ESTADOS UNIDO

.•

.4••••

...IND.. •

*IMF

SEÇÃO III
ANO XXIII - N.' 39

CAPITAL FEDERAL

1.

DÉPARTAMEN'. O NACIUNAL
DA PROPRILNDE INDUSTRIAL
EXPEDINTE DA DIVISÃO DE
PATENTES
DIVERSOS
Dai 19 de fevereiro de 1965
N° 128.889 - Witold Jerzy Janta Arquive-se.
N U 131.905 - Victorio Fabrizt Torno sem efeito o despacho que arquivou a processo.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
PESQUISAS
EXIGÊNCIAS
Dia 19 de fevereiro de 1965
Complementem a taxa de depósito de
acórdo com a Lei número 4.505 de 30
de novembro de 1964 e o que dispõe o
Código da Propriedade Industrial em
seus artigos 212 e 221:
N° 144.020 - Distribuidora de Bebidas Vera Cruz Limitada.
N9 384.461 - lbia Instituto Bioquimico Inter Americano Sociedade'Anóni.
ma.
N° 385:991 -- Indústria Lavinex Limitada.
N° 386.115 - Arly de Campos Duarte Moreira.
N9 4(3.623 - Laboratório Parrnaker
Sociedade Anónima.
N• 411.455 - Bracco Novotherapica
Lab. Sociedade Anónima.
N° 411.915 - Azias Sociedade Anónima Indústria Mecânica,
N° 425.402 - Joaquim Souza Rodriguez.
N 9 425.403 - Joaquim de Souza Rodrigues.
N° 431.142
Carlos Bulgareili.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N9 458.719 - Mecânica Especializada Motochrysler Lim:tada.
N° 459.818 - Edipa Edições Publicidade e Serviços Artísticos Limitada.
N9 459.819 - Edipa Edieões Publicidade e Serviços Artisticos Limitada.
N° 162.988 - Luiz Alberto Sismando Costa.
N9 463.161 - Laboratórios Baldassari Sociedade Anónima.
N u 463.503 - Sociedade Anónima
Indústria Reunidas F. Matarazzo.
NY 468.170 - Café Unai Comércio
Indústria.
N9 474.242 - Tatisa - Tallert
latelia Sociedade Anónima Tafisa.
N° 474.267 - Isaac Arditi 6 Companhia Limitada.
N° 176.493 - Distribudora de Lubriflcantes Prates Limitada.
N° 477.869 - Elias ?Caviar de Freitas.
N° 478.185 -- Modelação Anastacio
Limitada.
N9 478.516 - Moinho Graciosa Sociedade Anónima.
N° 478.588 - Leyman Corp.
N9 478.633 - Irmãos Novaes Sociedade Anónima Comércio e .Indústria.
Nn 479.272 - Wenceslau Barbosa.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO JUDICIAL
EXIGÊNCIAS
Dia 19 de fevereiro de 1965

Controls Co Of America - (NO' pedido de contrato de assistência técnica
e outras avenças na patente privilégio
de invenção termo número 131.218) Diga a requerente o artigo do Código
N° 435,628 - Italbras Sociedade da Propriedade Industrial que lhe da
amparo legal para pedir a anotação de
Anónima Transportes Rodoviário..
contrato de assistência técnica e outros
N° 447.592 - Companhia Agricola avenças.
Comércio e Indústria &dual.
N° 138.652 - Merck e, Co Inc. N9 449.323 - Sociedade Técnica e
Apresente cópias da documentação ApreIndustrial de Lubrificantes Solutec So- sentada e a cópia da petição número
ciedade Anónima.
31.509-62.
W 449.812 - Madeiras Pararia SanWunner'Sche Bitumen Werke GMBH
-(Junto ao tèrmo número 210.691).
ta Catarina Sociedade Anónima,
N9 454.221 - Sociedade Agrícola e - Tendo em vista que ' o registro número 193.495 pertence a ImpermeabiliComercial Caio Limitada.
N9 454.231 - Sociedade Agrícola e zantes Lereasita do Brasil Limitada, reComercial Caio Limitada,
querente do presente têrmo e impugnada
INT9 455.992 - Zeta Sociedade Anô- preste esclarecimentos a impugnante e
nima Comércio e Administração.
diga for do seu interêase.

