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DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TXPEDIENTE DO DIRETOR-GERAL
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112.612 - Prensa para formai
REVISTA DA PROPRIEDADE de recautchutagem
de pneus portáteis
Super mold Corp of Califórnia.
N° 112.638 - Unidade Guia e Lo
INDUSTRIAL
calizadora de Anel de Fechamento pari
sentou a procuração. ftrquive-se pois
- Mantenho o despacho concessivo recautchutagem de Pneus de tipo porá.
á petição e em seguida expeça-se a da marca, e nego acolhimento aos pe- til - 1Super mold corp of Califórnia

patente depois de satisfeito o pagamento da taxa.
Agfa Aktiengesellschaft (declara .a
Notificação - É convidado Stig
desistência do termo 239.868 marca Axel
Rune Flodell a comparecer a
Eikonal) - Anote-se a desistência e
este Departamento, a fim de efetuar
arquive-se o processo.
o pagamento da taxa final na patente Privilégio de Invenção termo
EXIGÊNCIAS
•
n9 112.332.
Carlos Eduardo C. Torloni (no peKarl Heinrich Grosso Siestrup (recorrente do termo 252.305) - Apre- dido de reconsideração de despacho
sente a recorrente prova positiva do que indeferiu o termo 121.063 Moque alega no recurso quanto a deno- delo de Utilidade). Arquive-se o
minação registranda, A simples de- processo uma vez que o pedido de
claração da autoria da expressão e reconsideração foi apresentado fora
de seu uso no comércio evidente- do prazo legal.
mente ião basta para possibilitar a
Warner Lambert Pharmaceutical
Solução legal do caso,
Co. (no pedido de reconsideração de
Needle Industries United (declara despacho no térmo n9 299.315 marca
a desistência do recurso interposto Urosulfin). - Reconsidero o desazo termo 267.983 marca Swan) - pacho que indeferiu o pedido para
Anote-se a desistência do recurso e conceder afinal o registro uma vez
que a marca havida como impeditiva
arquive-se .o processo.
Vulcan Artefatos de Borracha 13, A. foi declarada caduca.
(recorrente do termo 285.894) - ArAlimentícia Martins Limitada (no
quive-se o recurso impetrado pela peddo de reconsideração de despacho
Vulran Artefatos de Borracha S. A. na marca Maracanfi termo 3,13.067)
Uma vez que o seu signatário não - Reconsidero O despacho que indeapre.--niciu a competente procuração. feriu o presente pedido para afinal
É convidei, Cia. In- conceder o registro porque uma das
du.strial Brasileira. de Calçados Vul- marcas havidas corno impeditivas foi
cani-ad-s Vulcabras S. A. a compa- transferido para a requerente e
recer a este Departamento, a fim de quanto a outra a interessada houve
efetuar o pagamento da taxa finai por bem apresentar novos exemplares excluindo café que exatamente
na marca Vulcano termo 285.894.
, era o único produto que interferia,
-Wel Farmacêutica Limitada (opo- !concedo, Pois a marca nos termos
ente ao termo 437.489) - Notifique-se ! dos últimos exemplares de fia, 15-17.
opoente (piai Farmacêutica Ltda.)
Fundição .Tupy S.A. - No pedido
para provar o alegado na petição em
ek reconsideração de despacho no téc.4tit RU Op S e a0 regi.stro.
mo 356.778 marca a T) - ReconsiPeciro Sadocco (no pedido de recon- dero o despacho para conceder o reolderação no termo n5 542.394) . - gistro tal como reivindicado nos exem1.Rantenho o despacho concessivo do plares de fs. 15 quer dizer sem quaisreR,15..i.co nos V1rrn rs em que foi leil- que: restrições.
oado.
Engelco Engenharia e Indústria LiNs. 12C. - 126.089 - Levy Ga-seu:len -- Torno sem efeito o das- mitada - No pedido de reconsideração
tacha que arquivou o prer.:,ole pro- de despacho no térmo 368.917 - Torseno inna vez que a ex1:.tme1a foi ! no sem efeito o despacho que arqui•tetur l i tk riftc, do prazo 1al. Pro-s- • vou o processo uma 'vez que houve
ti.
'equivoco na - publicação de despacho
zoncessivo. Determino em conseqüênDIVERSOS
cia que o Serv. de Publicidade proviCompanhia Brasileira de Constru- dencia quanto a sova publicação do
ção Fiebet Schwartz_ Hautmont 1 mencionado despacho.
(no pedido de reConsideração de despacho que &feriu o tértno 112.332, Cia. Industrial de Laminados PriviV;;In 'de Invenção) - Deixo de Férmica COrporation e Helion Engetomar esmnecimento do pedido de nharia Comércio InchIstria Ltda. reconsideração formulado pela Com- No pedido de reconsideração de despanhia Brasileira de Construção Fi- pacho deferiu o tèrmo 387.393 marca
Met & Schwartz Hautmont uma vez Formica. - Mantenho o despacho congim o procurador signatário não apre- cessivo da marca farmica

N9

didos de reconsideração a falta de fundamentos legal.
Expresso Confiança Ltda. - No pedido de reconsideração de despacho no
térmo 417.959 nome comercial - Reconsidero o despacho que arquivou o
procetco e determino o prosseguimento
do mesmo em face das informações.
' Expediente da seção de recursos
Rio 17 de fevereiro de 1954.
Recurso
Indústria de Calçados Big Ltda. Recorrendo do despacho que deferia o
pedido de privilégio de invenção térmo 89.938 de Hercules S.A. Indústrias e Comércio de Calçados e. Artefatos de Borracha.

N9 128.300 - N6vo Sofá Cama
com ferragem articulada - Indústrias
e Comércio Luiz XV S.A.
1\19 132.605 - Aperfeiçoamentos em
marcadores elétricos de tempo - Eng.
Dima de Meio Pimenta.
N. 141.187 - Aperfeiçoamentos em
conjubtos portáteis destinados a aplicação de banhos térmicos - Gustav
Rudolf Knoop.
N° 141.327 - Nov... Apresentação
e acondicionamento de café e Ingredientes correlatos - Antoine Boueri.
N9 143.290 - Aperfeiçoamentos na
fabricação de manequins, bustos e similares - Frederico Hans Goldamer.
Modélo de utilidad. deferido
N9 115.584 - Nova disposição
construtiva aplicada em mantas para
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
estofamentos - Euclides •Medeiros.
DIVISÃO DE PATENTES
N9 117.195 - Novo modélo de caDia l7 de fevereiro de 1961
ma daplice conjugada a cómoda para
Interior de veículos e residências
Notificação
Oscar BittencoUrt Bezerra.
Uma vez decorrido o prazo de reN° 134.867 - Nevo mo"? de Tacurso previsto pelo artigo 14 da Lei manco adaptado a anatomia e movimais
dez
dias
g
n° 4.048 de 29-12-61
mento dos pes - KiyoMi Kudo.
- para eveatuais juntadas de recurI
N° 149.308 - Ugi modelo de calça
sos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notificados para senhoras anatõmico o com dispoos requerentes abaixo mencionados a sitivo para fixar os absorventes de hicomparecer a êste Departamento a fim giene intima - Antonio Fusco.
de efetuarem o pagamento da taxa fiDesenhos ou modelos industriais
nal concernentes 'a expedição dos resdeferidos
pectivos certificados dentro do prazo
N°
131.526
- Original Modelo de
de sessenta dias - na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código Carrinho para feira - Alberto Perla.
da Propriedade Industrial.
Desarquiv=ento de processos
•
N°
98.739 - Aperfeiçoamentos eni,
Privilégio de Invenção
ou relativos a máquinas destinadas a
N° 88.355 - Processo de Produzir autenticação e impressão de dados sã.
pirazolidinas - I.R. Geigy S.A.
bre cheques e documentos em geral :N9 99.110 - Preperados de- Prote- Engel Máquinas ..tda.
ção contra' a Luz - JR Gelgy A.G.
Ni 103.294 - Aperfeiçoamentos em
N9 107.779 - Pincel para a marca- ferros elétricos de passar roupas ção de volumes e similares com alimen- Joaquim Ferreira Guerra.
tação automática de tinta - Indústria
N° 111.343 - Processo de Aperfeie Comércio de. Canetas Pilot Pen do çoamento* das características de tingi*
Brasil Lida
mento de fibras, peliculas e , materiais
Ni 108.111 - Produção de Feltros têxteis semelhantes empregando policie.
Acamados Integralmente - Weyerha- ros de etilenoimina Montecatint. soo
cietá Generale per L'Industria Minera*
euser Mulher Co.
ria e Chimica.
N° 110.703 - Processo e aparelho
N° 114.688 - Nova proteção para
para fabricação de sacos ou invólucros
de . maneira continua - Union Carbide roscas orifícios e outros - Harca
Mania • Comércio de Plásticos 5.A.
Corp

•
erTO

~ima-Mira 20

- Ao Repartições Públicas:
deverão remeter o expediente
'destinado à publicação nos
Jornais, dierriamente, até às
tb horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,80 horas. •
.
- As reclamações pertinentes á matéria retribuída, nos
Casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
Órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Pgra facilitar aos assinantes
• ITificação do prazo de vali&tolo de suas assinaturas, na

DIÁRIO OF'ICIAL (Seção III)

Fevt .iro de 1964

- :As Repartições Públicas
cingir-se-do às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
OEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e às
DIRETOR GERAL
iniciadas, em qualquer época,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
-- A fim de possibilitar a Teba PUBLICAOSES
cHaFa Do * açu; oa oesoa.çzo
MURILO F aRREIRA ALVES
FLORIANn GIUMARÃES 'nessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
à
sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
usem
os interessados prefe.
ssaçzo ia
rencialmente cheque ou vale
!limpas de publicidads do oxpedl•nto do D•partamant•
•
postal, emitidos a favor do
~Iene' de ProprI•dado toduatrlial do Mirdatárld
d• IndAstrla Cama:mia
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
impresao nos ofichus do Depertamento de Imprensa Nacional
- Os suplementos às ediASSINATURAS
ções dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
os solicitarem .no ato da assinatura.
Capital e Interior:
Capitai e Interior:
Semestre • • Cr$ 600,00 Semestre . , . Cr$ 450,00 - O funcionário público federal, para fazer jus ao desCr$ 1.200,00 ! Ano
Ano
Cr$
900.00
, conto indicado, deverá provar
Exterior:
Eiterior:
esta condição no ato da assiCr 1.300,00 Azia
Ano
Cr$ 1.000,00 natura.
- O custo de cada exemplar
parte superier do enderêço vão continuidade no recebiniento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do talão dos jornais, devem os auinan- será, na venda avulsa, acrescide registro, o mês e o ano em tes providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
que findará.
renovação com antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
decorrido.

EXPEDIENTE

.Nicolino Guimarães Mureira -- DeN' 1,4.2.86 - Nôvc. tipo de reator
clara a desistência do tèrmo II" '"v2
Karsakillan & Cia.
instante:ispriv. invenção para Aperfeiçoamentos
N9 111.278 - Um protetor para re- em secadores paca
ggios pulseira - Rivadavia Platão a desistência e arquive-se o
6e Azambuja.
Thomaz Fecierici (deLlara desisN' - Original Padrão de tência do térino 120.548 mo:1:10 de
Tecido de Malha - Malharia Mascote utilidade para Nova Disposição de Sinalização de rodovias - Anote-se a
Ltda.
desistência e arquive-se o processe.
N.° 136.011 - Nõvo tipo de nó arThomaz Federici - Declara a detificial para gravata - Juvenal Vol- sistência do têrrno 120.586 privilégio
tani.
de utilidade para Nova disposição de
sinalização de rodovias.• - Anote-se
Privilégio de invenção indeferidos
a desistência e arquive-se o processo.
98.913 - &tão refletor de viAmerican Cyanamid Co - Declara
dro especialmente destinado a ser en-' a desistência do .êrnio 127.756 privi-'
castrado na solo - Ernest Leubraz. 3égio de invenção para Processo de
N.° 100.570 - Um tanque - Abel prcOução de materiais filamentosos de
Moretto.
Pooi Acrilonitrila Anote-se a desistência e arquive-se processo.
N° 116.476 Condensadores de PaExigéncias
pel para elevadas temperaturas de serViço - Icotrop S.A. de Componentes
Luig Papa - No processo de paeletrdnicos.
tente número 3.927 privilégio de invençáo Tome conhecimento do paModêlo Cl. utilidade indeferidos
recer técnico.

N9 112.985 - Cofie Cia. de ribro- N.o 108.639 - F. Hoffmann ,ernente Y Conglomerados S. A. La Roche & Cie. - Societé Ane
Industrial Comercial - Cumpra a I nyme - (P. Hoffmann La Roch
exigência.
& Co. Aktiengsellschart) . - Curi
N . 113.273 - Max Maier Jr. - pra a exigência.
Cumpra a exigène:a.
N.o 115.011 -• Grosfillex Frere
N9 114.599 -. Horst Marcus Hirs- - Cumpra a exigência.
chel
Cumpra a exigência.
N.o 102.899 - Farvenfabriekei
N9 117.642 - Monsanto Chemical Bayer Aktiengsellschaft. Company - Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
N . .120.476 - dexandre de Loczy
NP 113.779 - CTA - Compagnil
- Cumpra a exig,mcia.
Industrielle de Textiles Artificie!
N.° 120.821 - F. N. C. Corpo- et Synthetiques S. A. - Cumpra •
ration c.. Cumpra a exigência.
N.o 121.872 - .Luei3n F. Garnist,
Sebastião Ernani de Almeida Bueno e Alcides Figueiredo da Silva
Jardim
-Cumpram a exigência.
N.° 124.506 - Howe Sound
Company - Cumpra a exigência.
NP 1à9.038 - Ancora Cia. de
Indústria e Comércio - Tome conhecimento do parecer técnico.
N.b 130.339 - Esso Research
and Enginnering Conzpany -

exigência

Diversos
N. V. de Battafsche Petrolettif

maatschappti - No pedido de de

sarquivamento do thrmo 99.4'P
privilégio de invenção. - Conca
do o desarquivamento.
Leopoldo Packer - No pedia
de desarquivamento do têrmo ntt
mero 115.251 - modêêlo de utill
de - Concedo o desarquivamento.

Cumpra a exigência.
NP 133.331 - Antonio Wolf
Fundiagdo Sinta,. Lida. - Nt
N9 68.076 - Brown And Toot Inc Cumpra' a exigência.
Ns. 139.043 - 139.044 - 139.045 pedido de desarquivamento ds
&nue.
- Mantenho' a exigência.
117.115 - modêio de utill
N9 84.626 - Wilson Fazio - Cum- - S W P - Spezialfabrik Fur I tèrmo
dade.
- Concedo o desarquiva
Autozubehor
Gustav
Rau
Desistinei de processos.
pra a exigência.
1\1" 84.626 - Wilson Fado - Cum- GMBR- Mantenho a exigên- mento.
Niéolino Guimarãas Moreira - De-; pra a exigõncia.
cia.
I Piacentini S. A. Indústria e Co
ara a' desistência do termo 112.039' N' 99.459 - I. R. Geigy A.G.
?Urdo - No pedido de desarqd
NP
143.038
-Toshio
Ozaki
giv. de Invenção para Navo Seca- - Cumpra a exigência.
vamento
do têrmo 117.304 - ma
exigência.
Mantenho
a
ilor para secagens rápidas. - Anodêlo de utilidade. - Concedo f
o
N.
Phillips
Petro144.057
te-se- a desic .-ência e arquive-se o proN" If".348 - Nathanael da Silva lesem COMpany - Prestes esclare- desarquivamento.
Mendonça - Cumpra a exigência.
cesso.
cimentos.
Packer - No pedido
N9 104.125 - Erich B 4 Ledertnann NP 58.878 - Darwain Pires e doLeopoldo
Nicolino Gunnarae-s Moreira - Dedesarquivamento do têrmo
Mantenho
a
exigência.
clara a desistência do têrmo 113.818.
Darcy Pires - Cumpram a exi- mero 118.103 - privilégio de In
N" 106.982 - Ioão Manoel de gência.
•
priv. invenção para .Nõvo processo de
vençao. - Concedo o desarquiva
Araujo
Costa
Neto
Cumpra
a
conservar feijão- - Anote-se a desis105.494
Ciba
Societé
AnoN.o
exigência.
tência e'arcp..~-se o processo.
m
Aleenkran. der 11,, unberg - No pedi
N. 111.212 -- Fabrica d- Saltos nyme - Cumpra a exigência.
do de desarquivamento do têrm(
Nicoliao Guimarães - Declara a de- Pinheiro Ltda. -- Cumpra a
N.° 107.865 - Roskilde Medical 118.787 - privilégio de invenção
•idstência do têsmo 114 019 privilégio ciu.
Com ny, Ltd. (R.M.C.) (Dons - Concedo o desarquivamento.
oile invenção para Mv° tipo de cilindro
N' 112.822 - Orfa , i1 Oi;pai2:1;•io IceAndelsslagteriers K õnservesOsmano Bellinetti - No pedic1(
dentado para máquinas agrícolas Ltda. - Cum- fabrik - A. MB. A.). - Cumpra de desarqnivamento do têrm0
Anote-se a desistência e ar q u iv e- se • 'Farmacêutica do Brasil
•
a exigência.
pra a exigência.
mero 138.005 - privilégio de ifit
procela°
N° 125.526 - Novas disposições em'
etu relativos a fogões - Ferdinando

•

reemos
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venção. - Concedo o desarguivamento.
• Cia. Americana Industrial de

°nata - No pedido de desarqui-

atamento do tênto 141.421 - priVilégio de invenção. - Concedo o

DIÁRIO OF1CUL (Seção III)
EXPEDIENTE DA SESSÃO' DR
INTERFERÉNCIA
Dia 17 de fevereiro de 1964
Nottbreição

Unia vez decorrido o prazo de redesarquivamento.
EXPEDIENTE DO. DIRETOR DA curso previsto pelo artigo 14 da Lei
número 4.048 de 29 de - dezembro de
DIVISÃO DE MARCAS
Dia 17 de fever'eiro de 1964
Notificação

1961 e mais dez dias -- para eventuais juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notifiCados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a êste Departamento a fim, de
efetuarem O pagamento da taxa final
concernentes a expedição dos respectivos certificados dentro do prazo de
sessenta dias - na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código.
da Propriedade Industrial.
•

N. 440.520 - Regril - Brasil Chialta Limitada
Classe 3.
N 9 440.536 - Karfina - Karibe
Sociedade Anônima Indústria e Comércio - Classe 23.
N° 440.539 - Karbeline Karibe
Sociedade Anônima Indústria e Comércio - Classe 23.
N 9 440.543 - Hudson Karibe
Sociedade Anônima Indústria e Comércio - Classe 23.
W 440.605
Façanha
Her
A. Façanha - Classe 41.
N9 440.660 - Dythal - Metalmine

