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CAPITAL FEDERAL

ANO XXII - N.° 66

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral

• QUARTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 1964

REVISTA DA' PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

rente - James J. Eberl e William - N. V. Philips' Gloeilampenfa.brieken.
L. George.
Rio, 3 de abril de 1961
Modelo de utilidade deferido:
N. o 1154035 - AperfeiçoainenDiversos:
tos em dispositivos enrolador para
N. o 126.827 - Um Uai° moinho
Jacques Boutaud -, Recorrendo mangueiras de água - Requeren- de pêndulos - Requerente - Virdo despacho que deferiu o tétano te - Indústria Artefatos de Ma- gilio Cardoso Pina.
455.309: marca: Nyl-Crimp, sem deira Dobo Ltda.
N . ° 113.083 - Dispositivo para
direito ao uso exclusivo da expresN. o 117.656 - Processo para
são, considerando corno distintiva fabricação de dl-óxido de titanio aquecimento de água corrente o conjunto representado no cli- - Requerente - _American Cya- Requerente -- Bohdan Vizenilek.
chê. - Mantenho o despacho ccn- namid Company.
N. o 143.996 - NU() abtidor
cessivo do registro, em face dos
magnético para garrafas vedadas
N.° 117.733 - Processo ..aara a com tampa metálica - RequerenparecereS.
preparação de earbamatos - Re- te - Sociedade Paulista de DeJacques Boutaud Recorrendc querente - Sterling Drug Inc.tergentes Socip Ltda.
do despacho que deferiu o têrmo
N. o ' 124.928 - Drágeas, Pasti455.308:marca: Nyl-Grimp, sem
Exigências:
direito ao us ode expressão, e con- lhas ou comprimidos antissépticos
N.
o 76.424 - Bernhard Joos.
siderando corno distintiva a forma pará a câmara bocal de aparelhos - Cumpra
a exigência.
do conjunto representado no cli- tlefnicos - Requerente - Armando
Atorino.
chê. - Mantenha o despacho conN.° 91.867 - Carlos Lopes de
cersivo, do registro, em face dos
N. o 113.130 - Conjunto de Castro. - Cumpra a exigência.
pareceres.
N. o 113.155 - Dnamit Actien
ventoinha para condicionadores de
ar - Requerente - Italo Pelliz- Gesellschet Vormals Alfred Nobel
& Co. - Cumpra a exigência. zetti.
Divisão - de PrivilégiosN. o 115.099 - Aktiebolaget AsN. o 113.272 - Motor com êmtra, Apotelarnes Kemiska Fabribolo
em
balanço,
próprio,
em
par. EXPEDIENTE DO DIRETOR
ticular, para martelos movidos a ker. - Cumpra a exigência.
drich
Schley.
N.° 116.061 - Lepettit
Rio, 3 de abril de 1964
explosão - Requerente - Frie- - Cumpra a exigência.
Notificação:
N. o 113.284 - Elemento AutoN.° 118.539 - Nopco Chemical
Uma vez decorrido o prazo de mático de comando para opera- Company. - Cumpra a exigência.
recurso previsto pelo artigo 14 da ções de máquinas de lavar roupa
N.° 120.717 -a Oswaldo da CosLei n.° 4.048, de 29-12-61 e mais e similares - Requerente - Al- ta
- Cumpra a exigência.
dez dias, para •eventuais juntadas wn Rath.
N. o 121.12' - Eduardo dos Sande recuraas, e do mesmo não se
N. o 113.494 - Aperfeiçoamentos. tos Mendes. - Cumpra a exiatntendo valido r enhum interessado
ficam notificados os requerentes em ou relativos a seguradores cia. •
abaixo mencionados a comparecer para tubos de descarga de metalN.° 121.739 --a Antônio Plechl.
vapor, permutável, de super alta
a êste Departamento a fim de pressão, resfriados a liquido - - Cumpra a exigência.
efetuarem o pagamento da taxa Requerente - N. V. Philips' GloN. o 122.449 - Roberto Higinio
Nievas. - Cumpra a exigência.
final concernentes a expadiçãO eilampenfabrieken
dos respectivo': certificados dentro
Metalúrgica Wklo -113.511 - AperfeiçoamenN. o 122,537
do prazo de ses , enta dias, na for- tosN.em
llg S.A. - Cumpra a exigência.
tomadas
para
pinos
Rema do parágrafo único do artigo querente - Elektrit Indústria e
N. o 122.657 - Naozo: Kumeda.
134 do Código da Propriedade In- Comércio Ltda.
Cumpra a exigência.
dustrial.
113.512
AperfeiçoamenN. o
N." 122.810 - Joref Reichstein.
tos e mbraçadeiras -L Requerente - Cumpra a eXigência.
PRIVILÉGIO DE INVENÇA0
- Sigismundo Bolár.
DEFERIDOS
N.° 123 375 - não Bacalarski.
N. o 118.755 - Aperfeleoamen- - Cumpra a exigência.
Termos:
circuitos
e
tas em ou relativos
o 123.460 - Lepetit S.P.A.
N. o 113.286 - Processo ee re- mIsturadores para altas freqüên- / N.Cumpra
a exigência.
cias
Requerente
N.
V.
Phivestimento - Requerente - E. I.
N.°
123.513
- Chas. Pfiber &
lips'
Gloellempenfabrieken.
Du Pont de Nemours And ComCo. Inc. - Cumpra a exigência
pany.
N.° 118.756 - AperfeiçoamenN.° 114 . 851 - Um método de toa em ou relativos a circuitos de
Sr o 123.779 - The Welcome
esterilização de suturas colageno- amplifiraeâo de sinais com .o em- Foundation Limited. - Cumpra a
ses mediante epóxidos - Recate- prego de trasistores - Requerente exigência.

Republicado

•••

•

N. o 124.036 - Arburg Feinge.
ratefabrik Ohg. Hehl & Sóhne.
Cumpra a exigência.
N. o 125.05' - Monsanto Chemi.
cal Compan*. - Cumpra a exigência.
N. o 112.087 - Differential Die.
sei Engines Establishment (Ddee),
- Cumpra a exigência.
N.° 121.825 - Borge Martins.
- Cumpra a exigência.
N.° 121.902 - N. V. Philips'
Gloeilampenfabrieken. - Cumpra
a exigência.
N'.° 122 905 - Jo y é Bauer.. Cumpra a exigência.
N. o 123.068 - Sylvana Electrie
Products Inc. - Cumpra a exi.
gência.
N. o 123.088 - The Bendix Cor-.
poration. - Cumpra a exigência. •
N.° 123 551 - Continental Motom Corporation. - Cumpra a
exigência.
N.° 123.858 - Rindus Represen.
tações Industriais Ltda. - Cum.
pra a exigência.
N. o 124.480
General Electric
Company, - Cumpra a exigência.
N. o 124.494 - Bons Isvanow.
Cumpra a exigência.
N.° 124.629 - Car/ Zeiss.
Cumpra a exigência.
N. o 124.889 - N. V. Pffilips'
Gioellampenfabrieken. - Cumpra
a exigência.
N. o' 124,939 - Sylvania Electric
Products Inc. - Cumpra a ext,
gência.
•
R.° 125.076 - J. Sotne & Com.
pany, (Deptford) Limited. Cumpra a exigência.
N. o 132.100 - Oliver Dyer Colvin. - Cumpra a exigência.
N.° 155.933 - Leandro Torres
dos Santos. - Cumpra a exigência.
•n•,.
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Divisão da Marcas
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Rio, 3 de abril de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
1' -aut urso previsto pelo artigo 14 da
Lei n.° 4.048, de 29-12-61 e mais
dez- dias, para eventuais juntalas
de recursos, e do mesmo não se
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— As Repartições Públicas

DIÁRIO OFICIAL

(Seção 111)

E X.. EDLENTE

deverão remeter o expediente
\destinado à publicação nos jorDEPARTAMENTO- DE IMPRENSA NACIONAL
nais, diariamente. até ás 15 horas.
DIRETOR GERAI.
— As reclamações pertinen-.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
tes à matéria retribuída, nos _caCHEFE DA scçÃoDM pro.açAo
sos de erros ou omissões; deverão etitom oó sesowiço oa pueLtcamSza
FLORIANO GUIMARÃES
-ser • formuladas por escritO, à MURILO FERREIRA ALVES
Seção de Redação. das-9 às 17.30
DIÁRIO OFICIAL
horas, nO'n-iáximo até 72 horas
' SEÇÃO
após a salda dos órgãos oficiais.
soou> do publicIdado do ospadlitnts do lilopartsmonto
Os originais deverão ser
IndustrIM do Ministério
Nacional do Proprl
dactilografados e autenticados.
da Indústria o Comércio
ressalvadas, por quem de direito,
trepam nca oficines do Departamento de Irrpmnsa Naclonal
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
Excetuadas as para o exte•
rior, que serão sempre anuais, as
•
FUNCIONÁRIOS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
assinaturas poder-se-ão tornar.
Capital e Interior:
Capital e Interior:
em qualquer época, por seis meses ou um ano.
Cr$ 600.00 Semestre •
Semestre .
Cr$ 450,00
Cr$ 1 200 00 Ano
Cr$ 900,00
•• As assinaturas 'vencidas Ano ,
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
Exterior:
prévio.
Cr$ 1.300,00 Ano.
Cr$ 1.000,00
• aos
- assinante.s Ano .
Para facilitar
.a verificação do prazo de vali- registro, o mês e o ano era que jornais, devem os assinantes prodade de suas assinaturas, na indará.
videnciar a respectiva renovação
parte superior do enderêço vão A linz de evitar solução de com antecedência mínima de
irnpresças número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) dias. no

CP

. Abril da 19(54

— As Repartições PábliCas
cingir-se-ão às assjnaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em qual.
quer época, pelos órgãos com pe.
tentes..
— A fim de possibilitar •a re-,
messa . de valõres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente •che.
que ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
— Os suplementos as edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura..
— O funcionário público federal, para fazer jus -ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
— O custo de cada ,exemplar
atrasado dos órgãos of iciais
será,' na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0.50, se do mesmo •
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido

lar. — Anotem-se , aS alterações I Usina Paiquerê Ltda., — . Trans- Johnson & Johnson — fIa. altaferencia para seu nome da marca: raçau e transferencia no registro
de nome.
.1 Pai
:quere n.° 168540. — Anote-set 243.732 — NUada ha que deferir.
Brasileira
de
AáF.00IaçãO
Arcesp
quanto ao pedido.
à
trayferência
.
Pede para ser anoVendedores
tada no titulo Areesp •ntirriera
Sylvia Maria Marques Tavares EXPEDIENTE. DO. sE psten 110
192.600 a alteração do nome da _ Transferência para seu nome
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO
nAote-se a alteração de do título: Cura° de Música LuciaE EXPEDIÇÃO
nome.
no Ganet n.° 274.859. — Anote-se
De . 3 de abril da 10.61' •
Alblon Carnérclo e /ndiatria de a transferência.
artefatos para eacritório Ltda.
Eletroteno Indústrias Plástica!:
Arquivamento
de processes
Transferência para seu nome das S.A. — Pede para se: anotada
Ficam os processas abaixo menmarcas: Albicor número 229.C88" nas marcas: Petroclor námero
Albico/ n.° 229.862 — Alblço1 I 268.928 — Eltex n° 276.295 — As cionadw, porordem do Sr. Di- •
n.o 229.8e4. — Anotem-se as! alterarees do mane da titula:. — retor do--S n. 1. e. Expedição.
transferências.
t Anotem :se as alterações de nome.
Tèr mos
Erne:ao Rothechild S.A. IndúsExigências: o 173.083 — David Jasú RON.
tria e Comércio — Transferência
J. R. Lonas & Cia. Ltda. — Na cleigues — Títu10.
para reu nome da marca- Vehda- alterarão
, Verri & Cia.
de nome ea marca nú- NP 106.6811
val la° .232.7=i6. — Anote-se a mero 127.535.
— Cumpra a exi- Tflulo, , -transferência .
209..160 — Calão Vinícola
génela.
Comércio, Renresentações e ParAmericana , S. A.
ticipações Diplomata Ltda. --a
Jenny Pimentel
Mario Rebelo de Oliveira Filho N.0 291.338:
Transferência para r eu ne.a,e
de Porba.
--a
Na
tranaferência
da
marca
númar' n Tairloma ta tw,rnaro ".38.578. mero 181 853: — Cumpra a exiN.0 356.295 — Felipe Alnal.
- ALetea e a transferência.
N.o :168.354 — Rápido -União
gência.
8. A. Transporto e Comércio.' •
Quimica Industrial Rubi Ltda.
— Transferência para seu nome Standard Brandi Of Brazil Inc. - N.o 381.273 — Transmõfor
"
da maraa Rubilux namero 243 954. -- Na averbarão de contrato da Méreio e indústria S. A.
N.o 402.278 — Zelia de Almeida
marca 248.256. — Cumpra a exi— Anote-Fe a transferência.
-Rio. 3 de abril tie,/964
Leivas P Luiza Marie/ Sellos.
•
Química industrial Rubi Ltda. gência: .
•
Joalheria JoiasTiansferência e alteraeão de — Transferência para seu nome
Striotto Kramer Ltda. — Na N.o 402.528
da marca Rubi-Lua n o 243.955. transferência da marca 262 343. til Ltda. .
nome de titular de ProceFsos:
N.o 402.808
A. J. EteirÔnica
Lehigh 'franca "Industries. Inc — Anote-se a transferência.
— Cumpra a exigência.
Ltda.
Transferem-1a nara P eu nome Quiri-dast Industrial Rubi atcio
- Tra.nsfeaencia para .seu nome •Confecções Melba Ltda. — No N.9 402.919, — Edições Alarieo
cla reeacas • Slaflare m1raeao
186 1 27 — Si m.N1 Stat número . da marca Cera Ru h * Ta` 24.532. pedido de desistência do padido de Ltda.
•
transferência no marca: 265.2.59.
258.74. -- Anotem-se as transfe- — Anote-Fe a transferencia. .979
—
Antón io Luiz
100
N.o
_
cumpra
a
exigência;
rennias.
S.A. Moinho Inglês —. Pede
Marques.
Artex Tintas Ltda — Pede para ser anotado nas marras AvJosé Fabri & Filhos — Na alte•
N.o 402.981 — Lelio Todesehini
para Fer anotada na fra,e de prn- more n o 249 675 — Trig,ave
racão
n. registro
402.835 — Cortaço Comer:N.o
paaanda: A c!ANric i tt ger./leo da mero 250.283 — As alteraaões do 284.a89.de nome
Curnpra.a exigência. cio e India=tria,de Ferros Ltda..
pintura a- Nifirnero 180 49 aos nome da ti tular. — Anotem-se
az,
Diversos:
moNrc._°, t ti1. 06 .6, 90 — Carlos
marcas: Oamis niq'mere. 178 079 — alteracõe" de nome.
.
-.
Arte/ númaaa 178.122. --arfoArcesp Assoclacão Erasile'ra .de ,.ipaNn. oe -141a.
1 0.5
870 — . Cia. de Cimento
Produto de Limpeza Drago LI Vendedores__ No bedid a d altelin número 178.211 — Arte núme,
mitada — Transferência fl o ra 'eu rarea de nome ra a.eat ‘.3-ar. me 270
ro
Ae3 -+. 1Atee númaa-,
nome da marca: arra n.0,953.760. - ar-aa
183 M7 — Tn a -tex panaria P`18
. 5ni,p
f,•,K°
.408.571
—
Cia.
de
Cimento
— As alterações do nome ia titu- — Anote-se a transferência
ta r de registro de nome comerciá]. I 1 panema

tendo valido nenhum intereá.Fado,'
ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a ~parecer
a- ate Departamento a frn de
efetuarem e, 'pagamento da laxa
'final concernentes a expedirão der:
reFpectivcs certificados dentra de
p-azo de restenta dia.s, na farraa
do parárafo único' cio adiro • 134
"do Codigo da Propriedade• Indus
trial.
Marca deferida:
Tèrrno 273 C."8 — .•!;•rut'cola
Clas Fe 41: de Franceia Industrial
Caldas Ltda.
•
Diverso:
The nentiat's Siam/y Company
Ot -New York — No nedirle la
apaatila na marca numero 2E9.241
a'aca"-se a -ra i nte apostila • Retifi -^do n ende - eeni1 retmerarte
arre 500 We't Cones! ave-oe,
Yorla Penandvan in. '"Ftedas Uni.
da • dF Am4r'ca. do 1't.te.
rownrrxr ,rro Tu, prrrin rnIN,
TRaNsFPRÊNCIA E LfC"naCA

