5 E C . Â O II I
ANO XXI — N.° 134

DEPARTAMENTO NACiONAL
A PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 11 de julho de 1963
ta da 343.• reunião da C. C. A, P.,
instituída pala Portaria número 52,
de 24-6-1954.

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 1963

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL

Reconsideração de Despacho,
Cia. 'de Cigarros Sinimbú — recorrendo do despacho que indefriu o
tôrrno 331.219 — Marca: Monte
Cano.
Tendo em vista o recurso interposto • considerando o parecer de Divisão Jurídica, resolvo reconsiderar o
despacho que indeferiu o presente pedido, para efeito de conceder ci2 registro requerido.
Hermanny Indústria e Comércio
Hic Ltda. — no pedido de receareideração do despacho de deferimento
do termo 390.808 — marca: Guri —
de: Manufatura de Artigos Hidráulicos Guri Limitada.

de registros de água quente • fria .--.
Requerente — Artefatos de Metal
Deca S. A.
Privilégio de Invenção Indeferido
N.° 106.518 — Aperfeiçoamentos
em ou relativos a fabricação de pai.
neis de argamassa — Requerente: —
Belirock Gypsun Industries Litnited,
Exigéncias

Rio, 11 de julho ds 1963
Aos quatro dias do ' mês de julho
e 1963, ae quatorze horas, na GaNotificação. É convidado Painete da Diretor da Divisão de Mor- matec — Patentes Marcae e Mandaas, reuniu-se a Comissão de Claesi- tos Técnicos e Comerciais Sociedade
N.° 88.044 — Donato d'Apolito —
'cação de.Artigos • Produtos, sob a Anônima, a comparecer a êste Decumpra a exigência.
'residência do senhor Geraldo Sa- partemento a fim de tomar conheci.
N.° 91.816 — Cia. Brasileira de
'rara, que reassume as funções de mento do pedido de cancelamento exlVfaterial
Ferroviário Cobrasma —
•rde se afastara . por . motivo de do, buicio — na patente da número
Cumpra a exigência.
nça., Aberta a sessão foi lida e 4.371, modelo industrial para: —
provada a ata da sessão anterior.. nOvo modelo de vergalhão para arN.° 93.385 — João Ernenesio Pinseguir o senhor Roberto Vetter, mação de concreto requerido pela
to — Cumpr sa exigência.
residente-Substituto, propôs e foi Sociedade Siderúrgica Barra. Mansa
N.° 105.332 — Auto Union G.
M. B. H. — Cumpra a •xigenei*.
ceito por unanimidade, fizesse cont- S. A., nos tèrmos do artigo 80, paráar em ata um voto de regozijo, pelo grafo único do código, (prazo de
N.° 114.511 — Aletso S. A. Me.
estabelecimento de seu presidente, sessenta dias) — para apresentar sua
terial Ferroviário, Indústria, Comér4enhor Gcraldo Saboya, tendo o ima- defesa.
cio e Importação — Cumpra a exiuo agradecido com satisfação. A eeConsiderando colidente a marca de g8ncia.
-uir pateou-se a conferência dos verterceiro apontada, que além de ter
.Reconaideração de Despacho
N.° 115.425 — Eduardo Nieolas
artes referentes a -letra "C", de "Croo mesmo nome, também abrange ar- Seibert — Cumpri a exigência.
ire" (agulha, de madeira para —)
Maria Munari Bazzon — recorren- tigos incluídos na mesma classe; reN.° 117.261 — Alembert Tedeschl
(ficha 3.236) a "cubos de veículos" do do despacho que indeferiu o ter- considero o despacho que deferiu o
( ficha 3.266 ) . Quanto ao verbete mo 62.738 — privilégio de invenção presente pedido, pare afinal indeferi. to — Cumpra a exigência.
N.° 117.953 — Nathan — Fried"'cristão de natação" que lie achava para: Nervo processo de fabricação e lo de acôrdo com h -disposto no artiCumpra a exigência.
man
-m suspenso, resolveu a C. C. A. P. montagem de quebra-luzes e congê- go 95 número 17 do Código.
ame seja excluído por falta de rafe- nere..
Expediente da Seção de Interferénca
ameias. Ficou em suspenso o verbeExpediente do Diretor da Divisão
•
Tendo
em
vista
o
recurso
interte "dica", dependendo do termo n.°
de Privilégio de Invenção
Rio, 11 de julho de 1963
péisto,
e
considerando
o
nôvo
exame
402.406. Dado ao adiantado da ho•
Notificação
ra e não havendo processo em pauta, técnico, reconsidero o despacho que
Rio, 11 de julho de 1963
o senhor , Presidente deu por encer- indeferiu o presente pedido, para
Urna
vez
decorrido
o prazo de reNotificação
rada a sessão, marcando a próxima efeito de ocnceder a patente requericurso previsto pelo artigo 14 da Lei
da.
para o dia 10 de julho de 1963, li.
Uma vez decorrido o prazo de re- n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez
vrando, eu, Domingos Ankelo da
curso previsto pelo artigo 14 da Lei dias — para eventuais juntadas de
Tármo n.° 127.455 —
Quadros Sá, secretário da Comissão, de invenção: Aparelho automático n.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez recursos, e do mesmo não se tendo
esta ata que vai por todos os pre- para ligar o desligar ferroe elétricos dias — para eventuais juntadas do valido nenhum interessado, ficam nosentes assinada,
em geral — da Rolim Pereira da recursos, e do mesmo não se tendo tificados 'os requerentes abaixo. menvalido nenhum intercalado, ficam no- cionados a comparecer a êste Deparase.) Geraldo Saboya — Burrico Roea.
tificados si requerentes abaixo men- tamento a fixa de efetuarem o pagaCondida Murios Pinto'— Ouvia Marri-officio,
na forma da
Reconsidero
ques dos Santos — Nelly Valioso dos lei, o despacho que deferiu o presen- cionados a ~parecer a èste Depar- mento da taxa final concernente a
tamento a fim de efetuarem o paga- expedição dos respectivos certificados
Santos.
te pedido para efeito de voltar o mento da taxa final concernente
dentre do ;Caso de sessenta dias. —
para
colheexame,
processo
a
nervo
Ria, 11 de' julho de 1968
expedição dos respectivas certificados
cimento da oposição apresentada den- dentro do prazo de sessenta dias — na forma do parágrafo único do arDacia5es do Sr. Ministro
tro do prazo. Republicado por ter na forma do parágrafo único do ar- tigo 134 do Código da Propriedade
Maria Isabel Elia' Bismarck — no saído com incorreção* no Boletim do tigo 134 do C6digo da Propriedade IndKatrial.
Marcas
Deferida.
pedido de restauração, por equidade, dia 4 de julho de 1963.
Indústrial.
da patente de números 44 163 —
Expediente do Diretor Geral
Tálamo:
Privilégio de Invenção Deferidos
privilégio de invenção para — Aperfeiçoamentos introduzidos em solado
N.°
186.776 — Stibin — 'classe: 11
Téraros:
Rio. 11 de julho de 1963
— de Laboratórios Raul Leite S. R.
removível para calçados.
N.° 106.232 — Guia de translação
O Sr. Ministro exarou o seguinte
N.° 188.361 — Lupex — cl. 1 —
.
Diversos
para -fios múltiplos — Requerente: De Fabenfabriken Bayer.
derpacho:
Monsanto
Chemical
Company.
Aprovo o parecer.
N.° 221.828 — Protax — cl. 1 —
Têrrno n.° 169.578 — Indústria
N.° 114.203 — Vigas protendidee de: Protex Gesellschaft MtIller ea
Farmacêutica Philua do Brasil LimiEm 10 de junho de 1963.
tada — Torno sem efeito o despacho e processo de sua fabricação — Re- Mit — Beschrankter Haftung.
Ase. Mauro 'Sanes __ Ministro da que mandou arquivar o presente pe- querente: Antonio Brandestino.
N.° 229.716 — Syrnpatol
á — de: C. H. Boehringer Sohn:
Incitivtr'a e Comércio.
dido, por equívoco, como sugere o
élo
de
Utilidade
Deferido
Mg ,d O Sr. Consultor Jurídico, no seu Diretor da Divisão de Marcas —
N.° 230.539 — Voigtlander . — Proe
parecer, negou provimento ao recurso Aguarde-se solução do termo 169.558
N.° 11)0 155 — NCivo modelo de minent Kamera — Classe 8 — das
Interposto a fls. 37.
botão, diferenciador ou identificador Volgtlander Aktiengselleehaft.
• 169.562.
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As Répartições Públicas
idevêrão- remeter o êxpediente
'destinado à publicação rios
jornais, diáriamente, até às
45 horas, exceto aos sábados,
'imitido deverão fazê-lo até às
11,20 horas.
reclinações pertinentes á ' UM léria retribuída, nos
casos de erros ou omissões, deve'rãe ser formuladas por es• arilo, á Seçãn de Redação, das
9 ás /7,30 horas,- no máximo
ele 72 horas após a sarda dos
órgãos oficiais.
originais .deverão ser
dactilografados e autenticadas,
ressalvadas, por quem de di•
reito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, 'que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-io tomar, em qualquer ; época, por seis meses ou'um ano.
As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio,
Para facilitar aos assinantes
a ver:Zikação do prazo de validade de suas assinalaras, na

Julho de.1963
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FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e interior:
600,00 Semestre . . . Cr$
Semestre • • • Cr$
.450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 900.00
Ano
Exterior:
Exterior:
Cr 1.300,00 Ano
Cr$ 1.00000
Ano
parte superieir do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

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

Marcas Indeferidas
N.0 269.131 - Sedalmerck - cl.' N.° 399.286 - Purgantol - el.
de: Emanuel Merck _Offene 2 - de: Laboratório de Produtos
3
N. 391.508 - Ibérica, classe 40, de
Químicos e Veterinários Vigor Ltda. Ibérica móveis e decorações Ltda.
Handelsgesellschsft.
N.° 290.68 7- Gongá - cl. 46,
N. 391.939 - Copa do Mundo,.
N.° 399.304 - Espro - ci. 11
de Gilson Lavra Monteiro Moço.
- de: Espro S. A. Industrial de classe 42. de Faria 6 Rache.
N.° 391.328 - Calorex - el. 8 Aço e-Ferro.
N. 398.958 - Santa Cruz, classe 8,
-.' de: Alumínio do Brasil S. A.
de Eletrotécnica Santa Cruz Ltda.
•
399.353 - Da Trappa - el.
N. 399.255 "J", classe 36, de CalN.° 391.411 - Grauna - ci. 41 42NP
- de: Jean Lacombe & Cia. çados J. Ltda.
de: Laticínios Nobreza Ltda.
Ltda.
N. 399.258 - T. P., classe 8. de
N.° 393.089 - Taquara - cl.
NP 399.366 - Forum Econômico Eletrônica Papo Ltda.
40 - de: Indústria de Móveis TaN. 199.271 - Iracema. classe 32
- cl. 12 - de: José Godoy Castro.
quara Ltda.
de, Alice Walkyria Alves dos Santos.
N.° 398.941 - La Cumparsita -Presa d. Propaganda Deferida
el. 41 - de Churrascaria La CumExigências
N.°
393.413 --L Us-Med do Brasil
peralta Limitada.
N.
233.195
- Cassella Farbwerke.
Utilidades
•
Serviçoa
Medicina
no
• •N.° 398.932 - Amendoeira -el. 47 - de Agência de Represen- Brasil. --Á Classe: 3 - Requerente: - Preste esclarecimentos.
N. 238.533 - Léo Werke - G.
Us-Med - do Brasil S. A. IndústaçOes Amendoeira S. A.
Prove o alegado.
N.° 399.000 - TGC - cl. 23.- trias Farmacêuticas, de acórdo com M. B. H.
N. 399.275 - Rheinstahl Honomag
o artigo 121 do adtgo,
de Textil Gabriel Celfat S. A.
- Aktingaellscjaft. - Cumpra a criN.° 399.001 - Café Aspirante Insígnia Comercial Deferida
el. 41 - de Alvino Pereira Batista.
N. 399.236 - E:timbra. classe 33,
. Diversos
NP 399.002 - Rosina - cl. 8 - de &timbra Expansap. Imobiliária Brade Casa Rosina de Eletricidade Li- sileira S.A. - De acôrdo com o arN. 230.218 - P. Beiersdorf F, Co.
G. - Aguarde-se.
mitada.
tigo 114, do Código.
' N. 230.537 - Voigtlander Aktien1k1P 399.037 - Gafanhoto - cl.
Estabelecimento
Deferidos
gsellschaft - Aguarde-se
2 - de St. John Dei Rey Mining Título de
N. 237.273 - Deutche Eclelstahlwer
Company, Limited
N. 398.940 - Churrascaria La
NP 399.159 - Editora Musical O. Cumparsita. classes 41, 42, 43 e 44, de ke A. G. - Aguarde-se.
N. 269.130 - Emanuel Merck AifeB. A. - ci. 32 - de Roberto Co- Churrascaria La Cumpariita Ltda. ( clima Côrte Real, em exclusão da De actirdo com o artigo 117, a. • 1, do ne Nandelzgeselischaft. - Aguarde-se.
N. 397.016 - Laboratórios Farmamúsicas impressas.
Código.
cêuticos Vicente Arnto-Usaforma SocieN.° 399.183 - Tesoureiro - el.
N. 399.237 - Eximbra Expansão
41 - de: Maria de Lourdes Leitão Imobiliária Brasileira, classe 33, de dade Anônima. - Aguarde-se.
N..397.236 - Gráfica Atlas Ltda.
da Cunha França.
Eximbra Expansão Imobiliária atai/N.° 399.186 - Scal - el. 16 - leira ,S.A. - De acôrdo • com o ar- - 'Aguarde-se.
N. 399.193 - Cerrocerias Ham, de: Scal Rio Indústria e Comércio tigo 117, n.• 1, do Código.
berguésa Ltda. - Aguarde-se.
de Artigos Rurais S. A.
N. 399.305 - Chinchila, classes 12,
B:opechente da Saca° de Pesquisas
N.°399.245 - Três Lidos - el. 13, 23, 24. 35, 36 e 37, requerente Chin37 - de: Brasital S. A. para a In- chila - Peles e modas Ltda. - De
Era 11 de turbo de 1963
dústria e o Comercio.
acôrdo com o • artigo 117. 11.9 1. do
Notificaçáo
NP 399.253 -- Visão - el. 21 - Código.
•
Uma vez decorrido o prazo de rede: Visão Auto Mecânica • FunilaN. 299.362 - Foto Studio Astrolán- • é so previsto
pelo art. 14 da Lei
•
ria Limitada.
cl. dia, classes 8 e 33. de qloretan ja- Zr4.048 de 29 de dezembro de 1961
N.^ 399.254 - De Latorre
plassu Mala. - De aco-clo com o ar- •
<4 . ?.
para eventuais Juntadas
41 - dr: Frigorifico De Latorre Litigo 117, *.• 1, do Código.
I de recursos, e do mesmo não se tendo
"
10 it da

As Repartições Públicas
cingir-se-4 às assinaturas _
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e às.
em qualquer época,
pelos órgéios competentes.
- A 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 das órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assitratara.
- 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, acresci.
do, de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.
valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento
a fim, de efetuarcm o pagamento da
taxa final concernente a expedição dos
respectivos certificados dentro do prazo
de sessenta dias na forma do parágrafo
único do art. l34 do Código da Pro.
.prie,dade Industrial.
Marcas Deferidas
Termos:
Tequila, classe 45, cie
N. 380.424
Comercial Industrial
Bozzano S.A.
e Importadora.
N. 380.479 • Topázio. classe 26,
de Lojas Topázio 'Viáveis Ltda., cosa
exclusSo de mohdras para quadros e
anéis para dentição.
N. 408.791 - Luzomar, classe 30,
de de Rodoviário Luzomar Ltda.
Frase de Propaganda Deferida