Uma vez decorrido o prazo de..recurso previsto pelo artigo 14 do Lei
número 4.048 -de 29 de dezembro de
Sociedade Anônima Comercial Indus1961 e mais dez dias .- para eventrial Agropecuária Minera Inmobiliária
Y Financeira
tuais juntadas de recursos, e do mesClasse I.
mo não se tendo valido nenhum inW
440.661
Flomax - Metalmiteressado, ficam notifiCados os requena Sociedade Anônima Comercial Inrentes abaixo mencionados a compadustrial Agropecuária Minera Inmohiliárecer a este Departamento a fim, de
ria Y Financiera - Classe 1 - Conefetuarem o pagamento da taxa final
MARCAS DEFERIDAS
siderando o artigo reivindicado como
concernentes a expedição doa respecsubstancia química.
tivos certificados dentro do prazo de
Ne 427.209 - Olgape - Olgape
1§. 440.662 - Invin - Metalnaina
sessenta dias - na forma do porá- Comercial Importadora Limitada
Sociedade Anónima Comedia' Indusgrafo único do artigo 134 do Código ()lasse 6.
trial Agropecuária Dignara Innaobiliária
da Propriedade Industrial.
N° 428.597 -• Primaz
Alberto Y Financiera - Classe 1 - ConsideClasse 41.
rando o artigo reivindicado como subsRESTAURAÇÃO DE INSIGNIA Henrique Dias
N" 437.470
Tvena Tvena Re- tância química.
N• 440.758 - Recapagem EletrôniN° 369.106 HP JJ - Trona- presentações Limitada - Classe 8.
portes Agape Limitada •-• Classe 33
N° 437.658 - Mim Chamada ca - Indústria e Comércio de Reca-Concedo a restauração.
Classe
Indústria e Comércio Sociedade Anóni- pagem Eletrônica de Pneus
ma - Classe 48 - Com exclusão de 39.
RESTAURAÇÃO DE MARCAS
cabelos postiços casos de toucador eaN9 440.813 - Revista Padeja Jutojos para barba e inhalantes.
dicial - Francisco Rubens Castelo
N° 389.601 - Casa Waldemar
N9 437.659 Califa - Chamada Branco - Classe 32.
Casa Waldemar Classe 49 - ConN° 440.815 - Canadrin Blemco
Indústria
e Comércio Sociedade Anôcedo a restauração com exclueao de
Sociedade Anónima Importadora e Exnima - Classe 48.
barracas de praia.
N° 437.790 - Odan - Bar e Café portadora - Classe 2,
N" 394.441 - Eu e Você GoyaN° 440.835 -- J. Bafou CoasClasse 41.
Odan Limitada
na Sociedade Anónima Indústrias
N" 439,319 - Gaivota -- Compa- trações Navais J. Bafon Limitada Brasileiras de Materiais Plásticas - nhia de Cigarros Souza Cruz -- Clas- Classe 21.
Classe 28 - Concedo a restauração se 44.
N° 440.841 - Baião do Castelo exCluindo-se açornos de ambar ou
Indústria ComérCio e-Navegação Soc.
Ne 439.369 - Quebra Galho - Joa- Vinicola
chifre adornos de matéria phlatica arRio Grandense . Limitada tefatos de substâncias animais ou ve- quimCrespo Paiva - Classe 42.
32.
N9 439.554 Atic Atic Admi- Classe
getais esperrnacete refinado e obras de
N 9 440.842 - Top Set - Ibrahlm
nistração Transportes Indústria e Cocera.
mércio Sociedade Anônima - Classe 2. Ahmed Sued - Classe 32.
N° 440.845 - Eccmolar
General
N° 439.786 - Prezo! - Frigorífico
EXIGENCIAS
Serrano Sociedade Aneminia - Classe Eletric Sociedade Anônima - Classe
8.
N" 582.030 - Broadway Lanche Li- 41.
mitada - Satisfaça exigência.
IN" 440.850 - Marrocos - CompaN° 439.951 - Paravoce Rabino
de Oliveira Sociedade Anônima Indús- nhia de Cigarros Sinimbu
Classe
DIVERSOS
tria de Papel e Papelão - Classe 38. 44.
PanificaN" 440.851 - Atiro - Leo Landau
Madrid
N° 439.956
Armazém Colombo Cornestiveis Li- Classe 38.
--Classe 41.
mitada No pedido de reconstituição dora Madrid Limitada
Santa Terezinha
N° 440.855 - Schistosin LaboraN" 440.025
no registro número 165.623 - Re- Cerâmica
Santa Terezinha Sociedade tórios Krinos Sociedade Anônima Inconstatua-se o processo tendo em visdústrias Químicas e Farmacêutica Classe 25.
Aniânima
ta as Informações.
N° 201.001 -- Produtos Químicos
W 440.032 -- Florentina João Classe 3.
Amaral Gomes Classe.6 - Na clasIntercbemie Sociedade Anónima
N° 440.864 -• O Lustosa - Olavo
Arquive-se.
se 6.
Lustosa -• Classe 10, •
N° 359.980 - Metalúrgica globo
Ne 440.055 - Orticago - Adolf
N° 440.875 - O Centavo -- Mario
Piasse 17.
Indústria e Comércio Limitada Pros- Claus Chbuschka
Saad, Alberto Frederico Beuttenmuller
siga-se com os exemplares.
• N° 440.074 Pedro Rezende 8 e Naim Hazar Lisboa .- Classe 32.
N.° 440.894 - Arco 1r4s - FarCompanhia Limitada - Revede N° 362.123 ,- Federal Mogul Bomácia Arco Iris Ltda. - cl. 3.
42.
wer Bearings Inc. Prossiga-se Com Classe
Mapa .- - Indústria e
N) 440.081
NP 440.904 - Tambore - Ind.
os exemplares.
Comércio de embalagens Mapa Limita- Extrativa de Areia Tambor° LiN° 412.126 - Vickers Incorporated
Classe 38.
da
Initada. - classe 18.
Prossiga-se com os exemplares.
Oliveira
Sasam
Ne 440.106
Ne 438.022
Geraldo LOiii Peralva Piatan Sociedade Anônima -* Classe
- Prossiga-se com os exemplares.
AVISO AS REPARTIÇÕES
.
N° 561.462 -- Cooperativa Viti Vi- 46.
PÚBLICAS
Ronda
AdminisN°
440.264
nicola Pratense Limitada Torno sem
O Departamento de Imefeito e despacho que arquivou o pro- tradora Ronda Limitada - Classe 50.
N° 440.306 Vibrante - Indintrias
prensa Nacional avisa às
cesso prosseguindo-se no exame de peNunzio Briguglio Sociedade Anônima
Repartições Peblioae em gedido de prorrogação.
ral que deverão providen- Classe 21.
ciar a reforma das assina.
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO
N 9 440:307 Vidatil -- Wilson Euiter es dos órgãos oficiais
até o dia 29 de fevereiro
N" 515.588 - Manufaura de Arigos genio dos Santos - Classe 46. Lig &
N° 440.391 - Tanen
cari 1.e, a 2im de evitar o
de Borracha e Plásticos Page Socieda- Filhos Limitada - Classe 44.
cancelamento da remessa a
de Anônima - Arquive-se p presente
Zavody
partir daquela data.
processo que parece agora de objeto
N9 440.467-A - InTisa
antendo em vista a prorrogação concedida lana Svertny Narodni Podnik
sob o número 263.239.
u 17.

Fevereiro de 1964 547

NP 440.918 - Y. K. - TilkOV

icalinovitch,- el. 8,

NP 440.927- /taberaba - Pent.
to de Gasolina Itaberaba Ltda.
- cl. 47.
N.° 440.928 - São Vicente
Fab. de Artefatos de Borracha
Mo Vicente Ltda. - ei. 39.
N.o 440.939 - Fan Fan - Ind.
de Móveis Fan Fen Ltda. - elas.
se 40.
NP 440.943 - Qoeftitaria Co.
benbe - Franga & CU. Ltda.
ol.41.
NP 440.944 - Confeitaria Co.
lombo - Franga & Cia. Limitada.
- olasse 41.
N.o 440.970 - Liderfiez - Oswaldo Panzarial. - el. 8.
NP 440.980 - Vemkicap. - Corneto Pertica Campas 8. A. In.,
thIstria g Ootnérelo. - 'Classe 31,
N.o 440.985 - Show Doçura Indústria de Chocolate Lacta 8.
A. - cl. 32.
NP 441.091 - Luneta- Com.
de Cereais e Ropresente.ções. Luneta Ltda.
41.
NP 441.282 - Vadeie - Ind. e
Comércio Dako do Brasil B. A. classe 8.
NP 441.312 - Mo Luiz - Açet.
car e Álcool São Luiz S. A. classe 20.
N.° 441.358 - C. C. C. - Cia.
de Carbonos Ooloidais O. 0.0. classe 47 (com exclusão de óleo
para descarbonização, óleo para
fabricação de gás negro de fumo
e outros derivados de petróleo).
NP 441.384 - Libao - Produtos Alimentícios Baladi Ltda. classe 41.
N.o 441.480 -- Maripa
Lac4,
Laboratórios Científico de Pra.
'dutos Farmacêuticos Ltda. classe 3.
NP 441.505 - Manilha - Panificadora Manilha Ltda. - ciasse.41.
NP 441.508 - Marte - Comercial e Importadora Marte Ltda.
- classe 21 (com exclusão de ala.
vancas de câmbio).
NP 441.523 - Pardal - Passa.
manaria Pardal Ltda. - cl. 24.
N.o 441.532 - Guilherme - Comercial de Ferros Guilherme
mitada. - classe 5.
Insignia deferida:
N.o 434.575- União dos Pra.
prietdrios Cia. de Seguros M.
ritimos e Terrestre' União dos Proprietários - classe 33 (artigo 114)
NP. 439.401 - Transportes Mosa
S. A. - Mosa - classe 38 (artl.
go 114) .
Nome

comercial deferido:

NP 434.278 - Ao Mundo Elegante S. A. Tecidos e Confecções
- Ao Mundo Elegante 8. A. Tecidos e Confecções - (artigo
109, nP 3).
N.o 439.402 - Fidelidade S. A.
Emprésa de Armazéns Gerais
Fidelidade 8. A. Emprésa de Ar.
mazéns Gerais - art. 109, n.o 2.
N.o 439.404 - Cia. Automóveis
Estado do Rio - Cia. Automóveis
Estado do Rio - art. 109 si.0 2.
Titula de Estabelecimento

deferido:

487.753 - Lojas Riachune
- CIa. Distribuidora de Tecidos
N.°

. -

548 Quinta-feira zu
Riachuelo - classes: 12 - 22 -

23-24- 31 - 34 -- 38 - 37
art. 117, n.o 1.
N.o 439.870 - Dom Bosco Imobiliária Dom Bosco Ltda. Classe 33 - art. 117, n.° 1.
N.o 440.617 - Jamille's Modas
- M. Zacharias & Cia. , Ltda. classe 36 - art. 117, n.° 1.
N.° 40.735 - Edifício Bersam
• Bersam Comercial Importadora 8. A. - cl. 33. - art. 117 n. 1.
441.305 Organização Uban
- Ubiraj ara Casartelli e Antonio
Bianchini Neto -- ciaste. 33 - artigo 117_ n.o
, 1.Exigências:
N.o 421.987 - Ind. Reunidas Titan 2. A. - Satisfaça a exigênI tia.
N."' 435,354. - Máquinas Bromberg Lida..- Satisfaça, a erkgêneia.

' wift do
N.è 439.009 - Cia. S
Brasil - Satisfaça a exigência:
N.o 440.6,13 Mobiliaria Nossa
Senhora da Conce ição Ltda. - Satisfaça a exiOncia,.
NP 440.700 - - Teítil Kyrillos S.

4. Fab. Santa I'dmigues - Satis-

faça a exigência.
NP 440.871 - Navegação Aérea
Brasileira S. A. - Satisfaça a exigência.
•

N.o 441.164 _- Lubrifer Comércio de Peças e Lubrificantes para
Veículos Ltda. - Satisfaça a exigência.

N.° 441.631 - Metalúrgica Castelo Branco Ltda. - Satisfaça a
exigência.
N.° 465.718 -,- Sétima Vicentina
Galei - Satisfaça a exigência.

DIÁRIO OF:CIAL (Seção III)
N.° 111.760 -- A. Kimball Co.
N.0 112.374 - Miquel Nieri.
N.o 112.566 - Osmono Gennari
Júnior.
• N.o 113.382
Robertshaw .Fulton Controls Co.
N.o 115.101 - Alfonso Chonçer
Czigany.
N.0 115.147 -- Oswaldo Alegretti.
N.° 118.563 - Badische Anilin
& Soda Fabrik A ktiengesellscha fl.
N.à 118.800
Imperial Chemilal Industries Li mited.
N.° 121.362 - Les Usines de
Mens.
N.° 138.592 - Nailotex S. A.
Fiação Tecelagem e Confecções.
N.o 138.594 - Nailotex S. A.
Fiação, Tecelagem e Confecções.
- Arquivem-se os processos.

NOTICIA RIO
OPOS.IÇOES
•
Madeireira Rio Preto Ltda. (oposiç o ao termo n.9 602.258 marca
Rio Preto).
F. Peccicae,co (oposição ao 'tênue
n.9 604:881 - Marca Jaraguá).
•
Orbe S.A. Organização Brasileira de Engenharia (oposição ao 'termo n.9 600.860 - nome comercial).
Cibus S.A. Comércio e Administração (oposição ao termo número
605.402).
, Produtos Plásticos Impermeáveis
Nyza Ltda. (oposição ao termo número 605.218 marca Niuza).
Case, (oposição ao termo -número
601.961 - marca Casal).
Auto Asbestos S.A. (oposição ao
•termo n.9 605,880 marca Durimpex) .

Jayme Lopes (opOsiçãO ao termo
n.9 604.543 - .7maroa Pavigod).
• Empresa Brasileira de Ferragens
Ltda. (oposição ao termo n. 9 604.326
- marca Casa. Branca): •
Josmar Duos Ltda. (oposição ao
termo ,n,9 606.712 - marca Jomar).
Metalúrgica La Fonte. S.A. (oposição ao termo n.9 604.161 -- Marca
antes). S.A. Shopping News do BrElàll
603.820 - título SOB Shopping canEditora (oposição, ao termo número
ter de São Paulo). •
Imobiliária Harmonia Ltda. • (oposição ao termo ri.9 597.131 - marca Harmonia).
Imobiliária -Harmonia Ltda. (oposição ao termo n.9 597.140 -- noroe
•comercial).
Máquinas e Acessórios Denver Limitada (oposição ao termo numero
603.593 - marca Denver).
Demerval Helio Camargo (oposição ao termo n.9 603.362 - marca
Lsal).
B. Storani S.A. Comercial industrial Agrícola e Pastoril (oposição ao têrmo n. 9 605.334 - titulo
Cerâmica São Benedito).
Sebastião Cândido (oposição RO
termo n.9 605.710 - titulo Escol Organização Contábill
Trefil S.A. Paulista da Tretnação (oposição ao termo n.9 606.734
- marca Thefilmaq) •
• Laticínios Jaraguá Ltda. (oposição ao termo n. 9 604.881 - marca
Jaraguã).
S.A. Shopping News do Brasil
603.823 - título SOB Super ShopEditora (oposição ao termo numero
ping Center).
•
•

S.A. Shopping News cio Brasil
Editora, (oposição ao termo ldinero
603.824 - Título SCB Shopping Oenter da Tijuca).
S.A. Shopping News do Brasil
Editora (oposição ao termo número
603.819 - título SOB Shopping Center dg Caxias.
•

Diversos
N.° 426.180 - Georg Dralle. Aguarde-se.
N.o 437.922 - Soc. Brasileira
de Aguardente Ltda. - Aguarde-Se.
N.o 440.706 - Confecções S. A.
- Aguarde-se.
- N.o 441.348 - Incoplas Ind. e
Comércio de Plásticos Ltda. - Aguarde-se.

REVISTA TRIMESTRAL DE
JURISPRUDÊNCIA
ColcçÈo de numerosos
acórdãos do Supremo Tribunal Federal, selecionados
pela sua Seção de jurisprudência.
Nk,

EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E
EXPEDIÇÃO
Dia 17 de feVereiro de 1964..
Exigências:
Luiz de Almeida Coelho - No
pedido de restauração na patente
mod. ut. n.o 2.934. - Pague a
taxa de restauração.
Diversos:
Franco Veles Ind. e Comércio S.
A. - No pedido de prorrogação na
patente n.° 2.315 - Aguarde-se o
"(prazo.
Anton Flop - Junto a patente
mod. ind. n.(5 3.097. --;
de-se.

Arquivamento de processos:
Ficam ,os processos de patentes
abaixo mencionados arquivados:
N.o 92.682 -- Manufactura Artistica Comercial Gyorgy Steurt.
NP 97.920 - Alexandre Fere.
N.° 111.878 - Socony Mobil Oil
Co. Inc.
NP 111.778 ; N. V. Prilips Gloeikmpenfabrieken.
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PREÇO: Cr$ 900,00

A VENDA: _
Na Guanabara
Seào. de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência E Ministério da Fazàida
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembedso Postal
Em Brasília
Na , Sede do D.I.N.
Touring Club do Brasil: - 3 9 Pavimento da Estação Rodoviária

•• •
-S.A. Shopping News do Brash
Editora (oposição ao termo númert
003.818 -Título SCB Shopping Center de Botafogo).
Shopping News do Brasil
Editora (oposição ao termo numero
603.822 - Titulo SOB Shopping Cen •
ter de .Madureira) .
S.A.' Shopping NeWs do Bram: .
Editora (oposição ao termo núme:t
603,821 - Titulo SOB Shopping Center de Niterói).S.A. ShoppIng .News do Bras!
Editora (aposição ao termo númerc
603.817 - -sinal de . propaganda .9
C B)..
Fabrica de Aparelhos e Material
Elétrico Fase Ltda. (opo¡Ição ac
termo n.9 601.009 - nome comercial).
Fábrica de Aparelhos e Material
Elétrico Fama Ltda. oposição ac
termo n.9 601.003 - marca Flama)
Fábrica de Aparelhos e Material
Elétrico Fama Ltda. • (oposição ao
lte
riarmo n.9 6431.004 - marca PiaFabilcii de Aparelhod e Material
Elétrico .Fame .Ltda. (oposição ao termo n.9 601.005 - Título Flama
dro
eirran)ecedora, de Lâminas de Ma-

Atlas Comercial Equipamentos
M
n.9ate6rN
ia.is697S .
p marca çA
sãogecna
i .9ao)(.0p
;é10:112.
6ceoars:
nrP°
g
Tç ttoTotolt
termo
.48 - marca
Cia. Cacique de Caté Solúvel
(oposição ao termo n. 9 604.506 marca Cetama).
The • International Association of
Lions Clubs (oposição ao termo número 603.832 - marca Chicote Lions
e respectivos ernplemas).
&ideie Lanvin Fartums (oposição ao termo n.9 603.794 - expressão de propaganda Cleopatra usou
Mon Pecha e conquistou Marco Antônio).
Sociéte Lanvin Pai-fuma (oposição
ao termo n.9 603.795 expressão de
propaganda)._
.•
, American Marietta S.A. iTntas e
Lacas (oposição ao termo número
591.314 - marca Dulac) •
Société Lanvin"Pai-fuma (oposição
ao termo n•9 603.802 - expressão 1
propaganda My Sin).
Société Lanvin Pai-fuma ',:posição
ao termo n.9 603.801 - expresJo
de propaganda MonPeche).
São Paulo Alpargatas S.A. (oposei mn4
çãoe ao) ;termo n.9 605.431 - marca