•

•

•

Quarta-feira 8
•
NP • 408.573 - Cia. de Cimento
•
Ipanema.
N.° 408.578 - Cia.. de Cimento
Ipanema. •
N.o 408.579 - Cia. de Cimento
Ipanema.
N'.0 408.580 - Cia. de Cimento'
Ipanema.
N.° 415.562 - Raimundo Nonato 'Paraguai.
N .o 410 ..833 L. Sociedade Industrial- do Plásticos Sucre Ltda.
N.° 420.268 - • Emprèsa de
Transporte Comércio e indústria
S. A.
N.° 420.352 - João Viana Rodrigues. N.o 420.155 - Raul Lopes Fernandes.
420.817 Brasnipo Indústria de Estofamentos para Autos
Lida.
N.° 421.135 - rganiza.ção -Procuradoria Espírito Santo Ltda.N.° 121.531 - Klinyat & Doumit Ltda.
Szpoganicz •&
N.° 421.602
N.° 421.074 - Combrep
Brasileira de Equipamentos, paca
Petróleo'Engenhária, Indútria e
Comércio.
N.o 421.670 Conibrep Cia.,
Brasileira de Equipamentos para
Petróleo, Engenharia, Indústria e
Comércio.
N.o 421.736 - Sopel Sociedade
de Pinturas Equipe Ltda. •
N.0.'421.851 - Hamilton Gonçalves.
Condomtnio do
N.° 422.000
Edifício Silvei'.
•
Astur Paulista de
N.° 422.011
Ferramentaria Ltda.
N.0. 422.098 - Instituto Nacional de Quimloterapia Ltda.
N.o 422.635 - CaSimiro Silveira S. A. Indústria e Comércio.
Lucia Pezzotta
422.716
Semperbouni. .
N.° 423-.350 - nicas Oliveira
e Souza.
N.o 423.379 - Editora .Munici•
pal Ltda.
'N.° 423.426 - Predial . Caiedonia Ltda.
N.° 423.427- Predial Calendo'
ida Ltda..
N.° '423.601 -= João Fern2ndes
Gulden,
N.° 423.955 - H. Guedes Engenharia e Construções'Lida.
N.° 41 .1.089 -. Fero:m(1es Alves
N.o 424.261' - M. Sequeira Junior.
N.O •421.893 - .Tipografia do
Centro S. A.
N.° 425.004 , - Ricardo Pereira
da Cruz e Máximo Hermrs do Patrocínio.
425".148 - Luiz Agapito de
Carvalho.
N.° 423.155 - João Marmor Fagundes.
. N. o 425.174 - Modas a Exposição Clipper S. A.• N.° 425.492 - Artefatos de C011Tos Apoio Ltda. .
N.° 425.528 - Editora e Distribuidora Musa Ltda.
•.
.
N.o 425.544 - Clays Produtos'
Elétric• Ltda.
. N.o 425.637 - rganização Voechia do Imóveis 'Ltda.' • • •
N.° 425.674 - Indústrias PaTamont S. A.
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indústria; PaNP .425.675
ramont . S. A.
N.o 425.690 -Fábrica Rio Guahyra S.. A..
NP 425.795 . - Metais Labrador
Indústria o Comércio Ltda.
N.° 425.806 - Sebastiíro Luiz
de Ancora. de Figueira.
N.° 425.905. - RaYmond Luis
Fischer.
N.° 423.925 - Dolpho Sipres,Calvin° Bucker da Malta e Sergio
.
Mariano.
N.o 425.937 - Joalex IndustAal
de Máquinas Ltda.
Ns. 426,016. 426.0?.0 e 426.021
- Agrocisa Agro Comercial e Industrial S. A.
N.o 426.280 - José Inocente,
N.o 420.3f19 - Indústria e Comércio de Fogos Cacique S. A.
N.° 420.418-- Jean Laeombe &
Cia. Ltda.
N. o 420.M1 - Alialpra S„, A.
Agri•ola e Comercial.
N.o 426.158 - policron Moilização P Cromação Lida.
• N.° '420.476 - Confecç5es ' Estrina Ltda.
N.° 426.479 -. Indústria e Cutelaria Scliaaf Ltda.
N.o 426.501 - Gerves Sociedade de floprei.. entaçíles Ltda.
N.o 426.502 - Café Cris to Redentor. -N.° 426.1504 - Texiil • Na'stida
Lida.
N. o 426.532 - Gaulke & Manz.
N.o 426.659
Angelo Villaça
Seaglione.
•
N.o 426.604---^ Manufatura' de
BrinquedossLa Fontaine Ltda.
N.o 420.700 - Instituto Brasileiro de Rádio e Telecomunicaeões.
N.° 426.893 - Fábrica de Escovas• Tricofibra Lida.
. N.° 420.897 - Açougue Santo
Eduardo .Ltda..
.
.
N.P. 426.911
Estamparia
Gualcurús Ltda.'
N.° 426.922 - Cia. Ilaks.on Indústria e Comércio Kibon.
N.° 420.972.- Bar e Restaurante • NOSSa Senhora dá Santana
LI da.
N.° 427.036 - Tipografia -Mantiqueira Ltda.
N.o 427.013 - Planalto Produções Cinematog ráficas S. A. •
N. o 427.010. - Arlindo Francisco de Paula sobrinho.
N.° 427.019 - Compila Comereia! Piecolotto Ltda.
N.° 427.013 - Heitor Ditteric011 rt. • i
•
•
•

•

N.° 427.006 - Dispaut Ti-nportação e Comé rcio de Automóveis
rn i fada.
N.° 427.087 - Cipe Comércio é
Importação de Produtos Eletrôni•
cos de Ivo • Mtiniz . Dantas.
N.o 427.552 - Marcos Charnizom •
N.° 427.570 - Manoel Alves de
Costa.
N.° 427.574 - Marques Martins
& Cia. Ltda.
N.° 427.607 - Kretex - Indústria e Comércio de Resíduos•Ltda.
•N.° 427.888 - José Maria • Ferp andos Ilosiers.
Distribuidora CoN.° 427.970
mercial ele Bebidas Tricotai e Rb-.
•
presentaç5ps Ltda..
Indústria BrasiN.° 427.976
leira do TamboreS, de Freio logra-.
.
fe Ltda.-

Abril. de 1965 1095

N.o 427.978 - Fornecedora de
N.° 415.23? - Fru-Frti Materiais FM: Ltda:
Classe 31 de Varietex S. A. VaN.o. 428.073 -_ Latex Lemgru- riedades Texteis.
ber S. A.
N. 415.235 - Féu-Fru - CiasN.o 428.110
Alvorada Indús- 'se 40 de VarietCx S. A. Varicelatria e Comércio do Metais. Ltda.
des.TeXtis - Com exclusão de banN.° 428.152
Dino Gallo.
•
dejas domiciliares.
N.° 428.105 - sear Ginjas.
N.°
445.337
Caritecrem
Arquhenrse os procéssos.
ClasS'e 41 de •opal SocietiOe. do
Produtos Alimentícios Ltda.
EXPEDIENTE DAS DIVISCES
N.o 415.335 - Cremave
. E SEÇÕES
Classe' 11 de S.opal Socieade do
Republicado por terem satdo Produtos Alimentícios Lida.
N.° 415.338 - O V t1c rem
com incorrec:ões.
Classe 41 de S o Pal •Soeleade de
De 3 de abril de 19,511
ProthitoS Alimentícios Ltda.
N.o .415.310 - Ivuereni
Notificação: •
Classe 41 de So p a! Soeleade do
Unia vez decorr i do o prazo de Produtos Alimentícios Ltda.recurso previsto , pelo art. 11 da . N.° 415.35? Vintacrem Lei n.o 4.018 Cle. 29-12-01 e: mais Cbsse 41 de Soltai .Socicade da
10-dias para even'uals junhdas Produtos Alimentícios Ltda.
do. recursos,- e do mesmo . não .se
N . o 415.357 Frangoerein
Intuito valido neninim interessado,
'ficam notificados os requerentes Classe 41 de Sopat Socieade
abaixe 'mencionados a comparecer produtos Alimentícios Lida.
N.o 415.358 -- Sopacrem a ‘t sto Departamento a fim, de efetuarem o pagamento dataxa final Caso • .11 , de Sopa! Rodeado de
concernent-cs a expedição. dos res- 1 , rorititos Al i mentício.; .Ltda.
pectivos certificados dentro . do
N.o 945.359 - Poloovrem
prazo de 60 dias na - forma do pa- nivin:ro 41 - De opa' Sociedade de
rágrafo único do art. 131 do CóN.°' 445.360 - - Pat.e.c:c7:n - Cl. 41
digo da Propriedade industrial.,
I'rctlutos AlimenticlOs Ltda.
Marras deferidas:
- De Soppl ti3O-.iedade de Prc.)dutoi
•Ni° 430.072
Cid.- Classe 28 Alimenticios Ltda.
•
d Cii Carlos Leite.
N,0
445.412
-Bide
el. 46 N.° 439.578 - Figura de Avestroz - Classe 6 de Irmãos Straulis De Ithein Chcmie Scdcdncle de P.-odatos Químicos Ann:12s 1
Ltda.
N.° 445.422 - Cort: :0 juvenil,' ..X. 0 440.008 - Contei-til - Cias- Cl. 32
De julia Sar,t mburgo.
se 2 de Conferlil CoMissária NaN.°
445.532
-- Bndé - Cl. 8 -cional de Fertilizantes Ltda.
• N.o 411.252 - Ti-Toro Indus- De Antonio José Cnrrcia Srxas.
'N° 445,645 • - karm ..i.n-Ghia d )
tr l al - Cla sse 32 de José Eduardo
Brasil Cl. 21 - 1:,:-.rmann Ghia
Piza Marcondes.' •
do Brasil Indústria e Cun.ércio de 'Cu.
N. o 444.272 Buldog Classe
mo 41 de Produtos Aromáticos roarias Ltda.
N.° 445.649 - Karman,Ghla do
Bulltiog Lida,
N. 0 441.627 - Gy-Vit - Classe Brasil - Cl. 11 - De l'crmaan-Ghia
do Brasil Indúst,- . 3 e C. rércio de Carn. o 46 de J. R. Geigy S.
roçarias Ltda.
• N.° 444.853 - Tamoyo - ClasN.° 445.798 - Rovad.
Cl. 6 -7
se 25 de Refinadora Paulista .S A. • Impiirtadora Rnvadc Ltin
Cota
_. Com exclusão de bolas para no- exclusão de molas de • a'vulas.
feitos de árvore do natal, fest5es
N.o 445.867 - Nal ci - Cl. 36
e suportes artísticos ipara 'vitrines.
N.° 414.888 - Mar Mod - Clas- • Bcrta Ana S;h1 sinw-er ô Cia. Lmse 30 de - Mn Mod Ma gazines Mo- imitada. •
N° 445.873 -- Bicado:
Cl. 46
dernos R. A. - Com exclusão de
- Dc Industrial Sonos I. inwed.
Maeacão.
N.° 445.945
- Cl. 50
N.° . 420.860 - Serinar .-- Clas- - De- Brindes Promocionais Boanov.s
se 21' de .- Cordráles Automáticos Linutada.
Sermar Ltda..
Com exclusão de
N.° 445.964 - Sar:rei
Cl. II
alavancas do cambio.
- De Sarrnet Sc), :rriezte. de Artefatos
` N.° 426.551 - Fi gura . de Bo- e Aparelhamentos Metalic,..)
Ltda.
neco .
classe 49 de BronswIck
N. 445.985 - Es-landa - Cl. 16
Corporal iOil,
- D Esplanada ,1 3ow•c1acte de lavesN. o 427.255 - Almirante - time-ritos Ltda.
Classe :10 de Indús tria de CamlSas .. N.° 445.986 - Av-'rada - CI. 16
'Almirante Ltda.
- De PavImentadora Aiv--rada Ltda.
N.o 427.335 - Itsiminas
N.° 470.338 - Agua Romana
Classe 11 do Usinas Siderúrgicas Cl. 48 - De Eçnesio Ra;. eito.
de Minas Gerais S, A. --Com eN° 395.117 - Nana' - Cl. 13 --closão' de alfaN-ps, aparelhos para De Nem Indústria de dias Ltda.
picar, cortar ou reduzir comestíN.o 396.805 - trena, ol
Cl. 3
veis e ferro comum a carvão.
N.° 427.351 - Usiminas -.- - De L-S-Oratolres Laroche Navarron.
N.° 403.567 - Mal ,•:reira Carioca
Classe 1 de ,Usinas Siderúrgicas de
- Cl. 4
"De Madeireira Carioca
Minas Gerais S. A. - Com ex- Limitada.
clusão cio filmes virgem.
403.580 -- Pentarrol
Cl. 1
N. o 431:452 - Syller
Classe - N.°
De Untem n Caibide Co r poration. n.o 8 de Ernesto Piva.
•
N.° 398.565 - Emblen.drica Figura
N. o 436.862 -- Nylofane - ClasGeométrica - Cl 43
De Irmos
se ,38 de Manufatura Nícional de Carrieri Ltda.'
Plásticos S, A..- Na classe 28..
'N.0 445.229 - Frotr-Frou Nome civil deferido!
Classe 37 de Varietex S.. A. VaN.° 440.518 .- Assoc iação tImuara.
riedades Texteis.
ma de Campos de .1 .rd5o - Reetterens
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........te: Assoalação Umuarama de Campos
do Jordão - Artigo 169,. a.° 1 do
Código.
Frases de propagandas deferidas:
N.° 386.012 -- Sirvas ... è o
seu Guaraná Champagne Antártica Classe 43 - De Cia. Antarctica Paulista Indúatria B rasileira de Bebidas e
Conexos- - Artigo 121, dr. Código.
N.0 442.361 -• Ibesa .- A marca
nue garante o . proluto - Cl. 7 - De
IBESA - Indústria Brasileira de Embalagens S.A. - Artigo 121 do Código.
Insignias comerciais deferidos:
N.° 403.622 - Figura de 'fantasia
.-- Classes 3 e 38 - De r.a. Ibirapuera Comércio e Indtaia ---- Artigo
n° 114 -do Código.
N» 529.381 - Dorex a- Classes 8
e 40 .- Do= Apai reatos Domésticos
Sociedade Anêmitna - Arogo 114 do
Código• na classe 8 também.
Titulos de estabelecanentos deferidos:
•
N.° 418.737 - São Paulo Cia. Na
clonal de Seguros da Vida -- Casse
ra° 33 do requerente: São Paulo Cia.
Nacional de Seguros de Vazia - Artigo 117 n.° I do Código.
• N.° 421.782 - Feira das Balanças
.- Classe 8 e 40 - D: Ans êrico Gelfe;
..- Artigo - 117, n.° 1 ca lo Código.
N.° 426.948 ..- Rodofiel - Classe
n.° 33 - De Rodofiel S.A Transportes, Comércio e Rep esentações Artigo 117 n.° I da ''..iódit,o.
'N» 427.235 - Tis:minas - Classe
n.° 33 - De Usiluinas' Siderúrgicaa
de Minas Gerais S.A. - USIMINAS
,-- Artigo 117 n.° 1 do Clócia o.
N.° 444.929 - Insta no Cultural
Americarío Brasileiro - Classe 33 De iLeon Segai' - Artigo -17; n» 1

do Código.

Supetta - Cl. 39
N.° 242.145
- De S.A. Supedaa Grande Fábrica
de Artefatos de Berracha.
N.° 415.481 - Enciclopédia de Arte
Culinária Cl. 32 - De Bestseller
Importadora de Livros S.A.
N.° 437.029 -- Kaldodekana - Cl.
número 43 -• D2 Kaldodeltana Indústria e Comércio ele Cario de Cana Limitada.
N.° 443.299 - Trcrnembé - Cl. 46.
- De Fábrica de Velas Marpol Ltda.
Frase de Propaganda indeferida:
N.° 444.607
Seu talão vale um
Televisão - Cl. 8 -- Ikraldo Mota.
• Titulo de Estabalec
to indeferido:
N.° 402.698 - • Entrepesto Carioca
- Cl. 41 - De Spetseri, Nichioka
& Cia. Ltda.
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N.°. 627.365 - E. Mosele S.A.]
Triocitot térmo n.° 327.181 - AnoteEstabelecimentos Vinícolas Indústrias e
Se a transferência.

Mead Johnson Endochimica Indústria
Farmacêutica S.A. - Pede para ser
anotada na marca Confer n..° 288.689
a alteração do nome .da tItular. • Anote-se a alteração de nome.
Exigências:
Philco Radio e Televisão S.A. No pedido de averbação de contrato
da marca 130.551 - Martenho a exigência.
Bukh Sabroe Motores Diesel e Refrigeração Ltda. - Na transferência
da marca 272.679. C mpra •a exigência.
Manufacture des Montras Universal
Perret Freres S.A. (Universal Watch
Factory Perret Brod-tara Ltd.) - Na
alteração de nome da me rr.. 206.631.
Cumpra a exigancia.
Indústria e Camércio de Café Ira• Transferência e alte_ração de nOme puan Ltda. - Na transterência do rede titular de processos:
gistro 237.975. -- Cump ra a exigên•
Kibon S.A. (Indústrias Alimenti- cia.
rimo n.° 437.297 -- José Cargueidas) - Pede para ;•er anotada na
marca Ki-Suco, número 283.470, a al- ra Garcia - Mantenho à -exigência.
N.° 447.505 Cia. de Terras
teração do nome da titular. - AnoteOeste Brasileiro Terreaste S.A. se a alteração do nome
Conderninio do Edifício Piraguê - Cumpra a • exigência. -- Prossiga-se
Transferência para seu necne do título: de acordo cem o parecer da Seção.
N.° 447.837 - Provepa Cia. PauEdifício Piraguè n° 158.26...- Anolista de Promoçõris -e Ven 'as Aprete-se a transferancia.
sente procuração. ^- Prorsiga-se • de
Columbia Steel Tank Company - acôrdo com a Sação.
Organizada com as leis do Estado de
Ns. 435.729 435.73d - Agência
Deleware Transferèn, Ia para seu
nome cian marca: Cclurrib;a, número Anglo Americana Residencial Ltda.-238.177. - Anote-se a tr insferaaa.a. Cumpra as exigéocias, ;irando sem
efeito os despachos de ai-quivamento.
Burnett Extract Co. Inc
N.0 .1280.018 -• Lanifício Leslie Soferência para sCil tIOVP da marca: ciedade Anônima - Cumnra a exigênBurnett's n.° 245.309. -- Anote-se a cia.
transferência.
N.° 623.268 - Reacr• S.A. IndúsLes Laboratoires Rowsell - Trans- trias Químicas - Ctrnpre a. exigênferência para seu atole da marca: cia.

.

N.° 444.968 - Rapido Maclureira
a- Classe 33 - De E. A. Teixeira
.-- Artigo 117 n» 1 do Código:
N.° 445.7E46 - Candominio do
Edifício Panorama -- CI. 3? - Do
requerente: Jerachiniel Frajzinger. Artigo 117, n.° 1 do Código.
\-N.° 445.777 - Aplicadora Yernanja
- Classe 33 - Da A nqe.a Sabiola
D'Alessio - Artigo 117, a.° 1 do
Código.

•

CERTIDÃO NEGATIVA
IMPOSTO DE RENDA
E SEUS ADICIONAIS

Nomes comerciais defa.ralos:
• N.° 318.035 -- Cia. Comercial
Viana Leal - De Cia. Comercial
Viena Leal -• Artgo 109, a.° 3 do
Código..
•
' N.° 426.350 ,- Wellin Produtos de
Beneza -Ltda. L:- De Wellin Produtos
de Beleza Ltda. .- Artiao n.° 109.
ii.! 3 do Código.

Titulos de Estabelecimentos deferidos:
N.° 415.993 - Clinica Santa Lúcia
Saúde
a., Cl. 33 - De Casa de 1 do
Santa Ldeia - -Artigo 117. n.°
Código.
N» 415.994 --; Centro IVIédigo San. de
ta Lúcia .- Cl.- 33 - De Casa
Saúde Santa Lúcia S.A. - L.• Artigo
. n° 117, n.° 1 do Cóc"go.„
N' 533.912 -- Riste Máquitas e
Eauiparaen tos para Escritório - qs.
números 17 e 33 --: De Rubens Setubal - Artigo n. 0 117, a.° 1 do
Código, para o gênero de negócio de
vendas e consertos_ de maquinas e
'vila:imantas para escriiôrlo.
Marcas indeferidas:
N.'
406.325 - Fastrelense ,-• Cl.
número 41 - Da Comeeeial lotralessee
. Limitada.

