
sas para revestimentos de paredes, ma- servas, em compotas, e em geléias.
deiras para construções mosaicos, pro- doces, doces gelados, doces de amênLAVOURA IRRIGADA
dutos de base asfaltico, produtos para doas, de amendoim, de nozes, de castornar impermeabilizantes as argamas- tanha, e de frutas secas coertos com
`'COLHEITA DOBRADA
sas d ecimento e cal, hidraulica, pedre- chocolates, frutas secas, passadas e
gulho, produtos betuminosos, imermea- cristalizadas, geléias, goma de mascar.
Classes: 6 e 7
bilizantes, liquidos ou sob outras formas pralinés, pastilhas, puxa-puxa pirulitos
Frase de propaganda
para revestimentos e outros usos nas
pudins, panetones, sorvetes, torrões
construções, persianas, placas para patorradas
- firmo n.° 585.978, de 8-4-1963
peças ornamentas de cimenComercial e Empacotadora de Putos vimentação,
Termo n.° 585.989, de 8-4-1963
to ou gesso para tectos e paredes, papel
Agri colas "Cepog Ltda .
para
forrar
casas,
massas
anti-ruidos
Empreendimentos
da Bahia. S.A.
Saci Paulo
para uso nas construções, parquete&
portas, portões, pisos, soleiras para porClOMERCIAL E EMPACOTAM%
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta- ernprterldmentos da Bana
DE PRowros ancotas •
cos, tubos de ventilação, tanques de ci"CEPO(' LTDA.
mento, vigas, vigamentos, vitrés
Classe 33
Classe 50
Nome Comercial
Sinal de propaganda
Empreendimentos em geral
Termo is•° 585 , 979, de 8-4-1963
Termo n° 585.990, de 8-4-63
Lojas "Parkway- Novidades Ltda.
Têrmo n.° 585.984, de 8-4-1963
Ayala, Muller i Cia. L tda .
Waldemar Rodrigues Godinho
São Paulo
Rio Grande do Sul
São Paulo

Termos as. 585.975 à 585.976, de
8-4-1963
Comercial e Empacotadora de Produtos
Agrícolas "Cepog" Ltda
S5o Paulo

t

ES

VOVAMODA
A A
tSao aulo -Capital

Classe 8
Relógiez, de ponto, de ulso, bolso e
Iseesele, skweredorts e ereskeetres

Termo n.° 585.988, de 8-4-1963
Metalúrgica Carpeão Industria e
Comércio Ltda.
Pulo

Classes: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22,
23, 24, 25, 28, 30. 35, 36, 37, 33,
39, 4S e 40
Título

JORNAt DO BUTANTA
,

CI,, sc 32

cidade de São !jornaledit

Una

Paulo

,

O SACt AUTO PEÇAS
Novo Hamb urgo-Et ( do
Rio Grande do Sul.
Classe 2,
Titulo
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Termo a.° 586.001, de 8-4-63
Eneida Freire Bourdette Ferreira
Guanabara -

Termo 11.9 585.995. de 8-4-63
.
585.991, de 8-4-63
Termo
Companhia de Cigarros Souza Cruz Organização Comercial e Industrial
Bração Ltda.
Guanabara
São Paulo

PRORROGA4..-

"C icER o"

B R AÇÃO
Industria

Biesileirw

Si. babou^

Classe 44
Tabaco, fumo em corda ou picado, cl..
garros, cigarrilhas. charutos. cigarrai.
ras, cachimbos, isqueiros e piteiras

" Classe 40

1.1ARDIM ESCOLA
"PINTINHO DE OURO"-

Acolchoados para camas e para móveis, almofadas, aparadores, armários,
balcões para venda, para móveis e
berços, biombos, cabides, cadeiras, camas, canapés, cates, colchões, colchões
, Termo n.° 585.992, de 8-4-63
molas, cómodas, conversadeiras, coCompanhia de Cigarros Souza Cruz de
xins,
&vaus, enxergões, escabelos, esGuanabara
tantes, gabinetes de telefone, guarda
cómoda, guarda-roupa, mesas, mobilias
PRORROCACtie
de sala de jantar, mobilias de quarto,
poltronas, prateleiras, sofás e
4WW:WIA.
sofás-cama estofados
iZlipper
j
Termo ti.• 585.996, -de 8-4-63
NEW
fif
O. Silva Calçados
tgarros
Rio de janeiro
Çtipp
enuabl,
11201

sadd n12 „
,,nneezpi.