EXPEDIENTE DA SEÇA0
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA

des n.° 268.380 - Organização Lowa.
des n.° 268 375 - Grupo Lowndee
a° 268.376 - Lowndes a.° 268..377
- Lowndes n° 268.378 - Lownde.
268.379) - Anotem-se as alteraI n.°
ções.

Ralante S.A. Ind. e Comércio de
Calçados (transferência para seu MON
Transferênc,a e alteração de nome na marca Land Girl is.° 269.158) de Titular de Processos:
Anote-se a transferência.
Laboratório Catarinense S.A (transDia 29 de fevereiro de 1965
ferência para seu nome da marca Syg.
:na n° 282.825) - Anote-se a transSigla S.A. Equipamentos Elétricos ferência.
(na a:teração de nome na marca Sigla
n.° 180.939) - Anote-se a alteração.
Produtos Químicos Agapearna S.A.
Sigla S.A. Equipamentos Elétricos (na alteração de nome na marca A
(na alteração de nome na marca Sigla Saúva n.° 288,44S) - Anote-se a
n° 180.940- - Anote-se a alteração. teração.
Klaoberge Indústria Farmacêutica LiCooperativa Vinícola . Aurora Ltda.
mitada (transferência para seu nome. (na alteração de nome nas marcas Me.
da marca Veracedrina n.° 185.957) - rito n.° 300.755 - Brazão n ° 305.743
Anote-se a transferência.
- Anotem-se as alterações.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesens.
Representações Melo Ltda. (na al- chaft (na alteração de nome na marca
teração de nome na marca Casal Gran- Pasalon n.° 304.345) - Anote-se a
de n.° 198.316) - Anote-se a alte- alteração. .
ração de nome.
Importadora e Distribu'dora Willya
Mauricio janovitch (transferência S.A. (na alteração de nome na marca
para seu nome da marca Peta tniant Microlub n° 306.051) - Anote-se a
n° 217.523) - Anote-se a transferên- ttiteraç50.
cia. .
Consórcio Brasileiro de Imóveis,
Pedro Oberlaender Filhos Ltda.' Comércio e Indústria S.A. (transfer,.
(transferência para seu nome da mar- rência para o seu nome do título Cora.
ca Supremo n.° 218.962) - Anote-se Word() 13-asileiro de Imóveis mime.
a transferência.
ro 307.274) - Anote-se a transferên.
Industrial e Beneficiadora Carboni cia,
Lim tada (transferência para seu nome
Telefunken Aktieng eserschaft (na
da marca Jahy n.° 236.979) - Anote- alteração de nome na marca
Telefun.
se a transferência
ken. tértno 199.9655 - Anote-se a
Laboratório Catarinense S.A. (trans- alteração.
ferência para seu nome da marca
Sparkel S.A. Ind. e Comércio de
Xarope de Guaco Gyco Creosotado Fitros ;plede para ser anotada na marn° 241.485) - Anote-se a transfe- c& Sp arkler termo 398.118) - Anote.
rência.
se a alteração de nome.
Indústria de Bebidas Bi-fort Douglas
Lowndes 6 Sons S.A. Administra- Limitada
(na alteração de nome na
ção, Corretagens e Representações - marca Birfort. tfirmo 428.748) Transferência para seu nome cio titulo Anote-se a alteração.
Edif. Segui-adorna n.° 254.678) -Orval Indústria e Comércio de ProAn‘ v' s çe- a transferência.
dutos Químicos Ltda. (na alteração
Ca rios Roberto Peres (transferência de nome na marca Astor termo
núm.
nara seu nome das' marcas Lambert ro
430 383) - Anote-se a alteração.
n.° 258.514 - Negrita n° 258.515)
Monark Plast Ind. e Comércio Ltda.
- Anotem-se as transferências.
(na *Reação de nome na marca FL.
Lowndes Sons S.A. Administra- broglasa térmo 431.888) - Anote-se
ção, Corretagens e Representações (na a alteração.
alteração de nome nas marcas NoticiáRolando Pedrinha - Transferência
rio Lowndes via 266.076 - Lowndes
n° 266.077 - Lowndes n.° 266.078 para seu nome na marca Enteroftal,
- Lownde n° 266.079) - Anotem- têrmo 438.404) - Anote-se a trans.
se as alterações.
Confertil S.A. Importação, ComérLowndies 6 Sons S.A. Administra- cio e Indústria (na alteração de nome
ção Corretagens e Representações (na na marca Confertil térmo 440.009) alteração de nome nas marcas Lown- Anote-se a alteração.
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'
- As Repaitiçoei Pábticas