Eau de Cologne & Parfumerie Fabrik Glockengasse N. 4.711 - Ge\ gentlber Dar Pferdepost Von Ferd
• mulhens (oposição ao termo número
604.992 - marca Iole).
Construtora Proinco Lida, Construções Civis (oposição ao termo nu• mero 609.532 - marca Prominai)
Manufatura de Rádios Brasil Ltda.
(Oposição - ao termo n.9 602.344).
I Representações Luso Americanas
Ltda. (oposição ao termo número
11 603.153).
Levar • Brothers Port Sunlight Ll- •
:mited (oposição ao termo número
607.369 - marca Elcosol)'.
Levar Brothers Port Sunlight Li. mited (oposição ao termo número .
• 605.834).
Minnesota, Mining and Mamilaw- turing C.9 (oposição ao termo
mero 607.460 '- --titulo Industrial
2
1
Heli Coil Corp (oposição ao ,:ermo n.9 606.559 - marca Bali ColiN
Levar Brothers Port Sunlight L1mited (oposição ao termo, número'
604.537 - nome comercial).
_ Levar Brothers ' Port Sunlight Limited (oposição ao termo número
604.536 - marca Radiante).
Layer Brothers Port Sunlight Limited (oposição ao termo número
marca Radiante).
604.535

laminta-feira ' 2U
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Tecidos e Artefatos ,Fischer S.A.
Frigorifico Wilson do Brasil S.A.
Pharma S.A. Laboratórios Forma- ' Perfumes Coty Sab (oposiçEo ao tara
(oposição ao- termo n.9 607.617 - (oposição - ao termo n. 9 603.887. :- cenilcos (oposição ao termo número mo 604.537 nome
comercial).
nome comercial).
'marca no Bom).
427.385 - marca Supeafarma)."
Zeiss'
Ikon
AG
• (oposição ao Gamo
Editora - Legislação Federal ..eda. - Depósito Popular Super Macaco
Cozas . Lima de Roupas S.A. (opa- 604.666 marca Ykko).
(oposição ao termo n.9 600.193 - ,S.A.' (oposição 'ao têrmo n.9 606.031 • sição‘ ao termo n.9 602.997 - mar
Zeiss II.con A G " (oposição ao iermo
título: Legislação do -Contribuinte - marca Popular). •
ca Lima Rosa).
Federal),
Kibon S.A. Indústrias ,Alimenti- 604.858 marca ikko ) •
Depósito
Popular
Super
Mercado
ciai (oposição ao termo n.9 604.025 . Zeiss' Ikon A G (oposição ao -ermo
Soe, Ingai de Imóveis (oposição ,S.A. (oposição ao ferino- n9. 603 •44 - Titulo Kibeleza).
604.871 marca .Ykko ) .
..
.
Popular).
ao termo n.9. 596.487 - título Inga). - marca
Nestlé S.A. (opoolção ao termo
Ibla
Instituto
Bioquímico
Inter
SKF Kugellagerbrikeu
Gesellschaft
Eoc. Ingai de Imóveis Ltda. topo- Americano S.A. (oposição ao terno n.9 603.823 - marca Tolo-ia-ale).
Net .Beschrankter Haftung (oposiçãaao
6.492:
sição ao térmo n.9 59
•Nestlé
S.A.
(oposição
ao
termo
Giroflex S.A. Cadeiras e Poltro- 11. 9 604.685 - marca - Nirvegin . t n.9 003.86 - marca Frutfrio).
termo 604.697) ,. Industrial Panificadora S.A: :- nas (oposição ao termo n. 9 605.642 (oposição
SKF Kugellagerfabriken GeselLchaft
Laboratório Farmacêutico Inter603.838
ao
termo
na?
•
marca Embaixador).
nacional S.A. (oposição ao termo Mit Bescbrankter Haftung (oposição ao
. „„4.9
American Marietta S.A, Tintas e nome comercial) .
605.182 - marca Thiamfeniccir) termo 604.697).
Cia.
Produtos
Confiança
S.A.
Girollex • S. A. Cadeiras e PoliraProd'utos Alimentícios Reisa S.A-.
termo
601.783
,n.9
nas ooposiçáo ao termo 605.643, - (oposição ao
(oposição ao termo n.9 608.6t7 -- SKF Kugellagerfabriken Gesellmaaaft
• . i marca Emblemática).
marca Embi:xador) . • I..
Mit Beschraskter Haftung (oposição ao
marca Rei).
Giroflex S.A. Cadeiras e Polira- ? Cibras Cia. Comercial de Aços
.
Irmãos - Bruderer S.A. Fáb. de termo 604.694 marca Norma).
603.893
605.344
(oposição
ao
termo
n.9
nas (oposição _ao termo n. 9
Tecidos 'Semper . Idem (oposição ao SKF Kugellagerfabriken . Gesellschaft
.,
marca
Preâmbulo).
•
- marva ,Embaixador).
•termo n.9 608.172 - marca Summer Mit Beschrankter Haftung (oposição
Ge-ofiex S.A.. Cadeiras e Poitro- •Minimax N .V. (oposição r.,,o ti.k. Dik Mohair). .
• trino 604.693 marca Norma).
marca
Minimax).
,
600.499
n.9
o'
.646
'm
60.
nas (,oposição ao termo n. 9
Manuel Baeta Antunas (oposição
.
SKF Kugellagerfabriken Gesellschaft
- marca Diplomata).
-I HoVanes Zavern Emin (oposição naobetie).
rmo ri.9 " 607.593 - titulo So-' mit Beschrankter
Haftung (oposição Lo
Giroflex S.A. cadeiras e Poitro- ao termo -n. 9 603.108 ,- marca anos (oposição ao termo na 605.650 letron).
Edson Medeiros' (oposição ao ter- termo 604.696 marca -Norma).
- marca• Cônsul). - , . • .
.' União - dos Escoteiros do Brasil mo n.9 609.484 -a- marca, MocamOlympia Werke
Aktiengesellschaft
- Fios , e Cabos Plásticos do .-2rasil ' (oposição ao termo n.9 600.445-.- bo) .
,
(oposição
ao termo 604.7e7 come co•
S.A. (oposição no . termo n. 9604.335
insignia Emblemática);
,
Edson Medeiros (oposição ao ter- marca Eletrolack).
Alimentícia Martins Ltda. (opo- mo n.9 609.483 - insignia Mocam- marcial) .•
Olympia Werke
Aktiengesellschaft
Sotel .Soc. Hotelelral S.A. (opo- sição ao termo n. 9 602.389 - mai- bo).
nome
sição - ao têrmo n.9 608.738-caaMaracana). •
Edson Medeiros (oposição ao ;:r_ (oposição ao termo 604.756 • - In arca
._
a•
• comercial).
' " • • I Mara S.A. Indústria e .Comercio mo n.9 _609.482 - nome comercial). Ol Y m Pi a ) •
Uno_ Benvenuti e • Guido Benze- ," (onosicão , ao termo n 9 602 ' 596 -Uniou
CMBH
(oposiçilo*
ro
-Auto
Laticínios
Satélite
Ltda.
(oposi- - - Dibrasa). o -- • • . .
nutf (oposição ao termo n.9 607.825 I marca
t- ção ao termo n.9 600.219 - marca têrmo 604.322 marca Dokawo).
D
sinal
de
propaganda
_Papai
Noel
!
idra S.A. Indústria e Comércto Satélite) .
. , .
Auto Union G1‘.113
H
(oposição ao
Brasilino). .(oposição ao térmo n.9 602.595 • ' •
' 604.265
marca Dekalep).
Moinhos Unidos Brasil .Mate S.A
t
Cia. Produtos . -Confiança S-• A. marca Dibrasa).
Produtos Químicos Ciba
(000(Oposição ao termo n. 9 608.540 Indústrias Gessy Levar S.A. (tipo- (oposição ao termo n.9 603.766 ' - sição
^ao termo 604.520 marca ,
marca Emblemática).
_ marca . marca Real).
sição ao têrmo n.9602.599-_.
Cia. Brasileira" de Roupas (opo- pirose cl. 3).
Alimonda, Irmãos S.A. (oposiçã) Cecy). '
• .
..
sição ao termo n.9 605.413 - marca
Koh I Noor Tuzkarna L Cl C Hardt:,
ao termo n•9 804.310 - marca Bem
'
.
I
-.Química
Industrial
Paulista
S
A
Coroa Ducal)
Te V1).
' minuth Narodni Podnik (oposição ao
9
601:355
Indústrias de Chocolate Lacta 8A. I (oposição ao termo n.
'Ciso Brasileira de Roupas (..00- termo 604.361 marca Astralcopy).
sição ao .termo na' 607.637 (opesição ao termo n.9 603.826 ' - marca Aull).. •
i
Indústria
Praiasport
S.A.
(o-tea
,
I The Ginete ' Co. (oposição ao termo
ca Credefon).
marca Cafelai). . . . .
Lex Ltda. (oposição ao termo nú- sição ao termo n. 9 606.935 --- sina)
Cia. Brasileira de Roupas topo- 604.576 marca Valiar) . mero - 603.391 - título Lex Orga- . de propaganda . Más Maceió).
sição ao termo n.9 608.034
marca r Hermes Macedo S.A. Importação e
1 Olympio Indústria de Móveis La- Doscal).
nização Contábil Lida). "
Comércio. (oposição ao termo 501 434
.
(oposição
ao
termo
ariqueador
Ltda,
.
(oposição
ao
termo'
Tecnoprint
Gráfica
S.A.
(oposi:marca N. H. M.).
Lex Ltda nome
comercial).
608.183
Título
9
evo
Urro°
n.
9
604.757
oão
mero 603.4(W- marca Coleção Lei). n• Radio Corp. of America (opos'.
Hermes Macedo S.A. Impartaç)o
Bolsa do Livro).
Prima Eletro Domésticos S.A.
Bicicletas Monark S.A. (oposição Comércio (oposição ao termo o')! .45a
- morou
(OPOSiçãO ao termo n.9 603.892 - ção ao termo .n•9 603.490
. .
Cosy).
.
ao termo n.9 6C6.711 -*marca Mo ...1 Fábrica de Aparelhos e Mateieal
Marca Primax).
Pedroso, da Fonseca Importação e flama).
.
trico • Fame Ltda. (oposição ao Worm
. Pedro Silvdtrini • (oposição ao ter_Ltda. (oposição ao terMáquinas Tecnopex do Brasil L1- 607 28 8marca Pomar).
mo n.9 606.346 - marca Cremelin). Comércio
Saraira Indústria e Comércio S.A. mo n.9 . 605.648 - marca Cônsul) .. mirada (oposição ao têrmo número I • Confecções Leda Ltda. ( opos:cílo ai
Inca Territorial e . 'mobiliaria Li- 606.381 - marca Tecnicoplast)
(oposição ao termo n.9 606.360 •termo 603.636 marca
•• - - mitada '(oposição ao termo número • S.A. Frigorifico Anglo (oposição Leardi Participações
•
- marca Samir). •
f cp
Sherwin Williams do Brasil S.A. 603.657 --- título . Inoa) .
ao termo n.9 607.769 - marca BoLaLda.
(oposição
ao
termo
a(15.512
mar.
,
Tintas e Vernizas (Oposição ao ter- - Revena Revendedora de Veículos visole),
'
mo n.9 -606.694 - marca SW): • Nacionais Ltda. (oposição ao terUso,bia Ind. e Comércio S.A. - i ca Lipi).
Natio604.552
sinal
de
9
'(oposição ao termo n. 9 605.778 "- I Picam retificados os pontos carac.
Sherv:in Williams do Brasil S.A; mo n.
,..
•
marca Usabras). .-,
Tintas e Vernizes (oposição-- ao ter.: ga,nda -Revena) .
j teristicos" publicadas em seis de temo n9 607.655 - marca Decotone) ,
Fábrica de Car'ée Chocolate Moi- . Levar Brothers Port Sunlig,ht Li- vereiro de '1964, por terem saído cens
(opoS,
A
.
mited
(oposição
ao
termo
número
' incorreções,
São Paulo Alpargatas
.
nho de Ouro S.A. (oposição ao ter:,
- .1
.
sição ao termo na, 603,489 - r;or- mo n.9 594.692 - marca Café Moe- 607.969 - marca Labolux):
:rênnos.:
*
Pc.rt
Surdight
Li;
•
Levar
,Brothers
Konga).
ca
•
.
do Ouro).
•Giroflex S.A. Cadeiras e PoltroPrivilégio de
Fábrica de Café e Chocolate Moi- mited (oposição ao termo número: N. 9 £0.645
nas (oposição ao termo .n.9 605:648 nho de Ouro S.A. (oposição ao ér- 607.984 - marca Marlux).
Processo
para
a ro. ção para - , marca. Cônsul).
dução de derivados de tetra main.mo n'.9 442.939 - marca Regente).
LiPort
Sonlight
•
Levar
Brothers
•
Giroflex S.A. Cadeiras 'e Patrononanol -Levar Brothers Port Sunlight L1- mited (oposição ao termo nr.eao
in
_ Requerente: Sandaz SA.
nas .(erdesleão. an termo n.9 605.649
_ . • •/reter" (oposição ao termo número 607.983 - marca Marlux).
N.
89:720 - Privilégio' de lov n- marca -0ôn.sul).
•
.
United Greenfeld Corp. (oposição ção para -- ProceSso para produatio
Panificadora Maraoana Ltda. (opa.. 603.747)
Lever Brothers . Port Sunlight Li- ao termo n.9 603.907 - marca Vul- de ácido cítrico por fermentação -alço ao Crmo n.9 605.881 -. 'mar- mited (oposição ao termo número °anus)
.
Requerente: Kyovm Hakko Kogyo
ca . Maracana) .
- marca Amperlux).
Baxic Produots Corp. (oposição ao Habu.shiki Kalsha.
• .
Lojas de Calçados Nascimento Li.- 604.263
Lever Brothers Port Sunlight LiNa= 102,667 - Privilégio de ina
n.9 603.535 - marca Sola).
mitada toposlçeo ao termo número mited (oposição ao temo número termo
Baxic Product„s Corp. (oposição tio venção' para - Processo para a pra.
607.582. - frase, de propaganda PM- 607.533 _- marca DutOlux).
- termo n.9 603.538 - marcarcSola paração de soluções de derivados dl.
melros lançamentos' Cacto).
azo ominados estabilizados - Rc-,
ht 'á- can ).
Levar Brothera Pari • Sunlig
Cia. Melhoramantos de São Pau=
o aá tçr; quarenta: Compagnie Françaisc des
lo Inchastrias de - eapel.posição ao mited (oposição ao termo número Perfumes C ty Sab (oposição
mo 604.536 'marca Radiante).
Matières Colorantes.
.
s
.
termo n.9 603.271 - --marca Tunso . 607.532).
. Fáb. de Calçados Rival S .A. - . Levar Brothers Port. Sunlight Li.-- a
N.9 103.209 - Privilégio de In(op osiçeo , no termo n.9 609,9-66 - mited (oposição ao termo número
venção para Dispositivo adaptável às
AVISO AS REPARTIÇÕES
6,.:7.200 - marca Retrolux).
,. - •
..`
marca Iravl) .. .
máquinas de aparar tecidos - RePÚBLICAS o
ever oBporositçhers Port Sunlight Uquerente: Splro S. Narancic.
' miLted
Cia. Anônima Toddy Venezolana„.a."
SO ao termo ' número a N.9 108.422 --.*Privilégio t •:in(oposição ao termo n.9 603.872 - . 605.071 - marca Reve.stilux).
O Departamento de Im'.venção para -- Soldador eletrônico
marca Bonn) .,
prensa Nacional avisa às
E. I.. du Pont de Neniours and
manual para plásticos - Requeren,Lever BroLhers • Port. Sunlight '.i- C. 9 . (oposição ao termo n.9 603.84Repartições Públicad em gete: Indústria de Aparelhas Elétrico&
. znited (oposição ao termo númeronome-comercial).*
aral
que
deverão
providenVictor Ltda. - Para total de pon• 605.688 .- marca SAB).
.
ciar
a
reforma
das
assinatos - três reivindicações.
Comércio Indústria e Importação 1 Winthrop Products Inc. (oposição
turas
dos
órgãos
oficiais
N.9 108.956 - Privilégio de inPlexinacar Ltda. (oposição ao iar- ao termo n. 9 603.999 - marca Halaté
o
dia
29
de
fevereiro
venção para - Aperfeiçoamentos em
guinei).
mo n.9 606.837 - marca Plexlt).
corrente,
de
a fim
evitar o
ou relativos a composições de • alveImportadora Ico Comercial S. A. , Winthrop Produots Inc. (oposição
ja/isento - Requerente: Unilever,
cancelamento da remessa a
q tinteorm
i.
) o n.9 604.000 - marca Hal(oposição ao - termo n.9 609.424 .- ' a
. N.V.
partir daquela data.
marca Irco) .
o
N.9 109.608 - Privilégio de Inao
'...êt
Wanl . Modas Lida. lopoeição ao Magnesita S.A. (oposição
yenção para --a- Apeafeiçoamentos 'em
timo n.9 606.30 .--- maroa Vont). mo n. 9 607.255 -a- marca,
. _=abas.
t
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revereiro de .964
•