Classe 44
Acendedores de cigarros e charutos,
aromanzadores para fumautes; bolsas
para fumo, tabaco e rapé, boquilhas;
cigarros -e chceutos, cachimbos, cigarrilhas, cinzeiros; filtros para piteiras.'
fosforeiras, fumo manufaturado ou no;
Isqueiros; palha para cigarros, piteiras.
ponteiras de cachimbos, porta-charutos
porta-cigarros

HÉRCULES
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 585.997, de 8-4-63
O. Silva Calçados
•
Rio de janeiro
(1)-1008/211G01.1(13...1C
aes,P

Termo n.° 585.993, de 8-4-63
Companhia de Cigarros Souza Cruz
Guanabarr
PRORROGAÇÃO

D LPH
INDUSTRIA

t..

Classe 41

Artigos para fumantes. Cigarreiras.
cinzeiros, cachimbos, carteiras para f
mos, charutos, cigarros. cigarrilha',
filtros par piteiras e ara cigarros, fumos em fólha ou em corda, isqueiro,
piteiras, tubos de cachimba, rapé e
Termo n' 585.994, *de 8-4-63
Companhia de Cigarros Souza Cruz
Guanabara

PRORROGAÇÁO

Classe 36 Artigos da classe
Terno .n.° 585.998, de 8-4-63_
janes Lopes Sampaio
Guanabara
•

JANE SIMONE

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
Artigos da classe

Termo n.° 585.999. de 8-4-63
A. Gonçalves Tecidos & Cia.
Rib de janeiro

CASAS DO CEARÁ
Classes: 23 e 36
Título de estabelecimento

fr

ARI-ZONA
ta0u5 ras WASIL tiRA

1
Classe 44
Para asinalar -e distinguir genericamente os artigos da classe a saber:
Tabaco manufaturado ou não. Artigos
para fumantes, exceto papel

Termo n.° 586.000, de 8-4-63
Camisaria Elegante Ltda.
•
Rio de janeiro

CAMISARIA
ELEGANTE
Classe 36
fitulo de estabelecimento

Título deCias
estabelecimento
3
•
Termo n.° 586.002, de 8-4-63
Eneida Freire Bourdette Ferreira
Guanabara

Classe 33
Insígnia comercial
Temo n 586.003, de 8-4-63
Colorpel — Pintura e. Papel Decorativo
Ltda.
, Sao Paulo

Junho de 1963 2299

•

Tármo n.° 586:005, de 8-4-63j
Pedro Jorge

São Paulo

It
INDU5TRIA'
BRASILEIRA'.. Classe 36
Para distinguir: . Aventais, blusas, Mia
sões, - boinas, botas. babadouros, casa
cor, coletes, capas, chola. cachecol
calçados, chapéus, cintas, combinaçõea
corpinhos, calças, calções, camisas, ca
misetas, camisolas, melas, ceroulas, cal.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos
cueiros, casacão, dominós, echarpes
!LetIdas. galochas, gravatas, gorros, la
queres. luvas. ligas, lenços. leque::
mantós, meias: u3aillota, mantas, mais
drião, malhas. paletós. Pa las. Penimar,
peugas, puloverea, ponches, pelerina§
polainas, pijamas, punhos: robe di
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
'tens,, tailleins, toucas a vestidos
Termo n.° 586.006, de 8-4-63
Fábrica de Massas Alimentícias Maleta
Ltda.
Bahia