•

PREÇO: CR$ 12,00
Mun.
me.

a

Comércio --- Pdesce esclarer.mentos.
N.° 632:324
Iadastrias Qui:Dica*
Anhenabi S.
Cumpra a exigência.
Ns. 632.423 -• 632.424 Compagnie Belga des Prodcits Odol Sociedade
Anônima - Cumpra a exigência.
DIVERS2S
ABDON - Fernandes Carvalho
Na transferência no têrmo número
447.420
Nada há ue deferir em
face do 'despacho de fôlhas. •
•
Têrrnos; ,
1\1° 420.405 -- Impressos Comerciais
Impresso Limitada - Arquive-se.
N' 422.812 - 1-larga - Ilidústrias
Quimicas Sociedade Anónima - Aguarde-se.
N" 443.826 -, Dona Associados
Propaganda Limitada -, Prossiga-se
incluindo-se as Casses 41, 42 e 43 Titulo.
N° 456.251 - Casa Gabara Sedas
Sociedade Anónima
Arquive-se.
-1\1 0 447.836
Cisebrasa Cinematográfica Brasileira Sociedade Anônima
- Prossiga-se substituindo-se a cias- -se 32 pela 8.
IN' 447.875 - Atlanta Distribuidora
e Importadora de Livros Limitada -Prossiga-se também na classe 33 Insignia.
N" 626.008 -- Indústrias Químicas
Anhembi Sociedade Anônima .Aguarde-se.
N° 631.941 .-- Companhla Cervejaria' Lusitania - .Aguarde-se o prazo.
,N° 628.626
Companhia Melhora.,
mentos de São Paulo Indústrias de
Papel - Aguarde-se.
Ns . 628.625 - 628.624 - 628.623
-; 628.622 - Companhia Melhoramentos de São Paulo Indústrias de Papel
-- Aguarde-se os prazos.
PRORROGAÇÃO DE REGISTROS
N° 624.721 -- Movex - Classe 8
- De AGFA -• Antiengsel/schaft
Prorrogue-se o registro.
•
N" 624.834 - Arnbes1dina Classe 3 - De Instituto Soro-Hormoterápico Nacional Sociedade Anónima Ison
-- Prorrogue-se o registro retificandose, a data para 31 de agósto de -1954.
N° 627.183
Regel - Classe 11
- De Lojas Regal Louças Limitada
- Prorrogue-se o registro com exclusão de Aldravas- de Portas.
" N° 627.467 - Dracron
Classe 24
De E. I. du Pont de Memours
And , Company , .- Prorrogue-se o regia-.

tro.

-CERTIDÃO NEGATIVA PARA VISAR PASSAPORTES
PREÇO: CR$ 12,00
A VENDA:
'keçÃo de Vendas: Av. ROdrigues AIves,
Aguda I: Ministério da Fazenda
Meneie-se a pedidOs pelo Serviço de , Reembensor:.Posia/
.1.

-

-

N° 627.669
Fotoptica - Classe
- De FotoptiCa Sociedade Anônima
- Prorrogue-se p registro.
1\1 9 627.670 -- Belisco
Classe 41 •
- De Dias Martins Sociedade Anônima Mercantil e Industrial Prorrogue-se o registro.
NI 628.480 - Bororós .- Classe 44
Anônima -. De SuperdieCkSociedade
.
Charutos e Cigarrilhos - Prorroguese o registre.'
N° 628.532 - Arden - Classe 48 .
De ,Elizabeth Ardeu Sales Corporation - Prorrogue-se o registro.
a.
N° 628.640 - Branylon . --- Classe
De Companhia Brasileira Rhocialeta, Fábricade Raion - Prorroguese o registro.
MIO& - Classe lr
N" 629.511
- De Helios Sociedade Anónima Ia-

5
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dústrla e Comércio - Prorrogue-se o
registro.
Angilin 4'4 Classe 3
' N° 629.550
- Laboratório Espelifarma Sociedade
Anônima - Prorrogue-se o registro.
Classe 3
N° 629.558 - Ópera ^
- De A. E. G. Companhia Sul Amee„
rIcana ciè Eletricidade -- Prorrogue-se
o registro.
N" 631.506 ee- O Social Democrata
Orgão do Partido Social DemocrátiCo
.De O Social Demoe-- Classe 32
•
crata - Prorrogue-se o registro.
Matfil -- Classe 28
N° 631.967
- De Sociedade Anônima Indústrias
Remedas P. Matarazeo - Prorroguese o registro. ,
N' 632.377*- Mara -- Classe '17
,-- De Perfumaria Guedes Sobrinho Limitada - Prorrogue-se o registro.
Crinethyl - Classe
l'n1° 632.580
3 De Bersa Sociedade Anônima
Produtos Quimicos Farmacêuticos e
Cosmeticos - Prorrogue-se o registro..
• N° . 520.057 •- Vidrasa.-- Classe 22
- De Fibravid Sociedade Anônima Vibras de Vidro Prorroaue-se o re%listro.
- SINAL DE PROPAGANDA,.
PRORROGADO ' •
Feira dos Vinhos-......
N° .621.303
Classe 42 .-- De Manuel Baeta AntuProrrogue-se o registro..
RetilicaNes nos Despachos de Averbaçào de Contratos de Exploraçã ro Publicados em -2e de março de . 1964
Nos il espachos-de averbação de contratos referentes as marZas PRAM
• Houve tinia troca de , números, dificll
de ser retificado. Para conhecimento
do interessado, façamos ' referencias as
citadas marcas de , números trocados.
Averbações estas de propriedade de
Prato Corpoiation - Estabelecidos nos
Estados g-h:sidos e em favor de Indústria Brasileira de Aço Sociedade Ante.
nima - Estabelecido no Brasil..
N° 214.227 - 11/4,1arca: Frana N° 214.233 - Marca: Fram
Marca: Praia
N° 220.915
Marca: Fram
N° 226,557
Marca: Freto
N° 226.627
N° 239.520 .* Marta: Praia -Averbe-se os contratos de exploração.
Fica retificado o' ntireero da marca
Lee - Publicada ein 24 de março de
1964 cujo contrato de exploração foi
.Esfeito entre Frani CorporaVon
tabelecido nos Estados Ilnieos Am.5rica do Norte é Companh . a BraSlicira de Aço Soceekei, , thilt),,1111él EStilbeleCid0 nu 13-itS:i peai reg :AN.)
número 273.551 - 4Oerh . -st. o contrate .de exptor.a.ao .
Fica ret•fic.ido u..nanwro da marca
Acro:as:e cujo Z. :testo de exploração
publicado ein 17 dl' mim de 1964 '01
- feito entre WIlys NL , tors lc. .Estabelecido nos Esta os LInios da América do Norte e a WillYs Overland do
Brasil 'Sociedade Anddimn Indústria . e
Comercio --, Estabelecido em São Paulo •Brasil,- Para registro número
192.018 - Averbe-se o contrato de
exploração..

• -

' EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
• PRORROGAÇÃO

Africaine de L'Hyperphosphate -Reno
- Prorrogue-se. N.° 420.787 - Inophyline - cl.
3 - de: Jacques Jean Marie Moussalli, Miguel Charles Christian Moussalii, Sabine Claude Marguerite
Moussalli, Madame Moussalli, Nascida Maria Louise Pauline Humber
Biguet - Prorrogue-se.
cl. 36
N.° 423.293 : -. Dandy
- de: José Gruppeter - Prorroguese.

-

N.° 437.266 - Clarex - cl.
- de Química Industrial Medicinalis
S. A. - Prorrogue-se.
N .° 441.909 - Oriente
cl. 36
- de: Irmãos kairalla •Ltda. Prorrogue-se.
N.° 487.162 - Paratodos - classe 41 - Café Paratodos Ltda.
Prorrogue-se...
N.° 545.860 - Josmar - cl. 8
e-- .de Josmar Discos Ltda.- Pror-_
rogue-se.
ci.
N.° 560.660 - Microlicida
3 - de: Laboratórios Moura Brasil
- Orlando Rangel S. A. -- Prorrogue-se.
cl. 36
N.° 585.504 - -Cybele
Saiani, Vitaliano es Cia. Prorrogue-se.
N.° 586.429 --- Cuprostenil cl.
3 - de: ePtroquimica Indústria e
Comércio Ltda. - Prorrogue-se.
N.° 601.570 - SW.13 ,- Cobre
a Terra - Cl. 1 - de: The Sherwin
Williams Company - Prorrogue-se,
retificando-se a data para 6 de março de 1954, e com averbação de con'trato a favor 'de Sherwin Williams do
Brasil S. A. Tintas e Vernizes.
N.° 602.850 - Calmoverina - ci.'
3 •--.• de: Célia Magalhães de Matos
Carvalho - Prorrogue-se.
•
N.° 616.910 - Hemofluidina cl, 3 - de: Almeida Cardoso 8e Cie,
Ltda. - Prorrogue-se,
N.°623.682 -. Confortável - ci.
de: Alves. Michalski tis Cia.
39
Ltda.
Prorrogue-se,
.
•
N.° 623.970 - Pasta Universal cl, 17 -- de; Villasboas S. A. Indústria de Papel - Prorrogue-se.
N.° 624.826 - Nice - cl. 38 de: Villasboes S. A. Indústria de
Papel - Prorrogue-se, o registro.
N.° 624.827 - Roma - cl.: 38
- Villasboas S._ A. Indústrias de
Papel' -- Prorrogue-se.
N.0 626.242 -- .Perfex cl. 47
- • de: Lubrificantes Perfez -Ltda.
-. Prorrogue-se.
• N.° 626.781 - Paris - cl. 38
- de; Villasboas S. A. Indústrias
de Papel - Prorrogue-se.
N.°' 628.224 --Motoram ci.
21 - de: Raymundo Alcantaill de
Jesus - Prorrogue-sé o registro.
N.° 628.556 - Sólida'- ci. 38
- de: Sociedade Livros Ltda. Prorrogue-se.
N.° 628.619 - Pergaluz - cl.
38 -• de: Cia: Melhoramentos de
São Paulo Indústrias de Papel
Prorrogue-se.
N.° 629.368 - Orchiclea. - classe: 41 - de Indústrias de Chocolates• Lacta S. A. - Prorrogue-se o
registro,
•
TITULO DE ESTABELECIMENTO
PRORROGADO

Rio, 3 de abril de 1964
Prorrogação de Registros
Termos:
N.° 317.838 - Papelaria São BenN.° 420.226 - Hyperpotessique to - clases 17 e 38 - de: Ladisleu
Prorrogue-se
d . 2 -. dei Gotripeemie Nord Pollak Cia. Ltda.
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nas clases 17 e 38, pagando o exce- que possui o feitio de calota Ou sudente
perfície ..curva cuja borda-acompanha
a curvatura do 'canto -ciá janela, e a
borda- inferior' reta em prolongamento à base do ccirpo. central, tendo ainNOTICIÁRIO
da 'a borda curva, situada no .plano
que faceia o plano' do vidro da jaOPOSIÇÕES '
nela e de owle se projeta paralelaEmpresa •Jorna/S. tica Asapress S. rneine ao mesmo, uma borda ou beiA. - Oposição ao ternao 616.436 rada que se destina a encaixar entre
a canaleta superior de vidrá e o cormarca J. B. -- classe 32.
• Escobar S. A. Indústria e Comér- po do veiculo ou porta (To mesmo;
cio -- oposição ao termo 616.688 - pe!o fato do corpo da calha ter, na
marca: Seasa
outra extremidade um prolongai:isento
cl. 8.'
'Escobar S. A. Indústria e Comér- ou suporte metálico semelhante, tamcio,- oposição ao termo 616.680 - bém dotado de alças de encaixe e que
acompanha' a curvatura dO canto opôsmarca - Aesa
ci. 6.
Imobiliária. • São Pedro S. A. - to da janela também dotado de , projeção plana de encaixes entre a caoposição ao termo 614.150'- '- título naleta e o corpo do veicule, pos:tain-de estabelecimento - Marabá. São
do ainda, elemento. mecânico convegedro - cl. 33.
niente de fixação tal como parafuso,
°fase Orgapização Financeira Adou seneeiltante, para preenzão' dessa
ministradora S. A. - oposição- ao extremidade na canaleta stmerin,
nome civil Segurança Sociedade Ci- janela. Total 2 pontos. vil de Empreendimentos' Sociais Li-.
Rio, 3,4.1964.
mitada - termo 616.177.
Assinei ' eencerrei 29 laudas do 'ex:
Auto Drive S. A. Irriportação e
Comércio
oposição ao termo' n.0 pediente "deste Departamento.
615.236 - marca; Driver
cl. 21. Nilton Alvini Xavier - Diretor do
Indústrias José Kalil S. A. - -S.. Documentação.
oposição -ao termo 615.383'- mar.ca: Jota - el. 24.
'Casa Falchi S. A. Indústrias e CoPrivilégio 119'
me'rcio - oposição ao termo 615.31$
Invençãr
- ci. 41 - de: Bebia.
• - Sociedade Técnica de Materiais
Têrmo 112.209 - 3 de abril de 195)
Sotaina S. A. - -oposição ao termo
Requerente: Eduardo Dorlass, Al615.173 - marca; Socema - cl.
brecht, Aloysius e Osvaldo Maluhy 16.
São Paulo *- Titulo: Nb° tipo de
Vemag S. A. Veículos e Máqui- aparelho para retificar e afiar grafi.
nas Agrícolas - oposição, ao termo cas e de serraria. - Modelo de Uti612.222 - título: Dekauto Paraná lidade,
1 - Novo tipo de aparelho para.
- classes 1.1, 21, 33,
Shell Brasil S. A: Petróleo - retificar e afiar facas gráficas e de
oposição ao termo 617.424 - mar- serraria. Carel c+.-rizado por ter uns
-motor elétrico com retido que se des.ca: - Shell Brasil.
liza sôbre a faca em _trabalho; motor
Produto; Rocha Químicos e Par- aquele montado em posieão vertical
maceuticos S. A. - oposição ao ter- em uns suporte com lispositivo de
mo: 613.624 - marca - Manganel regulagem de sua altura, de modo que
o desbaste verificado na faca Poae
- cl. 2,
Produtos Roche Químicos e Far- ser rigorosamente controlado.
macêuticos S. A - oposição ao termo 613.133 . - marca
Quicksolv.
Cia. Swift do Brasil - oposição
Termo 112.216 - 3 de abril de 1953
ao termo 616.857 --- marca - Rio
- Requerente: Miguel de Sousa Grande do Sul.
São Paulo - Título: Nôvo tipo de
Cia.. Cestari Indústria de Óleos sorveteira elétrira - Modelo de Utt- •
Vegetais - oposição a marca -- Si- lidade.
nhá - termo 612.442 - cl. 41.
1 - NO° tipo de sorveteira elétriTermo n.° 140.126 - Dep. em ca, caracterizada por ter çiois copos,
21 de maio de 1962 --S. Paulo, - um dentro do outro, espaciados de
Patente de modelo de 'utilidade' - modo a comportar uma boa porção
Título: Calha da proteção aplicável de gelo ou mistura refrigerante entre
a janelas de veículos - Requerente: eles, para assine congelar os materiais
Abraham Salomon Politanski e Feiez colocados no copo menor, interno.
Sabe.
. 1.° -- "Calha de Proteção aplicáTérrno 117.289 - 11 de dezembro
vel a janelas de veículos", constituída por um corpo central transparen- de 1959- Requerente: Manuel.Perez
te .ou transhicido, preferivelmente Rodrigtiez - Não Paulo - Titulo:
tipo de torneira plectro-automáplástica - capaz de absorver luz, em Nôvo- Modelo
de Utilidade.
cfires variadas e comprimento ade- tica
1 - Nôvo tipo de torneira electorquado, suficientemente largo' e es- automática, caracterizada por ter uma
pesso caracterizado por, ter base re- peça móvel interna, conjugada num-a
ta e a' borde oposta em curva acom- alavanca externa dotada de movimêtspanhando a curvatura superior das to scendente para abrir e descendenjanelas e tendo a -borda interna supe- te para fechar, o qeu permite dar
rior chanfrada de -modo a facear e contacto elétrico que atinge a 'água
tangençjar o plano configurado pelo ao passar pelos orifícios cônicos.
'
vidro da janela, ficando ainda ligei-^
ramente obliquo em relação a asse _Têrmo 117.020 - 14 de novembro
mesmo plano, obliquidade no sentido t1,-, 1959 - Requerente: Juvenal AnSão Paulo superior einferior e para fora da ja- tônio de Almeida
Nôvo tipe-de ratoeira coletiva,
nela; pelo fato do corpo central possuir numa de suas extremidades um - Modêlo de Utilidade.
suporte metálico onde se encaixa, em
1 - Nôvo tipo de ratoeira coletiva,
duas alças dobradas para dentro e caracterizado pelo fato de ser 'a ar.
/

Dl .Ri0 OFICIAL

1102 .Quarta-feira 8

madilha. disposta do lado interno, de
um retângulo que fica no mesmo
plano da boca circular, formando uma
guilhotina.
TERMO N.° 87.813"
Depositada em 9 de julho de 1956
Requere rile Dante Scaromelli ( São
Paulo).
Título; Compressor para encher
pneumáticos da - trator, caminhões,
automóvei s e veículos motorizados,
1.°) "Compressor para encher pneumáticos de tr-tor, caminhões. uutomóvais e veículos motorizados.',_ constituído de um convenciorlal compressor
a caracterizado por o cabeçote do compressor ser dotado internamente de um
tuclio de válvula, tucho este constituído de um segmento cilíndrico com uni
furo na parede do fundo; assantando.se sedara este furo, t e m uma e sf e ra a .
qual é comprimida contra o furo por.
ação do uma mola helidida; sôbre
este cobeçote se ajusta 1, corpo ia válvula o qual comprime a mola helicóide
contra o furo; a extremidade superior
do Corpo da válvula é provida ie Uma
tomada de ar, à qual se con-cts uma
mangueira; o cilindro ainda provido
de um filtre de ar Para admissão dentro da cárnara; e ainda por a eixo da
m nivela da comando do Compressor
ter extremidade 4L12 se projeta_ para
fora do basamen:o a no qual se ajusta
por meio da um p:no cônico, uma luva
ou tticho de tomada o qual é doudo de
uma mola convenientemente fix • r :u por
parafuso, sendo que êste tucho ou luva
te tomada se destina a conattai-sa no
ei5o da tomada fe fOrça do tretor, é
quando o comprassdr d eve ser acionado por ,caminhão ou ' automóvel, retira-se o tucho ou luva de tomada subaCuindo-se por uma polia que por sua
vez sa. ajusta na polia do ventilador
de ar do caminhão oui outomóvel.
TERMO N.° 91.909
17 de janeiro de 1957
Privilégio de invenção pera "Aparelho para investigações de formaçO 2.8
terrestres",
Schlumberger Wall Surveying Corporation — Estados Unírbas da América.
1.°) Um aparelho coletor de amostras de fluído caracterizado por consis-

tir de: um suporte apropriado para ser
passado através um furo da sonda atí
o nível de uma formação terrestre seleC:onada; um dispositivo de .coplameato com e parede.-montado sôbre o
dito suporte p:ra deslocamento entre
uni a posição retraída o uma posição
disteraida em acoplamento cem a P a
e conten--redlatufosn
do uma, perto pana admissão da
canostra; tone instalação : ou sistema:
hIdruáliro encerrando um atirador
acionado por pressão mecán.c :une nte
acoplado ao diZo suporte e ao tliro
positivo de acoplamento com a parede 1
e um propulsor hidráull2o fluidamente
acoplado ao dito curador acionacla por
pressão p:ra seletivamente etlirlelatat a.
pressão de fluído sCibro o mesmo; dispositivo . determinando um conduto receptor de amostra apropriado para ser
fluidamente acopl:do á formaçila Urrcstre selcionada através a dita pare
da . admissão • da amostra; um per. de i
transdutcres de pressão expostos às
pe-essões hidráulicas no dito sist una ,ou
instal-ção h:drául:ca e no conquro .receptor de amostra' r,spectivamente
para derivar efeitos de controle representandocada uma daS supra diles
pressões hidráulicas; e dispoeitivos ,in-!
d:cadores para derivl-r indicações simultâneas dos ditos efeitos de centrõle,