N. 372.260 - Flores & jardins. de.
corações para você - Flores. classes
33 e 45, de Alfr:d, Júlia AP rile • - De
acórdo cosa o artigo 121, de Código.,
1'
InsigntaComercial Deferida
N. 408.675 - Lavignac., classes 32
e 33 - Dulce Fonseca Dias Pinto. De acterdo com o artigo 119. do C6digo.
Titulo de Estabelecimento Deferido
N.- 404:243 - Estância Lago Sereno, classes 33. 41, 42 e 13. de San.
tiago Nibardo Navarro Jorge. - De
acôrdo com o artigo 117. o.' 1, do
Código, nas classes 33, 41. 42 e 43,
e com exclusão das expressões e outro*
locais.
Diversos
N. 381.157 - Auto Pasto Pinheiros
Ltda. - Prossiga-se coava ~In 'ha
classe 33.
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•
N. 426.1)81- - Bhico TmportadOrit
N. 427.275 - Expresso.
e Exportadora Ltda. - Cumpra a Ltda.` - _Cumpra a exigência,
exigência.
14.
N. 427.2/7 - perfumaria Lopes
N426.986 - Comércio Indústria indústria -e 02121érCIO S.A. - CumImporei S.A. - Cumpra a exigia- pra exigência.
cia.
N. 427.281 - Aluisio Tavares.
N. 426.997 - "Indobras" - InIndústria .Virgaio Gardini S. A. dustrial Exportadora e Importadora Cumpra a exigência.
N. 427.282. - Egulbras Equipa- no pedido de alteração da nome Ltda. - Cumpra a exigência.
Ns 426.998 - 426.999 - Radio mento, Brasileiros para Veículos
das patentes de números 772 - moLtda. - Regularize o pedido. -r
UI° de utilidade - 51.084 -. tnaL Record S.A. - Cumpra a exigência. Cumpra a exigência.
N.
427.047
Magnata
Pechincha
délo de utilidade - Arquivem-se os
N. 427.287 - Francisco Hofraann.,
- Cumpra a existindo,. 1
pedidos de alteração de nome e trans- Ltda.
N. 427.058 - Indústria de Para- - Cumpra a exigancia.
N. 427.283 - The Greyhound
ferências, por falta de cumprimento fusos Ltda. - Cumpra a exigência.
das exigências.
N. 427.061 - Distribuidora de Be- Corporaticrn. - Cumpra a exigancia.,
bidas Indianópolis Ltda. - Cumpra
N. 421.205 - União Cerealista Dia
Exigé'neia
a exigência.
portadora Ltda. - Cumpra a exfN. 127.062 - Distribuidora de Be- gancia.
Baker Perkins Molins .do Brasil S.
Eapodiente da Seção de Transferência
N. 427.301 - Falhe Mal4amad.0
A. Indústria e Comércio - 'no pedi- bidas Indlanópolis Ltda. - Campa
e Licença
a
exigência.
Vieras. - Cumpra a exigência.
do de alteração de nome da patente
Na 427.068 - Lauzinho Cuque. -a
N. 427.304 - Padaria Liberdade
número 61.293 - Privilégio de in- Cumpra a exigência. Rio, 11 de julho de 1963.
Ltda. - Cumpra a exigência..
venção - Mantenho a exigência.
N.
427.084
Modas
Lucirene
Ltda
N.9 .427.308 - 427.309 - Musselina
Erploraçio de Contrato de patente.
-"Cumpra a exigência.
Indústria e Comércio S.A. - CumExpediente da Seedo de Exame
N.
427.005
Empresas
de
Transpra
a exigência.
Formal de Marees
Union Ccrbide do Brasil S. A. portes Tubi Lbda. - Cumpra a exi14•9 427.310 - Indústria Farmacêu•
pede para ser anotada na patente ci.,11 de julho de 1963
gência.
tica Endochimica S.A: - Cumpra
mero 62.597 - privilégio de invenN. 427.070 a- Panificadora Oporia exigência,
Exigéneías
ção - o contrato - Averbe-se o
14. 9 427.313 - Expresso Orion SeiLtda. - Cumpra a exigência.
contrato de exploração.
Térmos:
N. 427.972 - S.G. Investimentos dedada Limitada - Cumpra a exiImobiliários Ltda. - Cumpra a exi- gência.
Tranateré'ncia e - Alteração do
N. 423.733 - Confecções "nareatila gência.
.
Dantim Fome-.
N. 427.314
Cumpra
a
exigência.
nome de Titular de Proceasos
Ltda.
N: 427.073 - Farznedicals Comér- cimento Industriais e Comerciais LiN. 424.340 - S.A. Indústrias net-- cio e Indústria de Produtos Guina= mitada - Regularize o pedido. Cama
Bicicletas Monark S. A. - pede na:as F. Matarazzo. - Cumpra a
pra exigência.
aos Ltda. - Cumpra a exigência.
para ser anotada na patente de nú- exigêucia.
N.9 427.316 - Café Indaia Ltda.
N. 427.054 - Sociedade de Esta14. 42.5.048 - Comércio e Regre- doe Técnicos de Aplicação Setes Lida - Cumpra a exigência.
mero 4.026 - modélo de utilidade
14.9 427.317 - Decio Fortes & Cia.
- a alteração do nome da titular sentaçaes Continental Ltda. - Cum- - Cumpra a exigência.
pra a exigência.
- Anote-se e ' alteração de nome.
N. 427.089 - Ambrósio & Pazoido Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 425.263 - Indústria e Comado Lida, - Prossiga-se na classe 8 N.9 427.323 - Casa dó Biscoito Li'Bicicletas Monark S. A. - pode
mitada - Cumpra a exigência.
para ser anotada na patente de nú- de Doces Santa Pé- Ltda. - Cumpra Preste esclarecimentos.
.a exigencia.
N. 427.090 - Paula da Mota Carmero , 37.256 - privilégio de invenNa. 427.334 - 427.335 - 427.443
N 425.660 - Laboratório 1Farma- Cumpra a exigência.
427.337
427.338 - 427.339
--- alteração do nora* da titular cautico Efedril S.A. - Cumpra a gueira.
N. 427.093 - "Let." Linhas Mata- -427.340
-427.3 i4 - 427.342 -14,
• - Anote-sa a alteração d. nome.
exigência.
cas de Tratores Ltda. - Cumpra a 427.343 -- 427.344
- 327.345 - UsiN. 425.756 - Salomão Walswol exigência.
Gebruder Jungahna Aktierigea- - Cumpra a exigência.
nas Siderúrgicas de Minas Gemia
N.
427.168
Igreja
Assembléia
de
selchaft - transferência parcial na
N. 426.421 -- Café Solúvel do Deus em Cabo Frio - Cumpra a exi- S.A. - Cumpra a exigência.
N.9 427.348 - Ripal Ltda. -Indúspatente da número 61.360 - Privi- Brasil S.A. - Cumpra a exigência. gência.
tria e Comércio - Cumpra a exiN. 426.424 - Deoi O. Casella. légio de invertei° - Anote-ae a transN. 427.235 - Usinas Siderúrgicas gência.
Cumpra a exigência.
de Minas gerais s..A. - Cumpra a
ferência parcial.
14.9 427.350 - Belauto S.A, - Importadara e Comercial - Cumpra a
N. 426.700 - Laboratório Climax exigência.
SOciete dez Usine. Chimiquea 12118N.
427.236
Indústria
de
Saboneexigência. Regularize o pedido. .
na Poulenc - pede para ser anotada S.A. - cumpra a exigência.
tes e Perfumarias Memphls Ltda. N.9 427.352 - S. Teodoro SI Cia.
N. 428.723 - Cia. de Cigarros Cumpra a exigência.
na patente número 61.713 - priviLtda.
- Cumpra a ongência. Reexigência.
a
Souza
Cruz.
Cumpra
N.
427.242
Recife-Diesel
Ltda.
légio de invenção - alteração do nogularize o pedido.
Na. 428.758 - 428.759 - E.I. Da
exigência.
me da titular - Anote-se • altera- Pont de Nemours And . Company. - - Cumpra Ft
N.9 427.356 - Acro Metal Ltda. N. 427.243 - Hotel Miam! S.A. Cumpra a exigência.
,
ção de nome.
Cumpra a exigência.
Cumpra
a
exigência.
14.9 427.359 - Replast RevendedoN..426.764 - Moinho Santa Clara
N. 427.244- Dráaavista Ltda. - ra e Aplicadora de Plásticos Ltda. Uniria Carbido Corporation - pe- S.A.
- Cumpra a exigência.
Cumpra
a
'exigências.
de para ser anotada na patente de
Cumpra a exigência.
N. 426.767 - Brasmetal S.A. _N. 427.247 - Tracol Tratores
14. 9 427.360 - Depósito de Matenúmero 61.889 - Privilégio de in- Laminação de Ferro e Metais. Consertos
Ltda.
Cumpra
a
exiriais para Construções Jagutwe Ltda.
venção a alteração do nome da titu- Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N. 426.768 - Ordem das Profis- gência.
lar - Anotc-se a alteração de nome.
N. 427.248 - Imex S.A. (Impor14. 9 427.361 - Hoshino & Hoshino'
.
sões.
- Cumpra a exigência.
Societe de sUsines Chimiques Rh8tação e Exportação). - Cumpra a Ltda. - Cumpra as duas exigências.
no Poulenc , - pede para ser anotaexigência.
Na. 426.769 - 426.770 Ns. 427.362 - 427.363 -- 427.364
N. 427.249 - João Walter Eckard
da na patente número 61.922 - pritrina Gasparle,n S.A. - Cumpra a Frita Pearia. -- Cumpra a exigên- - 427.365 - Hoshino & Hosrano Livilégio de invenção, a alteração do exigência.
mitada
- Cumpra' a exgiência.
nome da titular - Anote-ae a altera426.771 - 426.772 - 4205.783 cia.
N.9 427.367 - Emprêsa de Conibudi
N.
427.250
Laboratoirá
Robert
ção de nome.
- 420.784 - "Solorrico" S.A. In- & Carriere. - Cumpra a exigência Santo Antonio Ltda. - emacei as
dústria e Comércio. - Cumpra
• a N. 427.251 - Loboratoires 'Robert duas exigências.
..
Parke, Davis it Company - trans- exigência.
N. 427.369 - Bar e Lanches Flor
Coariam. - Cumpra a exigência.
ferência para seu nome da patente
N. 426.773 - Norodiesel S.A. Dis- & N. 427,259
Maison Giza Ltda. de Carandé Ltda. - Cumpra as duai
de
Velculos.
número 62.102 - privilegio de ia- tribuidora Noroestina
exigências.
- Cumpra a exigência.
14.9 427.370 -.. Representações Nu- Anote-se •a transferência. - Cumpra a exigência.
Produtos Italit Ltda.
N. 427.233
,N, 426.777 - American Glass do - Apresente novos exem plares de- mar Ltda.. - Cumpra as duns ext.
Brasil, Indústria e Comércio Ltda. clarando os' artigos de acÔrdo com a gazic.las.
Cornifato Narion,Ve per L'Ene.kie
clame pedida. -a Cumpra a exigên- - 14. 9 427.372 - 'nona Kineses Ria
- Cumpra a exigência.
Nuclear.,
-• Prossiga-se como acima proposto.
N. 428.704 - Rip. Representações cia.
Cumpra a exigência.
N. 427.25a - indústria de Camisas 14.9 427.375
Transferência "para seu nome da Industriais Paulistas Ltda. - Cum- Antonio Ferreira 2..
a exigência.
Almaante Ltda. - Cumpra a cai- Cumpra as. duas
patente número, 62.146 - privilégio pra
exigências.
N. 426.795 - Jorge pacheoo. - gania.
N.9 427.362 , - Aero Metal Ltda.
Anote-se , a transferên- Cumpra a exigência.
de invenção
N. 427.258 - Malson Gize Ltda. Cumpra s a exigência'.
•
cia.
•
.
• N. 428.707 - 496.798 - Casa Bar- - Cumpra a exigência.
14. 9 427.389 - Estabelecimento Grã.
•
bosa Freitas de Tecidas Ltda. Na. 427.262 - 427.268- "Bicam" fico Riesan
Routicl Nela - transferMela pa- -Cumpra
Ltda.
Cumpra
a
eal..
exigência.
Comértio Me- dada.
ra sei, nome da patente de mimar*
N. 426.849 - Matai:leal Produtos - Braell Indústria 'e .
62.162 - privilégaa de invenção - Quitnicas e Farmacautioos Ltda. - tro Metalúrgica Ltda..' - Cumpra a
14. 9 427.392
Importadora Nacca.
cai gen eia.
Anote-s, a transferência.
Cumpra a exigência.
N. 427.280 - importadora e Ex- che Ltda. - Cumpra a exigência. •
N.9 427.397 - Sociedade Imobiliá- Na,436.944 - • 496.ffl -- 426.948 portadora Maria S.A. - Cumpra a
• Monsanto Charnical Company ria 'Recanto dos Lagoa Ltda. -L Cumtransferência 'ipara seu nome da paz - 426.947 - 426.948- 428.910- ex.izancia.
N. 427.207 - Usina sao Francisco pra ea dusa exigências.
- 426.955 - 426.959 - Ratente número 62.178 privilégio de 42B.954
N.9 427.397 - Premiar Imóveis Lá.
de Quilombo S.A. a- Cumpra a exicionei
S.A.
Transportes
Comércio
e
invenção - Anote-se e transferência. Representações. - Cumpra a exi- gência.
/lanada, - Cumpra a exigência.
N.9 427.399 - "Leda" Pavimenta.',
N. 427.270 - Recuperadora de MoRhone Pouleuc S. A. - pede pa- gência.'•
N. 426.950 . - Macl Propaganda tores "Pad:nan a Ltda. - Cumpra a doma - Aterros e Desaferroiti Urda.
ra ser anotada na patente' de Minefada - Prossiga-se como Propostafi
exiaancia.
S.A. - Cumpra a exigência.
ro 62.319 privilégio- de invenção
14s. 427.272 - 437.273 - 427.374 Cumpra a exigência.
N. 426.977 - Produtos - Quimizas
á alteração do nome - Anote-se . a GUazalaY S.A. - Cumpra a Magen- - Fiação . de Lã afastar Ltda. - Na 427.400 - Bar e Lanchas Timai
birat Ltda. - Cumpra a mita:sia:
• alterai:ao de nome.
•
Curtipra-se exigéacia.
eia..
N. 331.171 - Pasto Sul América
Ltda. - Prossiga-se corno titilo na
classe . 33.
N. 381.181 - Auto Pasto Tietê Licitada. - Prossiga-se corno titulo nas
siasses 33 e 47.
N.° 381.362 - Ilidreletron, Instala '
ibes Hidráulicas e Elétricas Ltda. Prossiga-se como Utulo na classe 33.
N. 381.442 - Brasiluza S.A. Importaçao e Representações. - Prossiga-se cano CM° na classe 33.
N. 381.632 - Eendlieirn 6 Spiel- Prors,ga-se corno titulo no
classe 33.

Ignazio Terrana - transferência
parcial na patente de número 62.450,
privilégio. de invenção - Anote-se a
transferência parcial como indicado.
.
'Diversos

•.
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N.9 427.402 - Santos Turismo Representações Ltda. - Cumpra a e yigência.
N. 427.403 - Monlac InatalaMs
Industriais Cumixa a caigência:
1l.9 427.404 - Luiz Moreno Moreno
- Cumpra a exigência.
N. 427.405 - Pavimentado ra Lozankret Ltda. - Cumpra as duas
exigências.
NP 427.406 - Pavimenta,dora Lozankret Ltda. - Cumpra as duas
exigências.
N. 427.414 - Bebete Modas Ltda.
- Cumpra a exigência.
N.9 427.415 - Indústrias Zillo Ltda.
- Cumpra a exigência.
N. 427.416 - S.A. Paulista Representações de Máquinas - Cumpra a exigência.
N.9 427.417 - Grafite e Eletrodos
Industriais - "Grafieletro" S.A. Prossiga-sé como proposto. Cumpra
a exigência.
N. 427.418 - Grafite e Eletrodos
Industriais "Grafieletro" s S.A. Cumpra as duas exigências.
N.9 427.419 - Grafite e Eletrodos
Industriais "Grafieletro" S.A. Prossiga-se como proposto. Cumpra
a exigência.
Ns. 427.420 - 427.421 - 427.422
- Grafite e Eletrodos Industriais
"Grafieletro"S.A. - Cumpra a exigência.
• N.9 427.426 - Premiar Indústria e
Comércio de Brindes Ltda. - Proshiga-se como proposto. Cumpra a
exigência.
NP 427.427 - Premier Indústria e
Comércio de Brindes Ltda. - Pros• siga-se como proposto. Cumpra a
exigência.
N9 427.428 - Produtos Alimentícios Caraguá Ltda. - Cumpra a exigênoia.
N. 427.430 - A. Maluf - Cumpra
a exigência.
N9 427.443 - Laboratório Grintelimel Ltda. - Cumpra a exigência.
N.9 427.464 - Campanha BraalleiFe, de -Educação - Cumpra as duas
exigências.
N. 427.46.5 - Adalmir da Silva
torreio. - Cumpra a exigência.
N. 427.466 - Indústrias Químicas
Seleto Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 427.472 - 427.473 - Deltrac
,- Indústria e Comércio Peças Tratores Ltala, 7- Cumpra a exigência.
N. 427.481 - Antenas Hiag Ltda.
- Cumpra as duas exigências.
N. 427.485 - P. Viana &
Indústria e Comércio Ltda. - Cumpra exigência,
N.9 427.486 - Renovadora Rex Comércio e Indústria de Pneus Ltda.
- Cumpra a exigência.
N. 427.488 - Clube da imprensa
Brasileira - Cumpra a exigência.
N.9 427.494 - Serrim) do Brasil S.A.
(Indústria e Comércio de Máquinas)
_ prossiga-se série "as máquinas
Centrifugas pa. lavratório inclusive
pa, separação de plasma sanguíneo"
kl. 8). Cumpra a exgiêncla
N. 427.495 - G. R. Viana Cumpra a exigência.
• N. 427.509 - Comércio e Indústria Clearasite Ltda. - Cumpra a
exigência.
•
Ns. 427.510 - 427.511 - 427.512
.- indústria de Bebidas Calmam Limitada. - cumpra a exigência:
N. 427.515 - Carlos Alberto Cardoso Pinheiro - Cumpra a exigência.
N. 427.516 - 427.517 - Ernesto
y'rederiCo de Sales Cunha - Cumpra
Is duas exigências.
N.9 427.518 - bmir Caldeira Cumpra a exigência.
N.9 427.519 - Plastibrás - Sociedade de Estudos para o Desenvolvimento da Indústria de PlastificanJes Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 427.520 - 427.521 - 427.5e2
Plastibrás - Sociedade de ,Satupara o Desenvolvimento da Instig a de Plastificantea Ltda. •
ra a exigência.
/e.9 427.50 - Fernando Vaz & Ceia.
1411. - ownfrea extgaimia.
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•
N. 427.527 - Yoshio Matsumoto
- Cumpra as duas exigências.
NP 42‘.528 - 427.529 - João N.
Frazão & Cia. - Cumpri a caigènoia.
N.9 427.530 - Associação Cisterciense Nossa Senhora de Fát: r.Ja, Cumpra a exigência.
N.9 427.531 Associapa CaterMansa Nossa Senhora de Fátima Cumpra as duas exigências.
Na. 427.533 -- 427.531 - Companhia Brasileira de Novidades Doceiras. - Cumpra a exigência.
N.9 427.539 - Yoshio Matsumoto
- Cumpra as duas exigências.
N. 427.541 - João N. Frazão &
Cia. - Cumpra a exigência.
N. 427.542 - Cia. Piratininga de
Empreendimentos Financeiros e Partibipações - Cumpra a exigência.
N.9 427.543 - Yoshio Matsumoto
- Cumpea a exigência.
N.9 427.544 - Cia. Piratininga de
Empreendimentos Financeiros e Participações - Cumpra a exigência.
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N. 427.610 - Naufal S.A. ImporNs. 427.546 - 427.548 - Cirnbra
Companhia Industrial Minas Brasil. taça() e Comércio - Cumpra a esti,
genta.
- Cumpra a exigencia.
N. 427.615 - Refratários IsàanN.9 427.551 - C. Anibal .Branco
tes S.A. - Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
•
N.9 427.617 - Magnesita S.A. N. 427.552 - Joaquim àouza, Ito- Cumpra a exigência.
drigues - Cumpra a exigência.
N.9 427.618 -- Orcine Bandeira do
Fiação e Tecelagaan São Jorge S.A Nascimento
- Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N. 427.619 - Manoel Caavlcanti
N.9 427.b6.4 - In.sta.ações e Mon- Sobrinho - Cumpra a exigência.
tagens Ferrar! Ltda. - Cumpra a
N.9 427.620 - Sociedade Médicoexigência.
Cirúrgica, Barreto Ltda. - ProssigaN.9 427.563 - Osbenco Comércio se com exclusão de refletores (cl. 8).
Representações Ltda. - Cumpra a C umpra a exigência.
N.9 427.637 - CBC - Comercial
exigência.
N.9 427.575 - 427.577 - Alpina Brasileira de Couros Ltda. - CumS.A. Indústria e Comércio - cum- P r a a exigência.
N.9 427.642 - Louças e Materiais
pra a exigência.
de Construção Campo Grande Ltda.
a, exigência.
N.9 427.578 - Brasil Financeira - Cumpra
427.643 - Indústria de Molas
S.A. "Brafisa" - Operações Ima- doN.Triângulo
Ltda. - Prossiga-se
binárias - Cumpra a .exigência.
exclusão de máqumas de graN. 427.584 - IPE Iniciativa Pau- com
(cl. 6). Cumpra exigência.
lista de Empreendimentos S.A. - dear
N. 427.700 - 427.701 - 427.702
Cumpra as duas exigências.
427.706 - 427.729 - Iriam S.A.
N. 427.608 - Club Transatlântico Indústria e Comércio - .Cumpra a
- Cumpra a exigência.
exigência.
N.9 427.703 - Irlemp S.A. Ind.
e CoiliérMo - Prossiga-se sem o que
foi grifado a fls. 5. Cumpra a exigênoia.
N.9 427.705 - Irlemp S.A. Ind.
e Comércio - Cumpra as duas exigências:
Irlemp S.A. Ind. e Comércio Prossiga-se sem o que foi grifado a
fls. 5-5 verso. Cumpra a exigência.
N.9 427.708 - Rubens Paiva Cumpra a exigência.
N. 427.711 - Royalvista Postais
e Artigos Fotográficos Ltda. - Prossiga-se sem as máquinas grifadas a
VOLUME
fls. 5.. Cumpra exigência.
N. 427.712 - Royalvista Postais
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
e, Artigos Fotográficos Ltda. - Cumpra as duas exigências.
Leis de janeiro a março
NP 427.713 - Gui Pierre Berjeaut
- Prossiga-se sem os artigos grifaDivulgação n 9 889
dos a fls. 5. Cumpra a-exigência.
N.9 427.715 - Zade Projetos e InsPreço: Cr$ 400,00
talações Ltda. - Ciunpra as duas
exigências.
NP 427.716 - Rodofiel S.A. Transportes Com. e Representações VOLUME IT
Cumpra a exigência.
N.9 427.717 - Januário Pirillo JuATOS DO PODER EXECUTIVO -1
nior - Cumpra a exigência.
N9 427.728 - Bar e Café RebouDecretos de janeiro a março
ças Ltda. - cumpra a exigancia.
Divulgação e 890
N. 427.720 - Royalvista Postais
e Artigos Fotográficos - Cumpra a
Preço: Cr$ 1.500,00
exigência.
NP 427.730 - „Royex - Adininiatradora de Seguros Ltda. - Cumpra
a exigência.
VOLUME III
N.9 427.732 - Publirtima Propaganda Ltda. - Cumpra a exigência.
N.9 427.735 - Serras Vasone S.A.
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
- Cira rra a exigência.
Leis de abril a 'unho
N. a77.737 - 427.738 - Walter
's Sarmanho - Cumpra a
Divulgação n° 896
• N.9 47.741 - Serras vaaone s.A.
- Cumpra a exigência. •
Preço: Cr$ 350,00
NP 427.742 - Cimportex Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
_ Cumpra a exigência,
NP 427.743 - Rovex - AdminisVOLUME IV
tradora de Seguros Ltda. - Cumpra_
•
a exigétnia.
N.9 427.744 - Cimporta.x ComerATOS DO PODER EXECUTIVO
cial Importadora e Exportadora Ltda.
Decretos de abril a junho
- Cumpra a exigência.
N.9 427.979. - Mario Moutinho Divulgação n" 895
Cumpra a exigência.
N.9 427.980 - Dano Morelli Preço: Cr$ 1.200,00
Cumpra a exigência.
NP 427.933 - 427,984 - Cervejaria Alogiana Ltda. - Cumpra a exigência.
A VENDA
N.9 427.967 - A Rádio Difusora
de Aragatuba - Cumpra a exigência.
. Seção de Vendas: Av. Rodrip- •.-Ç Alves, 1
NP 427.928 - A Rádio Auri Verde
de Bauru Ltda. - Cumpra a exigência.
Agência 1: Ministério da l'azenda
NP 427.9i! - A Rádio Difusora
de Cafelándia - Cumpra a miAtende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
géncia,
'N.9 427.990 - A Radio Difusora
Estréia D:Oeste Ltda. - Cumpra a
exigência.
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N. 427.591 - • A Rádio Ddusera
de Mirasol Ltda. - Cumpra a exigência.
N.9 427.992 - A Rádio Difusora
Cumpra a exid Pompéla Ltda.
• &Onda.
Rádio
pifm--1
N. 427.993 -- A
de Pirajá Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 427.994 -' A "Rádio Difusora
*de Prudentina Ltda. - Cumpra a
exigência.
N.9 427.995 - A Rádio .Difusora
Riopretense Ltda. - Ctnnpra a exigência.
N9 427.996 - A ' Rádio Difusora
de Sertãozinho Ltda. - Cumpra a
exigência.
N9 427.997 - A Rádio A Voz Agrícola do Brasil Ltda. - 'Cumpra a
exigência.
N.9 427.999 - A Rádio Emissora
Jalense Ltda, - Cumpra a evigéncia.
•
DIVERSOS