•
Z referentes à produção de anidrido
N.• 116.050 — Privilégio de irl. primeiro lugar, e atuando sôbre esta dl- buição montados na dita linha para aplide ácido N-Carboxi-Alfa Ainino — venço para — Ordem de memória tima apenas por reação do dito dispocar lubrificante "às rodas do material rop.-equerente: Couetaulds Limited — magnética — Requerente para Wes- sitivo co'ntra a travessa. Seguem-se„ os dante; mecanismo de operação montado
Total de pontos: 21 reivindicações. • teta Electric Company, Incorporaíed. pontos de 2 a 7.
na dita linha compreendendo uma peça.,
operada pelas ditas' rodas, e um eixo de,
N.9 109.990 — Privilégio de inOs pontos acima rn-ncionada, fosaída geralemnte horizontal oscilado em,
Venção para -- Processo para a iso- ram publicados com incorreções nO.
TERMO N,9 109.640
anerizaçáo de butileno 1 a Butileno Boletim do dia seis de fevereiro de
uma' direção rotativa pelo dito meca— Requerente: N.V. de Bataafsnismo de operação; um reservatório de
1964.
De
8
de
abril
de
1959
afie Petroleum Meatchappij — para
lubrificante ao longo da linha; unia
total de nove pontos.
'Ateliers de Constructiou Lavalette — bomba • recebendo lubrificante do dito
(França) .
N. 110.598 — Privilégio de inreservatório. um conduto ligando 3 dita
Privilégio de Invenção
Titulo: •Caixa de velocidade de engre- bomba com os ditos dispositivos ee . thsvenção para — Esquema de circuites para a sinalização automática do
nagem . epicíclica. (Pric. Inv.).
tribuição, uns eixo de entrada montado
estado ocupado de todas as sendas TERMO DE PATENTE N.9 101.691
1.9 ) Uma caixa de velocidade auto- para 'girar no dito reservatório, uma
de oomunização, esorutinadas ,or
mática pára um ciclo-motor. utilizando embreagem uni-direcional no dito eixo
1un grupo corrents de 'seletores em
26 de agéato de 1958
pelo menos um trem de engrenagens epi- de . entrada, dispositivos propulsores liinstalações de telecomunicação, esciclicas, no ,qual a árvore motora en- gando as ditas embreagem e bomba para
pecialmente em instalações de transAmerican Steel Found¡ries — Estados gaje em rotação uma primeira planetá- mover a dita bomba uni-direeionalmente;
wissão de teletipo — Requerente: Unidos da América.
Siemens
Halske AktiengeselLs ..ft. i Titulo: (Truque de veículo ferrovia-. ria engrenando com vários satélites cujos e um eixo de cabo flexível ligando o
eixos são solidários em rotação com a dito eixo de saída do mecanismo d9 opeN. 111.519 — Privilégio •Ié in- rio com amortecedora.
árvore engrenada, 'umasegunda pia p é- ração e o dito eixo de entrada . do reVeçção: Nova composição química
.
Privilégio de invencão.
tária engrenada com os ditos satêlites servatório. Seguem-se os pontoi de .2*
a)licada na fabricação de tinta preestá ligada a unia peça fixa por Intertsi, para escrita — Requerente: sn1.9 ) , Trugue de veicclo ferroviano com. médio de uma roda livre não lhe permi- a12.
dústria e Oomércio de Canetas Pilot amortecedor, caracterizado por possuir
tindo girar em torno senão no .mesmo
Pen do Brasil Ltda. — Total de
uma armação lateral, provida de colu- sentido que a árvore ;motora e massas
pontos: duas reivindicacties.
' TERMO N. i09,853
nas separadas com superfícies de mu- centrifugas de tensão elástica são preTármosi
tuo contacto ficcional. uma traveísa de vistas para solidarizar a árvore 'motora
De 2à. de abril de 1959
N.° 112.436 — Privilégio de in- truque situada entre as ditas colunas. e a árvore engajada porta-satélites por
venção — Processo para estampar fo- uma face de atrito situada na travessa, uma certa velocidade (lesta, última, e ' Requere-Me; Nssi Werke Alcákngeseltografias em porcelana, louça e" faian- deslocando-se verticalmente com a mes- caracterizada porque a. caixa de velo- lschaft firma industrial e .comercial alema, tal face sendo posta em contacto cidade é localizada no interior de uma
ça — Requerente Cheng Wei Shee.
com uma das superfcies, e Um dimssi- gnbreagem cilindri6 solidária cqm a ma. estabelecida' ein Neckarsulm-Wuert-'
•
tepberg, Alemanha Wankel GMBH, firN.° 113.1128 — Privilégio de ' in- tivo de atrito, compreendendo uma ,sa- polia-relé do -pedal. Seguem-se ais pon- ma industrial e comercial alemã, estapata, em contacto 'com a travessa e do- tos de ns. 2 a 8.
venção — DisPositivo de evacuação tada de uma superfície de atrito que fica
•
belecida em 'Lindau, Alemanha.
de água de condensação, principal- em contacto com a outra superfície, e o
Pontos Característicos de (Disposição
mente, para condicionadores de "ar". dito dispositivo compreendendo disposi- •
Múltipla de Motores -de Êmbolo RotaTERMO N.9 109.782
Reqtferente Ralo Pellizzetti,
tivo a Quatro Tempos» (Privilégio de
tivos de mola, conduzidos pela armação
De 15 de abril de 1959 N.° 113.524 Privilégio de in- e destinadas a forçar a sapata recém- Invenção). '
venção — Série de elementos para 1 e- mencionadas contra a superfcie recémRequerente: • American Brake Soe . 1.9 ) Dispositivo múltipla de motores
de êmbolos rotativos a quatro tempos.
chos de cremalheira — Requerente mencionada, assim deslocando lateral- Company.
Patentgesellschaft Plata & Co. — mente- a travessa, •a fim de forçar a suLocal; Estados-Unidos da América. se'gundo a qual cada unidade de motor
rata depositada para 24 de setembro perfície primeiramente mencionada conTítulo: Mecanismo lubrificador de tri- possui uma caixa, cujo interior apresenta,
em' sua secção transversal, uma plurade 1959.
tra a dita primeira "superfície, consti- lhos.
lidade de cavidades abauladas, •e-no qual
tuindo
os
referidos
dispositivos
de
mola
1.9
)
Uni
lubrificador
de
,
trilho,
caN.° 113.591. — "A". — Para Lanos únicos dispositivos atuantes da lita racterizado por uma linha incluindo um revolve, co-axial, um elko de manivelas
çadeira de rotação livre para máqui- sapata e da dita face, mencionada em
trilho de linha,
dispositivos de distri- ou virabrequirn sôbre cujos moentes de
.
nas de costura — Requerente G. M.
revolução ou pinos de manivela .;e apoia'
Pfaff A.G.
um rotor revolvendo com uma veloctN. o 114.081 — Componente para
dade rotativa diferente, cujo rotor posquebra-mar de pedregulho — Requesui uma pluralidade de saliências à serente Tribars, Incorporeted.
•
-nselhança de dentes, cujas cristas axi.
ah:isente paralelas deslizam continuaN.° 114.374 -- Válvulas de imamente ao longo da parede interna da
sem de televisão, processos para sua
caixa, sendo providas, nessa parede
fabricação — Requerente Vidros Corterna da caixa, ajanelas» ou aberturas
:ling' Brasil S.A.
do comando de admissão e escape, coe
bertas e descobertas consecutivamente
N.° 115.989 — Privilégio de inpelo rotor, disposição esse, caracterizada
venção — Processo de produzir imapelo fato de , que duas unidades de mogens -eletrostáticas — Requerente
'DIVULGAÇÃO 9 g9
tor são de tal maneira reunidas, para
Xaile 86 Co, Aktiengsellschaft.
formarem um motor gémeo, que os , inN.° 115.847
Privilégio de interiores" de ambas coincidem em sua
- venção Para processo para a aplica• PP Edição
tamanho pequeno)
posição, ou situam-se em -concordância
ção de acimadas quinai°
•
e termo
de fase, ao passo que seus moentes de
resistentes, impermeáveis e UI:Nicles,
manivela, bem como os rotores dispassõbre superfície sie concreto, especitos nos mesmos, são defasados de 1809
entre si, e pelo fato de que, tanto' as
almente sõbxe a parede interna de tuaberturas de admissão como as abertubuladuras de concreto — Requerente
ras de escape das duas unidades situamFarbwerke Hoechst Aktiengsellschaft
PREÇO: Cr$ 150,00
se, respectivamente, em concordância de
Varra. Meister
Bruning.
fase. Um total de 11 pontos.
• Fica retificado o final do ponto
paia.

•CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS
UNIDOS DO BRASIL

IV — De se aplicar uma camada
final muito mais esPessa, com relação
ao substrato de fixação, constituida
por:
•
A) — Um corpo de enchimento
.inerte e — /3) — Por um resina
irenol-Formaldeidica e ou tuna resina
fura:Ice e ou uma resina epoxidica liquida e de se endurecer a camada final, eventualments conjuto com e
áltuna camada de 1"(, -ão. Total de
pontos — Dote reivindicações.
N.°115.91b -- Privilégio de invenção — Eletrodos de pilhes de combus-'
• tive' — Requerreek Unian Carbide
Corporation

TERMO N.9 109.882
A VENDAt
Na Guanabara' •
Seção de Vendas: Av"..RodrIgues Alves, 1
.
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo ' Serviço de Reembialso Postal
Em Brasília
Na Sede do' D . N.
Touring deis do Brasil: 39 Pavimento da-Estação RodoViárit

De 22 de abril de 1959
{ Depositante; General Raibàay
nal C,ompany -- uma companhia organizada • sob ás leis do Estado de Nova
York, estabelecida em Rochester, Nova
York, Estados 'Unidos da América do
- Norte.
• 1 Pontos característicos de; Instalação
de Contrõle Centralizado de Tráfego
Ferroviário, (privilégio de invenção).
1.9) Uma instalação para contrôle do
tráfego ferroviário caracterizado pela
• inclusão de: marcos de zona à margem
, da linha; meios,- montados num trem,
cama detectores dos referidos marcos:

Quinta-feira 20
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meios de parada automática no trem„
TERMO N.° 112.824
operando em conseqüencia da percepa
ção de um dos ditos marcos marginais
De 26 de agõsto de 1959
ou à margem da linha, e meios, seletivamente operáveis, destinados • à atuaRequerente; Alurainum Internatioção em conseqüência de 'sinais de con- nal Inc. — Estados Usidos da Amétróle enviados por uma tõrre central de rica. •
contróle, para tornar inoperantes os diTitulo: — «Máquina para manipular
tos meios de parada autoniatica , Um latas».
Privilégio de Invenção.
total - de 22 pontos.
1.°) Máquina para distribuir latas em
posições verticais 'e • um transportador
TERMO N.° 110.721 de recebimento deslocável num plano
abaixo da bse da máquiaa,
De 26 de maio .de 1959
deado um transportador de provisão de
latas montado para movimento interuiRequerente: Norman Bruce Wilson. tente transversalmente - no transportador
Pontos característicos de: -embreagem de recebimeto adjacente . a uma platacentrifuga».
forma superior de sustentação da lata,
•
1.°) Embreagem centrifuga, aaracte- a qual é ligada articuladamente com uma
rizada por compreender: um membro plataforma inferior de sustentação da
propulsor; uni membro acionado, tendo lata de tal maneira que provoque um
um tambor; um couspleinento ou agre- avanço simultâneo de uma e retração
gado de sapatas centrifugas, dispostas da outra plataforma, a platfaorma innuma série circular ao redor do eixo ferior, quando avançada, ficando em polongitudinal do membro acionado, e do- sição para receber as latas que :caem
tadas, cada qual, de unia face perifé- da plataforma- superior quando retraírica de atrito podendo cooperar com o das. Seguem os pontos de 2 a 9,,
tambor; ressaltos propulsores, intercalados entre sapatas adjacentes, externamente em relação às mesmas, e rigiTERMO N.° 141.603
damente solidários com o membro propulsor, cujos ressaltos possuem laces
De 31 de julho de 1962
extremas terminais internas; tendo as
referidas sapatas sulcos arqueados, forRequerente: Móveis Teperman S.A.
mados nas mesmas, cujos sulcos Sã ...1 conSão Paulo. a
tinuações uns dos outros, e juntamente
Titulo: Novo modelo de banqueta
constituem um canal ou calha geral- para descansa-pés — Modelo Indusmente circular; e um anel sólido ou não- trial.
- elástico, 'alojado nos aludidos suicoz, e
tendo uma espessura menor do que a
profundidade dos sulcos, a fim de pro- •
var um espaço 1Wre no lado interno de
cada sulco, cujo anel tem um diâmetro
externo tal, que o mesmo encosta nas
ditas faces extremas internas dos re feridos ressaltos propulsores. Um total
de 5 pontos.
•
—
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' de um jôgo de duàs peças, sendo cada 'aproximadamente trianguár e des..ets•
uma delas exectuada por um par de deux gradativa/cante para o solo, o qual
tubulares tonificados para a extremida- é-protegido por disposições esférica pró.
de inferior, de modo que durante um peias para tal fim. Total de 3 pontos.
relativo comprimento vertical preponderante, os tubulares são fácilmente soldados entre si e em um comprimento
TERMO N.° 141.607
que corresponde a seção transversal
De 3.1 ire julho de 1962
constante dos mesmos, após o qual os
tubulares iniciara-se em uma bifurcação
Requerente: Móveis Teperruan S.A.
simétrica, ao mesmo tempo que se conificam decrescentmente para termina- — São Paulo.
Titulo: Novo modelo de poltrona ..0111
rem em etxremidades encurvadas verticalmente e proporcionando os devidos estofamento destacável — Modelo
pontos de apooio convenientemente protegidos. Total de 3 pontos.
TERMO ,N.° 141.605
De 31 , de julho de 1962

- Requerente:
Móveis TTeperman
S.A.
São Paulo,
Titulo: Original modelo de poltrona
com eixo central de apoio- - Madelo
Industrial,
1.0• Novo modelo de poltrona com
estofamento destacável, caracterizado
, pelo fato de se 'apresentar pela come
posição de placas abauladas de espasa
sura constante, sendo que o assento é
do formato de uma calha arredondada
nas arestas e oos bordos superiores dag
suas laterais apresentam saliências semi.
circulares, nas quais são fixados os braços, que por sua vez, se apresentam com
'aspecto de *canaletas. Total de 5 pontos.
nn•n11nn••••nn

TÉR1V10 N9 112.957
1.0 Original modelo de poltrona com
eixo central de apoio, caracterizado pelo
fato da sua estrutura principal ser delineada pela composição de um par de
tubulares paralelamente dispostos e dobrados de modo a configurar em perfil
o aspecto de um assento e encóstc com
cabeceira, sendo que as extremidades
deste par de latearis são interligadas
por intermédio de dois tirantes horizontais, nos • quais é encaixada uma capa
estofada. Total de 3 pontos.

De 1 de setembro de 1959

12.querente: Julian Louis ReynOldàl
— Estados Unidos da América.
Titulo: Processo e embalagem de
alimentos.
TERMO Ni 112.647
Privitéigo de Invenção.
1.0 Novo modelo de banqueta para
19 — Um envoltório adequado para
De 18 de agôsto de 1959 •
descansa-pés, ccaracterizado pelo fato
conter alimento preconizado, congelado rápido, que pode ser aquecido
Requerente: Ernst Ryser e Bertrand da sua estrutura se apreuntar pela
no envoltório, êste se caracterizando
Voumard, em Mendrisio e La Chaux- composição de uma moldura retangular
por compreender uma. camada extersuportada inferiormente por uma tra de-Fonds, Suíça. na de fel'ha de alumínio, um revesPontos Característicos (te: «Cabeça v-ssa abaulada, a qual por sua vez, é
timento de resina termoplástica, e
de Fecho de Correra, ( Privilégio 'de In- vinculada a um eixo cilíndrico vertical
uma inter-camada de papel de alta
TERMO N.° 141.606
dotado
inferiormente
de
quatro
braços'
, resistência à 'umidade impregnado
venção) .
engastados e dispostos em formato -de
com resina tennofixa e ligado entre
De 31 de julho de 1962
1.°) Cabeça- de fecho de correr tendo, uma cruz Conifícada desceadentemente,
a camada de gaia .e o revestimento
uma ' peça de travamento destinada ' a sendo que as extremidades da mesma
termoplástico, o dito envoltório, 'sencooperar com •os grampos do mesmo ice são dotadas de pequenos corpos cilin- Titulo: Novo modelo de estrutura do impermeável e resistente , à deslaa
cho, caracterizada pelo fato de ter uma dricos que 'encerram no seu Interior dir supote para . mesas — Modelo Ilndus- minação por água e graxa,
Seguem os pontos de 2 a ' 8.
peça em forma de coração montada na positivos de material anti-derrapante e trial•
placa da cabeça e podendo oscilar em amortecedor. Total de 3 pontos,
. .
:
ambos os sentidos da cabeça e a qual,
TERMO
N9
113.135
na posição ativa da peça de travamento
que oscila no plano da peça em furam
TERMO N.° 141..604
De 9 crfe . setembro de 1959
de coração, em torno de um pont, de
apóio situado na placa da cabeça, e- é
De 31 de julho de 1962
Requerente: — La Telemecanique
dotada de um braço de imobiliiação, sea
Eleetrique — França.
Re
querente:
Móveis
Tepe
Man
S.A.
apoia na peça de travamento por pelo
São Paulo.
menos dois pontos de' pressão
Titulo: Aperfeiçoamentos em tem.'
dos um do outro, sendo a feferida peça Título: Novo modelo de estrutura de
bores combinadores destinados AO co.
mando de contatos elétricos,
de travamento mantida na sua posição apooio para meias — Modelo inclus.
ativa por uma mola apoiada na oiaca trial.
Privilégio de Invenção.
da cabeça, em cuja posição „a peça em
1 0 — Tambor para cornbinador
forma de coração toma uma posição
possuindo alavancas de bico que
central, ficando"os citados pontos de
'agem em cequim com a periferia
pressão no plano de oscilação da peça,
dêsse tambor, caracterizado pelo
em forma de coração a cabas os lados
fato de compreender, o dito tambor,
0
do eixo ocasional desta e do mesmo lado
1. Novo modelo de estrutura suporte pelo menos uma armação 'composta
do ponto de apoio da peça de travamento
paa mesas, caracterezado pelo fato de voltadas uma para a outra, solida.;
e servindo para acionar esta • de tal mase apresentar em um eixo cilíndrico • rias a um eixo' rotatório e cuja peri.
neira que pela deslocação da peça 'em
. vertical de relativo diâmetro' e cuja feria está dotada de alojamentos
espaçados para as ex.'
forma de coração da sua posição cenextremidade inferior se ramifica era regularmente
tremidades dos segmentos de hastes
tral em ambos os sentidos, a peça de
quatro suportes ou tirantes engaetados. cilíndricas que, encaixados nos ditos
travamento é deslocada ir posição ati1.0 i'Novo modelo. de estrutura de no dito eixo e cuia diRnosieão se apre-, alojamentos, podem ai girar em tbr.
va, vencendo a fórça da mola. Um to- apoio para rasas", caractrizado pelo senta pelo as pecto de uma cruz. sendr, no de seu eixo.
Sequem os pontos de 2 a 8.
tal de 8 pontos.
fato de se apresentar pela composição que os referido ssuportes são de pe*.fil
espaça-