, • 'dexTelo remeter d expediente
destinado à 'pzi•-blicaçãe -.nos
•jornais, diOr iantente,. _até às.
• 15 horas, exceto aops ,s0bados,
:guando devet'ão

DIENTE
ï.DEPARTAtENTO DE IMPRENSA NACIONAL.
1

$

OIRIÉTOR • GERAI
ALBERTO-DE BRITO FERE1RA

'

CHEFIE no SERVIÇO oa pvB..tea.çaaã
horas:
- As reclamações pertinen 'MURILO FERREIRA ALVES

11,30

CHEFE OA acçÃo ou RacateÃo -

FLORIANa GUIMARÃES

tes à matéria retribuída, nos
OFICIAL
casos de erros ou omissões, de'9E0,0 , dt
' verão ser formuladas : por ts••eiLd 'da dridbitoidada do si. spedisinta de Oapartarnonta'
crito,,c't Seção de Redação,- das
- Mission& da propriedade industriai
0 às 17,30 ..horas, no máximo
' até 72 horas após a saída dos
-Departamento de . impreitee Nacional
Impeteso na. oficina.
'órgãos oficiais.,:
•
- Os originais : deverão ser
ASSINATURAS.
dactilografados e autenticados;
• ressalvadas, por quem de
• reito, rasuras e emendas.
. , Capítal e Interior:
Capital e interior:
•
Excetuadas as para o
exterior,- que : • serão sempre Sentes;.re . . . Cr$ - 600,00. Semestre -. ‘. . Cr$ -450,00
Cr$ 1.200,00 'A no
,
Cr$' _900.00
• anuais; as assinaturas poder- Ano,
Exterior:
Exterior:
- .- . i '.
se-ão tomar, em qualquer época. por seis meses ou um ano. Ano
C.4 : 1.300,00 Ano -. . • .• . . Cr$ 1.060,00
- As assinaturas ae. ne:das
poderão ser suspensas sem parle supei7in1 dó enderêço vão continuidade nõ recebimento
impressos o número do -talão ! dos jornais, devem os a5sinan- aviso prévio.
,Para facilitar aos assinantes de : registro, o mês e o . ano em tes 'providenciar a respectiva
renovação com antecedimcia
a verificação do prazo de vali- que • • findará.
fim de evitar solucão de mínima, de trinta (30) dies-,,
dade de suas assinaturas. na

piÁRio

do Mirdst4,10

IS Indo:Aletria • CO,•4r060
ao

REPARTIÇÕES E

PARTICULARES, '

, FUNCIONÁRIOS •

•

Edson Medeiros (transferência para
. seu nome da marca Montilla termo
Anote-se a transfen.° 441.3(5)
_
rênc•a.
Edson Medeiros (transferência para
seu • nome 3a marca Benvinda, têm,
. n ." 441.678) Anote-se a transfe.rência.
Irmãos Mendonça Indústr:a e Com.
Sociedade -Anônima (transferência para
o seu nome da parca Produtos M.scelânea term.) 442.770) - Anote-se
a transferência.
Condeal S ..A. Ind. 'e Comércio (na
a'teração de nome na Marca Condealete
termo 443.830)' Anote-se a alteração. •
SET - Serviços e EquipaMentos
Técnicos S A. (na alteração de nome
na marca SET termo 444.719)
;
Anote-se a alteração.
-Associação ,Brasileira da Indústria
Farmacêutica de São Paulo (tiansferência para seu nome da marca liarmaconomia Brasileira termo 445.956)
-e Anote-se a transferência,
• Altino Bandeira de Araújo (transferência para o seu nome da marca Caf.
Apiai termo 454.836) - Ant,tem'as seguintes transferências de Costa
Silva Ltda. para Antonio Teóf lo
da Costa e deste para Altino Bandeira
de Araújo. Heyden Newport Chemicn1 Corp -Transferência vara Seu nome da nuasty
• - Anote-se a
Nilox termo 453.349
transferência.
Ferro Bastos S.A. (transferência
para seu nome da marca Ferrolar têrzno 456.946). - Anote-se a transferência. ,
Bebidas Lorusso Ltda. (transferência para seu nome da marca Palácio
termo 458.455) - 2 k note-se a trans, ferencia.