TÉRMO N.° 99.744
13 da janeiro 'de 1958
Requerente; Klaus Dyckerhiff
A'emanha.
Título; Processo pata a fabricação
de cime,nto.
.
Privilegio de Invenção
Processo para fabricar um elinquer
de cimento pobre em fundente e rico
em silicato tricálcicC, " ruja mistura de
matérias-primas, finamente tritur..da,
consiste essencialmente de um componente de cal e de um componente
de ácido silicico, caracteriz2do pelo
fato da que, ao preparar a mistura de
matér:as-pturias, se adiciona à cal
pobre em fundente ou marga uma
quantidade tão grande de ácido-silícico
em forma da quartzo com um tamanho
de Partículas inferior e 30 u. que se
forme -para a mistura de matérias" primas um módii)o de silicato superior

a 6.
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TERMO 110.758
27 de Mala . de 1959

Requerente: Ab Alvenius Industriar
Sucia,,
Titulo: - Junta para Ligação ,da
Duas Partes — Privilégio de Invenção.
1, 0 — Uma junta para ligar duas
partes que São pre.Lerivelmente as
partes de extremidade de um conjunto de junta para tubos nos quais
a junção é efetuada, compreendendo dito conjunto de junta um número cie / partes interligadas por clobrad.ças que ficam dispostas anularmente para abraçar as extremidac:es,
de tubo que se enfrentam juntadas
por ditas partes, e pelo menos um
traço que f.ca articuladamente montado numa das ditas .partes e no qual
uma alavanca de prender fica articuladamente montada, dita alavanca
sendo provida adjacente ao seu ponto
de montagem de uma parte que se
projeta que é adaptada, na junção,
para - engatar numa reintrância na
outra das ditas partes, caracterizada
pelo fato que a alavanca de prender
fica providade meios de lingueta que
são constituídas por uma projeção
que fica localizada adjacente ao ponto de montnem da alavanca de
prender e lateralmente para com a
parte que se projeta do mesmo, e que
fica adaptada para cooperar com a
parte da outra parte tendo uma reintrância na mesma: — Total de 9
pontos_.

TERMO 109.515

TERMO DE PATD.NTE n. o 110.856
2 de, junho de 1959
Roker Sajulaz
SuRa.
Titulo: "Submersível".
- Privilégio de Invenção.
1 9 — ,Submersivel provido de um
casco que _ontem um habitáculo
equipado com . meios de manobra,
permitindo comandar sua imersão e
sua reaseenção . à superfície ,do nivel
de á.gua, caracterizado peio fato de
estar premido de um dispositivo de
segurança que limita a profundidade
de imersão e estabelece comunicação
entre o 'casco e um aparelho situado acima do nível da água. — Seguem-se os pontos de 2 a 36.
-TERMO 110.956
.29 de novembro de 1962
Requerente: Ne:ry Martins — Paraná.
Núvo tipo de
' Aquecedor
Elétrico de Agua — . Modelo de Utilidade.
1 0 — Nm novo Tipo de Aquecedor
Métrico, de Agua, que consta de um
cabo atarrachado em uma resistência, ambos compostos, em quasi ttida a sua totalidade de louça, que é
material altamente infenso à avaria;
em condições normais; de forma que
havendo avaria no sistema condutor
de eletricidade de uma dessas peças,
para que o aquecedor fique novamente em condições de func:onar,
bastará que o seu possuidor separe
as duas peças, desatarrachando-as, e
tropas a peças avariada em um revendedor por baixo preço, de forma
que a peça variada seja, em quasi
a totalidade, aproveitada por seu fabricante, para a compoSição de uma
nova peça. — Total de 4 pontos.

2 de abril de 1959
Requerente: pichtel & Sachs Aktiengeselischaft — Alemanha.
Titulo: Acionamento pela manivela de Pedais para Motores de Bicicletas (Motores Moped) — Privilégio
de Invenção.
1 9 — Acionamento -p4e1a manivela
dos pedais, em que a manivela dos
pedais, a engrenagem e o acionameni to pelo motor se acham reunidos em
uma caixa comum, caracterizado pelo fato de que o eixo de manivela
dos pedais pode ser ligado, independentemente do acionamento pelo motor, com o eixo de manivela princi, pal.
Total de 3 pontos. .

ARQUIVOS DO

TERMO 111.003

9 de Junho de 1959
Requerente: David José Amar —
Estado da Guanabara.
Titulo: letivo Estrado para Refrigerador e Outros. — Modelo de Utilidade
1 9 — NU° estrado para refrigerador e outros caracterizado por ser
constituído por quatro cantoneiras de
madeira, rue são armadas, por encaixe, mediante quatro pares de longarinas de ferro, que funcionam à
maneira de teleacéplo, sendo a chapa interna perfurada uma só vez e,
a externa, com diversas perfurações.
— Total de 3 pontos.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
E NEGtiCIOS INTERIORES
Repositório de doutrina, decisões adnurustrauvas,
pareceres, acórdaos dos tribunais judiciar:os, ieg+sla-

1

ção, acompanhado de índices analitico e alfabético.
Publicação trimestral.

• ti.° 86— JUNHO — 1963

Preço: Cr$ 300,00
A VENDA :
Na Guanabara
Seção de Vindas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agéncia I: Ministério da Fazenda
Atende-ft a pedidos neles Serviço de . Reembalso Postal
Em Brasília

•

te

Na sede do D . I . N.
Touring Club do Brasil: 39 pavimento da
Estação Rodoviária ,
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MARCAS DEPOSITADASÍ

1

Publleao feita de acordo co*s o art. 130 do C6dizo da, Propriedade lachistrial. Da data dá pul.d94a0.0 oomegara. a
correr a prazo de 60 dias para o deferimento,do pedido. ljarante case pias° 32,:Odavão aps:e4tai suas oPoeictlet .po Departamento
Draelosaal da Propziodade I.ndustrial aqueles que se jularem prejudicados com a onacessão do *teatro tnactido
Tenno n.° 619.790, de 3-12-63
Dolsnitas indústria Metalúrgica Ltda.
Sa'o Paulo

DOLMITAS
Ind. Brasileira
Classe 11
Alicates cortantes, alavancas, brocas,
bules, .baixelas, bacias, canecas, colheres, caçarolas, chaleiras, caldeirões, expumadeiras, lacas, garfos e panelas
Termo n.o 619.794 de 3.12-63
Indústria e Comércio de Calçados "Bibico" Ltda.
São Paulo

BIBICO
'Ind. Brasileià
Classe 36
Calçados para homens, senhoras e
crianças
Termo n.° 619.742, de •3-12-63
José Camargo de Almeida
S5() Paulo

BRASMART

Ind., Brasileira

Termo n.° 619.748, de 3-12-63
I3ar e Café Bucarest Ltda.
São Paulo

BECAREST
• Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos '"
Termo n.° 619.749, de 3-12-6J,
Cabral 6 Altafin Ltda.
São Paulo
LOJAS MANTEL

Classe 36
Titulo
Termo n.° 619.750, de 3-12-63
10.
Lanches Cisne Azul Ltda.
São Paulo

CISNE AZIJI
Ind. Brasileira
Classe ' 50,
Impressos Termo n.° 619.751, i 3-12-63
Livraria e Edit6ra "Siara" Ltda.
São Paulo

tórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dis-

pensas, divisões, divans, discotecas de

madeira, espreguiçadeirasl guarda-rout PALMARES
ipaa, estantes, mesas, mesinha', meaiInhas para rádio e televisão, mesinha
lIndústria
para máquinas de escrever, móveis pa.
levisão, molduras para quadros portaClasse 8
retratos, poltronas, poltronall-camas,
Para distinguir: Discos gravados
prateleirps, porta-chapéus, sois,
sofás/camas. travesseiros a
Termo n.o 619.762, de 3-12-63
vitrines
Comercial Agro-Pecuária Jardim S. A.
Termo ' n. , 619.756, de 3-12-63

, "Thelrna" Anunciadora Ltda..
.
São Paulo
. THELYÁ

[Ind. Brasileira
Classe
Anúncios

Termo ti.' 619.757, de 3-12-63
João Perrone
•
y N: S. DE LOURD1
Indústria Braeilelra

Classe 46
Para distinguir: Velas de cera em gerai
Termo n.o 619.758, de 3-12-63
Geronimo Alpista Gomes
São Paulo

Classe 41
Sal
SIARA
Ind. Brasileira
Termo n.° 619.743, de 3-12-63
Bar e Restaurante do Bonfim Ltda,
Classe 32
São Paulo
Para distinguir: Albuns, almanaques.
anuários, boletins, catálogos, jornais.
B011/Flif
livros, peças .teatrasi e c.nematogrV,icas,
-Ind. Brasileira
rDEPORTIVO_
porg ramas de rádin e televisão, publiClasse 50
cações e revistas
Impressos
Termon.° 619.752, de 3-12-63
Classe 32
Termo n.9 619.749, de 3-12-63
Transportadora "Quatro" Ltda.
Para distinguir: Um jornal editado nesta
Cia. Ltda.
Milton •Giannelli
- ' São Paulo
Capital especializado em assuntos esSão Paulo
portivos
P ,QUATRO
, Ind. Brasileira
Termo n.9 619.759, de 3-12-63
, CONFUSIO
Hirofumi Ikesaki
Classe
33
Ind. Brasileira
São Paulo
Transporte de mercadorias
Classe 42
'Termo n.o 619.753. de 3-12-63
1.
g
Aguardente de cana
Panificadora Duas -Pátria ' Ltda.
Sio Paulo
Termo n. o 619.795, de 3-12-63.
Classe 46
Lanches "Sobral" Ltda.
Alvejantes, amidos, anil, água de lava.
DUAS PÁTRIA
São Paulo
ind. Brasileira
deira, água sanitária. cera para soalhos.
SOBRAL
detergentes, esponja de aço. fósforos,
•
Classe
50
11xlvia, lã de aço, pomadas para CalInd. Brasileira'
• Impressos
çados, palha de aço, preparados para
Classe 50
polir e limpar madeiras, vidros, metais
Termo n.° 619.754, de 3.12-63
Impressos
Minim6vel Indústria e Comércio de e o6jetos, panos para polir e para umpesa, panos
panos de esmeril e material abraMóveis Limitada
Termo n° -619.746, de 3-12-63
sivo
empregado
na limpeza de ine48, e
São
Paulo
Ioão
Roberto
Cardoso.
P.
objetos, sabões em geral e saponaceoa,
- São Paulo
MINIMCNTEI:
velas e velas a base de estearias,
Ind. Brasileira
CINEMATOGRÁFICA
sabões em pó, ta floeos, esponjas de
Classe 40
limpeza
1. POLCVON
Para distinguir: Móveis em geral, de
Termo a.° 619.760, de 3-12-63
Classe 32
metal, vidro, de aço ou madeira. esto- Lu p en Indústria Metalúrgica Ltda.
fados
ou
não,
inclusive
móveis
para
asTitulo
São Paulo
crit6rio. Armários. armaários para ha.
Termo n.° 619.747, de 3-12-63
das, acolchoados para móveis, bancos,
"Transpedra" Tijolos e Areia" Benetel nheiros e para roupa. usadas, almota• L II P E
Ltda.
balcões, banquetas, bandejas, domiciliaSão Paulo
res, berços, biorabos,,xadeiras, carrinhos (Indústria Brasile:Jau',

r

_

TRANSPEDRA

Ind. Brasileira
" Classe 16
Argikas em bruto

-

Tendo a.' 619.761, de 3-12-63
Discos Palmares Ltda.
São Paulo

Mato Grosso

ro.U

DI

ui

Classe 19
Para distinguir: Aves, ovos, animais
vivos, caprinos, bovinos, suinos, equinos e galináceos
Termo n.° 619.763, de 3-12-63
Sinodo Riograndense
Rio Grande do Sul
flOREJA EM NOSSOS DIAS

Classe 32
Para d.stinguir: Almanaques, agendo,
anuários, albuns impressos, boletins, catálogos, edições impressas, folhetos, ¡ornais, livros, ublicações, revistas, orgãos
de publicidade em geral, programas ra.
d ofonicos e rádio-televIsionados, eças

teatrais e cinematográficas, programas
circenses
Termo n. 619.764. de 3-12-63
The Upjohn Company
Estados Unidos da América

TOLINASE
Classe 3
Agente anti-diabético
Termo n.9. 619.765, de 3-12-63
Olin Mathieson Chern1cal Corporation
Estados Unidos da América

OMAFLORA
Classe 2
Agente usado na agricultura como rem
guiador de crescimento
Termo n.° .619.766, de 3-12-63
_Pullman Incorporoted
Estados Unidos da América

HYDROFRAME
Classe 21
Vefooloe de carga ferroviários e estrow
turas em velculos de carga ferroviários
Térrno n.° 619.767, de 3-12-63
Pullinan Incorporoted
listados Unidos da "América

PROTECTOPRAMS
para chá e café, conjuntos para dormitórios. conjuntos para sala de jantar e 'sala de visitas, conjuntos para
Classe 21
,Classe 8
terraços, lardiin r ' e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e co. Para distinguir: •Fogões elétricos e Veiculos de carga ferroviários e estrie.;
zinha, camas, cabides, cadeiras gira
fogões a gás
'tUfeS eill veículos de carga ferroviário'.
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s` Tétano n.° 619.768, de 3-12-63
Worthington Corporation
, Estados Unidos da América

Termo n.° 619.775, de . 3-12-63
Joaquim Teixeira Fonseca
Guanabara

PRORROGAOSP

SENTRY

, Classe 17 .
Para distinguir maquinas e -instalações
Cl'asse 39 iaorracha, borracha sintética e sumia 'ara escritórios . e desenhos em geral:
Arquivos para correspondencia. almaneos de borracha
fadas para carimbos e para tiutas, abriTermo n.° 619.770, 'de 3-12-63
dores de cartas, 'arquivos. apontadores.
- Kerns Llnitede Corporation berços • para mata-borrão. borrachas.
Estados Unidos da Aiiçria2,
brochas. canetas para desenhos. cortadores de papel. colchetes, carimbadores.
cestos para papéis e correspondência,
classificadores. clips. colad ires canetas,
compassos. cofres. -canelas tinteiros, canetas esferográficas desenhadores, data
dores com minas, descansos para lápis
e canetas, esquadros. 'espátulas, furadoClasse 47
Óleo lubrificante, particularmente óleo res. fusins. fichários, fitas para máquipara laminação para uso na laminaçao nas de escrever, fichas .para arquivos.
maauinas para -screver, calcular, e soa frio de aço
mar. fitas ;ornadas. - máquinas para
Têrmo n.° 619.771. de 3-12-63
grampear. goma arabica. gornadores.
Rede Federal de Armazens Gerais Fer- - escritórios. gis, godets, instrumentos *de
roviários S. A.-- Subsidiário da Rede escrever e de desenhos, lápis lapiseiras.
Ferroviária 'Federal S. A.
Molhadores, mata-borrão, máquinas e
Guanabara
apetrechos para apontar, lápis. mapotecas. metros para escritórios e para
desenhos, papel carbono. perfuradores,
pastas para escritórios: com fechos de
metal. pastas para escritórios, com fechos de metal. porta-tinte:ros. porta.
lápis. porta-canetas. porta-carimbos.
porta-cartas. porta-blocos. penas, prensas. pincéis. prendedores de papéis. peri cavalos. réguas. stencis. separadores
Classe 33
para arquivos, sinetes. tinias para as Insígnia
cravar. tiralinha, tintas para carimbos.
tintas para duplicadores, tintas para imTermo raa 619.772„ de 3-12-63 pressão. tintas para desenhos aparelhos
Mauricio. Nisenbaum
para tirar cópias. pastéis de tintas para
Guanabara .
escrever -

RIBES STRIP

Termo n.° 619.776, de 3-12-63
Comercial Flutnaitâ Ltda.
Santa Catarina

MARACAR 13

Comérciai.
Hurnaitã Ltda.

Nome a:marcial
Térm n.a 619.773, de 3-12-63
Cia. Comércio de Algodão anaobrás
Termo n.° 619.777, de 3-12-63
i
São Paul
Empresa Catarinense de Televisão Ltda.
— "Ecater
Co, _ 4.2t a
Santa Catarina
$ae
i..