WUZ

çointe_-retra
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•

'TÊRMO DE PATENTE

' gráfica. caracterizada por compreender;
TERMO N° 115.655
•
Ida adição de óxido etilénico e Ui113.455
um material que reage quimicamente
Ido propilênico a compostos de eleDe e •16
de
quando aquecido para sofrer uma alte- de 1959
• i vado peso molecular contendo ra22 de setembro
de 1959 dezembro
,
.
ração i/isivel, e uma quantidade suba.
dicais lipófilos e dotados de dtoJ. Stone gi Company (Deptford) tancial de partículas de um material
Requerente: Norton Company, firma mos de hidrogénio permutáveis e
United — Inglaterra.
- sólido inerte, duro, estável e normal-- •norte- americana.
por • substàncias favorecedoras da
Tittdo: Aperfeiçoamentos relati- mente transparente espalhado entre e
Pontos característicos de: ‘Produtos dissolução — Um total de 4 pontos
yos ao resfriamento de dispositivos ocultando o material reativo, e dito maabrasivo» — privilégio de invenção.
semicondutores.
terial inerte sendo fusível 4,:arante o
• Privilégio de Invenção.
referido aquecimento, para formar uma
— Artigo abrasivo, caracterizado
n'ÈR11,10 ..N.° 116 .114
matriz
permanentemente
transparente
por
compreender:
uma porção de corpo,
19 — Um arranjo semi-condutor
caracterizado pelo fato .de_que um que envolve e apresenta o produto da recorta?a de uma folha não-tecida, ira.;
De 11 de janeiro de 1960 -dispositivo semi-condutor é montado reação: — Seguem-se os pontos de pregnada de abrasivo, tendo a dita
porção de corpo no mínimo uma superatravés de um corpo metálico elimi- 2 a 4.
Requerente- United &ates
ficie para contato com a peça-obra,
nadar de calor numa parede suporte
de metal co ma interposição de um 1
que não constitui uma • superfície ori- Steel Corporation — Estados Unidisco ou fólha de material isa;ante,
À
ginal da fôlha em questão. - — Um total dos da América.
de pretlerência mina, micanite ou
TERMO N° 114.1/09
de 12 pontos.
,Título — "Procceso e aparelho
semelhante.
para enrolar tira — Privilégio de
Seguem-se as pontos de 2 a
De 19 de outubro de 1955 .„
invenção.
. ;.
'
• '2'---TEIll110 N.o 115.699
- .
1.° Um processo- de enrolar com'
MinneSota
Mining
And
Manufactu' ITJ11.1% N° 140.537
•
primentos sucessivos de uma tira •
ring Company — Estados Unidos clã
De 18 de dezembro de 1939
caminhando - em alta velocidade e
América.
'
.___.
•
1962
De 3 de Julho de
Requerente — Pittsburgh Plate cortada por uma 'cortadeira du• 1 Titulo t Processo- - e aparelho para
Requerente: Comercio e Industria termo-impressão.
Glass Gompany — Estados' Unidõs rante o trajeto continuo, caracterizado por compreender alimentar
Neva S.A.
São Paulo. •
• .
da América.
.
Privilégio de invenção.
Titulo: Originai .MOctelo de Conextremo da tira .para uma cor- Título — Processo e. aparelho o"'eia
tador de Garrafas — Modelo Indusao redor do pri—
Um
processo
de
reprodução
'e
9
1
-. ! meiroenroladora
para formar fibras de vidro.
trial.
bloco de carretel, movendo
•• duas côres de originais gráficos multi1; Um processo de fazer um cor- o dito primeiro .bloco de carretel
,taa - coloridos, por, meios termográficos, compreendenco a operação de expôr a uma dão de fibras de "vidro que con- para uma posição remota da corfonte de radiação um conjunto, consis- siste em puxar uma pluralidade reia enroladora após várias con.
tindo de um' orig"nal tendo modelos grá- de filamentos de um suprimento valuções da' tira terem sido enroficos em prêto e em outra(' cores em de vidro fundido; passar os fila- ladas em tõino daauele enquanto
relação superposta com uma fôlha de ,mentos sôbre uma guia para, os se 'continua a enrolar a tira ducóPia sensível ao calor, caracterizado' juntar -em forma de cordão; pas- rante o dito movimento 'e após o
x. 1 4
peló fato de compreender a exposição sar o cordão até uma estaçao atra- mesmo, posicionando um segundo
do mencionado conjunto a uma fonte vessadora; efetuar uma pequena bloco de Carretel em relação cooFIG.1
de rediação capaz de emitir, em adição travessia do cordão quando êle perante cem- correia enroladora,
a raios infravermelhos, uma substancial passa entre a guia e a estação
Pontos Caracteristicos:
cortando a tira e alimentando a ex
1 — Original modèlo de conta- quantidade de raios de menor compri- atravessadara; enrolar o cordão
dor, de gsrrafas, caracterizado por mento de onda, dita radiação sendo em 'atravessamento sôbre um tubo tremidade .cortada "da• tira para a
compreender inicialmente 'unia canta abs'Orvida pelos modélos• gráficos pre- rotativo; e pro-v=t5car a oscilação correia enroladora ao redor• cio dito•
prismática retangular, de arestas tos e em outras côres do original, de relativa da estação atrave.ssadora segundo bloco do carretel, remosuavemente arredondadas, e de cuja modo a nêles produzir calor suficiente
face lateral -inferior salien:am-se para causal a reprodução dos citados a do tubo em linha paralela com o vendo o comprimento de tira emeixo *do tubo de modo a permitir bobinado do primeiro blocOde
• duas estreitas abas laterais
tudinais com . orifkdos para parafu- moei-elos gráficos 'coloridos ia referida o enrolamento do cordão em todo retel enquantO se continua a ensas de fixação, e tendo na faCe ta- fôlha de cópia. — Seguem-se os or,ntos o comprimento do tubo, caracte- rolar atira em tôrno do dito 'se35.
rizado por manter Substancial- gundo bloco de carretel, então mo- _
tuai superior. Uma moldura 'retangular saliente, contornante de Urna
•
mente - constante a distância entre vendo adito segundo bloco de car-•
grande • janela envidraçada, a travé,s
as projeções perpendiculares da retel para uma posição remata da
ses opos:rs da dita caixa sendo ept*-,
i guia e da estação atravessedora no correia enrolaclora eriqoanto se
da qusl -é visível o, dispositivo .- conTERMO 1n19 114.372
1 eixo do tubo durante a relativa continua o enrolamento da tira só-'
tador prOpriamente dito: 'e 'nas ha,oscilação entre a estação atreves-cados os laterais. retangulares, o ans e 30 de outubro
de 1959
. ,
Isadora e o tubo — Seguem-se os bre aquela> , e retornando o priterior de pequena largura,' com, arasmeiro bloco de carretel para unia
e 2 a .7
tes e cintos arredondados, e de' sua
R equerente: vil ros C
omi ng B ras pontos_d
posição em relação cooperante com
face salientando-se excéntricamen'.e Sociedade Anônima' — São Paulo.
•
a correia enroladora para alimenum curto pescoço cilíndrico,. onde é
tar uma extremidade cortada suProcesso de' fabricar corpos
• previsto' tampão provido d.e
TÊnmo '1‘1.0 115.920
_
fenda diametral extrema; e o la- cerâmicos semi-cristalinos — Privilégio
cedente da tire para aquela e no-.
teral posterior da caixa sendo mais de invenção. .
vamente enrolando a tira em- tór- .
De 30 dedezembro de 1959
largo citie o Taterior, - bem como pro-nado dito primeiro bloco de 'car1°
Processo
,
de
fabricar
'corpos'
•
vido de uma saluda anelar ex" Requerente — Mime Fettche- relê' :Seguem-se os pontos de
ten .:rica, de mancai para o Mesma cerâmicos semi-cristalinos por tratamen- mie GMBH; firma alemã.
os 2 a 9.
to
térmico
de
comias
de
vidro
que
coneixo do Contador, ,lateral éste ainda
solidário. Dum. -dos lado 's menoren, sistem. -essencialmente, de 36-60V dé
Pontos característicos de agene unta capa cilindrica tubular, . pro- S102, 25-40% de Al203 e er proporção tes líquidos para a lavagem de
Titt11110 N.o 116.208
vida ao' alto de -tarnipa de encôstó, indicada de um óxido metálico -escolhi- louça — Privilégio de invenção.
de , maior • diâmetro donde sallen- do na ciasse que consiste de 10-25%
1.0. Agente de- lavagem 'liquidas
te 13d janeiro de 1960ia-se. um _curto trecho cónico e.. que de. Na20 0,8-5% de K20 e 0-15%
forma inferiormente um manual ei- de CaO, em pêso, sendo' o total de - para a lavagem de _louça e congélindrtco, extremo, de menor diâme- Na20, 1(20 e CaO,' de, pelo menos, neres, caracterizados polo fato de • Requerente-- — lialle Aktienge.
tro, deste ialientando'-se um- eixo
15%, mas não superior a 25% sendo serem constituídos, por produtos sellschaft, firma alemã.
vertical aplicado extremimente
mistos, Pouco soluveis às tempePontos earacteristièós de cama.tubo de 'uma estrela, formada:por o Na20, pelo menos 15%, na ausência
ucleo circular 'central, com longas de 1(.20 e CaO, caracterizado por ia- raturas de lavagem, provenientes das copiadoras para formas-;de
hastes radiais; tudo substancial- cluir, na composição de partida de vi•pressão . — Privilégio de invenção •`•
mente como descrito e- Ilustrado nos dro, um titanato de um metal escolhido
AVISO AS REPARTIÇÕES
'
.Camada--. copiadoras Para':
desenhos anexos.
• na classe que consiste de titanatos de
PÚBLICAS
_fôrmas do. impresAo,t' çaracterizaNa,. Cd, Mn, Co e Ni, sendo a propor-das por conterem pel'o' menos um
ção . molar em base de óxido de TiO2
O Departamento , de Iméster. foto-sensível
uni•
prensa Nacicnal avisa as
TERMO N° 114.088
para monóxido de cada um dos citados
nafloquinone (1,1, cl:azide sulf•ôni- •
Repartições Públicas em gemetais de 3,5/ até 1/1, sendo a prorae um composto aromático subo
De 19 de 'outubro de 1959
ral que daverão providenporção - de TiO2 de 4 a 15 partes por
ciar a reforma das assina-.
titukto por, 'grupos hitiroxílicd,
100 partes, em pêso, de vidro, em base
turas dos órgãos oficias
Minnesota Mining Anel Manufctu- de óxido; fundir -e moldar o vidro- e
canten d
s o o . sistema I r000lônico.
até o dia 29 de fevereiro
ring Company -- Estados Unidos dt.
preferi velo-lettl e, purrititoga/ i na ou
tratar
termicamente
o
corpo
de
vidro
corrente, a fim de evitar o
América;
.sens produto;I de substituição,-.e
aquecendo-o até uma temperatura encancelamento' da remessa a
Titulo: Papel. para
Privi- tre cerca de 730 9C e 1.150°C tem reforeventualmente por- conterem, reeiPartir daquela data.
kgio • de invenção. má-lo. — Seguem-se os pontos de nanas.soluve i s em'álcalis . — Um trilai.'
— Uma %lha tiara cdánia tornin, morns ? e 3.
de 2 nontos
•
N
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Publicação /dt'a de acero aptu • art. 1/0 do Código da Propriodada laduatirtat. Da data da pubilitiall0 9111~014
0.21tLite •
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O Pezner)do

Termo n° 614.347, de 25-10-1963
Sociedade. Organizadora de Pianos
Economkos Em Cooperação S. C.
•
São Paulo

NOSSA FEIRA No.p/ S. Paulo
Classes: 3.) — .19 — 41
Titulo

42 — 43

Termo n9 614.348, de 25-10-1963
Sociedade Organizadora de Planos
E,conomicos Em Cooperação S. C.
São Paula

NOS,S0 MERCADC
nt SePaulo
Classes: 33— 19— 41 — 42 —
Titulo
Termo n° 614.349, de 25-10-1963
Sociedade Organizadora de • Planos
Economicos Em Cooperação S. C.
São Paulo
'

e

'armo 614.364, de 25-10-1963
laminação, ganchos, guarnições de metal, garfos. ganchos para quadros, Cia, São Franc:sco de Administração
gramos para emendas de correias, limas,
e Comércio
•
lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarras,
São Paulo
machadinhas, molas para portas de corSIO FRANCISCO
rer, martelos, marretas, matrizes, martInd. Brasileira.
mitas, navalhas, , puas, pás, picaretas,
Classe 50
pregos, picões, ponteiras, parafusos.
porcas, pratos, porta-gêlo, porta-pão,
Para distinguir: Impressos
porta-jóias, paliteiros, panelas, rastelos
Termo n9 614.365, de 25-10-1963
roldanas, ralos para pias, regadores,
Rodrigues Alves & Cia. Limitada
Tèrmo a' 614.355, de 24-10-1963
serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, teSão Paulo
Dekauto Auto Serviço Comercial Ltda, souras, talhadeiras, torquezas, trilhos,
trilhos para elevadores, tenazes, CavaSão Paulo
pRODITrOS
dores, telas de arame, tubos para encaALIMENTICIOS
'namentos, trincos, trilhos para portas
DEKAUTO
•
"
de correr, taças, molas para portas,
AKII11
AUTO SERVIÇOvasos, vasilhames e verrumas
COMERCIAL IRDA •
Classe 41
Titulo
•
Noine Comercial
Termo n° 614.358, de 25-10-1963
Bebidas Sant'Ana Limitada
Térmo no 614.366, de 25 - 10-1963
Termo no 614.356, de 25-10-1963
Santa Catarina
Comércio d Sal Santana Lirn.tada
Dekauto Auto Serviço Comercial
São Paulo
Limitada
SANT'ANA
it
São Paulo
\•

sovios; bandolins, banjos, baterias, bihimbaus, bombos, bombordinos, boquilhas, cartcs, clarones, concertinas, clarinetes, contra-baixos, cornetões; cornetas, cornetins, corneis, cu.cas, fagotes,
flautas, flautins, guitarras, pandeiros,
harmônicas, harpas, liras, órgãos,p pianos, pianolas, violinos, pifanos, rabecão, tantães, t.mpanos, trombones, trompas, violas, violoncelos e...violões

i

Classe 12
Para distingu.r: Aguardente, aperitivo,
batidas, cervejas, conhaques, gim, licores, rum e vinhos

Nospo BANCO
p/ %Paulo
Classe 33 — 50
Titulo

Tkrmo n9 614.359, de 25-10-T963
‘enoit Roden Salamovitz
•
São Paulo

—
Termo no 614.350, de 25-10-1963
tociedade Organizadora de Planos
Economicos Em Cooperação S. C.
São Paulo

NpOr

•

giaRalát
O

Classes: 32 — 33
Título

Classe 21
— Para oisunguir: Automóveis e suas parTemo n° 614.351, de 25-10-1963
tes e acessórios
Sociedade Organizadora de Planos
Termo n° 614.357, re 25-10-1963 Pconomicos Em Cooperoção S. C.
Comercial Tudolar Llm:tada
São Paulo
São Paulo

NOSSO PRONTO
flE SOCORRO
p/ Mala°

•

Classes: 33 — 10
Titulo

I TUDOLAR1 '
Ind..brasileirã
•
Classe 11

Tndarasileira

,

Classe 41
Para distinguir: Sal
Termo n° 614.367, de 25-104963
Wady Bachur 8 Cia.
São Paulo
JIL

1,000

Ind.. braEd.leira'

ADDA

Classe 36
Para distinguir: Calçados

Classe 36
Tél.= no 614.368, de 25-10-1963
Para distinguir: Art:gos de vestuário,
confeccionados de malha
Kim) Indüstria de Auto Peças Limitada
São Paulo
Termo n° 614.360, de 23-10-1963
a-erraria São Paulo Limitada
-ICEAP
São Paulo
Brasileira‘.
Classe 21
SIO PAULO
Para distinguir: Alavanca de freio,
Ind. Brasileira
amortecedores, anteparos, barras de eiClasse 4
xo, barras de freio, braçadeiras de mola,
Para distinguir: Madeiras serradas
braçadeiras de eixo, capotas, carroce• rias, freios, molas e paralamas
Termo n° 614.361, de 25-10-1963
Reeresentações Soberana Limitada
Termo no 614.369, de 25-10-1963
Santa Catarina
Panificadora ' Conde Limitada
• São Paula.
.rirá arati eira
-1:nrB
I CONDE
Ind. Brasileira
Classe 50
Para distinguir: O timbre da sociedade
Classe Do
a ser aplicado em papeis de corresponPara ristinguir: Impressos
dência e contabilidade

Ferragens e ferramentas de toda espécie. cutelaria em geral e outros artigos
de metal não incluídos em outras elasbites, argolas, armações de metal, abribites, argolas. armações de metal, abridores de latas, arrames lisos ou farpaNOSSO TRANS PORT."
dos, aparelhos de chá e café, assadeiP1 S.Paulo
ras, açucareiros,, brocas, bigornas, baixelas, bandejas, bacias, baldes, bombo21
Classes: 33
nieres. bules, colheres para pedreiro!.
Título
•
camisas para cilindros e trilhos, cadeados, correntes, cabides, caixas de metal
Termo n° 614.354, de 25-10-1963
para ortões, colunas, chaves, cremones,
Lojas "Du-Lar" Limitada
chaves de ara%sos, conexões para enaniazonas
canamentos, canos de metal, chaves de
fenda, chaves inglezas, cabeções, canecas. copos, cachepots, centro de mesa,
coqueteleiras. caixas para acondiciona "
mento de alimentos, ..e'aldeirões, caçarolas, craleiras. • cafeteiras, dobradiças,
enxadas esferas, engates, enfeites para
arreios, de metal para automóveis, esClasse 9
tribos, formões, espumadeiras, foices,
Para distinguir: Abatedores de som, ferros para cortar capim, ferrolhos, faacordeons, altos, arcos de v olmos, as- cas, facões, frigideiras, 'cilindros para
,
Termo n° 614:352, de 25-10-1963
iociedade Organizadora de Planos
FconomIcos Em Cooperação. S. C.
São Paulo

SANTANA
Ind. Brasileira

ind.. Brasileira -

••nn=mt

Térmo no 614.362, de 25-10-1963
C.-ompanh:a Agrícola e Industrial
"Jatobá"
São Paulo

ind. zrasileira
Cla s. se • 4
*Para distinguir: Pedras em bruto

T

Temo n° 614.370, de 25-10-1963
Revendetecnic Representações e Reve
da de Máquinas Técnicas Litn.tact•