Efece Editôra S.A. (transferência
para seu nome da marca" Arte e Decoração termo 458.576) - Anote-se
a transferência.
Eversi' S A. ProrintnR Farr=p-',,é
cos, Indústria e Comércio (transferência para seu nome cla Maria Li.,..,-;ten termo 460.639) - Anote-se a
transferência. Quanto ao pedido de
averbação de con:rato de fls. 10,
aguarde-se. .
Geraldo José da Silveira (transferência para seu nome da marca Inga
termo 460.717) - - Anote-se a transferência.
Carlos - Roberto Peres • (transferência
para seu nome dos sinais de propaganda: C.idy Pe-fumes. têrmo 461.456
- Negrinha termo .461.457 - Negrina termo 461.458- Negrit.na termo
461.459) - Anotem-se as transferéri;
cias.
Alfredo Lemos dos Santos (transferência para sei.: nome da marca Teve
'e'rrno 469.090) - Anote-se a transferência.
4
.Renato Antonio Brogiolo (transferência para seu nome da marca Newbar
termo 474.141) Anoteáe a transfenIncia.
Produits Alimentai;es S.A.- ( transfarência para seu nome da marca Kub
termo 477.662) Anote-se, a transferência. .
• Testi' Zillo Lorenzetti S.A (na alteração de nome_ na marca Zillo Lorenzetti têrmo 478.414) -. Anote-se
a alteração.
•

• Exigências:

•
Cia. Brasileira de Linhas para Coser
(junto a marca 86.115) - -Satisfaça
exigência.
Farmácia Vila- Mar:ana Ltda. (junto
a marca n.° 164.860) - Satisfaça exigência .

Cooperativa Vinícola Garibaldi Lim tada (junto' a marca 168.730) Satisfaça exigência.
'Jorge Dolabane (junto a marca número 178.909) - Satisfaça exigência:Cezare Trentin: (junto a marca número 186.164) --- Satisfaça exig-gcia. •
Sir Janies Murray do Brasil S.A.
Produtos- Fa-macêuticos (junto a marca
n ° 197.566) - Satisfaça exigência.
Seagers do Brasil S.A. Fábrica de
Bebidas (junto a marca 242.375) -Satisfaça exigência:
Stàuffer Chemical Co (junto a marca n.° 243.431) - Sat:sfaça exigência.
Cardoso fi Gouveia Ltda. (junto a
marca 267.386) -' Satisfaça exigência.
Ind. e Comércio de' -Bebidas Verdinha Ltda. (junto a" marca 269.210)
- Satisfaça exigène:a.
, Linhas Corrente S.A. (junto a marca 281.301) - Satisfaça exigência.
Vieira Sampaio Indústria e Comércio S.A. (junto a marca 288.763) Satisfaça exigência.
Serralheria Fercambi Ltda. - (junto a
marca 292.946) -- Satisfaça exigênc'a.
Manoel Martins Avile (junto ao
termo 212.083) - Satisfaça exigencia .
, Soldas 'e ' Eletrodos Especiais 'American. Welding do Brasil Ltda. (junto
aos termos 391.912 - 391.914 391.915) - Satisfaça exigência.
Esso Brasfeira de Petróleo S.A.
(junto ao termo 417.818)
Satisfaça exigência.
•
C:tylux S.A. Comércio e Importação (juntoaos termos 423.143 423.144 - 423.148
'423.150 423.333) - Satisfaça exigênCia.