(RIVIERA
INDUSTRIA..
BRASILEIRA

COLORAWA
INDUSTRIA
Classe 43
BRASILEIRi
Para distinguir: Aguas gasosas, artifiClasse 25
Para distinguir: Arvores de natal bi., ciais, bebidas espumantes sem álcool,
belos, bolas paar enfeites de árvores gasosas, refrescos, soda, suco de fruta,
xaropes
de natal, carta geográficas, cartões postais, cartazes, displays, desenhos artísUrino n. • 586.007, de 8-443
ticos, desenhos, decalcanania, para te,.
Mecânica Tomai° Ltda.
ciclos, estátuas, estatuetas, estampas,
São Paulo
gravuras, frutas de vidro, tiguras de
ornatos, festões, fotografias, frutas de
(
louça, figuras para enfeites, bolos de
Tà.?d0I0
•
aniversários, batizados, casamentos e
Classe 6
outras quaisquer comemorações, gravuras, imagens, letreiros. manequins, ma- Para distinguir:. Máquinas e partes da

quetcs, obras artísticas, obras de pintura, painéis e cartazes para decorações
e para exposição, projetos, mostruários
de mercadorias diversas e- para propa..
ganda, suportes artísticos para vitrines,
estatuetas para 'adornos e para fins
rtisticos, taboletas-aTermo n, 586.004, de 8-4-63
Colorpel
Pintura e Papel Decorativo
Ltda.
t ao Paulo

COLORPEL
INDUSTRIA
BRASILEIRA
Classe 25
Arvores de natal. bibelts. boias para en-

feites de árvores de natal, cartas geográficas, cartões postais, cartazes, dia-

piava, desenhos artisticos, desenhos decalcomania para tecidos estátuas. estatuetas, estampas, gravuras, frutas de
vidro, figuras de ornatos, festões, fotografias, frutas de louças, figuras para

enfeitar bolos de aniversrios, batizados,
casamentos e outras quaisquer comemorações, gravuras imag ens, letreiros manequins, maquetes, obras artísticas, obras de pintura, painéis e cartazes para decorações e para exposição,
projetos, mostruários de mercadorias
diversas e para propagandm, suportes
artísticos para vitrines, estatuetas para
adornos e para fina artistica.
taboletaa

máquinas para todos 03 fina industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecánk
cas, motores elétricos, alternadores, fera
lamentas e placas para tornos, geram
dores para corredia continua e alteia
nada, plainas, máquinas de furar e centrar tornos mecânicos, prensas mecani•
ma, máquinas amassadeiras, misturado..
mas e distribuidoras de concreto
barro, máquinas compressora*, adqui•
nas adaptadas na construçao e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carreto*
e outros fins industriais, elevadora, má..
quinas desempalhadoras. descascadoras,
ensacadorms, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos, para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras,
veozadoras fruas, politrizes, tranchas,
tesouras mecânicas, tupiaa, máquinas da
abrir chavetas, cnarteletes, ventiladores,
exaustores para forjas bombas centri.
fugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietea,
dettas e turbinas, injetores para cal.
deiras, válvulas e tra nsportadores nu.
tanáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas Doadora, máquinas opera.
trizes, rotativas ou cortadoras para as/.
na, ferro, aço e bronze, máquinas para
inra,strias de Ccidow teares, urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
:madeiras, rolos e roietea, brunidoret
cereais, máquinas para fabricar
ppaar
apel e máquinas para fabricar papel e
máquina de impreado, álamos e
reeeptáados

.
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•;:-Tetnio-‘n,,L,§1.7.t08,•: de • 8:47451 ',' ' `4; •Tchno124.-..2 86.w•ur' de 8-•63 : : ‘ - ierinCi..../a; 586.019; de
'
8-4-61
4,..: : CósuercI4 r-1 avire asa Lidá:• Osmar Amaral
.•
.
-lin:hitt:fia de Vassouras Si,inia • Lída. .
,

Parana,

•

TE Ft. R A N 1:)V A

'

: ..` -Paraná' .