• São Paulo

REVENDETECNIC.1Ind. Brasileira\
Classe 17

Para distinguir máquinas e instalaçõe
paaa escritórios e desenhos em geral'
Termo n9 614.363, de 25-10-1963
Arquivos para correspondência, elmo
"
Comércio de Artefatos de fadas para carimbos e para tintas, abri
T
• Metais Limitada •
dores de cartas, arquivos, apontadores
São Pald'
berços para mata-borrão, borrachas
brochas, canetas para desenhos, corta
TULb
dores de papel. oolchetes, cartmbadores
ind. Brasile%
cestos para papéis e correspondência
Classe '11
classificadores, clips, coladores. caneta'
Para distinguir: Ferramentas
com passos, cofres, canetas tlnteiros, c,
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•
netas esferográficas desenhadores, dataTermo n° 614:377, de 25-10-1963
ficado es. Áparêlhos
r
de análises, apuí?, lar e sala de visitas, conjuntos - para
dores coei minas, descansos para lápia Sado Indústria e C.ramércio de Ferro lhos ownizadoaes, .aparelhos pasteuri. terraos, jardim e praia, conjustos de
• caseias, esquadros, espátulas, furadoe Metais Limitada
zadores, aparelhos
reguladores e estabi- armários e gabinetes para copa e co•$
res, fusins, fichados, fitas para maquiSão Parea
Ai:adores . da pressão
e do .fluxo de ga- zinha, camas; cabides, cadeiras girade
escrever,
fichas
para
arquivos.
em :
ses e liquidos aparelhos para salva- tórias, cadeiras de balanço, caixa de
SADO
máquinas para escrever, calcular. e soa,
mento e para sinalização, aparelros rádio, colchões, colchões de mola, dismar, fitas gomadas, máquinas para
•1 na. Brasil eira
para- escafandristas, aparelhos para /1m- pensas, divisões, divans, discotecas de
grampear, goma arábica, gomadores,
Classe 5
par vidros, aparelhos para combater madeira, espreguiçadeirasi guarda-roug rampea dores, grampos e ganchos para Para d stinguir: Aço, alpacas, alumiai° tormigas e outras pragas. aparélhos au- pas, estantes, mesas,. mesinhas, mesiescritórios. gis, godets instrumentos de bronze, chumbo, cobre. latão, -ferro, es- tomáticos acionados pela introdução de nhas para radio e televisão, mesinha
escrever e de desenhos, lápis, lapiseiras,
tanho, níquel, goza e zinco
molas. aparelhos para picar, cortar ou para 'máquina .. de escrever, móveis. paasolbadores, mata-borrão, máquinas e
reduzir comestíveis aparelhos espargi- levisão, molduras para quadros -portaripetrechos para apontar lápia, mapoTermo' n° 614.378, de 25-10-1963
dores. aparelhos e instrumentos de cal- retratos, poltronas, poltronas/ •camas.
tecas, metros para escritórios- e para Frango Assado Lua Azul Lirrda
colo, aparelhos para observações sismi- ,
prateleiras, porta,chapeus,
desenhas, papel carbono. perfuradores.;
São Paulo
.
cas, aparelhos testucrstatos, aparelhos
sotas-camas, travesseiros e
pastas para escritórios. cosa techos de
para natação, aritonômetros, aspirado- •
JIA AZUL
vitrines metal. pastas para escritórios, com fe- rts de pó aerómetros, acendedores eléI0d. Brasileira
chos de metal, porta-tinteiros, portaTermo
n°
614.384,
de 25-.101963
tricos, alto-talaates, amlificadores elelápis. porta-canetas, porta-carimbos. I
Cla-sse 50
.D
rceu
Guimarães
Brito
•
tricos,
amassadeiras.,
antenas.
bateder.
porta-cartas, porta-blocos, penas. pred..!
. Para distinguir: Impressos
São Paulo
amplificadores elétricos. arnassadeiras •
las. pincéis, prendedores de papéis perantenas. batedeiras, balança comum e
cevejos, réguas. stencis separadora'
Támuo e 614.379, de 25-10-1963
eérrica .tarbinetros baterias os acurampara arquivos, sinetes, tintas para ea-1
Panificado Santa Adelia Limitada
.
'binóculos
"o.
caever tiralinha, tintas para carimbo".
São Paulo
binas ti, Indução, .xceto pira tina curaUntas para duplicadores tintas para im-1 rivos bobes de ca,n)aluhk.:. elétricas Sik.nA APELIA
pressão, tintas para desenhos, aparelhos
i tkienba, medidorasabasinat t ússolas,
Ind. nrasileire,.
para tirar cópias, pastéis de untas para
!terias
~tricas. r! , niesietr
-c.cas caixas de
de
enescrever e desenhos, máquinas
-• Classe 50
des.ça, câmaras tn 24.Nrificas e tura.
dereçar, máquiaas registradoras
Para d-stinguir: Imjaessas
gráficas. cafpainhas elétricas, chassis de
rádios, chaves elétricas. cia-matógratos.
Termo n° 614.371, de 25-10-1963
Térino n o 614.380, de 25-10-1963
Silk Gráfica R. R. Limitada
Imebra Indüstria Mecânica Brasileira cronógrafos. cronômetro: aunbustores
de gás cidõmetros cristais de rádio,
São Paulo
Limitada
condensadores, cortadeiras para fotogra.
-São
Paulo
R.U.
• fias, chaves de alavancas, eaaves antaInd. rasileiral
ciáticas, capacitores de bloqueio. capa.
Rtl
estores eletroliticos, calibradores. discos
• Clas.sé 1
ra
ilEil
Classe 50
111§B
ra
rabi.
para telefones, discos gravados. diais,
Para distinguir: Nafetalina
Paar distinguir: Impressos
Classe 5il
. despertadores. enceradeiras e létricas ca.
Para (1 stinguir: Impressos
Tèrmo no 614.385, de 25-10-1963
genho de assar carne, espelhos óticos
Termo n° 614.372, de 25-10-1963
esticadores de ¡uvas. espe 1hos de piás. Livraria e Editeira Marte Limitada
Auot Posto Concordia, Limitada
Teria° a' 614.381, de 25-101963
- São Paulo
ticos para eletricidade. este.-ilizadores,
•
' São Paulo
; Masao Degama • xantores de incêndio. ferros elétricos de
São
Paulo
•
MAB.TE
•so:dar. Filtros e aparelhos ti;trantes.:tilCONCoRDIA
' Ind. Brasileira
•troa
para
óleo,
filmes
alados,
fogões,
PUMA
f Ind.. nrasileird.
fogareiros. fusiveis. faróis acessóClasse 50
Ind. Brasileira
rios de yeiernos para sinalizaeáo e para
Para d stinguir: Impressos
Classe
17
Classe 50
Para. distinguir: Apagados para louza Iluminação em gerai. filmes revelados.
Paar distinguir: Impressos
Têrmo a° 614.387, de 25-10-1963
fõiinas _elétricas. fervedores, trigorificos,
Cia, Comercial, Agrícola e Industrial
feri:ascetas.
tios
elétricos.
frliros
de
id.
Termo
n°
614.382,
de
25-10-1963
Térrao n° 614.373, de 25-10-1963
5 rama , Limitada
Hong Kong
Indústria Eletrônica terterentis, ramSgratos. garraras térnicas,
Copesmar Companhia de Pesca
São Paulo
geladeiras, globos para lamoadas globos
L:mitada
Marítima
para lanternas, globos terrestes para
São
Paulo
São Paulo
s_
ensino, -gravadores.- holofotes incubadoreta indicadores de vácuo. Instrumentos
Ind. rasileira
- COPESMAR
HOND
Ind. Brasileira
de alarme. interruptores , ara padas In.
Classe
Ind.. Brasileira
candescentes, ; iãinpadas ccenhos. lentes,
• Para d_stingui. imp.vssos
Classe 41
Abaixa
2,atieS. liquiditicadores maçaricos cara Soldar.
Ténno n* 614..388, de 25-10-1963
Para distinguir: Peixes, camarão, ciris, acumuladores actinõmetros, amperáme- .caldear e cortar, máquina: de tazel
Navaias Arte Promocion.al Limitada
café.
mostradores
pari
s
ada;
moinhos
_
e ostras
troa,.
9rtecedores de rádio e ire q,..,. . São Paulo
c'
.ia,anernómetros. a Psrélhos
televi- 13de, café, transformadores, tonar-retrair. lei,
Termo n o 614374, de 25-10-1963
'fotografias, vál
'
são,
a
parêlhos
para
Iluminação.
inche'
5 para
•'• l 'válvulas
as para rã.
AAZ.Ls
I/
N
Copesmar Companhia de Pesca
dios,
válvulas
de
descarga
de
sive os considerados acessirtos de vei- redução. vacuennetros.
Ind.. Brasileira
•
Marítima
gela, elétricas,
cauplaorsê.111.-aopsar!lrroomsogprá
aaúnacpiaosrern
ecárria; ,
arriacos
hos
Class iô
e
,
válvulas ale vácuo e ventiladores
São Paulo,
Para distinguir. Materiais para construClasse 19
barbear
elétricos,
aparelhos
registrado.
Termo n 9 614.383, de 25-10-1963
ções e decorações: Argamassas, argila,*
Para dist nguir: Aves e ovos. animais res e at adidos
esd e ~das. apara.
Benito Bertoncini
:areia, azulejos, batentes, balaustres. blovivos, bovinos e caprinos
•

lhos para purificar água, aparelhos de

São Paula

' cos de cimento, blocos para pavimenta-

sinais lampejantes. aparélhos reguladoção. calhas, cimento, cal. cre, chapas rei de gás aparelhos de galVanoplast
i a.
LE
i isolantes. caibros, caixilhos, colunas,
Copesmar Companhia de Pesca
tográficos, aparêlhos automáticas para
Ind.. israsileire
'chapas . para coberturas caixas d'água. •
Marítima
acender
regular gás. aparilhos para
caixas para coberturas, caixas d'água,
Classe 48
São Paulo
er
1,
separar
café,
aparél
hos
para
aquec
cnixas de descarga pra lixos, eaficaParaLaqué
d
istinguir:
edificios, aparelhos para experimentar
• prernoldadas estuque, emulsão de
w"OPESLIAR
base asfáltico. estacas, esquadrias. estraanisamos aparelhos para destruir irisai Termo n° 614.386, de 25-10-1963
COMPANHIA
tos. aparelhos náuticos cientiiicos. apa." — Giulea- Indústria de Móveis ,Limitalá turas metálicas para construções. lame_PESCA LURITIMI •
las de metal„ ladrilhos, lambris, luvas
São Paulo
rêlhos de ótica, aparêlhos pulverizadode junção, !ages. lageotas. material isores aparêlros para aquecimento de,
ansz
lantes contra frio e calor, manilhas. maságua. aparelhos geradores eletroquinti-i
Nome Comercial
Ind..
Brasileira
- sai paravestimentos
de paredes. mare
.
.
.
co.. apc-Rhos para receção,
p
reprodu.
deiras para construções, mosaicos. pro. ' Classe 40'
ção de som e sônicos aparêlhos auto- ,
Têrmo n° 614.376, de 25-10-1963
mátipos eléétricos de passar. aparelhos Para distinguir.. Móveis em geral, de• dutos de base asfáltico, produtos paraRondon Agro Pecuaria Indústria e
-- tornar impermeabilizantes as argarnas• ipara. espremer frutas e legumes, apare- metal vidro, de aço ou madeira,- estoComércio Limitada .
sas de cimento e cal. hidráulica. pedre-•
' • lhos .de alta tensão. aparélhar de- prO- ' fados ou não, inclu.sive móveis para es gulho. produtos betuminosos. impermeaSão Paulo
teclo contra , acidente de operarios. , critório. Armários., easnaários para ia. bilizantes, líquidos ou sob Outras formas
aparèlhos afiadores d eferramentas. nheiros e para roupas Usadas. almola. para reves timen tos e outros usos nas
RONDON
aparêlhos disiribuidores de sabão , e de das. acolchoados 'para móveis, bancos, construções. persianas. placas para paLIncl. Brasileira
clesincrustantes para instalações sanitá . balcões, banquetas, bandejas, domicilia- vhnentação. peças ornamentais de cimen;rias,
aparelhos esterilizadores, aparelhos res, berçõs. biombos, cadeiras, carrinhos to ou gesso para tectos e paredes, papel .
Classe 16
'
I e Instrumentos usados' na engenharia,, para chã e café , conjuntos para dor. para forrar casas, massas anti-ruidos •
Para distinguir: Telhas e tijolos
agrimensura geoaeziá. aparêlhos gasei Mitõrios. conjuntos para sala de jan . para uso nas construções, parquetes.

Termo n9 614.375, de 25-10-1963
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pcirtds, portões, pisos. soleiras para por-1 Termo' n° 614.394, de 25-10-1963
livros, peças teatrasi e c.nematográSicaS,
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta. Comércio e Indústria de Calçados Jenu porgramas da rádio e televisão, publicos tubos de ventilação, tanques de c1,- 1
Limitada
cações e revistas
mento, vigas, vigamentos. alisas
São Paulo
Térmo n° 614.400, de 21-10-f963
Têrmo n° 614.389, de 25-10-1963
a
Ginjo Auto Peças Comércio e Indústria
UI%
raaafecOpes Dois ka Limitada
Limitada
Iria.. Brasileira
São Paula
São Paul.
Classe $b
DONIKA
Para distinguir: Calçados

-Brasilel.v.

Classe 36. Artigos da classe

Têrmo n° 614.395, de 25-10-1963
A itnz.o Trigueiro Rezando
São Paulo

•GINJO
uva BRASILEIRA

i fios de seda natural e rayon, para te.
nelagem, para bordar, para costura, tria
cotagern e para crochê, fios e l'nhas de
toda especie, fios e linhas para pesca,
linhadas de aço para pesca
1
1
Tarrno n° 614.404, de 25-10-1963
Socila a-. Sociedade Civil Administra!
dora e Límpadora Limitada
Sào -Paulo

SOCILA-SOCIEDADE
. AININISTRAI:ORA E LIM-1
P A D3RA LTDA."

Lldsse 2.l
Para distinguir. Veiados e suas partes
integrantes: Aros tara bicicletas.
móveis, auto-caminhões, aviões, amor-1
Nome Civil
Grasse 8
tecedores, alavancas de cambio, barcos
eara distinguir: Rádios reeraaaes
breques. braços , ara veiculo.% bicicle-1
Téamo n9 614.405, de 25-10-1963
SAPIL
tas. carrinhos de mão- e carretas, cama . Malhahol — Malhas e Confecções
Térmo n° 614.396, de 25-10-1963
Ind.. nrasiletr nhonetes, carros 'ambulantes, caminhões,
Limitada
Pastelaria, Haw Kwan Limitada
•Classe 21
carros, tratores carros-berços, carros.
' São Paulo
São Paulo
Artigos da classe
tanques, carros-irrigadores carros car'J Á L,R A B O 1,
roças, -carrocerlas, chassis, chaas cirl'èrmo no 614.391, de -25-10-196-3
HAV1 107AN
culares para veiculos. cubos de veiculo:
Indlistria . Brasileira
Simon Litvac
carrinhos para máquinas de escrevera
Glasse 41„
São. Paulo
corrediços. para veículos, direção, dedal
, Para distinguir: .Pasté-s
Classe 36
gadeiras. estribos, escadas rorantcs, ele.. Para distinguir: Artigos - de vestuários
Térmo 11° 614.39i, de 25-10-1963
vadores para passageiros e para carga
P AIS A - D O a
Fornecimentos Industriais Fin Limitada engates para crriaas, eixos de direção,i e roupas feitas em geral: Agasalhos,
T Ind. brasileira 1
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
São Paulo •
••
çreios, fronteiras para velcutos. guidão,
botas. botinas. blusões, boinas baba• '% Classe 6
locomotivas lanchas. rilotoeiclos,douros, bonés, capacetes. cartolas, caramotocicletas..motocargas,
moto
turgães,
Artigos da classe
puças, casacão, coletes, capas. chales,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,i,
cachecols, calçados, chaéups. . cintoa,
para-lamas,
para-brisas.
pedais.
pantões.'
Têrmo n9 614.392, de 25-10-1963
cintas. combinações corpinhos, calçai
ND, BRASILEIRA
rodas para bicicletas, raios para bicicle- de senhoras e de crianças., calções, calindústria e Comércio "Osawali
tas, reboques, radiadores para •veiculos,', ças, aamisas, , camisolas, camisetas,
Lim tada
Classe 6
São Paulo
' Para distingu r: Macacos hidráulicos ta- rodas para veiculos. selins. incides ti- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
rantes para veicu/osa vagões, velocipe-• saias, casam" chinelais,
1
po jacaré
achar.
des. varetas de controle do- afogador e" pes. fantasias fardas paradominós,
militares. coa
acelerador. tróleis, troleibus, varaes da 'nitris, fraldas. galochas, gravatas, gorTermo a' 614.398, de 25-10-1963
carros. toletes para carros
Eimetbras - Indüstria e Comércio de
ros, jogos de !Ingeria, jaquetas, leque.,
Auts Peças Limitada
luvas, ligas, lenços, mantós, melas,
Têrmo
n°
614.401,
de
25-10-1963
!
San Partia
Assoe:ação Profissional dos Artistas e, maiós, mantas. mandrião mantilhas. pa• letós. palas, penhoar. pulover, pelerinas,
,Figurantes Cinematográficos e de
peugas, pouches-polainas, pijamas: pup
Televisão do Estado da Guanabara
IND. BRASILEIRA
Ilhoa perneiras, quimonos, regalos,
Estado da Guanabara
robe de chambre. roupão, sobretudoa,
IND, BRASILEIRA
ASSOCIAÇÃO PROFICIONAL DOS ARTISTAS
suspensórios: saldas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas. , atolas, souE FIGURANTES C/NE/dATROGRAFI003
Classe 21
•
Classe 21”
tiens. aluam, tater toucas, turbantes,
Para
disti.aguir:
Vebsulos
e
suas
partes
Para distinguir: Veiculos e suas partes
E' DE TELEVISIC
vestidos
!integrantes:
Aros
para
bicicletas,
autoIntegrantes: Aros para bicicletas. auto.
DO ESTADO DA Eum.AELRA
móveis.
auto-caminhões:"
aviões,
ara
Terme.
n°
614.406,
de 25-10-1963
móveis. auto-caminhões. .aviões, amortecedores. alavancas de câmbio, barcos
Ambrosio Herling Filho
tecedores. alavancas de cámbIo.
Nome
Civil
-a
f
São Paulo
breques, braços ara veículos, btl..° a. breq-res, braços ara veículos, bicicleTérrno ria 614.402. de 25-10-1963 -11
tas, carrinhos de máo e carretas, cana. tas. carrinhos de mão e carretas. cami1.-ales..da e Comércio ramitada
nhonetes, carros ambulantes. caminhões, i nhonetes, carros ambulantes, caminhões, Milt
BERLI/lu
• -- São Paulo •
carros, tratores carros-berços, carros- carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-ilaigadores. carros, car- tanques. carrosairrigadores carros, car-"mestria
Brasileira.
roças.-- carrocerias. chassis. chaas cir- roças, carrocerias, chassis, chaas `cir.
aILT
culares para veiculos. cubos de veiculoa • calares para veiados, cubos de veiculos
indiuntia Bras!'
Classe 1
carrinhos para máquinas de escrever, ! carrinhos para máquinas de escrever.
Para distinguir° Álcool
corrediços, para veiculos, direção, desli- corrediços, para veiculos, direção. desliLia sse
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- gadeiras. estribos. escadas. rolantes; ele. Amido, alvejantes, anil, agua de lavaTarno n° 614.90Z, de 25-10=1963
vadores para passageiros e para carga vadores para passageiros e para carga deira água sanitásia. casa pai
Ambrosio Herlhag Filho
i
engates
para
carros,
'eixos
de
direção:
enuates para ca-os, eixos de direção
lhos, detergentes, esponjas de aço. fós• São Paulo
freios, fronteiras para ,yeiculos. guidão. çreios, fronteiras para veiculos, guidão. foros. lixivoa, lixas, lã de aço, ponã-'
Classe 41
locomotivas. alanclias; .nagociclos. molas, locomotivas. lanchas, motociclos, molas. das para calçados, palha de aço. prePara dist:nguir: Vinagre
motocicletas. motocargas, moto furgões.' ' motocicletas, motocargas, moto furgões, parados para polir e limpar madeiras,
manivelas: navios. ónibus, para-choques. 'manivelas, navios, ónibus, para-choques, vidros, metais e objetos, panos para
Termo no 614.408, de 25-10-1963
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões. ' para-lamas, para-brisas, pedais, pantões, polir e p'ara limpeza. panos de t aneril
São Paulo
-rodas para bicicletas, raios para bicicle- rodas para bicicletas, raios para bicicle. e material abrasivo empr4ado , na limAmbrosio Herling Filho
tas, reboques, radiadores para veiculos, tas, reboques, radiadores para veiculos, peza de metais e objetos, sabões em
Classe 42
rodas para veículos, selins, tricicles, ti- rodas para veículos. selins, tiacicles, ti- geral, sabões em pó, em flocos, saponá- Aguardentes, aperiticos. anis, bittea,
rantes para veiculos, vagões, velocipe- rantes para veiculos, vagões, velocípe- _ • caos, velas e velas a base de
brandy, conhaque, cehvejas, essência*
des, varetas de controle do afogador e des, varetas de controle do atogador e
para beb:das alcoóllcas, genebra, fera
estearina
acelerador, -tróleis; troleibus, varaes de acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
net, gin, licores, kumel, nectar, pua.
carros.
toletes
para
'
carros
carros, toletes para carros
Termo na 614.405, de 25-10-1963
ah,' pipermint, rhum, • suco de frutas
Hoby-LOn Textur;zação de" Fios
com álcool, 'vinhos quinados, vinhaos
Termo
n°
614.399,
de
25-10-1963
de
25-10-1963
• Térmo n° 614.393,
Limitada • •
espumantes, vinhos, vermoutes, vodlat
Comercial de Vistas Brasileiras
7ent1einen .Propaganda Limitada •
São Paulo
e whisky
Limitada
, São Paulo
São Paute
Termo n9 614.409, de 25-10-1963
110717-L0s.
São Paulo
GENTLEME2)
%J UTA S BRASILEIRAS.
- Indústria Brasileira .
Arubrosio Herling
•
Classe 43
Classe 21
•
• . Classe 3a.
Classe SO
Para ' distinguir: Albuns, almanaquaa Para cliátiuguir: Fios , de algodão, ca- Para distinguir: . Aguas minerais, águas
Para • d stinguir: Impressos
anuários, boletins, catálogos, jornais, nharno, juta, lã, nylon, fios plásticos, gasosas artificiais, bebidas espumante!