- As Reprirtições Públicas .
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas 'até 29 de
fevereiro 'de cada ano • e (Is
iniciadas, em: . qualquer época;
pelos órgãós .competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados 'de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os • interessados preferencialmente cheque ou vats
postal, emitidos a favor :do
Tesoureiro do • .Departamento
de Imprensa Nacional:
- Os suplemeAlos às edições 'dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes gus
-os solicitarem no ato da assinotara.
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, devera provas
esta condição no ato da assinatura.
- O cuSto de cada exemPlat
atrasado (IN órgãos oficiaW,
:será, na venda avidsa, ' aerescido' de Cr$ • se do mesmo -.
ano, -e de- Cr43 1,00, por guio
(Mc:irritio .
Comércio e Indústria de Beb:dae
Benfica Ltda. (junto ao termo mime.
ro 426.204) - Satisfaça exigência.
-Orval IndúStria e Comércio de Pro..
dutos Químicos Ltda. (junto ao
mo 427.082) - Satisfaça exigência,.•
• Sebastião SoaresRamos (junto ac
termo 428.229) -- Satisfaça ex'gência:
Aulicio G.falli Sobrinho (junto ao
termo 435.666) - Satisfaça .exlgepcia.
'
Produtos Químicos e Farmacêuticos
;"4 7S Limitada (junto ao termo nume-.
ro 435.744) - Satisfaça' 'exigência.
Edit.:5ra Las Vegas L'cla. (junto ao
termo 438,968)
Sat'sfaça
Oscar Cunha Indústria e Comércio
L mitada (junto ao termo 439.316) Satisfaça exigência.
José Marafon ,(junto ao termo número 441. .821) - Satisfaça exigência.Viúva Francisco Assis Chaoas de
Souza (junto ao termo 441 968)
Satisfaça exigência.
•
Souza ê Aranha (junto ao termo
n.° 442.003) - Satisfaça 'exigência.
Gessi M. Lopes (1 Cia. Ltda. (junto ao termo 446.920) - Satisfaça exigência.
Etablissernent Marguint (junto ' ao
termo 456.400) - Satisfaça exigência.
Antonio Cardoso (junto ao termo
n.° 461.886) - Sat isfaça exigência,
Francisco Furtado Landim (junto ao
termo 461.964) - Satisfaça exMncia..,
Myrta S.A. Ind. e Comércio (junto ao térino 473.306) - Satisfaça exigência.
Indtis'ría e Comercio Urro Vê--de
Limitada (Junto ao termo 478.322)
Diversos:
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N.° 461.601 - Naur
N° 461.614 - Dirnetal Distribuidora de Metais Ltda.
N.° 461.831 - Abstal da S Iva
Loureiro.
. N.° 461.923 - Valcarno Comercial
e Importadora Ltda.
N.° 462.351 - Transportadora Norte Sul Ltda.
N° 462.420 - Panificadora Nova
Fazendinha Ltda.
N.° 462.438 - Johnson Co Johnson.
N.° 462.439 - Johnson 8 Johnson.
Ns. 462.440 - 462.441 - 462.442
-a- 462.443 - 462.444 - 462.445
462.446 - 462.447 - 462.448
462 449 - 462.450 --- 462.451
- 462.452 - 462.453 - 462.454
- 462.455 - 462.456 - 462..457
- 462.458 - 462.459 - 462.460
- 462.461 - 462.462 -. 462.463
- 462.464 - Johnson 8 Johnson.
N.° 446.146 - Irmãos Gasparini
Limitada.
N.° 4461.147 - Irmãos Gasparini
Transferência e alteraçao de nome Limitada.
de Titular de Processos:
N° 446.186 - Bazar Paris Ltda.
N.° 446.750 - Jorge Elias AntoDia 19 de fevereiro de 1965
nio
N° 447.376 - Pedro Cavalcante
Monsanto Co (na alteração de nome