Ns. 427.501 427.565 e 427.566
- Osbe»co Comércio Representacgtes 'Ltcio Prossiga-se, de acórdo com a indicação da Seção..
N.o 427.571 - Fonseca Auto NOAS Ltda. - Prossiga-se de aardo
com a indicação da Seção. •
N.: 0 427.016 - Refratórios 'boiantes S. A. - Prossiga-ae do
jjelltOo (mui a iodioactio ciaateeão.
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•

N. o 339.191 - Marca Philips
N.° 392.449 - titulo; • Eltes
Ns.. 427.626 e• 127.625 -Im
portadora Metropole Lida: Pros- ' de N. V. Philips' Gloeilampenfa- de Eltex S. A. Tecido e Fitas Eles.
ticos.
siga-so de acôrdo com a indicação ..brieken.
1
N.° 392.601 - marca : Colisanil
N.° 311.191 - Marca -,- Sunvalda Seção.
N. 427.628 427 ..029. 427.63-0, ley - Ra-inerente - R. Formosi- - de Instituto Carioca de Biologia
Ltda.
427.632 e 427.633 - Gerogan In- uho & Cia. Lida,
N.° 392.950 - marca: King
-N° 361.050 --Marra - Tri Medústria do Auto Peças 'Ltda.
Prossiga-se de actlorclo com a indi- tal de Fundição Industrial Auto What Flex - de Manufatura de Roupas King Ltda .
Técnica' Fiai Ltda.
/
•
cação da Seção.
N.° 393.091 - título: - Edifício
N. o 377.370 -- .Marca - ()Caro
Ns. 427.635 e 127.636,- WalRosas La Ilbehel -de Bozziano S. A. Centenário - de Simar Empreendigrati Representações S. A.
Comercial Industrial e Importa- mentos Incorporações Sociedade Ana.
Prossiga-se co 'nardo .com
nima
dora.
cação da- Seção. '
N.° 393.104 - marca: Símbolo
.N. 0 427.638 - Alves Indústria e
Arquivamento
de
processos:
-- de Ubaldido Alves de Souza.
Comércio de Plásticos Ltda. Ficam os processos abaixo menN.° 393.280 - marca Vitroceram
Pros s iga-se de acórdo com a . indicionados arçoi iva.dos.
- de Utilidades Cerâmicas Ltda .
cação da Seção.
! • -..
N. o 118.431 -. Marca - ImpeN.° 393.774 - marca: Lisicreaza
N. o 427.745 - Austro
Brasil rator de Cia. Internacional de In- - de Alvaro Atahualpa Cardoso Oje-

Importadora e Exportaciera Ltda. dústria e Comércio.
Prossi c.-a-se de acôrdo com a inN.° 254.830 - Título - lIélios
dicação . da Seção.
s
Filmes de Nulo Datdi e Joviano
Alvim Jr.
N. o 427.081 - Vulcanização Silva Ellen° Ltda. - Prossiga-se de
N.° 323.351 •- Titulo - A Saltiacórdo com a indicação da Seção. taria de A. Sanitaria S. A.
N. o 427.986 - Cervejaria MoN o 323.481 - Título - Confecgiana Ltda. - Prossiga-se de ac6r- ções Linda Jóia de Abrão Neves
do com a- indicaçãO da Seção. .
Dam & Cia.
N.° 387.329 - Nome comercial
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
- Motorauto Jabotreabal S. A: RECEPÇÃO, EXPEDIÇXO
Requerente - Motorauto JabotiE INFORMAÇ_XO
cabal S. A.
" - De 11 do julho 'de . 1963
•
N. o 387.339 - Marca Artex
Notificações:
.
,
do Artex Comércio e Indústria LiSilo convidadas os requerentes mitada.
N. o 387.430 título: Armazém
abaixo mencionados a comparecer
a êste Departamento, a fim de efe- Nossa . Senhora Aparecida - Requetuarem -e pagamento da taxa final rente: -Manoel Aparecido de Assis
Buena.
dos seguintes processos..
•,
N.° 387.350 - merca .Princilaiano
• Tèrmos:
•
- de Pedro Scabello
102.567 - Título
PadaN .° 389.205 - marca: Colonos ria e Confeitaria São , João
ReCotertex S. A. Estamparia e Tinqnente - Ferreira. Grillo 8c Cia. de
N.° 111.363 - Frase do propa:-- turaria Textil.
N.° 382.212 , - 'marca: Higino
ganda - A Ilomeopathia- Daja é
- de Imobiliária Higina Caro Remédio do Seu Lar - Reque- CarlOs
los Ltda.
rente - Laboratório naja Ltda.
N.° 389.231 - marca: Simart N. o 135.651 - Marca - A. II;
de
Sociedade Industrial Brasileira de
C. - Requerente .- Alice Rodei-

N.4 425.155 - Odgar Olivie Kich
- Pross.ga-se de acórdo com a indicação da Seção, •
N. 425.156 - Fazenda Gaiato Limitada - Prossiga-se de acôrdo com
a indicação da Seção.
N. 425.157 - Albino Sphr - prossiga-se de acordo com a indicação
da Seção.
N.9 426.762 - Alfamolor Ltda. :Prossiga-se de acôrdo com a indicação da Verão.
N.o 426.775 - Bellofram Patents
- Pror,siga-se de acôrdo com
a indicação da Seção.
- N.9 426.7E0 - Modas A ExposiçãoClipper S.A. - Prossiga-se de acordo com a indicação da Seção.
N.9 426.966 .- 426.967 - X26.968
- 427.971 - 426.971 - Hans Gustavo Rotechild - Prossiga-se de
acordo cm a indicação da Seção.
N.9 427.055 - Cervejaria Mogiana.
Ltda. - Proesiga-se de acôrdo com
a indicação da Seção.
N.9 427:658 - mercantil interamericana Ltda. - Prossiga-se de acórdo • com a indicação da Seção.
N.9 427.060
Eugenio Monteiro
- Prossi7a-se de acôrdo com a indicacão ea Seção.
N.o 427.151 - Estamparia Caravellas S. .\ - Prossigo - se do guns Falcão.
.te,Aris.f.0 com a indicação - da Seçãa.
N.° 157.735

• N.° 427.240 - Tracei Tratores
Consertos Ltda. - Prossiga-se de
actsrdo com a indicaçãrk da Seção.
N. o 427.319.-r- Emprèsa
Eira Limitada - Prossiga-se de acórdo
com o indicação.
N. o 427.309 - indústria de Artefatos . de Couro Dago Ltda,
ProE...siga -se da acordo com a
cação da Seção.
N. o 427.438
Matalmecitnica
e. A. Indústria e Comércio
Proniga-se de acórcio com a indicação da Seção.
,
427.43()
elahnecanica
§. A. Inclustria e .Coméreic,
Prossiga-se de actirdo com a i ndic•ção da Seção.
• N9. .427.532, 427.535 o '127.510
- Companhia Brasileira de Novidades Doceirir - Prossiga-se do
ardo com a indicação da -Seção.
N. o 427.547 - Cimbra Companhia InJustrial Mias Brasil Prossiga,çe de acordo com a in d i
-()ação
titi Seeão,

11)

da.
N.° 394.009 - marca: Diário da
Tarde de França - de Empresa
Diário da Tarde Ltda •
N.° 394.097 - marca Simwalnbrtze
- de Simwalnorte do Brasil et Cia.
Ltda.
N.° 394.425 - marca: Graph •n•n•
de Sociedade Graph Ltda .
N.° 394.475 - marca: Iracema
de Paolo Sammartano.
N.° 394.626 - marca: Azteca
de Oderly B. Cordenonsi.
N.° 394.705 - marca: Silene n41
de Silene Publicidade Ltda .
- Arquivem-se os processos.
Diversos

Metal Leve -S. A. Indústria e Comércio - no pedido de apostila' no
nome comercial: número 156.907 Apostile-se,
Expediente republicado por ter saído
"

com

incorreções

Prorrogação de Registros

.
',Termos:
`).
N.° 470.865 - Ouabaine Arnatid
- classe 3 - de senhora Maurice
Gondal, 'em solteiro - Ariana MarArtefatos de Metais Simart Ltda,
tignac, Pierre Vernadeau e sua se.
N.° 390.101 - marca: Revista da' nhora Jeanne Genamy, Senhora "viúAço - Construção
Civil - de O Sindicato va Henry Bottu, na qualidade da tuRequerente - Assou Nasser
-N. o 203.123 - Marca - V Dia-. da ,Indústria da Construção Civil do tora legal da senhorita Janine Marguarita Bottu, Senhora Celine Henmanto Soubhia Palma - Reque- Rio de Janeiro.
390.132 - marca Tamise - riette Suzanne Grignon que também
rente -.Indústria Estearica . Sou- deN.°
Loton Fonfecções Ltda.
se assina Suzanne Grignon, viúva de
bhia Palma Ltda.
N.° 390.470 - marca - A Sen- Louis Guillesain, Georges Eugene
N. o 207.612 - Marca - Pan
aação Vende Marcas Famosas - de: Jean Guilhermin que também assina
American - Requerente Beijos S. A
Sensação Modas S. A.
Jean Guiliemin, François E na i 1
A. Indústria e Comércio.
i.
'N.° 208.191'- Marca - Lacta INT.° 390.494 - marca Elmo Films Adrian Guillemin, que também se assina - François Guillemin, AnneRe q uerente . - indústrias de F.C.R.S. - de Cardoso &
Ltda .
Marie Marth Jeanne Guillemin, que
Chocolate Lacta S. A.
N. o 211.880 - Marca - Wes
N.° 391.066 - titulo: AMB - também se . assina Anne Maria Guil.
Ton - Re q uerente , Wes Ton Oficina Mecânica de Precisão - Re- lemin, espesa de Alain Petit . Prorrogue-se o registro.
indústria Central Elétrica Ltda.- querente: --Aidino Mattos Barros,
cl. 16
N.° 412.991 - Inertol
N.° 391.142 - Titulo - AlfaiataN o 212.673- Marca - Super- de Paul Lechler - Prorrogue-se
ria
e
Camisaria
Modelo'
de
José
mipor - Requerente - Accumu . lao registro. com vigência até 23 de
Carlos de Souza Priante.
toros - Fahrik Aktiengesellschaft.
maio de 1968.
N.o 238.241 - Marca - Titan
N.° 391.165 - marca: Belcor N.° 561.670 - Melas - cl, 21
de Indústrias Reunifts Titan S: A. de Enrique Carceller Julian .
- de: Union Sils, Van de Loo &
N. o 241.491 - -Marca - Walita
N.° 391.209- marca: Rádio Pla- Co. prorrogue-se, com exclusão de
de Eletro indústria Walita S. A. neta - de Rádio Planeta Ltda •
Barras de eixo, campainhas, espelhos,
N.o 271.628 - Marca - EletriN.° 391.271 - . nome comercial: actos indicadoras de direção, limpadosol de Eletrisiol indústria de So- Bestseller - Importadora de Livros res de pára-brisas, luzes de reflexão •
lantes Elétricos 5. A.
S. A. - de Bestseller Importadora petineis.
N. o 288.406 - Marca - Monetfa de Livros S. A.
Dulita - cl. 8 589.478
de Bi c i eletas - Monark S. A.
391.400
marca: Laznplex - 1
. N. o 289.099 - - Marca
de
Eletfo
Indústria
Welita 8 -Comércio e Indústria Ltda.
Solary
Prorrogue-se o registro.
de' Calçados Suely Lida,
NP 589.497 - Abestruz - cl.
N. o 321.855 - Marca - Trix de N.° 391,405 - Negbahtex - de
11 - de Aramificio Vidal S. A Phoenix C ummiertke Aktiencesel- Confecções Negbahtex Ltda .
N.° 391.408 --- marca Mak `- Prorrogue-s.e •• registro.
lschaft. •
.
de Ouro Mark Ltda .
N.° 589.432 - Plantação de FuN. o 325.030 - Marca - kk'sch
II.° 391.589 - •'marca: Imperial mo Selecionado - ci. 44 - de Sn.
- de Porcelana Real 5. A.
do Móveis Kirsch Ltda. -•
erdieck S. A.
' Charutos e CigarrlN. o 337.531 - Marca - Vedatex
N.° 391.807 - marca: Orientador lhos • Considerando-se como distia.
de Irriperraeabilioações Vedatex Li- Prático do Lar- - de Irma Indúiztrie t4va a forma da repmeatarie de
Cr4fica Ltda.
'Mede,
marca --- Prorrogue-os,
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NP 589.568 - Neocornbretina 11. 3 - de Laboratório Dyoniaio
Ltda. Prorrogue-se o registro, retificando-se a data pare 16 de favamiro de 1953.
N.° 589.658 - Juvenis - cl.
48 - de Zozzano S. A. Comercial,
Industrial e Importadora - Prorrogue-se o registro.
N.° 589.659 - Óleo- Lavanda. Fixador Juvenis --, cl. 48 - de Zozgano S. A. Comercial, Industrial e
Importadora - Prorrogue-se o registro.

NP 589.709 - Salypen cl.
3 - de Bristol Myers Ccanpany Prorrogue-se com averbação de contrato de exploração em favor de
Bristol Labor S. A. Indústrias Químicas.
N.° 589.717 - Metlo Liver el. 3 - de Laboratório Brasileiro de
Medicamentos Ltda. - Prorrogue-se
o registro.

N.° 589.718 - Synbrina - cl.