Téraio n° 614 .390, de 25101963
I
Saiul Indüstria - e Comércio de Auto-f
Peças Limitada
São Paulo
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com alcool, guaraná, gasosa, essenc:as
para refrigerantes, refrescos, refrigerantes, soda, suco de frutas, siffies, xaropes
Termo n° 614.410, de 25-10-1963"
Cardinal -- Imóveis e Administração
Limitada
•
••• Sâo Paulo
r

ARDIMOVEL,

que. extrato de malte fermentado, fernet, genebra, gengibirra, gin, gingar,
Icirach, kurnel. • licores, rnaranqwnhos,
nectar, piperment; ponches, rum, sircos
de fruas com alcool, vinhos, ybdka,
Whisky Termo n° 614.414, de 25-10-1963
Waoltex Indústrias Texteis Limir.aa
•
São Paulo
'a

PIST

fevereiro oe

Têrmo no 614.419, de 25-10-1963
Rio Gráfica e Editôra Limitada
Estado da Guanabara

Têrmo n9 614.423, de 25-10-1963
Carlos Roberto Reis Santo!'
-- Estado da Guanabara

VIDA RURAL
Classe 32
Para 1istinguir: Livros, rev stas, albuns,
n almanaques, jornais e publicações em .
- geral

Classe 50
Indústria Bratileira
Térmo n° 614.420, de 25-10-1963
Para distinguir. o timbre do requerente
Confecções Tamoyo Limitada
a ser usado em papéis de carta e de
Classe RI
—
São Paulo •
oficio, envelopes, cartões ie visitas e, Para distinguir:-- Artigos de vestuários
comerciais, memoranda, faturas. avisos, e roupas feitas eia geral: Agasalhos,
contratos, cheques, notae promissórias, .aventais. alpercatas, anáguas, blusas,
letras de câmbio, duplicatas debêntures., botas, botinas. blusões, boinas.. baba.
ações, apólices, -folhinhas passagens,. bi- 'douros. bonés. 'capacetes, cartolas, caraINDUSTRIA BRASILEIRA'
,
•
lhetes e tôda e qualquer documentos puças, casacão. coletes, capas, abales.
usados ou a serem asados pelo xeque- -cachecols: calçados - chaétips; cintos,
Classe 36 ' •-•
•
rente, inclusive contratos
cintas, combinações corpinhos, 'calças Para distinguir: 'Artigos de, vestuários
.de senhoras e de crianças, calções, cal- e roupas, feitas . em geral: Agasalhos,
têrmo n° 614.41L de 25-10-1963
Imóveis e Admiaistracão ças, camisas. camisolas. camisetas, aventais. alpercatas, anáguas, blusas.
cucas, ceroulas, ..colarinhos. cueiros, botas, botinas; blusões.- boinas, babaLimitada
salas, casacos, chinelos, dominós, echar-: douros, bonés, capacetes, cartola, cara• São Paulo
pes, fantasias fardas para militares, co- puças, casacão, coletes, capas,' chales,
- Classe 16
fraldas„galochas, gravatas, gor- • cachecols. calçadas, , "chaêups, cintos,
Pare distinguir: Materiais para constru- ros, jogos
de !ingeria, jaquetas, leques," cintas. ,
corpinhos, calças
ções • decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres. blo- luvas, ligas, lenços, manais. meias, de senhoras e de crianças, calções, calcos de cimento, blocos para pavimenta- I•makis, mantas, Mandrião malitilhas, pa- ças, camisas, 'camisolas, camisetas,
ção. calhas,' cimento, cal, are. chapas leais, palas. penhoar. , pulover, pelerinas, cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Isolantes, caibros, colunas, peugas, pouches, polainas, pijamas. pia I, saias, casaca chinelos, 'dominós, acharchapas para coberturas .caixas d'água. nhos, 'perneiras. mi:monos. -.. regalos, pes, fantasias, fardas para militares, cocaixas para coberturas, caixas d'água, robe de chambre, roupão.' sobretudos: legiais, fraldas, galochas, gravatas, 'gorcaixas de descarga pra lixos, edifica- suspensórios, saldas de banho, sandálias ros. jogos de Unger-Ie, jaquetas, leques,
ções premoldadas.' estuque, eniulsão de •• sweaters.. &loas' sungas, atolas, sou- luvas, ligas, lenços, raantôs, • meias.
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- tiaras slacks, talar, toucas, turbantes, maiôs, mantas, mandrião mantilhas. paturas metálicas para construções. lameternos, uniformes e vestidos
' letós, palas, penhoar,' pulover, pelerinas,
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
peugas, pouches, polainas, .pijamas, pude função, lages, lageotas. material IsoTérmo n° 614.415, de 25-10-1553 - nhos, perneiras, ,quimonos, regalos,
lantes contra frio e calor, manilhas, masrobe • de chambre, roupão, sobretudos.
Yorv Hotel Wanitada
'•
sas para revestimentos de paredes; niasuspensórios, saídas de banho, sandálias
Estado
do
Rio
de
janeiro
-deiras para construções, mosaicos, prosweaters, shorts sungas, stólas, soudutos de base asfáltico, produtos. para
tiens, slacks, talar, toucas, turbantes,
tornar impermeabilizantes as argamas
ternos, uniformes e. vestidos
sas de cimento' e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos. iznpermeaTèrmo n° 614.422, de 25-10,1963
bilizantes, liquidos ou sob outras formas
Pio XII Comércio e Indústria L:mitada
para revestimentos e outros usos nas
Estado. do Rio de janeiro
Classe 33
construções... persianas, placas para pa.1..
Título
vimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e pe.zedes, papel
Termo n9 614416, de 15-10-1963 ,
para- forrar casas, massas anti-ruidos
Rio Gráfica e EditOra Limitada
INNIC
USO nas construções, parquetes,
Estado da Guanabara
—
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos. vitrôs

-.IAMOY0

Classe 41 •
Para • dsitinguir: Açucar, alho, arcos, •
azeite, azeitonas, ca fé, canela, cebola,
conservas (de vegetais ou de carnes),
cravos, cuminho, erva doce, erva mate,
feijão,' louro, "ickles", pimenta, tempero -•
a base de urucii, v nagre (de cana, de
madeira ou de Vinho)
'
I

Termo n° 614.424, de 25-10-1963
-Carlos Roberto Reis SantoEstado da Guanabara

o
IND1STRIA, 13RASILEIÚ'
Classe 41
Para dsitinguir: Açucar, alho, arros,
. azeite:. azeitonas, ca ce', canela, cebola,
conservas (de vegetais ou de carnes),'
cravos, cuminho, eiva doce, erva mate,
feijão, louro, "ickles", pimenta, tempero
' a base de uruca, v.nagre (de cana, de
- madeira ou de 'vinho)

ACONTECEU RURAI

Termo n° 614.412, de 25-10-1963
Ambrosio Herling F.lho •
São Paulo
.
T I- O Z I

•
Classe 32
Para listinguir: Livros, rev.stas,
- almanaques, joraga elsrale publicações em

ti it

In dústri q Zranileira
Classe 42 •

I
Têrmo n° 614.417, de 25-10-1963, • Rio Gráfica e EditOra Limitada
Estado da Guanabara

Aguardente, anis, aperitivOs..bagaceira,
batidas, brandy, binar, cachaça, cervejas. cidra, conhaque; extrato de malte
gin, gingen kirsch, kummei: licores;
maarsquinhos; matar; pipermitn, ponClasse ' 32
ches; rum; suco de frutas cola álcool.
fermentado; ‘ernet; genebra gengthIrra; Para listinguir: Livros, revistas, albuns,
almanaques, jornais e publicações em
vinhos, vodka e whiskys
- geral
Têrzuo n° 614.413, de 25-10-1963
Termo n° 614.418, de 25-10-1983
Drury's S. A., Distribuidora de
Gráfica e Ecliteaâ Limitada
Produtos Internacionais .
.' Estado da Guanabara
'São Paulo

ECONOMIA RURAL

CORSZRVA roa 'Indústria Mrselleira'

•

,.....rifflourvkseat

Classe 23 -

Para distinguir: Fazendas de algodia

Classe 42

-. _em peça'

Para distinguir: Aguardente de cana,
composta ou não, bagaceira, batidas,
"bitter", cerveja, conhaque, geng.birra,
gin, 'Uras (de aniz, de cacáu, de menta, de frutas ou' essências' naturais

ou

Tèrmo n• 614.427, de, 25-10-1963
Tootal Broadhurst Lee Company,
Lim.ted
Prorrogação
laclaterra

artificiais), rum, vermute, vinhos" voda
ka" e "whisky"
T8rmo n° 614.425, de 25-10-1963
Luiz Guimarães Pinto
. Estado da Guanabara

G10130 RURAL

itzuG30:~w

,À
N•llkt

Classe -32
aaasse 42,
Para distinguir: Aguardente, anis; ape- Para listinguir: Livros, rev stas. albuns,
ritivo*, bagaceira, batidas, brandy, bite publicações em
' tm, enchem cervelm. cidra. caiba- almana ques, jornais
Geral
•

11°

TOBRALCO

'UMBU fill1SHMIA
ICSRESi fulano PRETO . •
miNnat.o
- TIJOLO! VCCIMel.110
. GALO

TrNeuLKTA, SuPoRTE

614.526, de 25-101963
Tord'al BrOadhurst Lee Company,
, Limited •
Prorrogaçã"
Inglaterra
Têriiio

•

lit,t1(1-..-1..

Classe
Titulo

(114,711

Classe 36
Para distinguir: Lenços de algodão, nal

vendidos oiti teca

-
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Tèrmo n° 614.434, de 25-10-1963
Organização V.ctor Costa Rádio e
Televisão Limitada
São Paulo

Termo n° 614.42§°, de 25-10-1963
Organização Victor Costa Rádio
Televisão Limitada
São Paulo

CADEIRA DE BARBEIRO
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nela° n° 614.441, de 25-10-1963
Organização Vittor Costa Rádio e
- Telev.são Limitada
São Paulo
•

HIDR OÇTABILE

TELEDRAMA

Classe 32
Classe 32
Para d stinguir: Programas de rádio, • Para distinguir: Programas de rádio,
Classe 32
teatro, circo, televisão e cinema, além teatro, circo, televisão e cinema, além Para distinguir: Programas de rádio
de albuns, rev.stas e almanaques de albuns, revistas e almanaques
teatro, circo, televisão e cinema, tniata.
impressõs
impressps
de albuns, revistas e almanaques de albuns, revistas e almanaque
Térmo ia 614.436, de 25-10-1963
Termo n 9 614.429, de 25.40-1963
impressos
Organização Victor Costa Rádio .e
Jamartin — 'Comércio Indústria e
Telev são Limitada .
Importação Limitada
Térmo n° 614.442, de 25-10-1963
São Paulo
São Paulo
Ingramar — Indüstria Gráfica Mar
Limitada
OERGUNTE Ã CÂMERA
Estado da Guanabara

v,OLATIN

1NID. BRASILEIRA'
Classe 1
Para disa nguir: Uma cala quinau'
Tèrmo n° 614.430, de 25-10-1963
-ganizaçâo V.ctor Costa Rádio e
9
Televisão Limitada
São Paulo
•

Termo n 9 614.444, de 25-10-1963
Minerva S. A. Direção Hodráulica
Estado da Guanabara

Para distinguir: Instrumentos de precisão: aparelhos semi-automáticos, ac:o.
nados _à pressão tiaráulica, aplicáveis
à máquinas móvêss ou estacionárias
Classe 8.
Tèrmo n o 614.445, de 25-10-1963
Serviço de Contactos Méd cos do Rio
de Janeiro (GB) Medifone S. A., Sociedade Comercial Brasileira .
Estado dá 'Guanabara

MED1FONE
LNDUSTRLA BRASILEIRA

Classe 32
, Para distinguir: Programas de . rádio,
teatro, circo, televiso e cinema, aléns
de albuns, revistas e almanaques
impressos

Classe 50
Para distinguir: Contactos médicos pelo
telefone com méd.cos e dentistas

, Indústria Brasileira.

Termo n° 614.446, de 25-10-1963
Serviços de Contactos Médicos do Rio
'Classe 38
de Janeiro (GB) Madi çone S. A.,
Sociedade Comercial Brasileira
Aros para guardanapos cie papei
Estado da Guanabara
álbuns
(em
agiut.nados.
branco).
álbuns'
COLÉGIO DE BROTOS
•
para retratos e autógrafos, balões (exato para brinquedo-4 blocos para
Classe 3a
correspondência. , blocos para cálculos,
Para distinguir: Programas de rádio, • PHAÇA PA ALEGRIA
blocos para anotações. bobinas. brocha.
teatro, circo, televisão e cinema, além
ras não impressas. cadernos de escre..,
de albuns, rev'stas e almanaques
ver, capas para documenfos carteiras.
Impressos
Classe 32
papel ou papelão, cápsulas de papel.
Para distinguir: Programas de rádio, caixas de papelão, 'cadernetas, cederTermo n° 614.431, de 25-10-1963
Classe 50
teatro,
circo,_
televisão
e
cinema;
além
Organização Vetor Costa Rádio e
nos: caixas de cartão. caixas para paTitulo
de albuns, revistas e almanaques
•
pelaria. cartões de visitas. cartões toTelevisão Limitada
de albuns, revistas e, almanaques
I mercilas. cartões Indicas, conteti. carSão Paulo
Termo n° 614.447, de 25-10-1963
Impressos'
tolina. cadernos de papel melitnetrado Serviços de Contactos Médicos do Rio
e
em
branco
para
desenho
cadernos
de Janeiro (GB) Medi cone S. A.,
• GAFFE E ETIQUETA Termo n° 614.438, de 25-10-1963
escolares, cartks em branco cartuchos,
Sociedade Comercial Brasileira
Organização Victor Costa Rádio e _ de carto/ina, ct.apas planogra ficas. caClasse 32 .
Estado da Guanabara
Telev:são Limitada
_
Para distinguir: Programas de rádio,
' dernos de lembranças. carretéis de paSão Paulo
`.
pelão, envelopes envéducros para chateatro, circo, televisão e cinema, além
rutos de papel, encadernaçao de papel
de albuns, rev atas e almanaques
ou papelão, etiquetas. faelhas indicesal
impressos
ROMANCE E MELODIA
falhas de celulose. guardanaaos, livros
são impressos, livros fiscais livros de
Termo n 9 614.432, de 25-10-1963
Nome Comercial
contabilidade: mata-borrão: ornamentos
Organização V.ctor Costa Rádio e •
Classe 32 •
Térnso
n
9 614.448, de 25-10-1963
Televisão Limitada
Para distinguir: Programas de rádicia - de papel transparente: pratos. papeiServiços
de
Contactos Médicos do R
nhos,
papéis
de
estauho
i
de
alumínio.
São Paulo
teatro, circo, televisão e cinema, além
sem impressão, oapéts em brancol de Janeiro (GB) Medi'vne S. A.,
de albuns, revistas e almanaques
• papéis
Sociedade Comercial Brasileira
para Impressão. papéis- fantasia. menos de albuns, revistas e almanaques
ISTO E.. SUCESSO
para
forrar
paredes,
ata&
almaço
com
Estado da Guanabara
impressos
ou seta pauta. papel arem. papel de
seda, papel impermeável. papel em boTunas 11 3 614.439, de 25-10-1963
Classe .32
bina para impressão. papei encerado,
Setedias
Ed
tara
Limitada
Para distinguir: Programas de rádio,
papel higiênico. papel impermeável
São
Paulo
.
teatro, circo, televisão e cinema, aléra
para copiar, papel para desenhos. pade albuns, rev.stas e almanaques
.pc/ ,para embrulho impermeabilizado
impressos
: papel 'para 'encadernar, papel para escravar, papel para .unprimir. papel paTêrmo n o 614.433, de 25-10-1963
Nome 'Comercial
rafina para embrulhos. papel celofane,
Organização V.ctor Costa Rádio e
papel celulose, papel de linho, papel,
Termo n° 614.449; de 25-10-1963
Televisão Limitada
absorvente, papel para embrulhar ta- Serviços de Contactos Médicos do Rio
Classe 32
São Paulobaco. papelão, recipientes de papel, rode Janeiro (GB) Medi cone S. A.,
setas de papel. rótulos de papel, rolos'
Para distinguir: Una ' revista
Sociedade Comercial Brasileira
MISS CAMPEONATO
de papel transparente, sacos de papel.
Estado da Guanabara-serpentinas; tubos postais de cango.
Tarmo n o 614.440: de 25-10-1963
Cia5N0 32 •
tubetes
de
papel
•
Organização Victor Costa Rádio e
Para disausair: Proa:buías de rádio.
Telev...são Limitada
1 Termo h° 614.443, de 25-10-1963
teatro, circo, televisão e cinema. além , São Paulo
Adega S. A.; Comércio e Importação
de albuns, rev sias e almanaques •
i
,.
Estado da Guanab ra .
impressos
I
Termo n° 614.435, da 25-10-1963
SHOW E SIMPATIA
PRORROGAÇÃO •
Radio Excelsicir S.- A.
São Paulo
Termo n° 614.437, de 25-10-1963
Organização Victor Costa Rádio e
Telev:são Limitada
São Paulo

SERVIÇOS DE CONTACTOS
MÉDICOS DO RIO DE
JANEIRO -5B. MEDIfONE

SERVIÇOS DE CONTACTOS
MÉDICOS MEDIFONE 5, A,

SERVIÇOS DE CONTACTOS
MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO
MEDIFONE S, A.