Empreia Catwinense
,
de Televisão Ltda. - a ECATEL .
-

Nome comercial
,ri
..,,t).9.
e

4r-.11air
-

Termo n.° 619.778, de 3-12-63
Empresa Cine Avenida Ltda. .
Santa Catarina

Ifishes de ailodro

Travaglia
Industrio Brasileiri

•
Classe 41 Alcachofras; aletria, alho. aspargos
amendoim. ameixas, amêndoas. araruta,
açúcar, alimentos para animais, amido,
arroaa•atuni; aveia, avelãs, zeite. azeitonas, k banha. bacalhau, batas, bali
biacoitos, bombons, bolachas, baunilha'
café em. pó e em grão, lamarão. caneIR
em • pau e em pó, cacau, carnes, chá,
caramelos chocolates, - confeitos, crava
Nome comercial
cereais, cominho, creme de leite, cremes
plimenticios, croquetes, compotas. canTeirno n.° 619.781, de 3-12-63
coalhadas, castanha. ceola, condi.
Organização Sul Brasileira' de Esportes gica,
mentos - para alimentos, colorantes,
e Turismo Ltda.
chouriços, dendê, aõces. dóces de fru.
Santa Catarina
tas, espinafre, essências alimentares. em.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de ta
- Organização Sul Brasileira • mate, farinhas' alimentícias, favas, tecuias, flocos, farelo. fermentos teaão,
de Esportes ' e Turismo Lida
figos, frios, frutas secas. naturais e criatalizadas. glicose, goma de mascar. que.
Nome comercial
duras. grânulos, grão de bico geladruL
goiabada. geléias, herva loca - herva
Têm °n.9 619.782, de 3-12-63
maie. hortaliças, lagostas anguas, leite,
Pdsto de Serviços Armação Ltda.
candensado., leite em pó, legumes em
Santa Catarina
conserva, lentilhas, linguiça, 'ouro: mas_
sas alimentícias, , mariscos. alanceio,
o ardarina. marmelada. macarrão. mas.
sa de tomate, mel e melado, mate. mas.
5 para mingaus, molhos. moluscos,
Mostarda, mortadela; nós moscada noz. 3 óleos comestiveis. ostras. ovai;
oae.s. Patos. pralinés. pimenta, pós parai
pudins. pickles, peixes, presuhtosa pa.
Têrmo ra° 619.783, de 3-12-63
Togrirnpa Ltda. - Indústria e Comércio tês, petit-pois, pastilhas. pizzas ptrizrts;
queijos, rações balanceadas para ant.
Santa Catarina
mais, requeijões.- sal, sagu.
salsichas. sanes. sopas euT.OGRIMPA LTDA sanduiches,
latadas, sorvetes, sucos de tomate e ãe
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhaIndústria e Comercio rim.' tremoços, tortas. tortas pata alimento de animaia e aves, torrões, tonai/
•
cinhca vinagre
— Nome comercial
Termo n.° 619.788, de 3-12-63
Terino n'.0 619.784, de 3-12-63
Senpro Ltda.
Pecarmo Ltda.
Paraná.
Paraná

Ferracieni
Pinheiros Ltda..

Posto-de Serviços
- Armação Ltda.

ecarrno
.

Classe 4
Madeiras em bruto ou parcialmente
- preparadas
Têrmo n.° 19.785. de 3-12-63
Satyro V. Soares •
Santa Catarina

•

Indústria Srasileir
Classe 4b
Sabão comum • e détergentes
Têrmo na 619,790, de .3-12-63
.
crjsé Nasaré Machado
Guanabara

Indústria Brasileira
Casse 41
Fermentos
Tenni° n.° 619.786, de 3-12-63
Maria Minervina Henrique
Santa Catarina

(dê' „Gomes

)

Ernprèsa Cine Avenida Ltda.

ClasSe 2-1
Pio •

Termo n.° 619.787, de 3-12-63
Cerealista Travaglia Ltda.
Paraná

Termo n.° 619.780, de 3-12-63
Ferragem Pinheiros Ltda.
Santa Catarina

SOLPRENE

4) 4* '
0 4.5'S- •
4
-

Fábrica de Ladrilhos
Nome comercial

Temo á.° 619.769,. de 3-12-63
Phillips Petroleum Company
Estados Unidos-da Améric

RY

Termo n.° 619.779, de 3-12-63
Fábrica de Ladrilhos -Blumenau Ltda.
Santa Catarina

Blumenau Ltda.'

Classe 6 Máquinas e instalaçes de refrigeraçâo:
máquinas e instalações de `esfriamento e
condicionamento de r,

•
Classe 32'
. Um fume documentado de longa matragam, contando a história do Estádio
çlo Maracanã. Programa radiofônico e
de teleevisão

Abril de 19f4

- Nome comercial

Classe 41
Café torrado t moldo

Classe b
Artigos de clame

.DIARIC) OFICIAL (Seção

Queila-feira 8
n.° 619.789, de-3-12-63
Sampro Ltda.
Paraná

Termo

E

*

indústria Brasileira

-

Classe 46
Sabão comum e detergentes
Têrmo n.° 619.791, de -312-63
Mineração Indústria Grosse Ltda.
.
Rio de Janeiro

•I'rsno n.° 619.795, de 3-12-63
Indústria de Bebidas "Drink" Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.° 619.801, de 3-12-63
Termo ri.° 619.809, de 3-12-63
Indústria de Bebidas "Orla" Ltcta. Recauchutadora Santa Terezinha Ltda.
Rio de Janeiro
•
Rio de Janeiro

Indústria de Bebidas
Drink Ltda

0,40TRIA,aRA I t E
4

AGUA TONICtilla

-

Termo n•° 619.797, de 3-12-63
Indústria de Bebidas "Drink" Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.°, 619.810, de 3-12-63
O. Oliveira Indústria ô Comércio
Rio de Janeiro
Classe 43
Artigos da classe
Tértno n.° 619.80, de 3-12-63
Indústria de" Bebidas "Drink" Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.° 619.811, de 3-12-63
_Construtóra Pan-Arnerica Ltda.
Paraíba

• TOURO BRANCO
INDUSTRIA BRASJLEIRA
Classe 42
Artigos da classe-

Classe 4
Artigos da classe

,

Termo ri. 619.798, de 3-12-63
Indústria de Bebidas "Drink" Ltda.
Rio de Janeiro

Termo n.° 619.793, de 3-12-63
Indústria de .Bebidas Lykerno Ltda.
Rio de Janeiro

Indústria de Bebidas
Lykerno Ltda.,

0

Termo n. 619:804. de 3-12-63
Indústria e Comércio de Frios Ltda.
Rio de Janeiro

Nome comercial
Termos na. 619.812 e 619.813, de
3-12-63
Construtosa Pan-Asnerica Ltda,
paraíba

itatadeta ecdixica
',INDUSTRIA BRASILEIRA

.°SEIPEH

IVIELO

•

Classe 42
Artigos da classe

Termo n.° 619.799, de 3-12-63
Indústria de Bebidas "Drink" Ltda,
Rio de Janeiro

Classes: 42 e 43
dinal de propaganda

Termo n.° 619.802, de 3-12-63
Termo n.° 619.796, de ,3-12-63
Doces Jati Comércio e Indústria Ltda.
Indústria de Bebidas- "Drink" Ltda.
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

DOCES JATI
Comércio e' Indústria Ltda.
Nome comercial
Termo n.° 619.803, de 3-12-63
Indústria e Comércio de Frios Ltda.
Rio de Janeiro

Indústria e Comerciá
'de Frios Ltdi.
Classe 42
Arttgoe da clame

Classe '43
Artigos da classe

Construtora
' • Pan - América Ltda.

g

Têrtno n.° 619 . 794, de 3-12-63
Indústria de Bebidas Lykerno Ltda.
Rio de Janeiro

Classe 42
Artigos da classe

efft —
indústria Brasileira
Classe I
Artigos da classe

o

Indústria Brasileira

Recauchutadora
Santa Terezinha
Classes: 33 e 39
Titulo de estabelecimento

Nome comercial

Mineração Indústria
Grosse Ltda.

Nome comercial
.
Termo n. 619.792, de 3-12-63
IVIineraçâo Indústria Grosse Ltda.
Rio de raneiro

Abril øe 1954 WS

Iro

NOM e

comercial

Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 619.805, de 3-12-63
Indústria e Comércio de Frios Ltda.
Rio de Janeiro •

Mortadela Fluminense
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 25
Artigos da classe
Classe 16
Artigos da classe

Classe 41
Artigos da classe'
Termo n.° 619 . 806, de 3-12-63
Transportadora Lage Ltda.
Rio de Janeiro

Transportadora
LAGE LTDA.

Termo n.° 619.814, de 3-12-63
A. Caetano 6 Irmão Ltda.
Pernambuco

Nome comercial

níçt\
•;:o'

Termo n.° 619.807, de 3-12-63
Expresso Sul Fluminense Ltda.
Rio de Janeiro

Expresso
Sul Fludnense Ltdà Nome comercial
Termo n.° 619.808, de 3-1243 Frigorifico Três Rios S. A.
Rio de Janeiro
-

•

Classe 40
Artigos da classe

T,érmo a.° 619.815, cje 3 - 12 - ai
Irmão Lieis.
A. Caetano
• Pernambuco

Frigorífico'

Três RioiS.&
Nome camerstal

Inaãstria
Classe 40
Artigoe da deese

41'
-+

110b Guarta-feira 8

Dl F0 OFICIAL

Termo n. 619.816, de 342-63
Raymundo Rodrigues Machado
Pernambuco

mas, camiseiras, colchões. carteiras es•Teimo n.• 619.826, de 3-12-63
colares, criados mudos. cistaleiras, di- Casa u.:s Piacas liszlüstria t CamerciO
Ltda.
vas! estõfamentos:e .dmolacias, guardacasacas, guarda-comidas, guarda-louças,
guarda- roupas, m:sas, .poltronas, sa.
pateiras, prateleiras, travesseiros, sotas,
sofás-camas c toilletes

Llndústria

Tèrmo n.9 619.821, de 3-12-63
Instituto Terapêutico Scil Ltda.
Guanabara

Classe 36
Artigos da classe

'Manchete

Moda Maiaihrã.

Sww
•••• remi.*

1
• •

•ce
• •1I
edMi

Classes: 33 e 36
Titulo de estabelecimento

TRA.
lua Francssco uurator1,57
TrotArzurRO Sei

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado como
recalcificante, no tratamento auxiliar da
" tuberculose

1•

la13.17EUROÓMOI Ltd'

1.2=r2.1

Tênmo n.o 619.823. de 3-12-63
Solótica Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

CORN,EASO4
Indústria Brasileiral-l'

Classe 3
.
Um produto farmacêutico indicado como
tônico geral, antitóxico, indolor

Classe 8
Lentes de contato

Termo; n.o 619.819, de 3-12-63
Instituto Terapêutico Scil Ltda.
Guanabara
-

• Termo n.°\ 619.824. de 3-12-63
Deltarc Elétrico Indústria e Comércio
Ltda.'
Guanabara

PRORROG4ÇA0
NUTRORANCEINDUSTRIA IIRAS I Le IR.

Classe 3
Um produto
farmacêutico, Indicado
como reconstituinte nos casos de de-s
nutrição
•

Termo n.° 619.820, , de 3-12-63
Instituto Terapêutico Scil Ltda.
Guanabara
Uns produto farmacêutico, para .ser

PRORROGAÇÃO

1

CORTICORMON
INDUrCRIa ORAlinerRA,

RIO DE JANEIRO

Classe 3
usado sob prescriçào médica, $---idicado
no tratamento da instifickIncia supra
renal
Termo n.° 619.822, de 3-12-63
Oca Arquitetura Interiores S. A.
Guanabara

OCASA

•
- Classe 25
Tabuletas, estampas, placas de ferro, de
bronze, de lata, de zinco, gravuras e
•
letreiros

Termo n.? 619.827, de 3.12-63
Dr. Peter •Eduard Frankel
Guanabara

,PRORROGAÇÃO

Nectarme
Classe 41
Produtos dietéticos (xarope e

•

Termo n° 619.828, de 3-12-1963
Mostei:-o de Sio Bento do Rio de
Janeiro
Estado da Guanabara

MOSTEIRO DE
Sii0) BENTO DO
RIO DE JANEIRO

(PRORROGAÇÃO

F A I A T

n° 619.833, de 3-12-1963
Farmácia 'Para Todos Limitada
E;.tado da Guanabara

-PARA TODOS
INDlaSTRTAL liBkSILEIRA
Classe 3
Para d stinguir: Produtos farmacêuticos
Termo n° 619.834, de 3-12-1963
Farmácia Para TodosçLimitada
Estado da Guanabara

FARMÁCIA
PARA TODOS LTDA.
Nome Comercial
—
Termo no 619.835, de 3-12-1963
Imóveis, Administração e
Neozilar
Comércio, Limitada
Estado da Guanabara

zilar
Indústria Brasileira'

Nome Civil

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construTêrmo n° 619.829, de 3-12-1963
ções e decorações: Argamassas. argila.
Mosteiro de São Bento do Rio de
areia. azulejos, baterces, bataustres, bloJaneiro
cos de cimento, blocos para pavimenta'Estado da Guanabara
ção. -calhas, cimento. cal, cre, chapas •
isolantes. caibros, caixilhos, colunas,
cha pas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas, caixas d'água..
caixas de descarga pra lixos, edificaI
ções premoldadas, estuque, emulsão de
Insignia Comercial
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lameTermo n° 619.830, de 3-12-1963
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Banco Carioca do Comérc.° S. A.
Classes: 8 e 33
de junção. lages, lageotas. material isoEstado
da
Guanabara
•
Insígnia comercial
lantes contra frio e calor, manilhas, massas p ara revestimentos de paredes. maTêrmo n. 619.825, de 3-12.63
deiras para construções. mosaicos, proDeltarc Elétrico Indústria e Comércio
BANCO CARIOCA
dutos de base asfáltico, produtos para
Ltda.
tornar impermeabilizantes as argamasGuanabara
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreDO COMÉRCIO S. A.
gulho. produtos betuminosos. tuipermeabilizantes. líquidos ou sob outras formas
to ou gesso para tectos e paredes, papel
Nome Comercial
para revestimentos e outros usos nas
construções. persianas. placas para paTermo n° 619.831, de 3-12-1983
Waldemar C. Pinto & Cia. Limitada vimentação. peças ornamentais de cimenpara forrar casas. massas and-ruídos
Estado da Guanabara
para uso nas construções,. parquetes.
portas. portões, pisos, soleiras- paEA portas. tijolos. tubos de concreto, 'telhas. ta""C5CAÇA0
cos tubos de ventilação. tarig"ues de cimento, vigas, vigamentos. vitrós

SÃO BENTO

Indústria Brasileira)
Clat.se 40
Para distinguir: Móveis de aço, vidro,
metal em geral ou madeira, armários,
bancos, bufês, caixas para rádios, caixas para rádio svItrolas, caixas para
toca-discos, caixas paru televisores, ca-

•

Tênio

ernmrro ratsArtunco sm. ITDA
[

• J" o.-e Celestino de Barros
Estado da Guanabara

Classe 36
itulo

POPA/h-n.4.

(PRORROGAÇÃO)

nmo n°. 619 .832, de 3-12-1963

1.

CA
,L(10.ERGOSTERIKA

Têrmo n.° 619.818, de 3-12-63
Laboratório Neurosedol Lida
Guanabara

de 1:754

PRORROGACIÃO

Termo n.° 619.817, de 3-12-63
Raymundo Rodrigues Machado
Permnbuco

PODOLEINA

1)

Classes: 8 e , 33
Insígnia_ ccrnercial

Classe 36
A7tigos da classe

• Termo n° 619.836, de 3-12-1963
Neozilar — Imóveis, Administração e
Comércio, Limitada
Estado da Guanabara
Classe 50
Para d stinguir: Comissões e consignações, corretagens, investimento,s, admi.

•

Quarta-feira

e

Dl RIO OFICIAL (Seção III)

'listrarão de bar.... titulas, apOI:ces impreaaos comerciais, citas e papeis de
corretasondenciii e aoutabil
tolhetu.s e folhetins in formativos sobre assuntos imobiliários
1. ermo na 619 .b37, de 3-12-1963
imóveis, Adtainistraçáo e
Neozilar
Comi. cio, Lim acida
Estado da Ga inaba • a

Abril de 1964
-

Termo n° 619.841, de 3-12-1963
Idas, acolchoados para móveis, bancos.
Evampapa - Comerc ial e Adia nistra- balcões. banquetas, bandejas, domiedia•
dora Limitada
res, berreis, biombos, cadeiras, carrsahoa
Estado da Guanabara
para cha e café, conjuntos pare dormitórios. conjuntos para sala de iantar e sala de visitas, conjuntos para

50

Termo n 9 619.852, de 3-12-1963

terraços, jardiin e praia, conjustos de
armarios e gabinetes para copa e ..o.
zinha, camas cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio. colchões, colchões de mola, dis-

Classes: 16
33
Titulo

_

Termo nv 619.838, de 3-12-1963
Naoailar - - Imóveis. Administração e
Guiné. cio , Limitada
Estado da Guanaba: a

50

"Fabacaria Lond: es S. A.
Lido da Guanabara

KEHEDY

Administracão Comercio Lida
NOITIC

EVAMAPA » Lomercial

e Administradora Ltda,

Comercial

Termo n" 619.839 de 3-12-163
"Evamaapa - Comeriaal e Adia niatradora Limitada
Estado da Guanabara
a

Térmo n9 619.8-13, de 3-12-1963
Cio. Teperman de Estofarnentos
São Pai do
•"

Tomzio »

LABORATORio BRASILEIRO CE

Titulo

Termo n 619.847, de 3-12-1963
Guiarei
Cia. Limitada
Estado da Guanab.ua
Classe 48

REGYI.A14

em gerai. de
metal vidro, de aço ou madeira, estofados ou não. inclusive móveis para es,
Classe 3
critOrio. Armários. aramados para ba Para distinguir: Urna espet alidade farnheiros e pa r a roupas usadas. almata•
vau:nal
das. acolchoados para moveis, bancos
Classe 16
Termo nv 619.8=18. de 3-12-1963
banquetas. bandejas. dornt:dia
raustru- balcões.
iniquiri Materiais
Para
Instituto de Medicamentos e Alerg a
res. berços. biombos, cadeiras. carr,nticks
ções e decorações: Argamassas argila para chá e café conjuntos para dor.
IMA Limitada
areia azulejos. batentes. balaustres blo- mitórios. conjuntos para sala .-ae ja a
CON de cimento. blocos para pavimenta- tal e sala de visitas, conjuntos olra
ção ca l has. cimento. cal are. chapas terraços, jardim e praia, conjustos de,
PRORROGAÇÃO
isolantes. catbros, caixilhos. colunas,
e gabinetes para copa . e cri
cha pas para coberturas caixas d'água. armários
tOrias,
cadeiras
de
balanço,
caixa
de
caixas Para coberturas. caixas d'água
TRATOCO
caixas de descarga pra lixos. edifica- madeira, espreguiçadeiras' gaarda aasupas.
estantes,
mesas,
mesinhas
inesiIn$taut.;4i
me.á.,..nent.e e A;etí. IMA tru
ções nremeacladas, eStUCRIC. elll • Itisrio de
base asfáltico. estacas. esquadrias estru- nhas para rádio e televisão, mesirria
n j çSt r itt 1-.3ra, nC‘t4
turas matalicas para construções, lame- para máquinas de escrever, móveis palas de metal, ladrilhos, lambris luvas levssão, moldaras para quadros portade lançam !ages, lageonis. material iso- retratos . poltronas. poltronas-'cimas,
Classe 3
-seus segatiaw asolea 01.9 sainicsa sajuel
prateleiras porta-chapéus. sotas,
Para distinguir: Uma especialidade larsas para revestinentos de paredes masofás-camas.
travesseiros
e
Inaceutica ind cada contra diarreas em
deiras pura construções, mosaicos. provitrines
geral, disenterias e estados disenterifordistos de base asfáltico, produtos para
tiles, infecções urinárias, infecções pelo
tornar trapermeabilizantes as argamasTermo n° 619.844, de 3-12-1963
bacilo col.
sas de cimento e cal. hidráulica pedreCia. Teperman da Estofa mentos
—
gulho. produtos betuminosos. impermeaSão Paulo
Térnio ri° 619.849, de 3-12-1963
bilizantes, liquidos ou sob outras formas
José Valentim & Cia. Limitada
Para revestimentos e outros usos nas
Estado da Guanabara
construções, persianas. placas para -pa*BOM DIA COMEÇA
vin-.entação, peças ornamentais de cimenCOM 13bA NOITE"
to ou gesso para tectos e paredes, papel
PRORROGACÃO
Para forrar casas, massas and-rutileis
para uso nas construções. parquetes.
Classe 40