3 - de Laboratório Brasileiro de

Medicamentos Ltda. - Prorrogue-se
o registro.
N.° 589.729 - "17" - classe:
42 - de Irmãos Zornoff - Prorrogue-se o registro.
'N.° 589.731 - Rei de Vencer
cl. 2 - de A Natureza Produtos
Farmacêuticos Ltda. - Prorrogue-se
o registro.
N.° 589.750 - Amazonas - cl.
38 - de Indústrias Elétricas e Muideais Fábrica Odeon S. A. - Prorrogue-se o registro.
NP 589.751 - Parlophone - cl.
8 - de Indústrias Elétricas e Musicais Fábrica Odeon S. A. - Prorrogue-se o registro.
N.° 589.771 - Freon el. 1 de E. I. Du Pont de Nemours And
Company - Prorrogue-se o registro
.com contrato de exploração a favor
de Du Pont do . Brasil S. A. Indústrias Químicas.
N.° 589.808 - The Ramous Grouse Brand el. 42 - de Matthew
Glon es Soa LiMited - Prorroguese o regittro.
N.° 589.862 - Bel Paese - cl.
41 - de Soc. P.-Az Egidio Galbani
- Prorrogue-se o registro averbando.. o contrato de exploração a favor
de Polenghi Indústria Brasileira de
Produtos Alimentícios Bertoli Galban.
N.° 589.900 - Liberty
cl. 48
- de Fábrica Limol S. A. Produtos
Químicos - Prorrogue-se o registro
retificando-se a data para 12 de ou•
tubro de 1953.
NP $89.927 - Siantista - el.
2 - de S. A. Moinho Sintista In-

dústrias Gerais - Prorrogue.se, averbação de contrato de exploração a favor de Serrana 8: A. de Mineratão.
N.° 589.928 - Anil Ideal - cl.
46 - de Sonaleril Sociedade Nacional Fabril Ltda. - Prorrogue-se e
registro do cohtrato de exploração a
favor de Quimbresil Química • Industrial l3rasileire S. A.
NP 589.942 - Açolite - el. 46
- de Evans importadora S. A. Prorrogue-̀se o registro.
N.° 590.034. - Marta - c4. 311
- de R. Selem:temes - Prorrogues* o registro.
N.° 590.144 - Canal* - ai. 42
- de N. A. Industrial y Cammercial
"'Malva de ~de e 1We* - Nem.gyea-se mdMee.
eine£410.1117 - Myruswie
blpessecte N. À. -- Puam
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roguease o registro. contrato de exploração a favor de Perfumes Seletos
S. A.
N.° 590.158 -- Nana Senhora da
Penha- de França - Cl. 25 - de
Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Penha de- França - Prorrogue-se o registro.
NP 590:162 - Filaranyl - cl. 34
de Cia. Brasileira Rhodiaceta,
Fábrica de Raiou - Prorrogue-se o

gham •Small Mins Company Litnited
- Prorrogue-se o registro retificandose a data para 15 de fevereiro de
1953.
N.° 590.374 - Espingardas Ensarilhadas - cl. 21 - de The Birminghara Small - Arma - Company, Limited - Prorrogue-se o- registro, retificando-se a data para 15
de fevereiro de 1953.
N° 590.647 - Kwik Lite - cl.
registro.
Químicos FonN.° 5?0.167 Rhodianyl - clas- - 47 - ale Pro/utos
se 30 - da Cia. Brasileira Rhodia- toura S. A. - Prorrogue-se o recata. Fábrica de Raion - prorrogue- gistro.
se .o registro, menos para tecidos paNP 590.659 - Dozefull - el. 3
ra guarda-chuvas.
de Quimiofarma Ltda. - ProrroN.° 590.163 --Fibranyl - cl. 36 gee-se o registro.
- de Cia. Brasileira RI.odiaceta, FáN.° 590.261 - Lapa - cl. 4 brica de Retina - Prorrogue-se o re- de S. A. Fábrica de Tecidos e Boigistro.
dados Lapa - Prorrogue-se o regisN.° 590.164 - Fibranyl - cl. 37
- de Cia. Brasileira . Rhodiaceta,
Frase de Propaganda Prorrogada
Fábrica de Raios - Prorrogue-se o
N.°
589.624 - Seja qual fôr a
registro.
sua direção:., há unia loja Garbo a
NP _590.176 - Huver - classe sua
disposição -- classe: 36 - Lo8 -- de The Hoover Company - jas Garbo
Roupas S. A. .- ProrroProrrogue-se o regictro, ccrn exclusão gue-se o registro,
retificando-se a dade máquinas moto-compressoras. cona ta para 1 de outubro
de 1960:
trato de exploração a favor de Hoover
ExiOncias
Limited.
Outro contrato de exploração a faTemo n.° 590.594 - Laboratório
vor de Hoover Brasileira S. A. In- Ducto
S. A. Indústria Farmacêutica
dústria e Comércio.
Declare a nacionalidade em novos
N.° 590.264 - Pala - cl. 22 - -exemplares, retificado por ter saído
de S. A. Fábrica de Tecidos e Bordados Lapa - Prorrogue-se o regis- do com incorreções).
tro.
N.° 590.265 - Pala - cl. 40
NOTICIÁRIO .
de S. A. Fábrica de Tecidos e Bor'
dado. Lapa - Prorrogue-se o regisRetificações
.
tro.
No despacho de averbação de coaN.° 590.268 - Toyoda - cl. 6
- de Sociedade Técnica de Mate- Cato publicado em nove de maio de
riais Sotema S. A. - Prorrogue-se 1963, ficam retificados os nomes dos
requerentes para Winthrop Products
•
o registro.
Inc. - titular do registro da marca:
N.° 596.275 - Oyapock - el. Picatyl - registrada sob re 216.586
40 - de Tapeçaria Manco Ltda. - - celebrou o contrato de exploraçáo
Prorrogue-se o registre.
The Sydney Rosa
N.° 590.263 - Pala - el. 4 - com a- requerente:
estabelecida no Brasil - Averde S. A. Fábrica de Tecido. • Bor- Co.
dados Lapa - Prorrogue-se o regis- be-se o contrato de 'exploração. Fica
tro.
1 sem efeito e exigência publicada em 14
N.° 590.179 - Alliance - el. 48 de unho de 1963, que 'por um lapso
- de Les Perfuma de Molyneus - saiu publicada.
Prorrogue-ia o registro com averba- Retificações em Têrmos Anteriores
ção de contrato de exploração a fapublicados em 21 de junho
vor de Perfumes blobrasil S. A.
de 1963 cora Incorreções
N.° 590.278 - Coxim - cl. 1 Taram
420.179 - marca: Personade Cia. Química Industrial Cil gem da Semana - requerente: A Edia
¡Prorrogue-se o registro.
NP 590.284 - Vascroraat - cl. tora Momento Nacional Ltda. - classe
28 - de D. P. Va g eoncalloa S. A. 32 -- para artigos na clame.
Tarmo 427.027 - marca: Mesa
Optica e Mecânica de Alta Precisão
Triangular Ventas e Virtus - reque- Prorrogue-se o registro.
rente: Alexandra Dias Filho - na
N.° 590.283 - Vascromat - d. classe 32- artigos na classe.
8 - de D. F. - Ve3concellos S.
Termo 429.042 .- marca: Parreira
A. Optica e, Mecânica de Alta Pre- Lima - requerente: Ferreira Lima Edicisão - Prorrogue-se o registro.
tora Ltda. - Na classe 50 .- antiga'
N.° 590.285 - King Indústria e na classe.
CenÁrcio S. A. - Prorrogue-se o
Termo 431.342 - marca: Drogamiregistro.
nas - requerente para - Farmacia e
N.° '590.276 o- Steveux - ci. 40 Perfumaria Drogaminai . Ltda., as clas- de" Indústria Orlando Stevaux S. se 3 - artigos na classe.
A. - Prorrogue-se o registro.
Termo 431.378= marca - PiaatiNP 590.291 - Grau Casino 01, ;1 - de José Zaaarias Lopez -- luz --e Requerente: Plastiluz Ltda. classe 8 - artigos na classe.,
Prorrogue-se o registro
Têm() 433.334 - marca: Terragalá
N.° 590.292 - Lassoband - el.
28 - de T. J. Smith et Nephew - requerente: Salmão Trezmieline
Limaibed - Prorrogue-se o registro. - na classe 36 - artigos na classe.
14.• 390.307 - Perfumaria Invic- ,Térmo: 433.704 .- marca: Minaz
ta -d. 48 - de Fábrica Limai S. -- requerente para - Gráfica e - Fx11-.
A., Produtos Químicos -- Prorrogue- tora Minas Ltda. - na classe 32 s. • registro retificando-se e datei pa- uma publicação impressa.
Tèrmo * 46.491_ - marca: Prednol
ra 20 de noveinbro de
X* 590.373 - Fpr.2 Enna --:--. Reque--nt:: Cia. Industrial Delfos
silknolia•
dl. 24 - de The 13ear ; a- S.A. - aa classe 3 - artigos colírio.

•
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Térma 436.859 - marca: Raosegna
'económica balo - Brasileira requereu.,
te: Nivaldo Coimbra de Ulhoa: Cintra
--a na classe 32 -. jornais e revistas.
Termo: 437.497 - titulo - Moi.*
alio de Trigo Sorocaba -- requerente:

B. Franciulli 5 Irmos - classe 41
--. titulo..

Térmo: 437.510 - 'marta: Fontlnha - requerente: Cerâmica Pontinha
Ltda. -a- ,na classe 16 - artigos ia

classe.

Tèrmo: 533.578 - frase de propaganda: O Livro da Economia •-• requerente: Agua Sanitária Super Globo
Ltda. em prorrogação na classe: 46
frase.
Terno: 533.580 - frase: Minha
Granjinha Um sonho realizado requerente: SCAL Rio Indústria e Co,
mércio de Artigos Rurais S.A. classes: 2. 6, 7, 8, 19. 41, e
se de propaganda.
Ficam os processos acima

menciona-

dos, termos anteriores retificados
por terem- saldo com Incorreções no
Boletim do dia 21 de junha•cle 1963.

Privilégio de Invenção
TERMOS N9 593.951 - 593.952,593.953 - depositados em 12 de 'S.'
nho de 1963.
Aluminium Company Of Canada 14.
mited estabelecidos nos Estado*
Unidos da América do Norte.

dckL-CAN
Classe 1 . - artigos na classe.
Classe: 8 - artigos na classe.
Classe: 5 - artigos na classe.
TERMO 14* 138.970
Depositada em 11 de maio de 1961

Requerente: J. Paim S.A. -1 Seo
Paulo.

Titulo: Máquina para a obtração
automática e cantinua de varetas e to.
betes metálicos.
1 - Máquina para a obtenção automática e continua de varetas e tubates metálicos, construída por estrutura
metálica apresentando numa estremi.
ciada supote para bobina de fita met&
lica e na extremidade- aposta receptor
de varetas cortadas, caracteriaad4 Peio
de que a fita metálica é passada por
entre os elementos de pares de roletet
dispostos em plano vertical, os roletas
superiores com gola circundante ruatrante em meia-cana e os inferiores

salientes, aqueles ligados a corrente
elètrica apropriada, que determina Ima
bre os dois primeiros pares aquecimento elevado, passando a fita. postaria.,
mente por cuba de tempera em liquido
seguindo-se para de Toletes que promove aquecimento moderado da tisk
determinando o revertido.. - Total sie

4 pontoe.
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MARCAS DEPOSITADAS
taO taita da aceda oopt o ara,, 139 do Código
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da Prwaladatie ladnats1al. Da taba da paagasalio °maçara •
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1111.~. earlarárawoorarm

T'arato a.° 538.389, de 291-4-1963
a.ilagie 48
Termo 11.9. 588.400, de 29-4-63
Termo n.9 588.406. de 29,-4-63
Empresa Grata 'O Cruzeiro" S.A. Para disringuir artigos de toucador
Laboratório Grad Ltda,
Loisas Simis S. A.
Guanabara
pariumanas em geral; &talisca:. iiatai
São Paulo
São Paulo
de beleza, água lactai, água de lavanda,
PRORROGAÇÃO
água cai colónia, arraianos, kgta de
quina, água de rosas, água de alfazeGRAD
mas, amónia perfumada, liquida, em pó,
SIMIS
em pedras, para banho, brilhantinas.
Indx5stria
Brasileira
bandolinas, batiam, cbmnetac,os para o. INDUSTRIA BRASILEINÃ.
cabelo, pestanas, cilicia e bigodes.
Classe 32
crayoas, -cremes para a pele, carmins,
•
Uma revista
Classe 3
cheiros em paptirhas, em tabletes, em
Termo n.° 588.390, de 29-4,1963
Artigos da clame
lentilhas, em trociscos e em , pílulas,
Classe 6
Empresa Grafica "O Cruzeiro" S.A. cremes para barbear, cremes dentai.
Para distinguir: Máquinas de lavar rola.
Termo
n.°
588
.401,
de
29-4-63.
depilatórios,
desodorantes.
•dimolventes,
Guanabara
pa, máquina de costura, máquina em
Laboratória Sintético Ltda.
assintam extratos, estojos de perfumes.
geral, inclusive motores
São
Paulo
creme para limpeza da pele, e paia base
Termo a.9 588.407, de 29.4-63
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
Lotlas Sinas S. A.
eadivai para dentes, cabelo, roupas,
PRORROGAÇÃO
São Paulo
tubos e unhas, fixadoras para o cabelo,
pestana, ciUos e bigodes. tivalaa para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
LOJAS SIMIS Sia.
Cama 32 .
de toucador, grampos para o cabelo,
Unia revista
para maquilagem. lança-perfumes, lotermos na. 588.391 a 588.396, de
ções, líquidos dentifrictos, em pasta, era
Classe 3
Nome comercial
29-4-63
geléia de petróleo perfumada, lápis ndieada no tratamento .da seborréia e
Laboratório Sanita' S. A.
sabão, em creme, em elixir e em pó,
• Tareio a. 588.4011, de 294-63
acno
São Paulo
liquidos para ondulação, permanente,
Partes Indústria e Comércio de Artigos
lixa. para unhas, liqua, óleos para o
Têrmo n.9 588.402, de 29-4-63
Para Escritório Ltda.
Laboratório Sintético Ltda.
cabelo, pasta e pó: para dentes, perfilSão Paulo
São
Paulo
para pó de arroz, papéis perfumados.
ates, 'petróleo ara uso de toucador,
PRORROGAÇÃO
pautas e pó para as unhas, on -porm
FARTOS
carminados, e com pó de arrue,
Indeistris rasileirti
_
pomadas perfumadas para o me
_
mento ela cutia,
põ de

tE

CO

SEÏE.PRESS

Ácnetlán

anos

ADS
:

Laboratório Sintético Limitada

Termo na) 588.397, de 29-4-63
Laboratório Sanitas S. A. \
São Paulo

SANITAS
Classe 1
Substancias e preparações qubnicaa usadas nas indústrias, na fotografia e mis
análises químicas. Substancias e preparações químicas anticorrosivas e antioxidantes
Classe 2
Substancias e preparações químicas usadas na agricultura, na horticultura, na
veterinária e para fias sanitários
Casse] 3
Substancias quimicas, produtos e preparados para serem usados na !medicina
ou na farmácia
Cinrse 41
Sulasteacias ai:mentidas e seus
rados. agrada:ates de alimentos.
das alimentícia.
Classe 46
Amido, alvejantes, anil, águia& lavadeira. ágios sanitania, cesa pára numlhos, detergentes, esponlas de aço, fósforos. lativoia,. laa-a, lã de aço, pondtdas para . 'calçados, palha de aço, preparados para polir e limpar madeiras,
Vidros, metais .e 'objetos., panos para
polir e para limpeza, panos de esmeril
e mataria] abrasivo empregado na limpcza de metais e 'objetos, sabões eia
geral, sabõ2s em pó, eu flocos, saponácCos, velas e velas:* base de.
estearina .

•
Classe 3
Substancias quimicas, produtos e pieparados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Termo
n.9 588.398, de 29-443
(Prorrogação)
The B. F. Goodrieh Campa"

Clame 31
Correias de tranamissão de lona trançada
Urra° a.9 538.399, de 29-443
Laboratório Grad Ltda.
São Paulo
PRCiRROGAÇÃOf,
diu

GRAD OR
INDUSTRIA BRASILEIRA
Cose 3
ndicado no tratamento das cefaleias,
ociontológicas, reumatismo agudo e crónico, artrites reumáticas, manifestações
pleurais, cardíaca, do reumatismo

Game 17
Para distinguir máquinas e inetalaçõmi
para escritórios e desenhos em gerai:
Arquivos para correspondência, almoClasse 3
fadas para carimbos e para tintas, abri.
'Indicado ao tratamento de eczema:, der- dores de cartas, arquivoe, apontadores,
berços para mata-borrão, borracha!,
matites e suas manifestações
brochas, canetas para desenhos, cortaTéraio n.9 588.403, de 29-4-63
dores de papel, colchetes, carimbadores,
Haroldo Pinto Pacca
cestos para papéis e correspondência,
São Paulo
classificadores, clips, coladores, caneta!,
compassos, cofres, canetas tinteiros, canetas esferográficas desenhadores, datM
dores com minas, descansos para lápis
e canetas, esquadros, espátulas, furadores, fusins, fichários, fitas para máqul.
nas de escrever, fichas para arquivol,
•
máquinas para escrever, calcular, e soGame 1.6
mar, fitas gomadas, máquinas para
Revestimento de pisos e paredes
grampear. goma arábias, gomadores,
grampeadores, grampos e ganchos para
Teimai n.9 588.404, de 29-4-63
escritórios, gis, gociets, faseamentos de
Acep Ltda. .
escrever e de desenhos, lápis, lapiseiras,
malhadores, inata-borrão, máquinas e
ACEP LTDA.
apetrechos para apontar lápis, mapa.
tecas, metros para escritórios e pare
Nome civil
desenhos, papel carbono. perfuradores.
pastas para escrit6rios, com nabos de
rrearao a.9 588.405, de 29-443
metal, pastas para escritórios, com fe%lamino Lubrificantes Ltda.
chos de metal, porta-tinteiros. portam
• São Paulo
lápis, porta-canetas, porta-carimbos,
porta-cartas, porta-blocos, penas, prerv
POLYU'O
nas, pincéis, prendedores de papéis, per.
cavalos, réguas, atenda separadora*
ndustria Braelleire para
arquivos, sinetes, tintas para em
•
cravar, tiralinha, tintas para carimbo'
tintas para duplicadores, tintas para lia.
pressão, tintas para desenhos, aparelho*
Classe 47
para tirar cópias, pastéis de tintas para
escrever e desenhos, máquinas de em
Pára distie.auir: Graxas, óleos
dançara máquinas reg.stradoraa
cantes
•
Sio Paula