Co

- - • ANO. EIRAOLEIRA
•1
,.•Cla,aselr
Adubos' e , , festilizarités, Para' i lavoura
:
• Têtriio
586;009, de 8-4
dé. Tec:dos • ElástiCo;
a
Godol-Valbei‘i' S.:.1
• -,
São Paulo
••

•

'

merciai
Tavirense

Classes ‘ 1r1,15; •41, 42 ' e ,43
• Titule•GTármá586.014,' de 8.-43
'etámtrdá Aliança - Ltda.:"
,' n-• • 'Parálik

• Santa 'Catarina

•

Têmõ
-586:025, de 8-4-63
Editora Ultima Hdra • S. A.
Guanabara

'•

Cidade ua

._ . .
..
,JridüstriaStrasileírs •
n.
.

' . —
Classe .32
Ci
Para'
Alsaanaques, adenda*.
' -'distinguir:,
Classe 29
VassoUras, . escovã•"'-?oni-iins e esgar anuários, álbuts impressos, boletins, ca•:
- nadfirès: t '•••• '. • ,, . .. talógoa, . edições impreísos, fu'ilietoir lor.•
- Jlitaiir,- livros'-impresscis,
,
Lm.tenno, a.9 gi.6sas,
revistaa,
órgãos de publicações,
-;020,.de,,
8-4,61.. 'Pres
., • Oi kyort , Nithugs & cia, ... '. nados, peças teatrais e cinematográficas.
. ,, .. _Panta. .. Catarina
, - 'programas radoifn1cos e r1.d10-te1evisio.
nadas '
13011cações

‘•

Comercial Aliança
. 41, 42'e ' 43
. ClaSses:tie.11;2. testaknèleeiniento
•

-T'À
•

•

hisfüstO"ràtweirik

Classe .36 •

•-

Tejs ei 6.9 586.026, le 8,4 -63 '
asa das Lonas t-tda'.
•
• Guanabara

•

PRORROGAÇAO

••
Classe 41 ,
•
-Cate moldo e torrae
Oeúa at4'd
Têrmo n•9 586.021, de.
Emílio Borgça
.4- ••.
Class:mi 16:23; -24," 26, 27, 30, 31, 34,
Santa Catarie,:s.
35, 36 e 49
•
Titulo •