Li

ci-

mento. vigas, vigamentos. vitrós
n" 619.840, de 3-12-1963 --' • Evatiipap.i." Comercial e Adia'nistra-

dora Limitada
Estado da Guanabara
Classe 50
Para d stinguir: Comissões e consigna;des. coarea•arns. invetaimantos, admiaistraçao de batas títulos, apólices impressos ia-marciais, cartas e papeis de
:orresp-indencia e contabil dad a , folhar/os e folhetins in rurniativos sr.ibre assuntos imobiliários

Termo nv 619.853, de 3-12-1963
Maria José Serap ão
Estado da Rio de Janeiro

Classe 3

PrIORROG4Ç.A.0

ros tubos de ventilação tanoues de

Expressão de Propaganda
-- - Térino no 619.845. de 3-12-1963
Cia. Teperrnan de Estoftunentos
São Pauk

Para distinguir: Crame para cátis
desrugador
_

Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral. de
metal vidro de aço ou macieira, astr.
fados ou não. inclusive móveis para es
critório. Armários. armaários para ba

Classes: 36 —

37 — 40 — 48 — 49
Titulo

Termo Is" 619.850, de 3-12-1963
José Valentia' Cl Cia. Limitada
Estado da Guanabara
Classes: 36
37 — 40 — 48 — 49
Titulo

•

—

TéntiO fi a

619.854, de 3-12-1963
Argu;terura, Engenharia e
"Marnic”
Construção Lim tada

Estado da Guanabara

MARNIC
Cla.sae 33
Para alsonactir: Art!uiLitura, 1.1rinanISM,J.
topografias e deniolirõrs
Termo ra l 619.855, de 3-12-1963
Engenairia. Arg /Metara t
Zetor
Construções Liai Gala
Estado da Guanabara

ETOR
Classe 16

Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila.
areia. azuleios. batentes. balaustres, blo-

cimento, blocos para pavimentaçâo. calhas. cimento. cal, cre. chapas
Isolantes. caibros. caixilhos, colunas,
chapas para coberturas 'caixas d'água.
cai xas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, edificações pramoldadas. estugue, enitilsáo de
base asfáltico. estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de lunçao. !ages. lageotas, material isolantes contra frio e calor. manilhas. mascos de

sas

"DIADEMA
RUBI"
INDUSTRIA

Classe 44
distinguir: Cigarros

SioLOCA

sisturiss

Classe 40
Para distinguir: 1Wveis

Para

Gurgel
Cia. Limitada
Estado da Guanabara

Nome Comercial

" DtAr //k

portas. portões. pisos, soleiras para portas. tijolos tubos de concreto, telhas ta-

INDÚSTRIA BRASILEIRA

nhas para radio e televisão. mesinha
„ para maquinas de escrever. tna,ets pa-

levisào, molduras para quadros porta.
retratos, poltronas. poltronas-camas,
—
prateleiras porta -chapeus. sotás,
Termo n9 619.842, de 3-12-1963
solas-camas. travesseiros e
- Evampapa - Comercial e Adm nistravitrines
(lora Limitada
Estado da Guanabara
Têxino n o 619.846, de 3-12-1963

móveis,

1107

Termo n° 619.851, de 3 - 12 - 1963
José Valentia/ Cl Cia. Limitada
Estado da Guanabara
Classes: 36 — 37 .— 40 — 48 — 49
Titulo

pensas, divisões, dsvans, discotecas de
madeira, espregus .çadeirass guardai
estantes, mesas, mesinhas, tnesiClasses: 16 — 33
Titulo

•

para revestimentos de paredes. ma-

deiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar imperrneabilizantes as argamassas • de cimento e cal, hidráulica. pedra»

produtos betuminosos, impermeabilizantes. líquidos ou sob outras formas

para revestimentos e outros usos nas
construções. persianas. placas para pavimentação. peças ornamenta , s de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
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Tèrmo no 619.872, de 3-12-1963
aventais, alpercata, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
S. A. Moinho Santista Indústrias
doures, bonés, capacetes, cartblas, caraGerais
puças, casacão coletes, capas, chales,
São Paulo
cachecols, calcados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calvo
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas, cise- . cai, ceroulas, colarinhos, cueiros; salas,:
casacos, chinelos, dominós, echaepes;
fantasias, fardas para militarese coleClasse 24
eGC. d,ral4
ál^c,
giais. fraldas, galochas, gravatas, gor- Para d stinguir: Artefatos de algodão,
ne,te e
ros, logos de lingerie, laqtytas; leques! cânhamo, linho, juta, séda, lã e outras
uvas. ligas, lenços, mlIntós, meias, fibras, não incluirias nas demais classes
Nome Comercia]
maás. mantas, mandrião, mantilhas: pa"ar.
leros. palas, penhoar, pulover, pelerinas
Termo n° 619.873, de 3-12-1963
Termo n° 619.859, de 3-12-1963
S. A. Moinho Sant:sia Indústrias
C.G.C. — Cia. Geral de Crédito, peugas, ponches, polainas, pijamas; punhos. perneiras. quxnanos, regalos.
Gerais
Financiamento e Investimento
robe de chambre, roupão, sobretudos.
São Paulo
1‘4inas Gerais
suspensórios, saídas de-banho, sandálias.
. Classe 36
sweaters, shorts, sungas, stolas, sou- Para distinguir: Artig.)s de vestuário de
CGc
tiens, slacks, taier. toucas, turbantes: tôda sorte, inclusive de esporte e para
ternos, uniformes e vestidos
Classe 32
cr.anças
Para distingur: jornais, revistas, álTêrmo n° 619.866, de 3-12-1963
Termo n9 619.874, de 3-12-1963
buns, peças radiofônicas, teatrais e ci- Jinco
jacarei Indústria e Comércio
S.
A. Moinho S:mtista Indústrias
nematográficas
Limitada
Gerais
São Paulo
São Paulo
Termo no 619.860, de 3-12-1963
Adval Administradora de Vai-JACk',REf
Limitara
IIO
M nas Gerais
INDUSTRIA E C01 .21RCIO LTDÍC:

para forrar casas, massas ai-ruídos rantes para veiculo', vagões, velocipetiOra uso nas construções, parqueies, dm, vararas de controle do afogador e
portas, portões, pisos, soleiras para por- acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
tes, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacarros, toletes para carros
tos tubos de ventilação, tanques de dTerin-o n9 619.858, de 3-12-1963
emento, vigas, vigamentos, vitrós
Cia. Geral de Crédito,
C.G.C.
Termo n° 619.856, de 3-12-1963
Financiamento e Investimento,
Solhape Limitada
Minas Gera s
Minai; Gerais

Classe 7
kIáquinas e utensílios para serem usa.
os exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: Arados, abridores
k sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados
arrancadores mecânicos par agricultura, batedeiras para cereais, bombas
"ara adubar,, ceifadeiras. carpideiras.
¡aliados para afloz, charruas para nricultura, cultivadores, debulhadores,
iestocadores, desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificadores. enchovadelras, facas para tnáquinas agrícolas, ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
oudentes, máquinas, batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura, mquinas de plantar. motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear para sulfatar de
tosquir, - de triturar, de esfarelar terra.
para irrigação, para matar formigas e
Outros insetos para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para dmher
algodão. para colher cereais, máquinas
amassadoras par fins agrlcolas de
'cortar árvores, para espalhar, para ca,pinar, máquinas combinadas para semear e culturar, de desbanar. para enaliar máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeaderas segaderas socadores de terra, tosadores de grama,
tratores agrícolas, válvulas para
máqunas agrícolas

Abril de 1964

Pervinc Duas Estrêlas
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Pervinc Três Estréia%

dral

AdmInIstrador4 de V1.,r,•

Nome Comercial
TêrrnO n° 619.862 de 3-12-1963
Fernando Athayde Guerra
Minai: Gerais

Nome Comercial
Te-mo no 619.867, de 3-12-1963
Laboratoires Le Brun S. A.
França

indústria Brasileira-.
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral

Termo n9 619.875, de 3-12-1963
S. A. Moinho S intista Indástriag
Gerais
São Paulo
Classe 24
Para d stinguir: Artefatos de algodao,
Classe 3
cânhamo, linho, juta, skla, lã e outras
Para distinguir: Um preparado farma- fibras, não incluidas nas demais classes
cela co, indicado no tratamento da griTermo n° 619.876, de 3-12-1963
pe, bronquites e-bronco-pneumonias
S. A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
Termo n° 619.868, de 3-12-1963
São Paulo
S. A. Moinho Santista Indústrias
Gerais
Classe 36
Classe 23
São Paulo
Para
distinguir:
Artigos de vestuário ea
Tecidos em geral. tecidos para con ;ectôda sorte, inclusive de esporte e pari
ções em geral, para tapeçarias e para
cr.anças
artigos de cam_a e mesa: Algodão. alpaca, cânhamo, cetim. caroá casimiras
Termo no 619.877, de 3-12-1963
fazendas e tecidos de lã em peças, juta
Rinaldo Victor de Lamare
jersey, linho nylon, paco:paco, percaEstado da Guanabara
una, varai. raion. seda natural, tecidos,
plásticos. tecidos impermeáveis e tecidos'
Classe 23
de pano couro e tecidos
Para distinguir: Tecidos em geral
Termo n° 619.864, de 3-12-1963
Têrmo ng 619.857 de 3-12-1963
Têrmo n9 619.869, de 3-12-1963
E. Cabral Armarinhos e Tecidos S. A.
Solhape Limitada
S. A: Moinho Santista Indústrias
'
Minas
Gerais
Minas Gerais
Gerais
Classe 21
São Paulo
Para distinguir: Veículos e suas partes
Classe 24
integrantes: Aros para bicicletas, auto.
Philips — Ouro
m6vels, auto-caminhões, aviões, amorPara d.stinguir: Artefatos de algodão,
Classe 10
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
Classe 6
cânhamo, linho, juta, seda, lã e outras
breques. braço* ara velculos, bicicle- Para distinguir: Máquinas e suas par- fibras, não incluídas nas demais 'classes Para distinguir: Calçados ortopédicos
em geral, a saber: botas ortopédicas,
tas, carrinhos de mão e carretas. Cami- tes integrantes, máquinas para indúsnhonetes, carros ambulantes, caminhões, trias de ,.ecidos, teares, urdideiras, asTermo n9 619.870, de 3-12-1963
sandál.as ortopédicas e sapatos ortocarros, tratores carros-berços. carros puladeirai, torcecleiras, meacleiras, máS. A. Moinho Santista Indústrias
pédicos
tanques, carros-irrigadores, carros, car- quinas de costura, máquinas para borGerais
roças, carrocerias, chassis, chaas cir- dar, máquinas de furar, máquinas de
Têrmo n9 619.879, de 3-12-1963
São Paulo
culares para veículos, cubos de veiculo'
Avon Products, Inc.
tr:cotar
carrinhos para máquinas de escrever,
Classe 36
Estados Unidos da América
Termo n° 619.865, de 3-12-1963
'corrediça para veiculos, direção, &aliJacarel Indústria e Comércio Para distingut; Artigos de vestuário de
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.. Jinco
tôda sorte, inclusive de esporte e, para
Limitada
vadores para passageiros e para carga
cr.anças
São Paulo
engates para carros, eixos de dile„ão.
Srelos, fronteiras para veículos, guidão,
Termo n° 619.871, de 3-12-1963
I N C O n
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
S. A. Moinho Santista Indústrias
motocicletas, motocargas, moto furgx5es,
Classe 48
Gerais
(indiptria brazileiret
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
Para
distinguir:
Preparados de base peSão Paulo
para-lamas, para-brisas, pedais, pelotões,
Classe 36
ra cosméticos, perfumaria, cosméticos,
rodas para bicicletas; raios para bicicleClasse 23
dentifricios, sabão per çumado e prepatas, reboques, radiadores para veículos, Para distinguir: Artigos de vestuário.
rados para o cabèlo,
Para
distinguir:
Tecidos em geral
reão para veiculos, selins, triciclo, II- e roupas feitas em geral: Agasalhos,

EtíCiADIC)í

Pervinc Uma Estrêla
..idústria Brasileir'

aticlalkt_a&
DUAS_FIVELAS

'

PIASTER TOUCH',

...marta-tetra o
Termo n° 619;878, de 3-12-1963
Administração, Indústria e
Dux
^.omércio S. A.
São Paulo

DUX
INrASTRIA BRASILEIRA

-f.ARIO OFICIAL: (Seção II,,
Termo n° 619.884, de 3-12-1963
Minesota Mining And Manufactur:ng
Company
Estados .Unidos da América .-._

SPRINT

setas de papel, rótulos. , de papel, rolos
de papel Campar:sate, sacos de pageL
serpentinas; tubos postais, de cartão,
• tubetes de papel
•
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Termo n° 619.896, de 3-12-1963

Antônio Abrahão
estado da Guanabara

Termo n° 619.888, de 3-12-1963
F. L. Macêdo
Paraíba

Classe 28
Para distinguir: Artefatos e produtos
Classe 50
Para distinguir: Os impressos em geral- acabados de origem Animal, vegetal ou
minara!, não incluídos em outras classes; artefatos de substâncias quimicas
Termo no 619.880, de 3-12-1963
• não incluídos em outras classes; uma
• Classe 41
Avon Products, Inc.
película ou tira plástica com um cos- Para distinguir: Café torrado, moído e
Estados Unidos da América
Classe 3
tado ou revestimaentos trazeiro de adeem grão
Título
sivo ara fazer cartazes, insIgn:as, em-•
Têrrno no 619 .889, de 3-12-1963 hlemas e similares
Termo n° 619.897. de 3-12-1963
Charles Jacqueá Jenné
Fertilin Fertilizantes e Inseticidas
Termo n° 619.886, de 3-12-1963
Estado da Guanabara
, Limitada
Classe 48
Rothmans Of Mall Export Limitar/.
São
Paulo
Para d stinguir: Preparados de base paInglaterra
C OMAT I C
ra cosméticos, peifumaria, cosméticos.
n•nn••n••nn•
FdRMULA ROSA
dentIfriclos, sabão perS.imado e prepaClasse 8
mmTr\o q0 ".•' 127
.
IND. BRASILEIRA
rados para o cabelo
Para dsitinguir: Reguladores e establlisadores elétricos, transformadores
Termo n° 619.881. de 3-12-1963
Classe 2
Avon Products, Inc.
Termo n° 619.890, de 3-12-1963
Para distingu r: Adubos, fertilizantes e
?Jr.,
Estados Unidos da América
Ernst MattheIs Armarinho S. A.
inseticidas
Estado da Guanabara
Termo n° 619.898, de 3-12-1963
Figueiroa
Rahal Limitada
Classe 44
• São Paula
Para distinguir: Tabaco manufaturado
ou não, artigos para fumantes, exceto
Classe 98
pa;iel (classe 38)
Para d stingulr: Preparados de DC3C prr
ra cosméticos, perfumaria, cosméticos,
Termo no 619 .887, de 3-12-1963
dentifrícios, sabão per 4umado e prepaT'ografia Tarumã Limitada
rados para o cabelo
Classe 22
Estado da Guanabara
Para d stinguir: Fios de, lan ara cosTermo- no 619.882, de 3-12-1963
oppONN
tura e tricotagem
Aktiebnlaget Iggesunds Bruk
Suécia
Termo n° 619.893, de 3-12-1963
'Forminas S. A., Distribuidora de
Veículos e Máquinas Agrícolas
Classe 2
Indústria Brasileira
. Minas Gerais
Para distingu r: Formicida e inseticida

:FIRM TOUCH

SUN SAFE

AREM
LINEX

'LINVERBOAKu

Termo n o 619.899. de 3-12-1963
Classe 38
Fertilin Fertilizantes e Inseticidas
classe 38
Para distinguir: Papelão e artigos faLimitada
br.cados do mesmo
São Paulo
Aros para guardanapos de papei
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
Termo n° 619.883, de 3-12-1963
para retratos e autógrafos, balões (exL'Oreal
ceto para brinquedos) blocos para
França
FYIRMULA AZUL
correspondência, blocos para cálculos,
IND. BRASILEIRA
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escre. Classe 2
ver, capas par adocumentos, carteiras,
Para dist nguir: Adubos, fertilizantes e.
caixas de papelão, cadernetas, caderinseticidas
Classe 48
nos, caixas de cartão, caixas para papelaria,
cartões
de
visitas,
cartões
coPara distinguir: Perfumaria, cosméticos,
Termo n° 619.900, de 3-12-1963
Nome Comercial
dentifrícios, sabonetes e preparados pa- merciais, cartões índices confeti, carFarinha Fertilizantes e Inseticidas
tolina, cadernos de papel melimetrado
ra o cabelo, artigos de toucador e esLha *tada
Termo no 619.894, de 3-12-1963
covas para os dentes, unhas, cabelo e e em branco para desenho, cadernos
São Paulo
Bar e Restaurante Santa Lúcia
escolares, cartões em branco, cartuchos
roupa
Limlada
de cartolina, etapas planográficas, ca•
Termo n° 619.8-85, de 3-12-1963
dernos de lembrança, carreteis de pa*FdRMUL.A CINZA
SOcietá Farmacutici 'telt*
pelão, envelopes, envôlucros para diaIND. BRASILE/RA '
Itália
rutos de papel, encadernação de papel
Norrogaçao
0/.. papelão, etiquetas. [tolhas índices,
Raias de celulose, guardanapos, livros
Classe 2
não impressos, livros fiscais; livros de Classes: 33 — 41 — 42 — 43 — 4<'
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
Para distinguir Adubos, feá44itant•t
Sinal de Proaganda
de papel transparente; pratos, papeliInseticidas
nhos, papéis de estanho e de alumínio,
Termo
n°
619.895,
de
3-12-1963
Termo n° 619.901, de 3-12-1963
papéis sem impressão, papéis em branco
Fertilin Fert lizantes • Inettkideka
para impressão, papéis fantasia, menos W. A. Simões, Dias & Cia. Limitada
Estado da Guanabara
Limitada
par borrar, paredes, papel almaço com
São Paulo
ou sem pauta papel crepon, papel de
PRORROGAÇÁ6'
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
palel higiénico, papel impermeáxel.
ÇrALCO ANTISEPtICO rdRMULA VERDE .
para copiar. papel para desenhos, paL.,11‘11 2,3
%,„
pel para embrulho impermeabilizado
p@BRASILEIRA.
holavsylna Ilualtdetné
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
Classe
ante 2
Classe
papel celulose, papel de linho, papel
Para dilit:nguir: Substâncias • rodutos absorvente, papel para embrulhar—ta- Para distinguir: Talco erSiunado aluo- Pene dtetiaitrde 'AdubOi,
olverizado
mediclnale e farmacêuticos
. LuketIekho' —
baco, papelão, recipientes de papel, ro-