2508 --Quarta-feira 17
Termo n.° 588.409, de 29-443
Nair James Astrauskas
São Paulo-
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roupas feitas pare crianças. roupões de
banho; saias. sapatos, sandanas, sois.
deos. afloras.' sungas, 'Maciça sueterea
suspensórios. soutiens, sobretudos; tra.
les. ternos. toucas,- tailleurs. turbantes:
uniSorrnes. uniformes para empregadas:
vestidos; xales
'

Julho 'de 1963

das de borracha, braços para meSas . au- suttirar s, solda para prótese, serra e ser.
viliares, bandejas hospitalares Cautérios, ras ara raquiotouna. suportes atléticos,
balançsa para clinica infantil, canetas sacos para gélo, sendas, seringas para
para brocas , para fins 'dentários, copos lavagens, aparelhos de infra vermelho,
para cuspideiras, cuLetas cadeiras para seringas hipodiSrmicas, sandraca, lusa
VITAS
dentista, cera. rtaradas 'e composições pansórios atléticos, tira-leite, subas de
rultistria
Brasileira
rT
de cera • para uso de clinica - e prótese, torrac'aa para 'amadores, termômetros,
Classe 1
•Termo n.° 588 .4l2„ de 29-4-63 . cimento eia geral para obturaçõei, -com. tampilk, n,giêniaos tiras de lixa e cepressores de ar, cones. contraplaás, ca.! lulose, turbinas para ar. tigelas e tiras
Solventes e dissolv antes minerai* para
Indústria e Cctnércio roam Ltda.
netas para brocas para fins dentários. de borracna para fins proteticos, vulcátintas, vernizes, esmalte, preparação
São Paulo
coroas estampadas - ou não de qualquer
=adores. verniz isolante, ventosas.,
para o aperfeiçoamento do aço absorPRORROGAÇÃO
material, cuspideiras - de f fontes. copos
ventes,. preparações e cores derivados
ri:5 to
elétricos. cera laminada, cêra para in- . ,TêrMo n.° 588.416, de 29-4-63
do alcatrão, tintas e vernizes a álcool,
,Tisisarsisr
crustação e articulação,. c'era colante Instituto Genético "Pecunditas” Ltda.
preparações para colorir, tinturas coSão 'Paulo
rantes, laca e verniz para corrigir. macatgut cadeiras para clinica médica, cotérlat corantes e descorantes. prepa:a
roas, cánulas, conta-gotas, costótomos,
INSTITUTO OSNATICO
dos para vulcanizar e soluções titulacalcadores, aparelhas de correção para
"IP ECUN DITAS"
das. tintas e vernizes para couros, tiraos dentes, cambra:a hidrófila, chumaças
manchas, hiposolfito de - sódio, cloreto
higiénicos, cintas abdominais compresde sódio, soluções para reveladores so• Nome comercial
sas', armários para fins hospita ,ares, calução para fixadoi, nitrato de cloreto
mas, carrinhos para transportes de enTèrnso
ri.° 588.417, de 29-4-63
de amónia), cloreto de potássio, bromufermos,' drenos, dentes artificiais, denta- Instituto Genético "Fecunditas" Ltda.
reto de amônio, potássio e sódio. ioduduras, duchas vaginais, dilatadores, deSCo Paulo
reto de amônio, ácido nítrico, alumen,
pressores. dedais de borracha discos pa•
çarbonato de sódio, idrosofito, ¡drogaira
fies
ciriircicos
e
protéticor,
discos
de
Classe 41 IIN
DIT-A
9,
nina, água oxigenacla, água raz, álcool
feltro para pohr dentes, descansos para
para fins industriais. alvaiade; atai-coa Para distingir: Coadimentoa mostar- seringas, clínicos, escavadores, estolos
azare 10
rosivos, sais de arsénico usados na In- da, plckles, legumes em conservas, car- de bolso ara instrumento sciriircicos,
Para distinguir: Um indicador de
dústria, corantes para uso na indústria
nes cm conservas e molhos
discos ara searar e desgastar dentes.
fecundidade
aa
mineral. creosoto para indústria, corandentaduras. estu •as, espátulas, esi'álpe-,
Termo
n.°
588.413,
de
29-4-63
tes para uso na indústria mineral, diaUrnas) n.9 588.418,- de 29-4-63
los escopros. elevadores, extratores, esCasa Publicadora Brasileira
solventes, glicerina para uso na inchiss.
tiletes, espéculos. eXtirpanervos, equa- "Zampol" — Indústria e Comércio Ltda,
Sã'o
Paulo
.
tria, carbonato de magnésia, oxigênio.
Sr.o Paulo •
nervos, e equarissoires,' espelhos para
potassa para uso na indústria cloreto
exames de boca, • espigaes simples e db.
de zinco, cloreto de cálcio. ácidos, arPROR RO GAÇZO
pios para fins dentários, extratores de.
PRORROGAÇÃO
sênicos, bicromatos, carbonatos,
espigões,
estampas para prótese estutas
2APIPOL
cloretos e sulfatos
para fins cirúrgicos e odontológicos. esIndustria Bras1le:X.4ra
péculos de vidros,* estojos para lastru
Termo n•° 588.410, de 29-4-63
mentos cirúrgicos escrotaia elásticas, en
Tadústria e Comércio de Perfilados
- classe 16
costos-e para enieralos, escOlvas tugi&
"Clofer" Ltda.
São Paulo
nicas, esponjas pare cirurgia, aspara- Para distinguir: Materiais para consClasse 32
drapos, equipos, tra:das higiénicas, fun- truções e decorações: Argamassas, argtC LOFER
Para distiaguir: Urn órgão depublicl- das, feltros, para cataplasma, tios - de la, areia, azulejos, batentes, balatintr.
linha para- tei idas, tios dental, funis! e blocos de cimento, blocos para pavi.
' dade, uma revista
•
Indistria Brasileira
bacias para cuspinei ras fieiras para mo- mentação. - calhas, cimenta,' cal, Cré
Têrmos ris. 583.414 e 588 415, de
tores dentários, godiva, gesso. gata -per- chapas isolantes, caibros, caixilhos, eo.
Classe 5
29.-4-63
cha, gazes. grampos" para suturas, gan- lunas. chapas para coberturas. caixas
Para distinguir: Perfilados
• Joseph Moafas
chos para miisculos goivas, gessos para d'água. caixas de descarga. para lixo,
•SSo Paulo
Termo n.° 588.411, de 29-4-63
prótese, guta-percha para' obturações, edificações pretnoldadas, estitoe, emul•
"
Creaç es de Malhas e Maillots Lindanil
geradores para protese, gaze ansépti- são de base asfáltico, estacas, esquaforros, frisos, gesso, grades, faa
Ltda,
ca ideal base, incrustações, instrumentos drias,
nelas. estruturas metálicas para construa
J1M
São Paulo
ciriirgicos para onerações, instrumentos
ções. lamelas de metal, ladrilhos. Iam..
para abaixar linsa,a. afastar lâbios e .bris.
lavas de junção, lages. lageotas,
' gengivas, juntas* corrediças para canetas material isolante - contra trio e caiot,
de brocas, irrigadares, liquido para lim- manilhas,, massas para revevimentas dm
Onsse is)
peza e polimentodos dentes, lixas.
paredes, a:ladeiras para construções, aio.
Instrumentos mãquinas aparelhos e pe- para ossos, lancetas luvas de borracha saicos produtos de base ssfáltico, pro.
trechos para medicina a arte dentária. para cirurgia, lamparinas, laminadorts dutos jsára totrnar imperineabilizantet
3 cirurgia e a higiene. aarelhos e Ins- para , prótese ligas para prótese, lixa a sargamassa de cimento e sal hidráutalações hospitalares: Amalagamas,. al- em tálha e em disco, ligaduras de cã- lica, peciaegulha, prol atos betuminosos
godão hidrottilo, agulhas' para injeções, nhamo, massas 'pias ticas para fins °dom. tmperracabilizantes liquidos nu sob ouassentos para" enfermos, aparelhos de tológicos, máscaras para anestesi& me- tras fornias para revestimentos e Cmtros
pressão arterial, avarentos de diatermia. sas para operações, meias elásticas, me-, usos , nas construções. persi anas. placai
aparelhos para massagens. aparelhos de sas para curativos, martelos, mercúrio para aavimentacaa. peças ornamentali
INDUSTRIA tutAsitERIA
ráios ultra 1 violeta. a grafes, antisc6plos para obturações, mandril para canetas, de ctraexito ou gesso para taros e . pare.,
atastadores abre-bocas, abaixa-ilnguas, de brocas. 'materiais para polimento des. papel para forrar taZas. massas
aparelhos
de raios X, aparelhos para moldeiras, Macas, mesas para clinica mé- parqueres portas, portões: pisos, st>
Classe 36
surdez, aparelhos adenotonos, alicates. dica e hospitalar . e cirúrgica, móveis adiara:idos para uso nas construções
Artigos de vestuários, roupas feitas, ataduras, adesivos curativos aparelhos para fins ciriirgiens te odontológicos, ou- lei:as Para portas, tijolos_ subo de coa.
semi-confeccionadas ou sob • medida, para abaixar lingua. afastar lábios e fios para dentaduras, olhos artificiais, ereto telhas, taeos, tubos li' ventilação,
tasque'de cimnto, ,vigas vigamentos,
para homens, senhoras e cfianças. I gengivas, agulhas para 'seringas, atoni- protetores para
pontes móveis e
as: vitrõs. venezianas •
saber: Agasalhos feitos de peles nana radares, alargadores de ' canais, alavan- pontes fixas, • -selos,
pontas de guta-percha,
rais, ou artificiais. anáguas, aventais, cas para extração de dentes, amalga- para obturações de Canais pós para limrernao n.' 588.419; de 29-143
batas. babadores, blusas, blusões,.
mas para obturações. amianto em fibras eza e polimento dos dentes, porcelana
Sociedade Esportiva Paknefras nas, bonés, boleros, cocninações. casa. e
São Paulo
Coes. capotes, calças, calça-saias, chine- em obras ângulos para brocas., para para os dentes, padiolas, preservativos,
los, cintos, cintas, camisas, aamisetaa fins dentários, aaela e aparelhos para pinças anatõmicas. pinceis para garganPRORROGAÇÃO
calções, cartolas, coletes, corpinhos, ata fundição e encrustaçâo, aparelhos ele- ta. mvots, protetores, placas para ossos,
mulas, cuecas, colarinhos, cueiros. • chia tro-dentários, cirúrgicos e eltero-diag- •pós artificiais. Danos hiniênicos, • placas
péus; dolmans: echarpes, estolas; farda. nóstico, aparelhos para gabinete de clí- para manipular craes pós adesivos' para
mentos; gorros, galochas. gravatas. nica e prótese dentária, , arcos para ser- dentaduras,. porta ressiduoa - par agabiguarda-pó: Impermeáveis; Jaquetas; len ras de ouro. arsiculadores, Jiolsas vara netas, dentários, pontas , de gratates,
água quente, bisturis, bièaços artificiais ginas, perfuradoras. prensas para 'nuçoa, leques. 'eriçaria, ligas, librés,
geies: mantas, melas; palas, paletó,, de borracha, bugias bombas de borracha fios e para coroas porta aniaipamas.
pantufas. , pijamas, peignoirs, punhoa para fins cirúrgicos e preteticoa bac:a cuadros elétricos. rape pata dent-s repeitos e peitilho. para cafnisas. pelerw' para cupsideiras bicos para seringas de toscópios, rodas para despaste, rolos ciar e água quente, e iria, boticões, rara- rúrgicos de lã de pau aparelhos de ráare. Polainas. poachas, .pullovers:
Classe 33
quepla; regalos, robe de chamo , ços para canetas de b?hibcas, brocas pa rios X, raios ultra violeta e diatermia Para distiaguir: Sociedade esportiva è
:rosem& dia beba pesa • trabalbcn 'ta clinica e de prtese. roqueiros. ban - revestimentos para prótese, seda pára
recreativa

Inchistria Arasileira
-
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Quarla.-fera 17
Termo n.° 588.420. de 29-4-63
Cia. de Cigarros Souza Cruz
Guanabara

CRE.STA

Termo n.° 588.426, de 29-4-63
Irnportland — Comércio e Importação
Material Plásticos Ltda.
São Paulo

tura, painéis e cartazes para decorações
e para exposição, projetos, mostruár.cs
de mercadorias diversas e para propaganda, suportes artísticos para vitrines.
estatuetas para adornos e para fins
rtísticos, taboletas

IMPORTLANIS

Termo n.° 588.432 e 588.133, de
29 4-63
Benedito Padres° da Silva
São Paulo

indlietria Brasileira •

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 44
Classe 28
Cigarros, charutos, cigarrilhas, !fumo.
filtros para cigarros, palha para 'cigar- Importação e venda de material plástico
ro' , piteiras, tabaco, isqueiros, cachimTermo n.° 588.427, de 29-4-63
bos e carteiras para cigarros
Auto Pasto Parada Pinto Ltda.
São Paulo
Tenni) n.° 588.421,. de 29-4-63
Balas Lidar S. A.
,S:". o Paulo

PARADA PINTO

FRORROGAÇXG

INDUSTRI A BRASIL EIRA

BANDEIRINHAS"

Classe 47
Óleos de qualquer espécie para iluminação, aquecimento e lubrificação. Perinnwrs
AiLE IRA
tróleo refinado, semi-refinado e nãoClasse 41
refinado. .com ou sem a mistura de
13alas, bombons c chocolates
óleos minerais,, animais ou vegetais,
para a iluminação, aquecimento, lubriTermo n.° 588.422, de 29-4-n
Editora e Comercial, RepresentatoJes e ficação ou combustão, e graxas. ProPromoça de Vendas "Provens" Ltda. dutos e óleos combustíveis provenientes de petróleo
São Paulo

"

BIG-BOLI.
‘ INDUSTRIA BP.ASILEIRA
Classe 25
Estampas, imagens, gravuras e cromos
esportivos
Termo n.° 588.423, de 29-4-63
Semp Rád.o e Televisão S. A.
São Paulo

BOLETIM SEMP
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 32
Alinauaques, anüncios. boletins boletins
impressos, crônicas, jornais, revistas
Peç a s cinemutogralicas, peças teatrais,
„.rogramas radiofónicos e programas
de televisão
Termo n." 588,424. de 29-4-63
Pikto de Serviço "Caravelas" Ltda.
S Zio

CAVVELAS
INDUSTRIA BRASILEIRL,
Classe 47
dicas de qualquer espécie para Uralnação, aquecimento e lubrilicação. Petróleo refinado, semi-refinado e nãoaefinado, com ou sem a mistura de
óleos minerais,, animais ou vegetais.
para a iluminação aquecimento. lubrificação . ou combostão, e graxas. Produtos e óleos combustiveis provenientes de petróleo

Termo n.° , 588.428, de 29-4-63
Dedini Capellari S. A. — Transformadores
São Paulo

."SUPERKAVE
111DWTRIL BRABILKIRI

Classe 8
Transforinadores de voltagem de corrente elétrica e chaves automáticas corta
circuitos tipo Matlieus
Termo n.° 588.429, de 29-4-63
Ordene Comércio e Participações S. A.
São Paulo

ORDENE COME—OCIO E
PARTICIPAÇUES S/A
Nome comercial
Termo n.° 588.430, de 29-4-63
Empreendimentos Agrícolas Guarany
S. A.
São P2.110

GUARANY
111/40. BRASILEIRA
-

Classe 42
Vinhos

Termo n.° 588.431, 'de 29-4-63
Benedito Pedrono da Silva
•
São Paulo

VANGUARDA
.IND. 3RASILIEIRA
Classe 25

Para distinguir: Arvores de natal lat.
belots, bolas paar enfeites de árvores
T'êrmo n.° 588.425, de 29-4-63
Engenharia e Construções de natal, carta geográficas, cartões posGerpav
tais, cartazes, displays, desenhos. artísLtda.
ticos, desenhos, decalcomania para te..
São Paulo
eidos. estátuas, estatuetas, estampas.
gravuras, frutas de vidro, figuras de
ornatos, festões, fotografias, frutas de
louças. figuras para enfeites, bolos de
aniversários, batizados, casamentos e
outras 'quaisquer comemorações. gravuClasse 33
ras, imagens, letreiros. manequins, maqueta, obras artísticas, obras de pin..
liagenliaàa e ooratratées

GERP

Julho de 1963 29
Termo .n." 538.438, de 29-4-63
Kimber Farras, Inc.
Estados Unidos da América

ACADEMIAS DE FUTEBOL
Na BRAMEM

Classe 41
Balas e doces em geral
Classe 25
Para distinguir: Arvores de natal bibelots, bolas pear enfeites de árvores
de natal, carta geográficas. cartões postais, cartazes, displays, desenhos adisticos, desenhos, decalcomania paru teciclos. estátuas, estatuetas, estampas,
gravuras. frutas de vidro, figuras de
ornatos, festões, fotografias. frutas de
louças figuras para enfeites, bolos de
aniversários, batizados. caramentos E.
outras quaisquer comemorações, gravuras. imagens, letreiros. manequins, maquetas, obras artísticas, obras de piatura, painéis e cartazes para decorações
e para exposição. projetos, mostruários
de mercadorias diversas e para propaganda, suportes artísticos para vitrines.
estatuetas para adornos e para fins
rtisticos, taboletas
Termo n.° 588.434, de 29-4-63
Ruy de Barros Chalrners
São Paulo
IBE-INSTITUTO BRASILEIRO

DE ESPECIALIZACAP

Gasse 19
Pintos vivos
Termo n.° 588.439, de 29-4-63
Geodesia, Engenharia, Topografia. Indústria e Comércio — Geodctic Ltda.
Guanabara
Goodésia, Engenharia, Topografid,
Indústria e Comércio GEODETIC ltda‘:`
Nome comercial
Termo n.° 588.440, de 29-4-63
Gaodésia, Engenharia, Topografia, Indústria e Comércio — Geodetic Ltda.
Guanabara

eodetk
Indústria- Brasileira',
Classe 16

Para distinguir: Materiais para construções e decoràções: Argamassas, argi..
Classe 33 '1'
ia, areia, azulejos, batentes, balaustres
Titulo de estabelecimento
blocos de cimento, blocos para pavI(
mentação, calhas, cimento, cal, orá.
Termo n.á 588.435, de 29-4-63
Monitora S. A. Indústria e Comércio chapas isolantes, caibros, caixilhos, r.o,
lunas, chapas para coberturas, caixa(
São Paulo
d'água, caixas de descarga, para Hxq
edificações premoldadas, estuque. emul,
são de base asláltico, esta ..as. esqua,
PRCRROGA00
drias, forros, frisos, gesso, grades, ja.
nelas, estruturas metálicas p: , ra constru4
çÕes, lamelas de metal, lach-ilhos,
bris, luvas de junção. lages, lageoras,
material isolante contra fria e mor.
•
Classe 28
manilhas, massas para rtv.:st mentos da
Artigos da classe
paredes. madeiras para construções moo
saicos. produtos de base nsfáltico, pro.Termo n.° 588.436, de 29-4-63
dutos para totrriar anaer:neabilizantee
3osé Fabri
a sargamassas de cimento e cal hidráuSão Paulo
lica, pedregulho. produos beturninosoa
urnermeabilizantes liti aidos ou .oa outras formas para revestiment_as e outros
ORROGAÇãO
usos nas construções, per ,aaaas, placas
para pavimentação, peças zrnamentals
de clmento ou gesso para tetos e pare.
des, papel para forrar rasas massa,
INDÚSTRIA EIRA SILE,RA
antl-ruidos para uso nas ,onstruções,
parquetes, portas, portões pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de Concreto, telhas, tacos, tubos de ventilaçào,
tanques de cimento, vigas, x,igamentoc,
Classe 6
vitrós,---veuezianas
Artigos da classe
Termo n." 588.441, de 29-4-63
Kos,"knotec — Sociedade Qvil de Now
Termo a.° 588.437, de 29-4-63
tação de Serviços Técnicos
Matesa S. A. Indústria Agrieultura e
Guanabara
Comércio
São Paulo
SÀO PAULO

MONITORA
Inffilstria Brasileira

MATESA S/A-INDÚSTRIA
AGRICULTURA E COMÉRCIO
Nome comersial

IÇOSMOTEC SOCIEDADE1
CIVIL DE PRESTAg
DE SERVIDOS TÉCNICOS!
Nome comercial

-2510 Quarta-feira 17

-

Termos na. 588.442 a 588.444, de
29-4-63
.
Iryoaaotec — Sociedade Civil de Prestação •de Serviços Técnicos
Guanabara

•K OS

T E C:

'INDÚSTRIA...BRASILEIRA
Classe 8 Artigos da classe
• Classe •17
Artigos da classe
• Classe 50
Artigos da classe
Termo a.° .588.445, de 29-4-63
•Kosmotec — Sociedade Civil de Prestação de Serviços Técnicen
Cuanabara
-

©SAME-4
Classes: 17. e 33
Insígnia comercial

Termo n. 588.451, de 2941963
Inbraco
Indústria Brasileira de,
Construções S.A.
' Rio de Janeiro –
'URUS° — INedSTMIA
BRASILEIRA DE COKSTRLIgES SI Ai
Termo n.9 588.452, de 29-4-1963
Nome Comercial •
'abraço — Indústria Brasileira de
Construções S.A.
Guanabara

MIMO

P1 E t, A,
PERE LTDIV
Nome comercial .