Coletivo Indaial
,

Termo n° 586.027, de 8-1-63
Faulhaber
Irmão Limitada
Guanabara
•

' Classe 33
Titulo de estabelecimento

Industria Brasileira

FRORROGAÇA0

Classe 41
Café torrado e moído

Termo n.° 586.022, de 8-4-63
aventais, alpácatas, anáguas, blusas.
Moinho Princeza da Sura Ltda,
. botas, botinas, blusões. boinas, babam
çto0
Santa Catarina
doures, bonés, capacetes, cartolas. wara
puças. , .casacão coletes, capas, chales,
inchecols, calcados, chapéus, cintos,
Çft
cintas, combinações, corpinhos, calças
Cs0)
de senhoras e de crianças, calções, cal.
'Ças. tamisas, camieolas. camisetaa, sue,
BRASILEIRA'
ma, ceroulas, colarinhos, cueiros: salas.
zti
„casacos, chinelos. • •dominós, eCha.rpes:
• fantasias, farda S Pa'ra failitateie"' cole.
fraldas, galochas. ¡ravatas,
' '•
ClasSe' 41
• Mi local de liagerie, laqueias; leques:
Classes: 41, 42, 43. e 44
Milho, larinkirtel,e. .fubá e seus dcriado
ligas, • leaçoS, - . mantós.' meias,
Titulo de estabelecimento
•
sai8s 'Mantas. Mandrião alaritilhai pa-.
,Tênitj86,023, de 84-63
•-f Iet6e.' palae, peafiCori . pulaVer, pelerinas. ' Termo n.° 586.017, de 8 -4-63
Matii(Wa . $. -è.;,;"'Iudilstria e Comércio
Madeireira Serro Verde Ltda.
• peugas, ponches, polainas. pilamas: pu•
São Paulo
'Santa Catarina,
• nhãs. • perneira,- quenortos,m•-..m.aa1os,
• Mbe' de chambre, ,roiipãO., to/rretadás,'
., fiei; saidaS 'de bantra,,saisdalias,,
-'111.4e4S8
• saveaters, shorts, "sunaaa,-, stolas,
es;
'Sena; 'aliCIts, tater.: toucas, turbant
Vilat
._
AKAR
terias.; iMifOrmes e Vestidos
- Indust. r ia.
ínau;t4i,
• -•• Termo. a! 586 011, de 83r61-. Calçados
Ravina
Ltda
•
'••••
,.
,
.
Classe: 4
-Santa Catarina •
gattraç
ão e benefirdamenici- de Madeiras
Pigh9
' Classe 17 •
...Artiiícia'da 'Clame
58018,.'de'
.8 -4-61.
•
rAçiefatósd Cimento Joinvillé Ltda.
T.êrcao n.9 - 586.024, de f(. ;;;M.i
. Santn 'Clitarinn •
Ao'Iara! e Campos 'S; A.... Indástria
Comércio de •Prodatos. Eletr6nicoc:
e Cdmircial
".
•
:
arre: São Paulo
•
zrbSíaii jue =586. .-pt2,.' de
- E1e",g)::Piese.1
Same' Cat'arirtst r
:
_
A
MARAI. E CA-Mpo,s4/A
INDU
:Indústria Brasileira'

Pritice iís „da Serra
INDUSTRIA:-

•.

•

,

• Termo n.9 586.016, de 8-4-63
• Pelicano Chopp Bar Ltda.
Santa Catarina

• Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas eia geral Agasalhos,

s, ..?-

•
•

^Ç fl10i=ês :de 'Transporte,

Classe 23
Tecidos com 'plástico para èfilçados
_
Termo n.,v ;586.010,3-4-63
. n Oscar, Zilbergle"I'd
•

‘B" S

-

Termo
586015de 8-4-63
Empresa diTianSporté Coletivo Indaial
r. Ltda..
,Sátga Catarina

-

•

atulho de 1963

Classes: 9, 11, 36 e 48
Titulo
Tênno n.9$86.028, de 8-4-63
Chafic Leão Felipe
r,‘•
Guanabara

_
..,ffleRROGAÇAO,.

•

Cd" os:
avena Una.
•

1.•

•

„

Dere,

,•;,r,..._

7.-r o6
an. prio is
•
•

• •
-

•

7

asse 16
Má:1.068 ,4e. cimento para. construçõee •
(blocos de concreto vibrado)

STRIA E COMfROQR
PRODUTOS ELETRONIC-0$
"1.

Nome comercial -

-

Clames.: 6, 8,'21 e 38"

.Titulo' de -estabelaaimeate

•

• PREÇO: DO NÚMERO. DE HOJE : Cr$ 4;00.

,

•Classe 36 '
•
Par
a
inguir:Aventais, blusas, blu..
dist
seis, • boinas, bOta
s, babadouros,
'Cers,' Coletes, . capas. &ales, cachecols.
calçados, 'chapéus, cintas,- combinações,
corpinhos, calças. caloes, camisas, ca•
misetas, camisolas: cuelas, ceroulas, calo
.ças de senhoras e' de crianças, colarinhos,"
caelros„ . casacão, dominós, echaraes,
ftaldas, galochas, gravatas. gorros, Ia.
latietas. • luvas, ' ligas, lenços, leques,
•mantos, meias, maillots, mantas. mana
clrião, malhas, paletós, palas, penhoar.
peúgas. puloveres, , /3onches, pelerbms,
pampas, punhos, robe de
•hatubre, sobretudos, suspensórios, soa..
cens.: tailleurs. toucas s vestidos

•.'