COROLL1$)4,

X ULA.

irlármilába
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Termo ti° 619.902, de 3-12-1963
Fertilin Fert lizantes e Inseticidas
Limitada
São Paulo

DI:RIO OFICIAL (Seção III)
Termo n! 619.906. de 3-12-196315/1enno Reusvsaat.
Rio Grande do Sul

FdRMULA AMARELA
ND. BRASILEIRA
Classe 2
Para distinguir Adubos, ferttrmantes e
.
inseticidas

n—nItemenwe~~ni

'Indústria Brasileira

Classe 17
•
Para distinguir maquinas e instalaçoes
para escritórios e desenhos em Geral:
Arquivos para correspontioncia. alma.
fadas para caninhas e pari , tintas, abridores de cartas, arquivos. apontadores
berços • para mata-borrão borrachas
brochas. canetas para desen'ais cortado-es de papel etatchetes. c-arimbadores
cestos para papéis e correspondência
classificadores, clips catadores canetas
compassos. cotres. canetas tinteiros. ca
Delas esferográficas de. senhadates, data.
dores com minas. descanse* para lápis
e canetas, esquadros. espatulas furado.
res, fusins. fichários, fitas oara máquinas de escrever, fichas para arquivos
máquinas para escrever. Cdientar,..e soClasse 46
mar, fitas gomadas, magu.nas para
Para distinguir: Cera
grampear. goma arábica. gornadores
grampeadores, grampos e ganchos para
Termo no 619.904, de 3-12-1963
escritórios. gis. godets. instramentos de
Machado Magas n Limitada
escrever e de desenhos. lápis lapiseiras
Minas Gerais malhadores. arara-borrão.. auigunias e
apetrechos para apontar lá p is, mapa.
metros . para .escritnrita e para
M M - Machado Magasin cacas,
desenhos. papel carbono. perfuradores.
pastas para escritórios. com techoe de
Classes: 8 — 14 — 15 — 32
metal, pastas para escritó:ass com ' te.
38-4
duas de metal. porta-tinte,rus porta
lápis, porta-canetas. porta -carimbos.
Sinal de Proaganda
porta-cartas, porta-blocos, pecais. pren
Termo n° 619.905, de 3-12-1963
sas. pincéis. prendedores de papéis. per-Administradores Engendeiros cavaleis,. réguas. meneia. separadores
Aeiou
' Industrias Organizadores Unidos
para arquivos, sinetes. tinias para etLimitada
cravar. nralinha. tintas' pa.a carimbos,
Estado da Guanabara
. tintas para duplicadores. tintas para impressão. tintas Para desenhos aparelhos
para tirar dirias. pastéis de :mias para
escrever e desenhos. máquinas de endereçar. máquipq, -egzstradoras
Termo n° 619.903, de 3-12-1963
Cera • Ingleza Limitada
Minas Gerais

nheiros e para roupas usadas, almofadas, acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, donde:liarei berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para c,há e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de jan-,
tas e sala de ,visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa r cozinha, camas- cabides, cadeiras giratórias, 'cadeiras de balanço, caixa cie
rádio, colthões, colchões de mola, dispensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeiras' guarda-roupas, estantes, mesas, mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinha
para maquinas de escrever, móveis palevisão. molduras para quadros portaretratos, poltronas, pokrommasimaN
prateleiras porta-chapéus. sofás,
sófás-camas, travesseiros e
vitrines
.
—
Termo n°619.909, de 3-12-1963
RDB — Distribuidora de Artigos
Patenteados Limitada
Estado da Guanabara

Indústria Brati/eir3
•

,..Abril de 1964
e artigos para Instalações elétricas e
hidráulicas: conjuntos' de peças óticas
óticas formando diversos aparelhos de'
ótica; Instalações elétricas e artigos elétricos e eletrônicos/ para automóveis:
aparelhos e acessórios rádios; aparelhos e instrumentos didáticos; instrumentos de precisão: instrumentos cien.
tificom acendedores, acendedores elétricos, acumuladores elétricos, apitos,
aspiradores . de pó, aquecedores, abatloura, alto-talantes, antenas, acumuladores amplificadores, anemosnetros.
. mapa.
rómetros, assadeiras elétricas adaptadores de microscópios. agulhas para tonógratos, aquecedores de ambiente. aparelhos de contrôle e medida. aparelhos
de expurgo de contróle e medida, apare!hz, de expurgo utilizado na limpeza e
desinfecção 'de sentinas, mictórios e
outros ocals„ aparehos de tgações para
ligações par.a. banheiros, aparelhos de
ar refrigerado, aparehos de ar condicionado. aparetios de ata tensão. apareboa automáticos para descarga de água,
relhos de refrigeração. refrigeradores,
réguas de .aço, rádios, refletores, reatores, relays, receptores, regadores automáticos. rehigios. relógios de ponto 'e
de vigia, redutores. resistências elètricas.
registros para água, registros para canais e comportas, rece ptores de sons.
reatores para luz fluorescente. reostatos,
alcos e • empilhadores . combinados
arrancadores =cárneos para. agricuitu;
registros para vapor, registros paa btda.
para banheiros, aparelhos bebedouros.
para lavatórios e para pias. secadores
para cabelos potenciómetros, sorveteiras, sincronizadores, sextantes selecionadares. sifões. sereias de alarme. apa.
reguladores automáticos ou não. aparelhos de televisão teleuplas, telêmetros.
tornadas, telescópios, teodolitos meaigratos, termómetros, tomadas de cor . •
rentes. aparelhos de telégrafo sem fio.
tansfomiadores, trenas, torradoes de
cereais.. torneiras de compressão, torneiras de ,alta pressão. torneiras cosa
dispositivos para a4uei.anerito de água
telefones, telescópios, transmissores. toca-discos automáticos ou não. tubos
relhos para soldar soquem, sinaleiros,
conduites. terminais para baterias. voitimetros ventiladores e válvulas

'Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal vidro, de aço ou madeira. esto
fados ou não inclusive móveis para escritório. Armários, armaários para 'ba
nheiros e para roupas usgelas,
das, acolchoados para móveis, barraas.
balcões, banquetas, bandejas, domisiliares. berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café conjuntos para do.mitórios. conjuntos' para sala de tantas e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjustoi de
armários e gabinetes para copa e 50zinha, camas cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola dispensas, divisões, divans, discotecas de
Tèrmo n9 619.907, de 3-12-1963
Mirabel Produtos Alirnenticios S. A. madeira.' espreguiçadeiras' guarda-rou-'
Classe 28
pas, estantes, mesas. mesinhas mesi- Para distinguiu ArtOatrds de -Material
São Paulo
Classe 16
ribas para rádio. e televisão. mesinha plásticos e de aviou: Recip,entes fabripara máquinas de escrever. móveis pa- cados de material :gaseie°. •evestitnenPara distinguir: Materiais aara conslevisào. molduras para quadros porta- tos contc--,, onados de substancias anitruções e decorações Argamassas arai.
retratos poltronas, poltronas-camas, mais e vegetais: Argula's açuca-eiros
balaustres
tes
la, areia. azuleios. baten
l armações para
óculos. buit-. bandeias.
prateleiras porta-chapéus sofás,
blocos de cimento, blocos as.ra Pavi.bases para telefones. baides. bacias,
sofás:camas,
travesseiros
e
mentação. calhas- . cimento . caL cré
bolsas, caixas. carteiras. caapas. cabos
vitrines
chapas isolantes caibres. •aixilhos
I -para ferramentas e utenstilas cruzetas.
lunaá.. chapas para coberturas caixas
Termo n° 619.910, de 3-12-1963
caixas para acondicioname n ,c de alid'água caixas de descarga tiara lixo,
Televisão
Excelsior
Rio
'
mentos. caixas de material plástico_
S.
A.
edificações premoldadas sstuque ernul.
para baterias coadores coo", canecos. •
Estado da Guanabara
são de base astáltico esra.-aa esaua.
colheres, conchas, cestas para olles, cesdrias forros. frisos. gesso ,rades Jatinhas, capas para álbuns . para livros.
nelas estruturas metálicas ai-a constru.
cálices, cestos, castiçais oara velas,
nes lamelas de -metal laci-.lhos tais.
Classe 41
caixas • para guarda de oble eas careuchos
bris.. luvas de iunçáo. Ia les lageot4s_
. Para distingui:: Chocolate
coadores para chá. descanso para pracainr
solante
;ontra
lt'
e
I
material
á
Classe 32
dos. copos e copinhos de pládico para
mianilhas.. massas para reveesuento de
Termo n° 619.908,1 de 1-12-1963 '
Para
dist:nguir:
Programas de rádio e -sorvetes. caixinhas de plástico para sorparedes madeiras para :cristruções mo- Truform Limitada
' vetes. colherinhas pasinhas c ar tinhas
televisão
saicos produtos de base n . ttitiro oro..
Minas Gera.s
de plásticos para sorvetes torarinhas
—
duros para totrnat inpermeabilizantes
ummurimmor
de plástico • para 'sorvetes discos de
Termos as. 619.911 e 619.912, de
DECOR*ÇOeS
a sargamassás de Ometh- e cal hitiráu
mesa, estojos. estojos g para dinilos, em4-12-63
rodutos
betuminosos
lica. pedregulho. p
balagens de material plástico para sorIndustria
de
Artefatos
de
Borracha
sob
ou•
.
írnermeabilizantes can
vetes, estojos para objetos. sspunas de
Benflex Ltda.
tias formas para revestim antos e outros
nylon, esteiras, enfeites para automóSão Paulo
usos' nas construções, persianas. placas
veis. escoadores de pratos.'''aiassas anilpara pavimentação. peças lrnamentai,
ruidos, formas para doces. .fitas isolande cimente ou gesse para ..e.tris e pare :i e sruoos • PLANEJÁ
tes: filmes 'virgens. fios ' de .celulo3e,
MENTO3 •
massa,
execuções
des, papel para forrar
feçhos para' bolsas.. facas. guarnições,
en
antl-ruldos para uso. nas construções
Classe 40
guarnições para chupetas e mamadeiras,
parqueies portas. portões'
guarnições para porta-blocos guarnis
leras para portas ilidias tubos de coa. Para distinguir: Mimeis em geral. de
ções tsara liquidificadores • para 'batemetal
aases
vidro
de
nco
ou
marisira.
aça,
8
tubo,
-Iaentilacao
ereto telhas rarosdeiras de frutas e legumes 'guarnições
' tanques de cimento vina. ligamentos Mos ou não inclissive móveis Para es.. Para distinnuir• Artigos e ariarernos el#
de material plástico para utensílios •
crà:4o.
Armários,
arn_árlos
para
bavitres. venezianas
tricas e eletrônicos em geral: aparelhos objetos, -guarnições para bolsas. garfos.
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galerias para cortinas. ¡arrua laminadas
plasmas. lancheiras. mantegueiras. malas. &mós. prendedores de roupas, puzadares para móveis. pires, tratos. pala
tetras. pis de cosinha, pedras pomes ar
lidais. porta-proa pulseiras para relógios. protetores para documentos. puxadores de água para uso doméstico,
perta-copos, porta-n,queis, parta-notas,
porta-documentos. placas. ,rebites, rodinhas, recipientes suportes, suportes para
ladrilhos e adesivos para azulejos.
peças, carretéis para recelaacm e guar;
n1CCIeg de material plástle.o para indústria sexta; colas usadas nas tudústrias.
'guardanapos. saleiros, tubos," ciadas,
alhos para ampolas. tubos pira serra
gas, travessas. tipos de mate-lat pias
tico. sacolasa,nacos, saquinhos, vasilha.
raia para acondicionamento, vasos, afearas, colas a trio colas não Matutara
em outras classes, para borracha, para
curtumes, para mai-cintai-os. para (aramteiroa para vidros. pasta adesiva para
correia. pasta e pedras para afiar,
esmeril em pedra. em pó, em disco.
em pasta para afiar. moer e desgastar.
rehmos. adesivos para tacos. adesivos
de calçados
-- Uno n,° 69:913, de 4-12-63
Inciústrla da Brbidas e Coravos
Tirol
S. A.
Saci Paulo

. .ERO LERO
I

E3RAWLETRA
Classe 12
'
Aguardente. ama, aperitivos, bagaceiras
batidas. branda, bater. cacnasa. cervatas. cidra, coahaque, extrato de malte
termentado, ternrt. genebra genqibirra
g.n. sanear. kasch. ' amainei. licores.
mai-amarai-aios. acatar. pipermint. ponches, rum, suco de frutas cum álcool.
vinhos, vodka e arNisky
Tann ° n. o 619.914, de 4-12,63
'adastra de raebidas e Conexos
Tiro!
S. A.
São Pauk

TIROLEZA
IND. EIRMILEPRA

res, berços. biombos, cadeiras, carrinhos na veterinária e para fins sanitários,
para cbá e café, conjuntos para dor- a saber: adubos, ácidos sanitários,.
mitóriosa conjuntos para sala de lan-1 águas desinfetantes e para fins sanitas e sala de visitas, conjuntos para j tários, apanha-moscas e insetos (de
terraços, jardim e praia, conjustos de goma e pfapel ou papelão), álcalis,
armários e gabinetes para copa e ao- bactericidas. baraticidas, carrapaticidas,
zinha, camas, cabides., cadeiras • gira- cresol, creosotalina, creosoto, desodotórias, cadeiras de balanço, caixa de rante, desinfetantes, ,defumadores, ex.
rádio, colchões, colchões de mola, terminadores de pragas e hervas dana
pensas, divisões. divans, discotecas de nhas, esterilizantes,. embrocações para
madeira, espreguiçadeirasi guarda-roto animais, enxertraa. farinhas de ossos,
pas, estantes, . mesas, mezinhas. mesa fertilizantes, fosfatas. tormicalas, tu:ranhas* para rádio e televisão, mesinha gantes, .fungicklas, glicose para fins
cara máquinas de escrever, móveis pa- 1 veterinários, guano, herbicidas, insetica
levisão, molduras para quadros porra- das, insetitugos, larvicidas, microbialretratos, poltronas. poltronas-camas, /das, medicameatos para animais, aves
e peixes, óleos desinfetantes e veteriprateleiras porta-chaPéus, solas,
nários, petróleos sanitários e desinfesotas-camas. travesseiros e
tantes, papel lumegatórica pós lascarivitrinas
a_
• • das, paraticidas, fungicidas e desinfetantas, preparações e produtos- basais
Térmo n. 9 619.916, de 4-12-63
Daweg Engmharia e Construções Ltda. cicias. gerznicidas, desinfetantes e vetesalários, raticidas, remédios para fins
São Paulo
veterinários, sabões veterinários e de. sinfetantes, sais para fins agricolaa
• Miraculas, sanitarids e veterinários,
sulfatos, superfustatos, vacinas para
aves e animais venenos contra 'inseres.
animais e bervas dadinhas

DAWEG.1
1\
11D

en,tx/ SILEIRA

?ND. BRASILEIF-RA

^rêrmo n.° 619.919, dre74-12-63
Salitora A Tribuna S. A.
Paraná

Classe 16 TRIDUNA 1 IIARING1
Para distinguir; Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila.
•
Classe 32
areia. azulejos. batentes. balaustres. bloPara distinguir: jornal
aos de cimento, blocos para pavimentação. calhas, cimento.. cal. are. chapas
Tasmo na 619.923, de 4-12-63
isolantes. caibros. caixilhos, colunas.
Skai —'
de Roupas Lida,
chapas para coberturas caixas cragua.
Saio Paulo
caixas para coberturas. caixas ,d'agua,
caixas de descarga pra lixos. edifica- 1
SKAI
ções premoldadas• estuque, emulsão de
Ind..
.Dra3iieirp
base :afilheis: estacas. esquadrias estru- 1
C!asse
turas metálicas para construsões. 'ameArtigos da classe
ias de metal, ladrilhos, lambris. luvaa
de junção. rages, tagecitas, matenal isonano n.° 619.924. de 4.1263
lantes contra frio e calor, manilhas. mas- Mobilaria S. A. Indústria e Comércio
sas para revestanentos de paredes, made" Móveis
deiras para construções, mosaicos, proSão Paulo
dutos de base astáltico, produtos para
cornar impermeabilizamos as argamasr-OBILAR7.'E
sas de cimento e cal. hidráulica pedraInd. 13ra.31leira
aulho. produtos betuminosos. Impar:maClasse -10
gneuipi 02i,picr qos no sopinou .sameziact
Artigos da classe
.Onstruções. persianas. placas para panara revestimentos e outros usos nas
TianiO nas 619.925 de 4-12-63
itmentaçàõ peças ornamentais de cirnensa ou gesso para tectos e paredes, papei Importadora e Es:partadara -"Plorama"
Ltda.
.
tiara torrar casas, massas anti-ruidos
São Paulo
Para uso nas construções. parquetes.
aortas. portões. ,e1SOS,, soleiras• para portilolos. tubos de concreto. telhas. fa/11.13 ORTAD ORA
nas tubos de ventilaçáo, tanques de cimento. vigas. vigamentos. vitrais
E EX PORTADORA

•
tatasse 42
Aguardente, ano. aperitivos. bagaceira
batidas brande. bater. cachaça cerve
las. cidra, conhaque: eatrato de malte
faarnentado: aernet • genebra aengibirra:
gut. aingen kirsch. kummel licores
nousrauutnhas: matar. pmernitn , ponches: rum: suco de frutas co.' &coca;
• Termo n." 619.917, de 4-12-63
vinhos, vacam e whiato
Urupês
Empreend'mentos e Promo...
—e
a-eias de Negócios Ltda,
Tèano n.° 619.915, de 4-12-63
São Paulo
"Tipiti" Artezanato Ltda.
Sato Paulo