Classe 25
Artigos da classe
Termo n.° 588.453, de 29-4-1963
Pinturas e Mcorações Blanco Ltda.
Guanabara

L'ANOO LTDA,
Nome Coniercial
588.456, de
Termos na. 588.454
29-4-196;
Pintaras e 'Decorações Blanco Ltda.
Guanabara

BLANCO

2+ IR p ipa_ P4LÉkM

•

11

MERCADINHO
SANTÁNA LTDA.
Nome Comercial

Termo n.° 588.449. de 29-4-1963
Indústria od Calçados Sparta Ltda.
Rio de janeiro

'

INOMTRIA EBASIE114

Classe 36
:Artigos da cias*

Classe 1
Artigos da classe Classe 16
Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe

RECOTEX AUTO
PEÇAS LTD;

.Nome Comere:al
Termo n.° 588.4 5: 8, de 29-41963
•Artigas Agência de Viagens Ltda.
Guanabara ,

•ARTIGS ;ICMCIA
-DE VIAGFAS ITDAki

- Nom eComercial

-

l•

, ENDÚSTRIA BRASILEJRA:
Classe -36
Artigos da classe
Tann° n.9 588.451, de 29-4-1963
• Eduardo & Filhos Ltda.
•• Guanabada

SAPAPIR IA
NORMALISTA'
Classe 36
Artigos da classe

Ternso ri.° 588.452, de 29-4-1963
•
Homero dos Santos
Guanabara

Classe 21
AaLtas da classe
Termo ..O.0 588.470, da 29-4-1953
Palmar Exportadora e -Importado:ai
'
Sociedade Anr.mirna
GUMIRI

•INDÚSTRIA BRASILEIRA:
•

Classe 6 •
Artigos da classe

Termo n.° 588.463, de 29-41963
• Homero dos Santos •
Guanabara
•

• Nome Cornerciál ,
-Termo n.* 588.459, de 29-4-1963
Guanabara Auto Peças Ltda.
•
Rio de Taceiro

tlAtliDARA,
ITU
,IÍtITO
4

i

• Nora ed....rnercial

Classes: 6 e 21
Insígnia comercial

Têrmo n.9 588.471, de 29-4-1963
Palmar Exportadora e Importadora
Sociedade Anônima
•
Guanabara -

•

Tânia° n.° 588.457. de 29-4-1963
Recotex Auto Peças Ltda.
Rio de Janeiro

MÚMIA DE CALÇADOS
SkRTA LTDA
Termo n.° 588_450, de 29-4-196.3
indústria de CalçadOs Sparta Ltda.
• Rio. de. 'Janeiro
•

A NORMALISTA

MIASILEIM

•

11-11

Termo a.° 588.448, de 29-4-1963
Mercaciinho Santana Ltda.
Rio de Janeiro

r

Term on.° 588.469, de' 29-4-1963 1
Palmar Exportadora e Importadora
• Sociedade Anônima
1
•-Guanabara

FiliTlifiAS E i,LCORilr,AES

'Perna) n.° 588.447, de 29-4-1963
Predial Palermo Ltda.
' Gaanabara
rrrr
rar tur
' ICIT err
PI( rur

' Classe 33
3asignia comercial

-Termo 21°3 588.460, de '29-4-1963
' Eduardo e, kilhoa Ltda.
•
Guanbara

INDÚSTRIA Sn ASTLER3A

Tèrmo n.9 588.446, de 29-4-63
Predial PaIenmo Ltda.
Guanabara
• .

Julho de 1963

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

Classe 6
. Sinal de propaganda
Têrmo n.° 538;464; de 29-4-1963
Roberto Ramos dos Santos
Guanabara

GUANABARA
...INDÚSTRIA BRASILEIRA'.
Classe 8 ....
Artigos da classe

!PALMAR EXPORTADORA

E IMPORTADORA

Cases: 6 e 23
Titulo de Estabelecimento 1

o
Terrau gi.° 588.472, de 29-4-196
IndCutria de Calçados Caravelas Ledaro
• Rio de Janeiro

Termo n.o 588.465, de 29-4-1963
Roberto Ramos dos Santos
Guanabara

'ELETRUIC.A
U A RASARA.

t
dfli•Zit'W;7551Z77;74Fi?..

avirtisà2/0Z,,r4
Classe 36
Artigos da classe

Classes: 8 e 33
• Titulo de Estabelecimento

Termos na. 1588.456 à 588.468, de
- 29-44963 • ?-• •
Cori Construções Ltda..
Guanabara

•-Tercrio n.° 588,473, de' 29-4-1963
Indústria de Calçados Caravelas Ltdag
• r•
Rio de Janeiro

CORE,
•
•

BRA.siarktil.
Classe 16 . • •
-Artigos da elasae.
• Classe 25 •
Artigos da classe
Classe 50
Artigos da classe

,

•

440741"14
.1414:1X2,

Classe .36
Artigos da classe

-

Termo n.° 588.474, de 29-4-1963
Continental Indústria e Comércio de
Móveis e Estofados Ltda.
Rio de Janeiro

,CANCELL'A

Classe 40
Artigos da classe

ROSÂNGELA

Classe 8
Artigos da clame
Termo n.° 588.482, de 29-4-63
Omero Silva
Rio de Janeiro !

• CONFORTO

INDÚSTRIA BRASILEIRA

• INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Artigos da 'classe

Classe 41
--Artigos da classe

Termo n.° 588.476, de 29-4-1963
Cia. Atlântica de Investimentos
Catlandi
Guanabara

Tênno n..* : 588.483, de 29-4-63
Teixeira e, Falcão
Rio de Janeiro
•

'CHEQUE AZUL

'CAMPISTA

INDUSTRIA BRASILEIRA;

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 50
Artigos da classe

Classe 19
Artigos da classe

Termo n.° ,588.477, da 29.4-1963
Cia. Atlântica de Investir:0a~
Catlandi
Guanabara

Termo n. 9- 588.484. de - 29-4-63
Paolo Tassinari
Guanabara

RESGATE AZUL

DIF1CIO
SOUTO MORAES
E"

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 588.478, de 29-4-1963
Madeiras Compensadas e Laminadas
Sacorim Ltda.
Guanabara

SACOR1M
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo •n.° 588.485, de 29-4-63
Flariano Franco Filho
Guanabara

FRANCO'S SCHOOL

Çlasse 4 ....
Artigos da classe.

Classe 33
Titulo de. estabelecimento

Têrmo a.° 588.479, de 29-4-1963
tuadamento S.A. Fundações Mecânica: dos Solos Obras da
Guanabara

Terra° n.9 .588.486 .de 29-4-63
Café e Bar Mias Brasil Ltda.
Guanabara

FUNDAMENTO
INDUSTRIA BRASILEIRA
• Classe 25
Arhaos da classe

~mio

Termo n. 9 588.480, de 29-4-63
W. J. Oliveira
Rio de Janeiro

INFANTIL BABY
INDUSTRIA BRASILEIRA'
Classe 36
Artigos de dam.

SUPER MERCADO
SÃO JOÃO

NDÚSTRIA BRASILEIRA
_

INDUSTRIA BRASILEIRA

•
Termo n.° 588.475, de 29-4-1963
Confecções Rosângela Ltda.
Guanabara

Termo n.° 588.488, de 29-4-63
, William Resende de Castro
Rio 4e Janeiro

Termo n.° 588.481, - de .29-4-63
Instaladora Camelia Ltda. Guanaitera

cONTINENT AI
'

•
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,CAFÉ E 1311fl

-

•

Classe • 41
Titulo de estabelecimento
Termo a.° 588.489, de 29-4-63
Auto Carvalho Silva
Rio de Janeiro

[CONTEC
Classe 33
.
Título de estabelecimento
Termo n.° 588.490, de 29-4-63
Brazita e, Cia. Ltda.
Guanabara

Termo a.* 588.487. de 29-4-63
Pereira "' Alves
Rio de 1,

CONFECÇÕES
COPACABANA
Classes: 33 e lE
Titulo de setabeleeimento

IL
Clame 3
Ltrã preparado farmacêutico Indicado ma
tratamento das afecções cardíacas e drculatórias
Termos na. 588.495 e 583.496, de
•
29-4-63
_ (Prorrogação)
Dobbernan N. V.
Holanda

`PRCIRROGACAO

_
DOBE1ELMAN

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Aliniscar, água
de beleza, água facial, água de lavanda,
água de colônia, arminhos, água de
quina, água de rosas, água de aliam- mas. amonia perfumada liquida. ent pó,
em pedrai, para banho, brilhantinas.
bandolinas, batons, cosméticos para o
cabelo, pestanas. cílios e bigodes,
crayons, crentes para a pele, carmins,
cheiros etn pastilhas. em tabletes, em
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, cremes dental
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
eatencias. extratos, estojos de perfumes,
Classes: 8 e 33
creme pára limpeza da pele, e para base
Insígnia comercial
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
escOvas para dentes. tabeto. roupas,
Termo n.° 588.491, de 29-4-63
Roberto Fernando ,Leão Veloso Ebert cil:os e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas, cílios e bigodes, fivelas para
Guanabara
o cabelo, glicerina perfumada para aio
•de toucador, grampos para o cabelo,
para 'maquilagem. Lança-perfumes. Ie.
•ções, líquidos dentifricioa. em pasta, ata
•geléia de petróleo perfumada: lápis,
sabão- em creme. em elixir e em pl.
Líquidos para ondulaçao. permanente,
Classe 33
lixas para Unha% laque. óleos para o
Insignia cámereial
cabelo, pasta e pês para dentes. perla.
enes* petróleo para aso de toucador,
Termo n. 9 588.492, 'de 294-63
pastas e pó para as unhas, pai-posa
(Prorrogação)
para pó de arroz, papéis perfumados,
Anker-Phoenix Nahmaschinen
•carminados. e com pá de arroz. pentes.
Aktiengesellschaft
pomadas perfumadas para o embelezaAlemanha
mento da cutia. pon-pont. , p
de
• •
atroz
Classe 46
Alvejantes. amidos, anil, água de lavar
,PRORROGAad
dein. agua sanitarm, cera pare soalhos.
detergentes, esponta de aço, fósforos.
li de aço, pomadas para sal.

çados. palha de aço. preparados pau
polir e limpar madeira.. vidros, amada
e objetos. panos para polir e pare bom
peca. panos de esmeril e material atem

'ANS -eusit
Classes: 41. 42 e 43
Titulo de estabelecimento

Tenato n.' 568.494, de 29-443
C. H. Boehringer Soba
• Alemanha

avo empregado na limpeza de metais
objetos, sabes em_ geral e sapeca:asa,
velas e velas a base de estearia,
rabões em pó, •em flocos. espontas it.
limpeza

Classe 6
Máquinas de costura, para mio domésTermo n.° 588.497, de 29-4-83'
tico ou industrial e suas partes inte- Laboratório Farmacêutico Internaciottai
grantes
S.A.
São Paula
Termo n:° 588.493, de 29-4-63
.C. H. Boehringar Sobn
,41.1 WEIN
Alemanha

RUGARON

"

'

inDus
' TP ameRAs
3
É4

Um produto fermacinitiee setiendo teR
Classe 3
Um preparado farmacêutico sem' pra. tratamento das avitamineats especlikeell
priedades, diuréticas
e íssq.e*.. d eptaboar ne4weiffil

Tarmo n.° 588.498, de 29-4-63
,Angel Bernabe •Echeveste
Argentina
,
.
Classe 50

• Classe 11
Para distinguir: Aspiradores de pó. ima
relhosrelhos de gravação, aparelhos de
ar refrigerado, aquecedores, abat-loura.
alto-falantes, antenas, balanças, bata
deiras. bobinas, binóculos. bules . elétra
cos. chuveiros, coqueteleiras, aparelhas
de comunicação Wterna, campainhas cit.
riegrOfj
)
trina, condensadores, chaves elétrica;
comuladores, aparelhos •cinematografa
cos. chassis, aparealos de concede da
-i bidiiííi-ia
:13rasãeira •
som, chaves de tomada, discoa.
enceradeiras expremedores elétricos, ela
Classe 50
tufas, esterilizadores. fogões, fornos: e
Impressos em gerai
fogareiros eiétricos, aparelhos fotográa
fico'. ferros elétricos. fervedores. for.
Térmo n.° 588.502, de 29-4-63 _
nos elétricos, fusiveis. filmes revelado&
Indústria de Alimentos e Chocolate
aparelhos de freqüência modulada, too
Maurer Ltda,
atigrafos. geladeiras, garrafas térmicas.
Minas Gerais
Interruptores, isoladores, aparelhos de
intercomunicação, liquidificadores. lana
Têrmo n.° 588.506, de 29-4-63
Poliflex da Bahia S. A. — Indústria, Padas, aparelhos de luz fluorescente;
lustres. lentas., máquinas de cortar
Comércio e Exportação
moer carne e legumes, máquinas foi**
Guanabara
gráficas e cinematograficas, mostrado*
res, microfones, óculos, pick-ups. pao
cias, aparelhos de refrigeração, rádios.
refletores, aparelhos receptores de som.
sorveteiras, screais de alarme, tomadas
de corrente, aparelhos de televisão,
a
Classe 41
aparelhos para telégrafos sem fio.
•
Chocolate ao leite, bamboas sortidos,
aparelhos transmissores de tom, roca
ovocalso, balas de :evada
Classe 28
discos, ventiladores e válvulas
icaSst, ralearas',3 rtea:
Chapas lpnlásdtil
termoplásticos,
Tênia° na 588.503, de 29-4-63
Termo n.° 588.513, de 29.4-63,
folhas
aVaidemiro Bento Monteiro
Metalúrgica Nove de Julho Ltda.;
Guanabara •
Termo na. 588.507, de 29-4-63
São Paulo
Poliflex da [labia S. A. — Indústria.
Comércio e 'Exportação
- Guanabara
POLIFLEX DA .13Át-IIA S. A
nano ra° 588.501, de 29-4-63
Fontegraf Editora Ltda.
•
.
Guanabara

EQ

Empresas de turismo, entidade dedicada
a exloração da indústria turística. P ser
usada em papéis de corresponência,
contabiliade, impressos, folhaaa, catálogos, bem como em veículos, edifi' cios, letreiros e outros locais
Termo n.° 588.499, de 294-63
Auto Viaçao Itapevi Ltda.
Sáo -Paulo

,ITAPEVI
Classe 33
Transportes de passageiros eia
,Termo n.° 588.500, de 29-4-63
Dimitri loan Lanara
Guanabara

PRINr
bdustna Bre!slietra
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chapas Isolantes. caibros, caixilhos,
colunas, caibros, caixilhos, colunas, cima
pas paa coberturas, edificações premol0
dadas, estuque, estacas, esquadrias, forros,- gesso, frisos, grades; janelas, lamelas de metal ladrilhos, lambris, luvas de
junção, laje, lajeotas, madeiras para
construções, material caintra frio e calor,
mosaicos, produtos de base asfáltico,
produtos para tornar impermeabilizantes
as argamassas de cimento e cal hidráulica, pedregulho, placas para pavimen...
taçao, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, parqueies,
portas, portões, pisos, papel para forrar
casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
de concreto, telhas, tacos, tubos de yentilação, vigamentos, venezmans e
vitrós
cré,

"Walbemon"

NOVE DE JULHO

eomen e ,o e e X.0.1•aC,A0

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: gasailicia
aventais. alpercatas, anáguas. blusa&
botas, botinas. blusões. boinas. babadoures, bonés, capacetes, cartolas. tona
puças. casacão coletes. capas. :ha:asa
cachecols. calcados, chapéus. cintas,
cintas, combinações. corpinhos. eafccii
de senhoras e de crianças. calções, calçai. cai:asar. camisolas. camisetas, cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros', sa as
casacos, chinelos, dominós, t -barrem
fartasiai, fardas para mititarese coepais fraldas, galochas. gravatas. goi•
roa, jogos de angarie, ¡matara., leques:
luvas, ligas, lenços. inalais. .neins
malas. mantas. mandrião, ai malhara ria
peugaa, pouches. polainas, pijamas; punhos. perneiras, quinionos, regalos,'
robe de chambre, roupao, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho. sandálias,
svreaters. *horta. sungas, atolas, soutiens, atacas, taier. toucas, turbantes:
ternos, uniformes e vestidos