7 O S • N A I: V.

PARADA DE SUCESSOS
Para distinguir: Um p niarna

fônico

Classe 32
g ! .1-)1 --ü LizAD
Para distinguir: Programas de rádio,
teatro, circo, televisão e- cinema, além
Classe .8
de albuns, revistas e almanaques
extinguir:
Para variar em
Piej
í, de albuns revistas e almanaques
e dimensões
~remoa

-

0*!'
Classe 50
di
stngu:r: Contactos pelo te1e to.
ne COM médicos e danada&

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

558 Quinta-feira 20
••
Termo n9 614.450, de 25-10-1963
Serviços de Contactos Médicos do Rio
de Janeiro (GB) Medifone S. A..
Sociedade Comercial Brasileira
Estado da Guanabara.
Classe 50
Para distinguir: Contactos pelo telefone com médicos e dentistas

Termo n9 614.468; de 25-10-1963
cos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cai, cre, chapas ,Seitec Planejamentos Agro-Industriais
Isolantes, caibros. caixilhos, colunas,
Limitada
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra 'lixos, edificações premoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lameClasse 33
•,
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Termo no 614.451, de 25-10-1963
Sinal
de Propaganda
isode
junção,
/ages,
lageotas,
material
Cia. Genes
Técnica e Comercial
lantes contra frio e calor, manilhas, masSanta Catar:na
Termo n° 614.461, de 25-10-1963
sas para revestimentos de paredes, maZéliO Alves Pinto
deiras para construções, mosaicos, proEstado da Guanabara
dutos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos, impermeaNome Comercial
'bilizantes, líquidos ou sob outras formas
Têrmo n° 614.452, de 25-10-1963
Ipara revestimentos e outros usos nas
Classe 31 •
F1atec Limitada, Indústria e Comérdo -construções, persianas, placas para paon jornal humorístico
vimentação, peças ornamentais de cimen- Para
Paran
to ou gesso para tectos e paredes, papel
Têrmo n9 614.462, de 25-10-1963
para forrar casas, massas anti-ruidos
Zélio Alves Pinto
para uso nas construções, parqueies.
Estado
da Guanabara
portas, portões, pisos, soleiras para por.s
eç)'''. •
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, ta•n
cos tubos de ventilação, tanques de cl
mentv. vigas, vigamentos. vitrais

CEnensp

Fevereiro de 1964
Termo n9 614.464 de 25-10-1963
Distribuidora Farmacêutica F. R.
Limitada
Paraná

*Distribuidora

,111•11M1~.1111.1,

Jornal de Humor

Revista de Humor

Têrmo n° 614.455, de 25-10-1963
Pan_ficadora Real Limitada
Paraná

és
'<9 ÇP

Classe 32
1Para d:stinguir: úm jornal littinoristicO

‘g)4021/xadczta Xede

Termo no 614.463, de 25-10-1963
Sortec Indüstria e Comércio S. A.
Estado da Guanabara

Farmacêutica F. g_
Classe 3
, Título
* Têrmo no 614.469, de 25-10-1963
Companhia Técnica de Estradas
C.T.E.
Estado da Guanabara

Companhia Técnica"
de Estradas C. T. E.
• Nome Comercial
Têrmo n° 614.470, de 25-10-1963
Grandes Marcas Internacionais S. A.
Indústria de Bebidas
São Paulo
Prorrogação
PRORROGAÇÃO

Classe 41
Titulo

Nome Comercial
Termo n° 614.453, de 25-10-1963
Teve-Lar, Rádio e Televisão
Santa Catarina.

,

Termo no 614.457, de 25-10-1963
Seitec lanejamentos Agro-Industriais
São Paulo
classe 50
Para distinguir: Impressos e cartazes
em geral

'TEVE - LAR LTDA:=.
Rádio e Televisão)!

Termo n° 614.464, de 25-10-1963
Comercial de Couros Primos Limitada
Rio Grande do Sul

Nome Comercial
Termo n° 614.454, de 25-10-1963
Churrascaria Flórida Limsseda
Paraná

\tob

»•es

Indits:tria.-Brasileira
Classe 25
Para distinguir: Projetos, plantas, maquetas, displays, desenhos
Termo n° 614.458, de 25-10-1963
Seitec lanejamentos Agro-Industriais
São- Paulo

PRI IS
Classe 36
Para dist:nguir: Calçados

Termo n° 614.465, de 25-10-1963
Frigorifico Mal. C. Rodon S. A.
- Indústria e Comércio

Frigorifico Mal, C.
Rondon

çe:3

Classes: 33 — 41 .
,
Termo 11 9 614.466, de 25-10-1963
Peçal — Peças e Acessórios Limitada
Pernambucc

Classe 42
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira,
batidas, brandy, bitter, cachaça, cervejas, cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; çernet; genebra gengibirra;
gin, gingen kirsch, kummel; licores;
maarsquinhos; nectar; pipermitn, ponches; rum; suco de frutas com álcool:
vinhos. vodka e whisky
Termo n° 614.471, de 25-10-1963
Companhia Técnica de Estradas
C.T.E.
Estado da Guanafrira

C.T.E.
Indústria Brasileira

Classe 16
Para distinguirs,Materials para construções e -decorações: Argamassas. argila,
areia. azulejos. batentes. balaustres, bloTermo 119 614.456, de 25-10-1963
Classe 33
cos de cimento, blocos para pavimentaLEO Engenharia e Comércio Ltda.
Sinal de Propaganda
ção. calhas, cimento cal, cre chapas
Estado da Guanabara
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
Tèrmo n° 614.459, de 25-10-1963
Nome Comercial
chapas para coberturas caixas d'água,
Seitec lanejamentos Agro-Industriais
caixas para coberturas, caixas d'água,
Termo n° 614.467. de 25-10-1963
São Paulo
caixas de descarga pra lixos, edificaZarcoin Comércio e Indústria Limitada ções oremoldadas, estuque, emulsão de
Paraná
base asfáltico. esta-Cas. esquadrias. estruturas metálicas para construções, lame'ZARCOIN
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
¡Indústria Brasileira
~81~1180111~~~.~.. -~4
de Junção. lages. lageotas. material isoIncidatris lirsalleire
lantes contra frio-e calor, manilhas masindústria Brasileira
sas para revestimentos de paredes, maClasse 16
Classe 41
Classe 25
Para distinguir: Materiais para constru. I
Para distinguir: -Substâncias alimentl- deiras pasa construções. mosaicos, pro•
'ções e decorações: Argamassas. argila, "Para dist -nguir: Projetos, pinatas,- ma- cás e seus preparados; Ingredientes de dutos de base asfáltico, produtos para
quetes, dIsplays, desenhos
tornar impermeabilizantes as argamasareis, azulejos, batentes, balaastres,
alimentos, essências al menticlas
•
sas de cimento e cal, hidrátillca, pedreClasses: 41

42 — 43

Peçal - Peças e

Titulo

Acessórios Ltda.

SEOTEC J

taminta-le;ra 20
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galho, produtos betuminosos, ImpermeaTermo iP 614.475, de 25-10-1963 a
bilizantes, liquidos ou sob outras formas Companhia Textil Aliança Industrial
para revestimentos e outros usos nas
Estado da Guanabara
construções. persianas, placas para paProrrogação
vimentação, peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos eparedes, papel
PRORROGACÃO
para forrar casas, masia
s anti-ruidos
para uso nas construções, parquete&
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto. telhas:ta- ,
coe tubos de ventilação, tanques de ciClasse 33
mento. vigas, vigamentos, vitrós
Titulo
'reuno n° 614.472, de 25-10-1963
Termo n° 614.746, de,25-10-1963
•
Edgard Schwery
B. S. Ramos
São Paulo
Estado da Guanabara

EDIFitIO NUARÉ

Cerâmica Parisiense
•

Indústria Brasileira

Classe
Para distinguir: ,Ferrugens e terrainentas de fiada a espécie, cutelaria em ge.„
ral e outros artigos de metal não inclui,:
dos em outras classes: alicates, alfanges, alavancas, arruelas, argolas, aldravas, armações de metal, abridores
de lata, arames lisos ou farpadOs, aparêlhos de chá e café, assadeiras,- açucareiros, brocas, bigornas, bit-xaiás, bandejas, bacias, baldes, bombonieres; bules, colheres para pedreiros cadeados,
correntes, cabides, craves, cremones,
• chaves de arahisos, conexões para encanamentos, caixas de, metal, para porde lixo, jarra.s, machadinhas; molas para
portas, martelos, marretas, matrizes,
marmitas, navalhas, navalhas para barbear, paas, Jicões pregos, picaretas,
porcas, parafusos. pratos, porta gêlo,

poseiras, porta pião. porta jóias, porta
frios, paliteiros. panelas, rasteias, roldanas, ralos para pias, - ebites e regadores, raladores, serras, serrotes, sacarrõlha,s, tesouras, talhadeiras, torquesas,
tenazes, travadeiras, telas de arame, torneiras, trincos, tubos para encanamentos, trilhos para portas de correr, ta •
ças, travessas, vasos, vasilhames -e •
verrumas
Taram nO 614.473, de 25-10-1963
Quimbrasil
Química Industrial
Biaisleira S. A. .
São Paulo
.
Prorrogação
•

PRORRÓGÁÇÃO

PRETO

AZUL VERDE

AmARSIO

•

WrKririt
•••"•.1`2,siLtrid

A MARELO BRANCO LARANJA AZUL
Classe 1
Para d stinguir: Tintas e auilinaa
Termo n° 614.474, de 25-10-1963
Companhia Textil Aliança Industrial
Estado da Guanabara .
Prot rogaçae

RORROGAÇÁ,

EDIFICIO JABOATÃO
Classe 33
Tittfica
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papel para encadernar, papel para etcravar,- papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
pape' celulose, papel de linhos_ papel
absorvente, papel para embrulhar ta.;
beco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel. rolos'
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas; tubos postais de carta°,
tubetes de Papel
Temo n° 614.479, de 25-10-1963
Madeireira de Zorzi S. A. Industrial,
Comercial e Agrícola
Rio Grande do Su'

adezorá
Indústria Brasilélr.

Classe 55 •
Titulo
Têm° n° 614.477, de 25-10-1963
- J. ,Silva
Alagoas

-0
Classe 4 "
Para d stinguir: Madeira e compensados
em agrai
Termo ii 614.480, de 25;10-1963 Sociedad eEmpreendimentos
Taguá Limitada
São Parlo

Tax;li n° 614.483, de 25-10-1963
S. A. Mundo Colegial, Roupas II
Uniformes (Samcol)
Minas Geral,
Prorrogaçãc

FRORROGACÃO

O MUNDO COLEGIAL
Classes: 36 e 37
Titula
Termo n° 614.484, de 25-10-1963
Myrurgia S. A., Espanha

'PRORROGACÀO

-

)1áigla.

Clase 48
Para distingui; artigos de toucador
perfumarias em geral: Almiscar, água
de .beleza, água facial, água de lavanda.
égua de colónia, arminho', água de
Classe 33
quina, água de rosas, água de alfas:.
- 'mas acavala perfumada liquida. em pó,
' Titulo
em pedras, para banho, brilhantinas,
Tesfato no 614,481, de 25-10-1963
bandolinas, batons, cosmético para e
Sociedade Empreendimentos Imoblliár:os cabelo, pestanas. aios e bigodes,
Tagiia Limitada
crayons, cremes para a pele, carmins,
São Paulo
cheiros em pastilhas, em tabletes, era
leatilhaii. em trociscos e em pílulas,
cremes para barbear, Freme, dental,
depilatórios. desodorantes, dissolventes,

Classe 4e
Paru umongtúr: Aguardem,

111)

cana

Termo n° 614.478, de 25-10-196a
Papelaria Casar Limitada
São Paulo
.

114DÚSTRIA BBAS1L
•

essências, extratos. estojos de perfumes,

jftA

creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz esmaltes para unhas,
esciivas para dentes, cabelo, roupas,
dl:os e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas, cibos e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para aso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilasíesn, lança-perfumes. lo+
ções. liquidos dentifriclos, eia pasta, em
geléia de petróleo perfumada, lápis,
sabão em creme, em elixir e em pó,
liquidos para ondulaçáo, permanente,
lixas para unhas, laquê. óleos para •
cabelo, pasta e pós para dentes, perfu•
iates, petróleo para, uso de toucador,
pastas e pó para as unhas, pon-pois
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados. e com pó de arroz, pentes,
pomadas perfumadas para o embeleco
mento da cutis, pon-pons, pó de
arroz
•
'Termo n° 614.486, de 25-10-1963 Sobrado das Noivas Limitada
Estado do Rio q ajneiro

-Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos. batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimenta, ção, calhas, cis'ento. cal, cre, chapas
1 isolantes. caibra;. caixilhos, coluna,
ela *BRASILEIRA
; chapas para coberturas caixas d'água,
, caixas -nua coberturas, caixas d'água,
(...:asse 38
caixas de slescarga pra lixos, edifica. Aros para guardanapos • de papel ções premoldadas. estuque, emulsão de
aglutinados. álbuns (em branco). álbuns base asfáltico, esta4, si, esquadrias, estrupara hetratos e autógrafos, balões (ex- turas metálicas pana construções, lameceto para brinquedos), blocos para las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
correspondência, blocos para cálculos, de junção, lages, lageotas, material isoblocos para anotações. bobinas. brochu- , lantes conto. Saio e calor, manilhas, masras não impressas, cadernos de escre- sas para revestimentos de paredes, maver. capas para documentos. carteiras, deiras para construçõal mosaicos, propapel ou papelão. cápsulas de papel, dutos de base asfáltic a produtos para
caixas de papelão. cadernetas, cader- *malar _ impermeabilizantes as argamasnos, caixas de cartáo. caixas para pa- , sas„ de cimento e cal, hidráulica, padrepelaria, cartões de visitas, carteies co- guino, produtos betuminosos, impermeacrierciias. cartões indicas, confeti, car- bilizantes. liquidos ou sob outras formas
tolina, cadernos de papel melionetrado para revestimentos e oinaos usos nase em branco para desenho cadernos construções, persianas, ph tas para pa41
escolares, cartões em branco. cartuchos vimentação, peças ornamentais de cimende cartolina, chapas planográficas, ca- ta ou gesso para tectos e paredes, papel
dernos de lembranças. carretes de pa- para forrar casas, massas anti-ruidos
palão, envelopes. envólucros para cha- para uso nas construções, parquetes,
rutos de papel. encadernaçáo de papel portas, portões, pisos, soleiras 'para portas, tijolos, tubos de concreto, t elhas, taou papelão, etiquetas. fOlhas índices,
falhas de celulose. guardanapos. livros cos tubas de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos. vieras
nao impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
Termo n° 614.482, * de 25-10-1963
de papel transparente: `acatai s , papelinhos, papéis de eatanho • de ah/coroa, .Sociedade Empreendimentos Imobilissrios
Taguá Limitada
papéis sem impressAo. papéis em branco
São Paulo
para impressão, papéis fantasia menos
para forrar paredes, apel almaço com
ou sem pauta. papel crepou, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, pape' encerado./
Classes: 12
13 — 22 -a 23 — 24
papel higiénico, papel . Impermeável
33 -. -38 — 21
enhos. pa-I
para copiar. papel para des
Nome Comercial
pel para embrulho imuermeabilizade
TIMO

-NOTRE DAME

p•tt)

SOCIEDADE EMPRZENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS MIJÁ [IMITADA

DOU

e-MARIO OF:CIAL

wunita-Teura.

(Seção

Ho
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Urino a° 614.485, de 25-10-1962
1V1yrurgia S. A.
Espanha

PRORROGAÇÃO
VADERAS DE ORIENTE

Urino 129 614.492, de 25-10-1963 •
•
Virgilio Azevedo Cl Cia
Pernambuco
Classe 39
• Para distinguir: Anéis de dentição, ar'golas, aros, bicos de mamadeira, bolsas
• de borracra, calços, .chupetas, calçso,
esteiras, funis, guarnições, lâminas, prosacos tira leite, latex, seringas e tampas de borracha

Classe 2
Para distinguir: Substancias químicas
usadas na agricultura, na horticultura,
na veterinária e para fins sanitários, de 1
sua indústria e comércio .
Têrmo no 614.487, de 25.10.1963
Sobrado das Noivas Limitada
Estado do Rio de aJneirb

Sobrado das Noivas
Ltda.

Térmo n9 614.498, de 25-10-1963
• Companhia Petropolitana
Estado da Guanalartra

Tèrnto
614.502, de 25-10-1963
Companhia Petropolitana
£stado da Guanabara

"à
"-711"
NèTrárl
4

Tèrmo n° 614.493, de 25-10-1963
Souza, Oliveira Comércio S A.
Pernambuco

O UM »
f
iti

Indústria Brasileira

Classe 41
Para dsitinguir: Biscoitos, farinha alimentícia, espagueti: massas para pas23 — 24 Leis, Macarrão, raviolis, "e talharim
Classes: 12 — 13 — 22
33 --18 —• 37
Termo n° 614.494, de 25-10-1963
Nome Comercial
'Aplicações Farmacêuticas, Indüstria e
Comé'rcio S. A.
AFSA
Têrmo n° 614.488, de 25-10-1963
Estado da Guanabara
Cia. Johnon & Johnsbn do Brasil
Produtos Cirúrgic,-São Paulo

Classe 23
Artigos da classe
Tèrmo no 614.499, de 25-10-1963
Companhia Petropolitanp
Estado da Guanabara

Classe 23 •
Vagos da classe
Termo n° 614.503, de 25-10-1963
Companhia Petropolitana
Estado da Guanabara
—
•

•

Laboratórios

Indústria. Brasileira
Classe 3
Para distinguir: Produtos farmacêuticos

Classe 3
-Titulo
Têrmo n° 614.489, de 25-104963
Instituto Terapêutico Delta Limitla
Estado da Guanabara

STREPTOLATIG

,PRORROGAÇÃO

Têrmo n° 614.495, de 25-10-1963
Aplicações Farmacêuticas, Indtistrla e
Comé'rcio S. A.
AFSA
Estado da Guanabara
. Classe 48
Para distinguir: Produtos de higiene
individual

...lasse 23
Artigos da classe

Termo, n° 614.500. de 25-10-1963.
Companhia Petropolitana
. Estado da Guanabara •

Classe 23
Artigos da classe
Termo n9 614.504, de 25 - 10- 1961
Companhia Petropolitana
Estado da Guanabara

Termo a° 614.496, de 25-10-1963
Companhia Petropalitana
htado da Guanabara

'-

Classe 3
Para distinguir: Um prearado farsas...
ceutico anti-infeccioso intestinal
Têrmo n9 614.490, de 25-10-1963
Instituto -Terapêutico Delta Limitada
Estado da Guanabara

Classe 23
Artigos da classe

FERROCOBALT
Indústria brasileira
• PRORROGAÇÃO
Classe 3
Para distinguir: UM prearado farma-•
cêutico anti-anemico
Têraio n° 614.491, de 25-10-1961
Virgilio Azevedo & Cia.
Pernambuco

taatsrara mas rIZ 17*
Classe 23
Artigos da classe

Termo d 614.501, de 25-10-1963 •
Companhia Petropolitana
Estada da Guanabara

Classe 23
Artigos da classe
• Térmo no 614.505, de 25-10-1965
Companhia Petropolitana
Estado da Guanabara

Térrao n° 614.497, de 25-10-1963
Companhia Petropolitana
.
Estado da Guanabara

tndúitria brasileira.
Classe 28
Para distinguir: Barbatanas de balela,
kbapas, colas fotográficas, colheres, cor.
Mil, chupetas, dedal', esponjas, fivelas. garfos, guarnições, isoladores, me.
madeiras, massas, 6calus, Palitos, regi'
hW, seringas, solas e tampas, todos de
~ele plástica

Classe 23
1reigos da classe

Classe 23
Artigos da classe

?REM DO NÚMERO DE ROJE: CR$ 5.00

Classe 23
Artiooa da Annie