TIPITI

1I0 111j

CRUPES-EMPREENDIMENTOS
E PROMOÇÕES
DE
NEGÓCIOS LTDA
•
Nane comereis
Termo ti.° 619.918, de e1-12-63
.aasser S. A. — Indústria e CorArcio
:São Paulo

Classe 10
Para disbnautri Móveis em geral. de
IS
metal Vidro de aço ou madsira. ata
I'88jiOj.,
fados ou afio. inclusive móveis para escritório. Armários. armários para na.
Classe 2
nheims e para roupas usadas, almatadas. acolchoados- para móveis. • bancos. Substâncias e reparações quimicas
balcões, banquetas, bandejas, domicilia- usadas na agricultura, na horticullura:

SRÀS

Abril de 1964 1111
rante, desinfetantes. defumadored,
ternsinadores de pragas e hervai da

alias, esterilizantes, embrocações
animais, enxertos, farinhas de oss
fertilizantes, fosfatos, Sorrnicidas, tu:
gantes, fungicidas, gnose para
veterinários. guano,, herbicidas, inseti
das, insetifugos, larvicidas, microla
das, medicamentos paia animais, e'
e peixes, óleos desinfetantes e veti
nários, petróleos sanitários e desir
tantas, papel funiegatório, pós inset
das, paraticidas, fungicidas e ' desintantes, preparações e produtos tua
cicias, germicidas, desinfetantes e ta
lanados, raticidas, remédios para 1
veterinários. sabões veterinários e
sintetantes, sais para fins agricca
horticulas, sanitários e veterinár:
sulfatos,. superfostatos, vacinas p.
aves e animais venenos contra frisei
animais e hervas ,dadinhas
Classe 1

Substancias e produtos de origem a
mal, vegetal ou mineral, em bruto
parcialmente p-aparados: Abrasivos
medicinais, extratos oleosos, estor.
vegetais de carnauba e analisa cr
de cavalo crina em geral, cortiça
nruto. argila refratária, astaltico
cauto, algodão em bruto, borracha
Mut°. bauxita, benjoim, breu. canta
caolim, cnitres, ceras de plantas, te
bruto, cascas vegetais, aspai°, en
amostre, tolhas. libras vegetais, fie
secas, gralites. goma era bruto. grau
em bruto, kieselghur, limados ie pl.
tas. Iates em bruto ou parcialme
preparadas. minérios metalicos mae
ras em bruta ou paraiannerue trai
lindas, em toras, serradas e apiainad
"uca. amor'.-es em bruto. oxida
manganes óleos de cascas vegete
óleos em bruto ou parcial:nein. mar
ridos. plumba'çpna em bruh... pó

moldagem para tunaiçõea. pedras b
Udu, piche em bruto, pedra cakár
plantas medicinais, pedras em bru.
q uebracho. raizes vegetais, resinas, r
sinas naturais, residuos texteis,
seivas, talco em bruto. amo, aiati
batiam ioao e ailicato
Chiste 6
Para distinguir máquinas e suas pari,
integrantes. inclusive motores
Classe /
Máquinas e utensilios para serem us.
dos exclusivamente na agricultura
horticultura a saber: Arados. abridor,
das:tocadores, dasentearadores, asznaça
para adubar, ceitadeiras. caapideira
-t,tw e1ed stausvga zuji emd sonata
de sulcos, aduhadeiras. ancinhos mu:
mem; e ernpilhadores conifunad4,arrancadores mecânicos par agriculta;
ra. batedeiras para cereais. , bomba
FDDRAMA II LTDA
dores para a agricultura. Cscarr ib+ndxres, enchovadeiras, facas para mama
nas manarias. lavradeiras. • gadanho:
Nome comercial
garras para arado, grades de disca
Termos as. 619.926 à 619.937, de
indentes. magivnas. batedeiras par.
a g ricultura, máquinas tnsetilugas, ma
4-12-63
Importadora e Exportadora "Floratna" • quinas vaporizadoras, máquinas ci
Ltda.
mungir. maquinas noreladoras de terra
Sio Paulo
máquinas Perfuradora s Para a açulem
tura, mcminas de plantar, motochar
ruas, máquinas regadeiras. máquinas si
et F LOR AMA"
ruçar, de semear para sulfatar d
tosquio de triturar, de esfarelar terra
•
p ara irrigação. para matar formigas
Classe 2
outros Insetos para burrifar e pulved
Substâncias e -reparações, quimicas aat d esinfetantes, p
ara adubar, par
usadas na agricultura, na horticultura agitar e espalhar palha,
p ara confie.
na veterinária e para fins sanitários aailoclao para ck,ber
maquina.
a saber: adubos, ácidos sanitários, amassadoras par finscereais,
agi-froixa cl.
águas desinfetantes e para fins sani- cortar • árvores, para espalhar,
tários, apanha-moscas e insetos (de pinar, máquinas combinadas para , ta
se
goma e pfapel ou papelão), álcalis, mear e culturar, de desbanar, ' para
para en
bactericidas, haraticidas. carrapaticidas, suar máquinas e moinhos para forra
cresol, creoaotalina, creosoto, desodo- .gens, mt quinas toscadoras, ordenado
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•
rei mecánicos, raladores mecânicos, ro- das de madeira, espetos de madeira, es- alimenticios, croquetes, compotas. caalos compressores para a agricultura. lairinalss de "madeira para casa, fivelas . cereais, cominho, creme de t ne. cremes
sachadeiras, -semeaderas segaderas soe de osrio ou marfim, forquilhas de ma-, gica, coalhadas, castanha. (xota, condizolorantes,
olas de madeira para passari- mentos para alimentos
. i deira, gai
cadores de terra tosadores de graina
;nhos, gamelas de madeiraa. ganchos de chouriços. dendê. dóces. dóces de tru
tratores agricolaS- , válvulas para
'madeira, grades de madzira, manivelas tas. espinafre, essências alimentares. em
- maquilas agricolas •
ervilhas. enxovas. extrato de .to
• - Classe 8 • - e madeira. mastros de madeiraa, palitos, padas;
instrumentos Pedestais de madeira, pegadores de ma- mate. farinhas ahmenticias. tavas te
Instrumentos de P recisão..
amam; deita para roupas,. pratos de -madeira, cuias. 'flocos. farelo. tememos. felilo.
científicos, -aparelhõs• de . var..
figos. frios. frutas secas. naturais e cris.
e
aparelhos
didáticos;
'moi- , gladio.- o u osso, quadros de madeira, talizadas. glicose, goma de mascar gaia
inatrumentos '
exceto
de madeira, para . escritõt asies de tôda •.a espécie; acessórios de ' réguas
duma, grânulos, grão, de bito . gelasna.
aparelhos elétricos inclusive válvulas.- rios, rosários de•• contas de madeira.. gomban'a. geléias. herva .loce .heraa
marlitn
ou
osso
'tá:laua^s
de
madeira
para
lâmpadas,' tomadas,. fios. soquetes. etc.): •fins caseiros, tampas . de madeira, to- mau:. .- hortaliças: lagostas inclias. , terce,
aparelhos fotográficos, cinernatográticos. néis de tnaleira,_varas e vasos de ma- roudensado. -leite em p ó. legumes én-,
mágisinas falantes. etc.', discos gravados
..w.serva, , lentilhas, linguiça. 'ouro: - mas
. &a.'
ir marfim ou osso
zsia alimentiems. mariscos. manre.sai
e filmes revelados, corta circuitos eleClasse 28
(ricos automáticos, fornos elétricos au- Para _distinguir: Artetatos" de materta aí4rgarma. marmelada. -macarrão trave.tomáticos, ventiladores. extratores, exaus- carteiras, chapas, cabos para feri amen. sa de tomate, mel . e melada. mate: mas-toses .evaporadores. injetoses de -eom- tas e utensílios,. cruzetas. 'caixas para zas para mihgaus:moluarals
bustivel, ,econornizadures de - cothbusti, acondictoriamento de 'alimentos. caixas mostarda, Mortadela: nós moscada n
vel, compressores. impulsores conden- •de material plasticos para • Matarias. toa - zes; óleos . comestiveis, astras. oves
'adores; refrigeradores. ejetares. •
dores, copos.acanecas, calhetas. conchas, cães, patos, pralinés,:piimenta,- • pós• am'a
nadores e geradores elétricoa cosver- cestas para pão. cestinhas, ...apas paia pudins, pickles. peixes, presuntos. pa
sores elétricos, inversores elenco5,. aque- álbuns e para tiV'écis. cálices,- cestas, cas- rês. petit-pois, pastilhas.. pizzas ai/fina
rações' balanceadas. para ani«dores de água de alimentação. regene- .3
pari velas.' caixas • nará guarda queijos,
mais, requeijões. sagu sardinhas.
radores de gás, permutado.es de calor. "Çais
dc objetos. cartuchos, coadores para chá sandMiches, salsichas. salmes. sopas eu
-reguladores de velocidade. super-carre- descanso para pratos, copos e copinhos
gadores. conjuntos de alternadores, roda de plásticos para sorvetes, zaixinhas de latadas. sorvetes. sucos de omate e de
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha,• de água. controladores
.. Isnhas.' gartnhos de plásticos, para sor. rim. tremoços. • tortas. tortas para aliClasse 11.a paliácsaitcompa srcn
rilir,
ernha
r
d,
a
mento de animais e' aves. 'anões, touciPara extinguir: ferramentas de tóda
• . cinho: vinagre • •
"eápécie (exceto. quando parte integrante 'ocas' baldes; bacias, r bolsas,'caixas
s•
_ Classe' 49
de máquinas) ., ferragens e- • cutelarias ' cubos, bules, bandejas, base's para tele..
jogos, brinquedo, artigos desportivos •
em geral.' Pequenos artigos 'de, qualquer rial plástico. revestimentos confecciona. passatempos,
a . saber: álbuns pa'ra
metal, quando não de outras classes
doe de substâncias animais a vegetais: cortar e armar -aviões; autotnác eis
." Classe 14 • vetes. forrninhas de plástico para sor.. aros, argolas; bercinhos, bonecas, bone•
Vidro coinUin, laminado. trabalhado vetes, discos de mesa, estojos para ócu.
'em tedas as formas e preparos. vidro /os .esabalagens de material plástico, cat. cos. baralhos . de 'cartas" . bolas para
cristal para todos os fins, vidro incha- balagens de material plástico para sor - todos os esportes, brinquedos - en forma
cria) com telas de metal ou composi- vetes, estojos para objetos, espumas. ny.. de anil-mais, - balões de brinquedo, bilha. :iões especiais: ampolas, aquários, as- loa, esteiras, enfeites para automóveis. res: brinquedos mecânicos, brinquedos
sujeiras, almoiar:ess, bandejas, cube- massas anti-ruidos, escoadores de pra• em forma de • instrumentos musicais,
tas, cadinhos, cântaros. cálices, centro tos, funis, formas para doces, fitas iso. brinquedos - em forma de armar, brinoe mesa, cápsulas copos, espelhos, es- !afites. filmes 'virgens, tios - de, celulose, quedos de borracha com ou sem, asso' earradeiras; frascos, formas para doces, fechos para bolsas. facas, guarnições vio, carrinhos, carrocinhas, • caminhões,
forma para 'idrnos, fibs de viro. gar- para chupetas e mamadeiras, guarnições gartas de ;jogar„ chocalhos, • caneleiras
rafas. garrafõca, graus, globos, haste. para porta-blocos, guarnições pira IL. para . espOrte, cartões para loto, casijarros, jardineiras, licoreiros, mansadei- quidificadorse e para batedeiras de ira- nhas de brinquedo, casinhas de armar.
ras, mantegueiras. pratos, pires, porta- tas e legumes, guarnições de -material cadeiras • de brinquedo, carteiras e enjóias. paliteiros, potes: pendentes,- pe. plástico para utensílios- e objetos: , guar. velopes com fõlhas -para recortar - e
destais. saladeiras, serviços ^ para et- nições para bolsas, garfos, galerias para armar. calçados pára bonecas, . cordas
. plásticos, para pular, clavinas para tiro ao alvo,
frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves- cortin a s.' Jarros, laininadus
sas, vasos., vasilhames, vidro para . 1 . prendedores de roupas. puxadores -para copos de dados, caixinhas de música,
draças; vidro para: relógios, varetas, moveis, pires, pratos. paliteiros pás de dados, dardos, discos, dominós, espinvidros para conta-gotas. vidro, pára cosinha, •pedras. pomes artificiais. porta-- gardas de brpinqueclo, espingardas de
pão, pulseiras para 'relógios. protetores vento, estaquinhas para jogar, enigmas.
utomóveis e para para-brisas e
a
para ; documentos. puxadores de água engenhos de guerra de : brinquedo, ter. xicaras •
para uso doméstico, porta-copos. porta. ninhos de engomar, ferramentas para
Classe 24
Mamares. atacadores para eseartilhoi" -daneis. porta-notas, porta-documentos criapças, figuras de aves e animais,
placas: rebites, rodinhas, reemientes, sue calçadot.. atadUras de algodão para °ostra.' suportes para guardanapos.‘sa- figuras para jógo de xadrez, fogões e
diversos fins, " exceto para fins medici- /tiros, tubos, tigelas, tubos para' ampo.. fogãozinros de brinquedos, fogos de
nais, bandeiras, bordados, braçadeiras. lats, tubos paia seringas. tracressas, tipos futebol de: mesa, joelheiras para esporte,
borlas, cadeados, capas para móveis e de material plástico, sacolas, sacos. sa . ganchos para pesca, guisos para crianpianos, carapuças para - cavalos., cor- latitahos, vasilhames, vasilhames para ças, halteres, anióis, iscas artificiais
- . dões, debruns, lã, fitas, forros, franjas. acondicionamento, vasos, xicaras, colas para. pesc -a, jogos de damas, jogos de
festão, feltro para' órgão. fofos, -galar- a frio e ceias não incluidos em outras dominó. Jogos de raquete, linhas para
detes, lamparinas,. mochilas', mosquetei- classes, para borracha, para costumes, pesca, luvas para ,box, para esgrima,
''.0s,, negas. ombreiras e" enchimentos. para marcineiro, para sa p ateiros. para para, jogador de soco; máscaras carna•Pará roupas 'de' •homens e senhoras, vidros, pasta adesiva para' ' correias, valescas, mesas de bilhar; de campiata,
panos para en.4eites de móveis,- não pasta e pedras para afiar, 'esmeril em de roleta, de xadrez, mobilias de brinfazendo parte dos mesmos, palmilhas, pedra, em pó, em disco, • an pasta, para quedo, miniaturas de utensílios doméspassamares, pavios, rédeas, tendas, te- moer e desgartar: rebolos. adesivos para ticos, patins, patinetes piões, petecas.
das, - -sacas, sinhaninhas para vestidos. tacos, adesivos para ladrilhos e ade- plarqu'etas pára ginástica, peças de
telas, tampos para almofadas, não fa- sivos para azulejos, anéis. carretéis para togos de damas, dominó e xadrez, Pelozendó . parte de móveis, artigos estes tecelagem e guarnições de material tas, pianos e outros instrumentoulausiplástico para indústria -teitil
cais de brinquedo, pistOlas deatirar
feitos. de algodão, cânhamo, linho. juta,
nestas, -papagaios de papel, pane-linbas,
• •seda, • .raion, lã. pêlo' e fibras não
- Classe 41
incluídos em . outras classes
Alcachofras, aletria,. alho, aspargos. quebra-cabeças, em forma de armar,
Classe 26
açúcar, alimentos para animais. amido. raquetes, redes de pesca, redes para
Adornos 'de madeira, -marfim ou • osso amendoim, ameixas, amêndoas, araruta. jogos, rodas de roletas, revólver - de
para Mobilia,. ancinhos de madeira, arroz, atum, aveia, avelãs, zeite, azei- brinquedo, soldadinhos de chumbo, taanéis de madeira para cortinas, argo- tosnas, banha, bacalhau, batas, balas, bleiros para jogos, tacos de bilhar,
las, de madeira, marfim ou. osso. ,argd- biscoitos, bombons, bolachas, baunilha; tambores • para crianças, tamburéus,
las de marfint - an osso' para dentição, café ern pó e em grão. camarão, canela tamboretes. tênis de mesa, trens e viasbandejas 'de madeira, barris • de madei- em pau e em pó, cacau, carnes, chá. férreas para brinquedos, varas para
ra, cabides para roupa de madeira, caramelos chocolates, confeitos, cravo.
pesca, vagonetes e zepelins
'cabos de madeira,- caixas e, •madeira,
•
•
cestos, 'cepos para • cozinha; colheres e pau, marfim ou osso, dormentes de PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00
madeira,' engradados de mackwa, oca,
•

d3 1954
TenMos.ns. 619 ..938 e 619.939 -, de
4-12-63 "
Cassino São Vicente Ilha Pbrchat S. A.
Guanabara

ÇLUBE'''pA ILHA POjetiAT
Classe 33,
; Sinal . de propaganda
Classes: 33 e 50
Titulo
- •

—
'Ferino n. 0 619,940, de 4-12s1963 •
Trintas Nicolas Chryssocheris
São Paulo

"DUN_H
-r
,
Classe 36 - Para distinguir e proteger art'gos de
vestuário, de tóda sorte, inclusive de
;espoite e para crianças,
Termo n.° 619.941, de 4-12-1963
• Antonia Queiróz
São Paulo
1_

BOM DIA
Crtd. Brasileira:
Classe 32
Uma publicação quinzenal '
Termo n.° 619.942, de 4-12-1963
Horst lago Pagsold
'Santa Catar.na

O PRETINSO I
GOSToso
Classe 4L
+- Frase de Propaganda'
Termo n.° . 619.944, de 4-12-1963
Telefônica Vale do Paranapanerna S.A.
São Paulo

VALE DO s 1.PARAPAPANEMA

3racileira
O

.
Classe 50
"
timbre -da sociedade a ser aplicado
em papéis de correspondência e
Contabilidade

Termo n.° 619.945, de 4-12-1963
Violante ô• Cia. Ltda.
São Paulo
,
- PERFECTA
Classe 6
Discos e pintos de embreagem 'para
auto-veiculos
Tonos :ris. 619,946 à 619.948, de
4-12-1963
•
V_olante & Cia. Ltda
•
São Paulo '-

. Classe 21
Molas espirais, molas laminareS,. feixes
de molas laminares e barra de torção,'
para suspensão de auto-vevculos
Classe 1-1
Molas espirais, helicoidais e laminares,
para uso comum.
Clase 6
Molas suadas nos platos de embreagem
de auto-vervulos
Termo n.° 619.950, de 4-12-1963
V.nicola Nascimento Ltda.
Minas Gerais
NrC OLA

RASCIMENTO IEDA
Nome Comercial .