Nome omarcial •
Termo n.° 588.508, de 29-4-63
Antonio Gonçalves Queiroz
caanabara

Classe 38
Aros para guardanapos de .papel•
aglutinados, álbuns (em laranao), álbuns
para retratas e autógrafos, balões (exceto para brinquedos), blocos para
correspondência, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinas, brochuras não impressas, cadernos de escreClasse 32
.
ver, capas para documentos, carteiras,
Um pseudônimo radiofanico
papel ou papelão. cápsulas de papel,
Termo n.° 588.509, de Z9-4-63
caixas de papelão, cadernetas, caderAmérico André Duarte
nos, caixas de cartão, caixas para paGuanabara
pelaria, cartões de visitas, Cartões coparafina cartões índices, contata cartolina. cadernos 'de papel mejimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões, em branco, cartuchos
de cartolina, chapas planográficas, caClasse 32
dernos de lembranças, can:tais de paUm pseudônimo radiofônico
pelão,-envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
Tèrmo n.° 588.510, de 29-443
ou papelão, etiquetas, feahas índices,
Gráfica Niterói Ltda.
Térrno na 588.504, de 29.4-63
failhas de celulose, guardanapos, livros
Guanabara
Comercial
e
Transportadora
Zem
Ltda.
tão impressos. livros fiscais, livros de
Paraná
contabilidade; mata-boorão; ornamentos
de papel transparente; pratos. papa-' Comercial e Transportadora
Cibos. papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papéis em branco
.s. zEm LIMITADA
i
para imprassão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, apel a lmaço com
Nome comercial
ou sem pauta, papel crepon, papel de
.Glasse. 50
tênno na 588.505, de 29-443
sada, papel impermeável, papel em boOlaria Tanguá Ltda.
bina para impressão, papel encerado,
Impressos e artigos tipográficos' em
Paraná
papel higiênico, papel impermeável
• geral
Par
- a copiar, papel para desenhos, pa.
nonos
as.
588.511
e 588.512, de
010.188 À *
Pel para embrulho impermeabilizado
29.4-63
Papel para encadernar, papel para • esI. A. Silva
rever, papel para imprimir, papel paOCV
Guanabara
tafina para embrulhos. papel celofane,
_ •
írapel celulose, papel de linho, papel
• frattlatria Braaikgra
"absorvente, papel para embrulhar tabaco, paPelão, recipientes de papel, roClasse 16
:0- tas de papel, rótulos de papel, rolos
papel transparente, sacos de papel, Para distinguir materiais pa*a constru.
Classe 2/ •
erpantinas: tubos postais de carta*, ça*és e decorações: Argila, areia, batubOtes de papel
talhas, babsustrea, calhas, cimento, eia,
Tttà •

NITE

IMX/STRIA BRASILEIRA.
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço doce,
aço para tipos 'e para, molas. ao instrumental e rápido, aço fundido. 'aço
Parcialmente trabalhado, bronze, manganei, bronze em pó, bronze em barra,
em fio, chapas de metal, 'carimbo 'em
bruto, ou parcialmente trabalhado, co'.
ora em bruto ou parcialmènte trabalhado, couraças eletrodos, eitanbo em
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra • e em mapa, ferro fundida,
feiro maleável, fera mangues, jura
em bruto ou parcialment atrabaihado,
gaza temperada, gaza ' maleavel, laminas as metal, lata em fõlhae latão ea
t(ilhas e em Japas, latão . ai ' vergaihões. ligas meralicas, amalhas, magna.
3 o mangans. metais 'não trabalhados
au parcialmente trabalhados, metais em
massa, metais estampados, metais para
solaas, níquel, ouro paladio, os sei de
estalar) platina, poeira de dna), prata, sucata, soldas, ligas para soldar,
barras para soldar, zinco corrugado.
tungstenio e zinco liso eia Rilhas
Taimo na 588.514, de 29-4-63
Biscoitos Aymoré Limitada
Rio de janeiro
saCOITIO

ymoat

isallrapla

5.10 otJanklue

PROROGAÇÃO
Classe 41
13iscolaise e balabas
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Termo ri.' 588.522, de 29-4-63
Termo n.° 588.515, de 29-4-63
Beton — Engenharia, Arquitetura e Agência Marítima Interri-.12ricãna Ltda.
Rio Grande do Sul
Urbanismo Ltda.
Guanabara

CATETE
CENTER
Classe 33
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 588.516, de 29-4-63
Indústria e Comércio de
Discos Ltda.
Guanabara

D. A. M.

OPERAÇÃO
CONFUTO
Classe 8
Frase, de propaganda
Têrtno n.° 588.517, de 29-4-63
Pio XII Comércio e Indústria Ltda.
Rio de Janeiro

5

Onência Maritin
Inferamericana Ltda.

Classe 13
, Título
Termo ri.' 588.525, de 29-4-63.
Teleradio Brasileira Ltda.
Guanabara

-

E.ALO AMARELO TLIOLOS VERMELHOS
INEvLETA, svPoRTE e ~ reme tinam'

T

'

,

Classe 41
Artigos da classe

Termo n.° 588.518, de 29-4-63
Continental Filmes Ltda.
Guanabara

ontretental di/W4Classe 8
Filmes revelados
Termo n.' 588.519, de 29-4-63
Indústria de Vidros Ipê Ltda.
Rio Grande do Sul

IPÊ
Indústria Brasileira
Classe 14
Vidros, cristal e seus artefatos

Termó ri.' 588.520, de 29-4-63
Mectinica Alatnini Ltda.
,
Paraná

Mecânica
Classes: 11, 21 e, 33
Titulo

Nome comercial
Termo n. °588.526, de 29-4-63
João Alves Ramos .
Minas Gerais

Classes :8 e 11
insígnia

PRORROGAÇÃO,

Têrmo n.° 588.531, de 29-4-63
Edvan B. Sant'Ana
São Paulo

cONCEIÇÃO DA BARNA .

REVISTA V IS-A:01
CCVERC I AL E INDUSTR IAL

Classe 32
Uma revista
Termo n.° 588.-532, de 29-4-63
Roiataurante Mineirão Ltda.
Minas Gerais

RESTAURANTE I NE IRÃO
Classe 41
Titulo
Termo n.° 588.533, de 29-4-63
Retsaurante Mineiráo Ltda.
Minas Gerais

RELO 011R1

El

Classe 8
Titulo de estabelecimento
Termo a.° 588.527, de 29-4-63
Lojas Brasileiras de Preço Limitado
S. A.
Guanabara

Nome comercial
Termo a.° 588.534, de 29-4-63
Indústria e Comércio j. Mateus
Pernambuco

.WABACAN O'
1 NDllS TR 17:-E312tAki LerRÃ1

A. • •

••

Indus tria Brasileira;
Classe 16
Para distinguir: Materiais para cons.
Unções e decorações Argamassas, tugi.la, areia, azulejos, batentes, balaustrea
blocos de cimento, blocos para pay!.
mentação, calhas, cimento, cal, Cr&
chapas isolantes, caibreis, cliixilhos. colunas, chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga, para lixo..
edificações p remoldadas, estuque. emulsão de base asfáltico, estacas, -esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, janelas, estruturas metálicas para constru.
ções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris. luvas de junção. !ages lageom,
material isolante contra Frio e calor,
manilhas, massas para r evestimentos de
paredes, madeiras para construções. mosaicos, p rodutos de base asfáltico, pro.
dutos para totrnat impermaabilizantea
a sargamassas de cm -'ta e cal hidráulica, pedregiuho. p rodutos betuminosos
impermes ro • zantes ti ir 1.. , s ou sob
oudas formas para revestimentos e outros
usos nas construções, persianas, placas
para pa vimentação, peças ornamentai,
de cimento ou gesso para teos e pare..
des. papel para forrar casas, massas
antl..ruidos para uso nas construções,
Parquetes, portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de com..
ereto, telhas, tacos, tubos de ventilação,
tanques de - cimento, vigas, vigamentos,
vitrõs. venez'anas
Termo n.° 5 88.539, de 29-4-63
lacktstria e Comércio Atlantia Brasil
Ltda,
São Paulo

'PROFtR0GAÇk0

PROMCGACA03
Classe 46
Artigos da desse

Marn Wira árá
Njene comercial
Têrmo n.° 588.528. de 29-4-63
Barkl Roupas S. A.
Guanabara

BAR! ROUPAS S A.
eme comercial

Termo n.° 588.521, de 79-4-63
Cerealista Paranaguá Ltda.
Paraná

Termo n.° 588.530, de 29-4-63
Auto .Peças Fermosclli Ltda.
São Paulo
.

CereaDsh Pugna

FERMC6ELL
INDUSTRIA BRÀS1 LEi RA

41
Titulo

Termo n. '588.538, de 29-4-63
Conceição da Barra — Administração,
Comércio e Indústria Ltda.
São Paulo

Reig ioaria Bulha

Pateia dertha

ID. I RAPCRA_

, Classe 25
Tecidos em geral

Termo n.° 588.523, de 29-4-63
.(..; erma no Fleischfresser
Paraná

Classe 8
Titulo
Termo n.' 588.524, de 29-4-63
Germano Fleischfresser
Paraná

Termo ri.' 588.537, de 29-4-6,4
Indústrias Reunidas Maranguape Ltda.
Pernambuco.

INDUSTR IA S .R. AS I q_itA

Nome comercial

teldrídi5Siãiliiii Ltd
~men"
CU E S: TuNDo Para • LETRAS AMIt3

Termo n.'. 588.529, de 29-4-63
Metalúrgica Osiris lida.
Guanabara

Julho de 1963 2513

Chsse 21
Artigos da classe

Têrmo n.° 588.535, de 29-4-63
Móveis e Colchoaria Ferreira Araujo
Ltda.
Pernambuco

CI NDER E IA
ír\l15 S

S' R A Í;'L E I R A\
Artigos da classe

Termo n.° 588.536, de 29-4-63
Antonio Pio Cardoso Filho
Minas Gerais

MG.

AZURE
Bra si 1 eirá
Classe 46
Anil
----trèrnio a.° 558.542, de
29 - 4 - 63
L aboratório Leo do Brasil
S. A.
3ão Paulo

11/011110G.A.ÇIZÓ

• Duobiófico
NDÚSTR - I AT ER AS I LE I RA

Industriai Brasileira;

Classe 43
Classe 3
Uni produto far macêutico indicado
ao
Refrescos, refrigerantes e águas ailitamia
deakaamaaio
144406•4 ela varai
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Timo n. 538.540.• de 29-443
bidahrie e Cmiséggo Manila Brasil
Ltda.
São Paulo

' Julho de 1963

Têrmo
588.544, de 29-4-63
•Laboratório Leo do Braail S. A.
Si', Paulo -

Termo n. 9588.545, de 29-4-63 Laboratório Leo do Brasil S.
São Paulo

(*ORROGÂÇIU.
\-k

V£RMELHO'

BRANCO

AZUL ESCURO
I

i

I

I

-1 Ç,'4'.-'

..

Ã'..::::à Irdi
CADA 5 CM 3 CONTÉM O PRINCiP10 AttriróXICO
6QUivALENTE A 4O Ui DE ORWO
FRESCO + 0.025 GR. DE TIAMINA

Classe 41
Mostarda, cevada. farinhas, aveia, espadarias, gengibre, chicórea, araruta,
fubá de arroz, misturas de especiarias,
_podendo também ser usada em papéis
de escritório e correspondeacia, anúncios e propaganda em geral. embalagene e qualquer forma ck acondiciona_ mento

-no ac

•r
•.f 7

• C.MS;
2151

•

T14A NN

X

r-

Ind : r13 r
. àiiiètRe
-

drw
.

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
•
Uai preparado farmacêutico indicado no
tratamento das enterocolitas e suas manifestações
Tèrnio n,° 588.546. de 29-4-63 .
LaWraidrio Leo do. Brasa 3. A:
.
São Nulo
. •

• iteartoGiga.
• WIDUSTRIA BRASILE]. A

. LABORATORIO LEO'
DO.BRASIL S. Ao
Pettio
.
Classe 3
le*. farmacêutico arai-irakce/afflo
ema
Vaa.
L

AMARELO

.

LUKAS BRANCAS.

PRORROCUÇIO
Classe 3
Um produto fannkiceutica indicado ccrno
and-tóxico do fígado
Termo n.° 588.549, de 29-4-63
Tézmo n.° 538.553, de 29-4-63
(Prorrogação
C. da 'Silva, Limitada
Bodegas y Vinedos Giol Suciedad AAC
• Portugal
ninas . Industrial y Comercial
Argentina
PRORROGAÇÃO

BUENOS AIREA

PRORROGACtiCk

PriORROGAgre

---

.

—URO •
LETP.AS AZUL ER

Classe -3
Têrmo a.° 588341, de 29-4-63
Substancias quIxnicas, vacinas. biocultualudústria e Comércio Matas Strasil ras e preparados para serem usados
Ltda.
. na medicina e na farerácia
• Termos as. 588.547 e 583.549, de )
PRORROGAÇÃO 4'
29-4-63
JProrrogação)
Comércio e Indústria Mannex do Brasil
S. A.
Guanabara

• Classe 1
Azul nitram&
Termo a.' 588.543, de 29-4-63
Laboratório Leo do Brasil S. A.
São Paulo

b ,, .r.
.f.t. 29* TI,E .4•1,;.,..,
ID2
O. •
Zn° ...Á.°

Ciasse 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear, serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas . para tornos, geradores para corrente continua e alternada, plainas, máquinas de furar e centrar tornos mecânicos, prensas mecânicas, máquinas amassadeiras, misturadomas e distribuidoras de concreto e
barro, máquinas compressoras,
nas adaptadas na construçáo e conser
vação de estradas, mirreração, corte de
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora, máquinas claserapalhacioras. descascadoraa
ensacadoras..brunidoras. classificadoral.
ventiladoras, moinhos, para cereais.
máquinas secaloras.. trituradoras, pulverizadoras f renas, politrizes, tranchas,
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, alara:lates, ventiladores,
exaustores para farias bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins. atletas, caldeiras e turbinas, inletores para cal&iras, válvulas a trarsportadores tuk.
temáticos de .a:ta e baixa pressão.
.prensas hidrealicsa, martelos marrã/11cm
e máquinas Nadaras, okquinas operatrizes, rotativas ou rortn . oras para usinar ferro, aço e bronze. :máquinas para
Indústrias de tecidos: teares, urdideiras,
encanatórias. pulaJirns. torceAciras,
meadeiras, rolos e Toletes. brunidorea
paar cereais, ' magra nas para fabricar
papel e máquinas para fabricar papél e
máquina.; de impressão, dínamos e
receptáculos
Glasar 50
Metais não _ti. r.baltuldos ou parcial:liaste
trabalhadas,

ALY
PORTUGAL

Classe 42
Vinhos

Classe 42 •
Vinhos comuns, licorosos - ou generosos,
cerveja, aguardentes e licores

Termo n.9 588.554, de 29-4-63
(Prorrogação)
N. V. Philips-Dupbar
Holanda

Termo n.° 588.550, de 29-4-63
Canaclian International Papar Company
Canadá

•SOLKA,
Classe 4
Polpa de madeira'
Termo a.° 588.551, de 29-4-63
Girling Limited
in.aterra

MONITUESE
Classe 21

PH
Classe 2
Substâncias e preparações quknicas usadas na agricultura, na horticultura, m
veterinária e para fins sanitários
Termo n.° 588.555, de 291-4-63
Parke, Davis 6 Company
Estados Unidos da América

ZYMETTEg,

easse 3
Amortecedores sendo partes de ou para Tabletes ou comprimidos anta:ia/doi a
uso em sistemas de suspensão para
base de enzimas
veículos, e partes e pertences para os.
mesmos
Termos na. 588.556 à 583.557, de
29-4-1963
Têrcno n.• 588.552. de 29,4-63
(Prorrogação)
Canon Comera Co., Inc
Po/ygram 'Casting Company Limited
Papão
Inglaterra
, PgLYGRi.

g

C.I.,sse 1
Pós para mo/dação e composições par
moldataão, todos para serem usados e;
fundição; aglutinnntes consistindo .pais
cipalmente de resinas slarfrices. Per
. Classe &
pós de moldaçao, para conposiçõzs d
Instrumentos fo'-ogrMicos e partes dos moldaçao e para 'areia de moldação
• para uso ef fundiçã3
mesmos.

Quarta-feira 17
Classe 8
Mas e núcleos, todos para 'serem usa. em fundição e,feitos, principalmente
areia para moldação, modelos ou
atrizes faltos de- metal para serem
usados na fundição
-Termo n.° 588.558, de 29-4-1963
(Prorrogação)
Cia. Jornalistica Caldas Júnior
Rio Grande do - Sul -

DIÁRIO OFICIAL (Seç'áo III).
Termo n.° 588.561, de 29-4-1963
Samuel Algalji e 'Marmo Argalji
Guanabara

i . Termo n.• 588.564, de 30-4-63
Produtos Alimentícios Bandeirante Ltda,
São Paulo

‘ I' U , VI A Ç A'
Ind. Brasileir.

Indústria Brasileira

Classe 11'
bolachas, biscoitos, bomostas,
doces em conserva e ao natural

Têrmo n.° 588.565, de 30-4-63
Classe 36
Produtos Alimentícios Bandeirante Ltda.
Para distinguir: Artigos de vestuários
São Paulo'
PRORROGACAO
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, . blusas,
PLPAIPINA
botas, botinas, blusões, boinas, babaBrisileira
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraCasse 41
puças, casacão, coletes, capas, chales. Balas, bolachas, biscoitos, bombons,
cachecols, calçados, chaéups, cintos,
doces em conserva e ao natural
cintas; combinações, torpinhos, calças
7ermo n.° 588.567, de 30-4-63
de senhoras e de crianças, calções, calClasse 32
ças: camisas, camisolas, camisetas, S. A. Brasileira de Tabaccía IndustriaJornal
hzazados Sabrati
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
Sao Paulo
Termo n.o 588.559, de 29-44963
saias, casacos, chinelos, dominós, acharSamuel Argalji e Marco Argalji
pes, fantasias, fardas para militares, coPRORROGACÃO
luanabara
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, mantos, meias.
maios, mantas, mandrião, mantilhas, paletós'. palas, penhoar, pulover, palermas,
peugas. pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, Quimonos, regalos,
Indústria Brasileira
robe de chambre, roupão. sobrettados.
suspensórios, saídas de banho, sandálias
Classe 36
meneara.. aborta sungas, atolas, soura 'distinguir: Aventais, blusas, blu. itens, slacks, taier, toucas, turbantes,
as. boinas, botas; babadouros, casaternos, uniformes e vestidos
s, coletes, capas. chatas", cachecols,
it.ipuSTRIA BRA5111:1101
Termo n.° 588.562, de 30-4-63
Içados, chapéus, cintas, combinações,
Classe 44
rpinhos, calças, calções, camisas. ca . Yucatal — imobiliária e Construtora
Fumo" em folha, em corda e em rolo,
Ltda.
setas. camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
São Paulo ,
de senhoras e de crianças, colarinhos.
1. fumo picado, migado e desfiado, acondicionado em latas, acotes e quaisquer
tiros, casaca°. dominós, echarpes.
oufros reciientes adequados, cigarrilhas
Idas, galochas, gravatas, gorros, lio
YUCAT
e cigarros
atas. luvas, ligas, lenços, leques,
Ind. Brasileira
meias, inaillots, mantas, man.
Termo
n.°
588.568,
de 30-4-63
no. malhas. paletós. palas, penhoar.
Classe 16
S. A. Brasileira de Tabacos Industria_igas. puloveres, ponches, pelerinas,
Para • distinguir: Materiais para conslizazados Sabrati
lamas, pilamas punhos. robe de truções
decorações: Argamassas. argiSào Paulo
ambre, sobretudos, suspensórios. sou. la, areia,e azulejos,
batentes, balaustres,
Lens. tailleurs, toucas e vestidos
blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, crê,
Termo n.o 588.560, de 29-4.1963
grampeadores, grampos e ganchos para
PRORRO6AÇ-A.0."
Samval Argalji e Marco Argalo
chapas isolantes, caibros, caixilhos, coGuanabara
lunas, chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga, para lixo,
edificações premoldadas. estuque. comisão de base asfáltico, ,estacas, esquadrias, forros. frisos, gesso. grades, janelas, estruturas metálicas para constru.
ções, lamelas de metal, ladrilhos. Iam,.
Ind ústria Brasileira
bris, luvas de junção. !ages, lageotas,
i e calor
material isolante contra Inc
ComPásItu et Cío.insios itrattPoLr
manilhas, massas para revestimentos de
Classe 36
N-Itiv( o 4
paredes, madeiras para consecuções, mora distinguir: Artigos-de vestuários saicos, produtos de base asfáltico, proroupas feitas na geral: Agasalhos, dutos para totrnar icaperrneabilizantes
Classe 44
Cigarros e cigarrilhos
cotais. alpercatas, anáguas, blusas, a &argamassas de cimeato e cal hidráutas, botinas, blusões, boinas, baba. lica, pedregulho, proluzos betuminosos
Termo n.° 588.569, de 30-4-63
iros, bonés, capacetes, cartolas, cara- in permeabilizantes lqu id A a $01 oum, -casacão. coletes, capas, chalea. tras formas para revestitneum e -outros S. A. Brasileira de Tabacos IndustriaMzeiados Sabrati-hecols, calçados, chaéups, cintos. usos nas construções, persianas. placas
São' Paulo
•eas, combinações, corpinhos, calças para pavimentação, peças ga-namentais
senhoras e de crianças, calções, cal- de cimento ou gesso para tetos e para:
P RO R 12 OGA0ÂO
-. camisas, camisolas, camisetas, dm, papel para forrai casas. massas
cai, ceroulas, colarinhos, cueiros. antl-ruidos para uso nas construções.
=s, casacos, ch.aelos, dominós, achar- parquetes. portas, portões. pisos, so, fantasiaa fardas para militares, co- leiras para portas. tijolos, tubos de coavintllação,
:ais, fraldas, galochas, gravatas, gor- ereto, telhas, tacos, tubos
. jogos de !ingeria, jaquetas, leques, tanques de cimento, vigas vigamentos
vitrós. 'venezianas
as, ligas, lenços, mantos. meias,
ás, mantas, mandrião mantilhas. paTêm° a.• 588.563, de 30-4-63 ,s. palas, penhoar, pulover, pelerinas, Produtos Alimenficlos Bandeirante Ltda.
gas, pouches, polainas. pijamas, puSão Paulo
perneiras, quimonoi. regalos.
INFÂNCIA
4 de chambre, roupão, sobretudos,
Ind.. Brasileira,
.ensórios, saidas,de banho, sandálias
Classe 44
2aters, shorts sungas, atolas. souCirros, charutos. eigarrilhos. fumo em
Classe 41
s, alaaks, taier, touaas, turbais," Balas, bolachas, biscoitos. bombons, e.orda ou em fo51,-. Picado, migado, des-.
fraclo
ternos, uniformes e vestidos
dons em coa/erva e ao natural

Falida Urde
.

•

*julho de 1963 2515
Teimo

588.570, de 30-4-63

S. h. Brasileira de Tabacos Industriai
lizazados Sabrati
São Paulo,

PRORROGAS ÃO

.

Classe 44
Cigarros, cigarrilhos, charutos e fumo.
Termo n.o 588.571, de 30-4-63
•
Encovi — Engenharia ée Comuniesaia
Visual Ltda.
São Paulo

Classes: 25, 32, 33 e 50
Nome comerciai
Termos as. 588.572 a 588.575, de
30-4-63
Encovi — Engenharia de Comunicatao
Visual Ltda.
São Paulo
•
l E II C

o V I3

Classe 25
Para distinguir: Arvores de natal hl.
belots. bolas paar enfeites de árvores
de natal, carta geográficas, cartões pos.
tais, cartazes. displays, desenhos areiaticos. desenhos, decalcomania „para te.
ciclos, estátuas, estatuetas, estampa,,
gravuras, frutas de vidro, figuras de
ornatos. festões, fotografias, frutas • de
louça, figuras para enfeites, bolos" ck
aniversários, batizados. casamentos e
outras quaisquer comei:mações, gravuras, imagens, letreiros. manequins, maquetes. obras artisticas, obras de pin.
tara, painéis e cartazes para decorações
e para exposição. projetos, mostruário*
de mercadorias diversas e para.Propaa
ganda, suportes artísticos para vitrines,
estatuetas para adornos e para fina
rtisticos,. taboletas .
Classe 33
.
Sinal de propaganda
Classe 50 )
Impressos para uso em: ames, do.
plicatas, envelopes, fatáras, notas pra.
missõrias, papel de correspondência e
recibos, impressos cri cartazes. placas,
tabuletas e veículos, bilhetes impresso*
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns ' impres-,
soe, cartazes, catálogos, jornais nado
nets e estrangeiros, publicações imprea.
sas. revistas. Propaganda em Md*,
televisão, jornais, • programas radlof6n&
cor, peças teatrais e cinematográficas
'e revistes ~reme

1416 Quarta-feira 47
Têrmo n.° 588.576r de 30-4-63 Casa. Portugal de . Calçados Ltdar,
São Paulo

•

PORTUGAL
Ind.. Brasile3.ra
a

(,

Classe 50
- -Impressos
▪ Termo n.° 588.577, de 30-4-63
&cambe Sociedade Empreiteira de. Mão
. de Obra S/C
São. Par"

01-,R10 OFICIAL (Seção 111)
cas, cigarras elétricas. comutadores,
cOndensadores elétricos, dinãmetros, ele.
tro-dinâmetros, eletrômetros, instrumentos para a medição e prumo, interruptores, isoladores elétricos. lâmpadas.
magna tógra tos, mag netóm atros,. máquinas de medição (elétricas), máquinas
de cortar trios, pães, queijos (elétricas). máquinas de cortar carne (elétricas), medidores elétricos, micrómetros.
mostradores oscilógratos, ' painés de
contrôle, pêndulos, pêsos de precisão
planimetros, pcilimetros, potenciõmetros.
quaddrante de nivel, aparelhos de iluminar quadros numéricos, raladores giratórios, reguladores elétricos, ralais,
reostatos, sistema de sinalização, sincronizadores, suportes de nivel. tacômetros, termostatos(, torradeiras (elétricas), válvulas elétricas, velas _elétricas,
ventiladores voltàrnetros e zinõmetros

'Termos-na. 588.587 e 588.588, de
.30-4-63. .
BracoMim Indústria e Comércio Ltda,
São Paulo
•

"

Jigffeir.

Julho de 1963
Teimo n.° 588.589, de 30-4-63
Auto Pósto Colonial Ltda. I
São Paulo

ndC. °Is2sa
Classe 50
Impressos

ra
-

• ..
• Termo n.° 588.590, de 30-4-63
VidroboX Indústria e Comércio de
Classe 39
Vídro Ltda,
Para cl:stinguir: Artefatos borracha,
São Paulo
borracha, tu telatos de huaracha para
SE2OBE
VIDROBOX
veículos, artefatos de borracha não inInd.. brasileira
. : Ind. Brasileiradoidos em outras classes: Arruelas, argolas, amortecedores, assentos para caClasse 16
Classedeiras, borrachas para aros. Gatentes de Vidro comum, laminado, trabalhado
Para distinguir: Materiais para coascofre,
buchas
de
estabilizados
buchas,
truç/5es e decorações: Argamassas, argiem tôdas as formas e preparos, vidro
buchas para jumelo, batente de porta, cristal para todos os fins, vidro Induzla, areia, azulejos, batentes. balaustres,
batente de chassis, bicos para marnadei- trial com telas de metal ou compara.
blocos de cimento, - blocos' para paviras, braçadeiras, bocais, bases para te- ções especiais: ampolas, aquários,
mentação, calhas, cimento, cal. cré.
113.•
lefones, borrachas para carrinhos induschapas isolantes, calbros, cosadeiras, álmotarizes, bandejas, cube.:
Tê:tino
n.°
588582,
de
30-4-63
triais,
borracha
para
amortecedores,
lunas, chapas para coberturas. caixas
tas, cadinhos, cântaros, cálices, centra
d'água, caixas de descarga, para lixo, Equipamentos Para Pintura Arpex Ltda. bainhas de borracha para rédeas, cochim de_mesa, capsulas, copos, espelhos, es=
São Paula
de motor, câmaras de ar, chupetas, coredificações premoldadas, estuque, amaidões massiços de borracha, cabos para carradeiraa, frascos, formas para doces,
são de base asfáltico, estacai esquaEX
ferramentas, chuveiros, calços de bor- fôrma para fõrnos, fios de vidro, gardrias, forros, frisos, gesso, grades. jalasileira;
Ind.ff
racha, chapas e centros-de masa, cor- rafas, garrafões, graus, globos, haste,
nelas, estruturas metálicas para construClasse 6
das de borracha, cápsulas de borracha jarros, jardineiras, licoreiros, mamadeições, lamelas de metal. ladrilhos, lamlatis, luvas de junção, lagrs, lageotas, Revolver para pintura. filtro . de ar e para centro de mesa, calços de borra- ras, mantegueiras, pratos, pires, porta=
cha para máquinas; copos de borracha jóias, paliteiros, potes, pendentes, pea,álvulas
material 'Isolante -contra frio e calos
para freios, dedeiras, desentupideiras, destais, saladeiras, serviços para etmanilhas, massas para sevaii mentos de
n.° 588.584, de 30-4-63
discos de mesa, descanso para pratos, frescos: saleiros, tubos,. tigelas, traves.
paredes, madeiras para construções, moOrquidário 13i-asa Ltda.
encostos, êmbolos, esguichos, estrados, sas, vasos, vasilhames, vidro para vi,. saicos, produtos de base a r fáltico, proSão Paulo
esponjas de borracha em quebrajacto draças, vidro para relógios,- varetas.
x dutos para- totrnar impearneabilizantes
para torneiras, fios de borracha lisos, vidros para conta-gotas, vidro , para
a sargamassas de cimenta e cai hidráuBRASIL
automóveis e para para-brisas e
fôrmas de borracha, guarnições para
lica, pedregulho, aro:lutos betuminosos
Ind:. Brasileira
xicaras
móveis, guarnições' de borracha para
impermeabilizantes ii i •.'on ou sob _ouautomóveis, guarnições para veículos,
tras formas para revesbmentos e outros
Tê-1.mo
a.,
588.591,
de • 30-4-63
lancheiras para escolares, Iângnas de
usos nas construções, persianas. . placas
Classe 45
,Santapaula
Melhoramentos
S.
borracha
para
degraus,
listas
de
borrapara pavimentaçáo, peças ornamentais Plantas, sementes, mudas para agricul.
São Paulo
de cimento ou -gesso para tetos e pare- tura, a horticultura e a floricultura e cha para janelas e para portas, lençóis
de borracha, manoplas, maçanetas. prodes, papel para forrar. casas. massas
flores naturais
SANTAPAULA
tetores para para-lamas, protetores de
anti-ruidos para uso nas construções
TURISMO
Termo n.° 588.585, de 30-4-63
para-choques, pedal do aceierador, peparquetes. portas, portões pisos, soClasse' 33
Space
Comércio
e
Representações
Ltda.
dal
de
partida,
pesas
para
businas,
leiras para portas. tijolos, tubos de con.
Titulo
São Paulo
creto. telhas, tacos, tubos da ventilação,
•
'pratinhos pneumáticos. pontas de bortanques de cimento, vigas., vigamentos.
racha para bengalas e mule sas, rodas
Termo n.• 588.592, de 30-4-63'
-3DICINAL
LIGHT
vitrós, venezianas •
nsassiças, rodízios, revestimentos de
Santapaula Melhoramentos S. A.
Ind. Brasileira
borracha, rodas de borracha para móSão Paulo
Térmo na 588.578; de 30-4-63
veis, sanfonas de vácuo, saportes de
Panificadora Campo Limpo Ltda.
.
Classe 10
motor, sapatas do pedal de. breque, seSão Paulo
..';JAADA
p
Agulhas cirúrgicas, alavanca para fins sembalo e isolador, suportes, 5e3/1j.
Sao
cente
r,„
cirúrgicos, alavancas para fins dentários, pneumáticos, suportes de câmbio, san42 g _ Paulo
algodão absorvente para cirurgia, ali- fonas de partida, saltos, solas e solados
cates para dentista, aparelhos de anes- de borracha, surdinas de borracha para
IriePRriajiSlinira
tesia, aparadores para dentistas, bati- aplicação aos fios telegráficos e telefiaClasses: 33, 41, 42, 43. 44 e,49
Clasáe
cões, brocas para dentista, cimentos nicos, travadores i de porta. tigelas,
Titulo tubos,
Impressos
tampas de borracha para conta.
para uso dentário, corôas, dentes para
dentaduras, asparas:trapos, -gesso trans- gotas, táns de borracha para elaboração . Termo n.° 588.593, de 30-4-63
Termo 'ti. 588.579, de 30-4-63
Santapaula Melhora-mentos S. A.
de substancias químicas
•
formado para uso dentário, gase para
Bar e Lanches Benfica Ltda.
São Paulo
medicina,
gase
anGsséptico,
isolantes
Classe
5
São Paulo 'spara gesso, insufladores para dentes, Ao
elasse 50
JANGADA
ç em
p'
ruto. aço p reparado. aço doce,
bruto,
material de duplicar, moldes para servi- aço
Impressos •
Sebastigo
tipos,
aço
fundido.
oco
par.
para
serviços
de
ços de ouro", moldes
Est. de S.2aulo
Imante trabalhado, aço polido, aço
Termo n.° 588.580, de 30-4-63 cromo, cobalto. rwldes de ,cera vie
.i b e
ronzae, abdo
ros.
Lanches Lusobar Ltda.
nzebnze
ai
Classes: 33, 41, 42, 43, 44 e 49
reombrudtro raara :
gera para uso dentário, massa de chunpi-ó, refinado,
farpados.
São Paulo
bar para dentista, preservatórios.
Titulo
para fixar dentaduras, revestimentos para ganes, bronze. em pó. em barra. chumbo
'
LT.TOBAR
serviços dentários de ouro, 'revestimen- em bruto ou p arcialmente preparado ' Tam:to n.° 588.594, ,de 30-4-63
Ind. brasi 1 ei ra
Santapaula : Melhoramentos S.. A.
s tos dentários para servkci'de cromo cobalto em bruto ou p arcialmente traSso Pile
I • cobalto, raspadores para dentista .. balhado. cimento -metálico. enère em
Cla.sae 50
.
bruto ou parcialmente trabalhado, cou.
Impressos
JANGADA '
Termo n.° ..88. 586, de 30-4-63
raças, estanho em bruto ou parcialmente
Caraguatatuba
Termo n.° 588.581, de 30-4-63
•
Cidady Eclitasa facilitada
trabalhado,
ferro
bruto
ou
parcialmente
Est. de S.Paulo
.34 .., psas,
ltutheatic Indústria e Comércio de Apatrabalhado ferro em barra. em chapa
relhos Eletrônicos Ltda.
fundido. , *mica vel. manganês. g usa, ve
,
/
Sã. o Paulo
lho. gusa, temperado, maleável. lâtni
•,'
IndfCIRAD
. rasileira
Classes: 33, 41• 42, 43, 44e 49
minas para fechaduras. funis. furaiores
,
Titulo
Classe 32
t latão em vergalhões altiminio alpaca-'
Almanaques anuários, álbuns impres: ligas nieta/icas, ramais em massa. es
ta'
588.595,
de 30-4-63
Têrrno
sos, , cartazes, catal000s,
,. jornais nula tampados. para sol:las. para ligas, lima
Classe 8
santrt rumla 1‘..elhodamentos iS. A..
anis
e
estrangeiros.
publicações
imares- lhas. magnésio, mrtais nãd trabalhado
_w anulo
Amperímetros .aparelhos medidores, sas, revistas. Propaganda era rádio
arítilios de controle.' aparelhos de me- televisão, jornais programas, radioróni ou oarcilniente trahlhados, riiquel, oure
GAA
. papel estanho. p htina poeira
rtoo , aparelhos de medir. aparelhe? de cos, peças teatrais e cinematográfica.s páldio,
de zinco, prato. soldo: tu gsténio,
n
.
g'.Paulo
a
velocidade,
banquetes
divisado'aladas.
E3
e revistas impressas
nito corrurrado. zinco liso e
ts, balouças,, discos para cálculos. balanças automaticas e suas partes lateClasses: 33, 41. 42, 43, 44 e 49 •
; úrantee, aparelhos de carga, aparelhos
'PREÇO DO NÚMERO ' DE HOJE: Cr$ .4,00
e4éertTitulo „
.
1
Lpntaelores calibrador.' Chave!

Inan gn ir .