na patente privilégio de invenção nú- Sidrim.
N.° 447.609 - Jorge Elias Antomero 71.274) - Anote-se a alteraçào
nio
de nome.
Metais e Ferragens Dimos Comércio
N ° 447.825 - Angel de La Fuente
e Indústria Ltda. (transferência para - Juan Becerra Rumem - Manoel
seu nome da marca Anta 298.975) - Sanches Gonzalez.
Ano'e-se a transferência.
N.° 448.788 - Bukh Sabrcil Motores D.esel e' Refrigeração Ltda.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
N.° 448.822 - Comercial Somaco
RECEPÇÃO. INFORMAÇÃO E
Limitada.
EXPEDIÇÃO
N.° 449.218 - Anfon'ni Fulgenalo
8 Pinto Ltda.
D:a 19 de fevereiro de 1965
N° 452.329
•Dynamic Imóveis
e Administração de Bens S.A.
Diversos:
N.° 452.398 - John C,otton Limited.
N° 116.416 - Luiz Lajas Fulop
N.° 453.508 - Comercial ComissaModêlo de utilidade - Torno sem ria e Exportadora 13-msilia Ltda.
efeito o despacho de arquivamento já
N° 453.528 --: Brasiltur Tutasmo
que a exigênc:a foi feita ao opoente Representações Ltda.
e não ao requerente.
N° 454 423 - Orcopan Org. de
Representações e Contabilidade Pan
Exigênc:as:
Americana Ltda.
Atlanta S.. A. Industrias Médico
N.° 454:835 - Representações AuOdontológicas (opoente do tarai° nú- romar Ltda.
mero 116.416) - Cumpra a exigênN 0 456.478 - Agfa Aktiengesellscia.
cliaft.
N" 456.863
Fáb. de Bicicletas
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Monark S.A.
EXAME FORMAL DE MARCAS,
N.° 457.698 - Ernesto Neugebauer
S.A. Ind. Reunidas.
Dia 19 de fevereiro de 1965
Nu 457.793 - Cassio Munaz Sucie•daile Anônima Importação e Comércio.
Exigências:
N° 459.555 - Rubens de Azevedo
Complementem a taxa de depósito Gaivão.
de acôrdo com a Lei n.° 4.505 de
N9 459.932 "- Fábrica Real de Gar30 de novembro de 1964 e o que dis- rafas Térm'cas Limitada.
põe o Código da Propriedade IndusNv 459.934 - Fábrica Real de Gartrial em seus art goS 212 e 221:
raios Térmicas Limitada.
N° 157.426 - Corri Products Co.
lalu 459.936 - Fáb..ca Real de Gar. N.° 461.359
Gasparoto Labate rafas Térmicas Limitada.
6 Cia.
N9 460.076 - Somas Pabdutos de
N.° 461.175 - Irmãos Santa] C, Mo- dorracha Sociedade Anônima.
relli
. N° 460.606 - TV Publicidade Li- N.° 461.537 - Aywalma Organiza- mitada.
çao Imobiliária Ltda.
Ia° 460.817 - Roberto Miguel u IrN° 461.540 - Dirceu Ferraz Pa.
mão.
checo.
oI° 384.501 - Eaton Manufacturing
N.° 461.543 - Enfeites Festival
Co.
Limitada.
.
N.° 461.556 - Agro Mentol ComérN 9 353.660 - Sociedade Anôcio e Indústria Ltda.
nima Admin stração de Bens CorretaN.° 461.557 - Manipulação de gens Incorporações.
Produtos Quimiccis
N° 365.144 - Benjamin Scheghter.
N° 461.559 - Pensão Cruzeiro LiN° 360.831 - Laboratório Moura
adiada.
Balai' Orlando Rangel Socied- de AnôN.° 461.562
B'ar e Café Ponte nima.
Limitada.
N.a 369.473- Oswaldo Chicsi.
N.° 461.564 - Cia. de Administra; N9 370.538 - Produtos Earniacéutiçào de Bens Santa Terezinha.
era Sitnens do Brasil.

Ludwig Scherk (junto ao registro
internacional n° 86.183. processo número 32.317-62) - Aguarde-se.
Martini Rossi S.A. Indústria e
Comércio (junto a marca 200.864) Anote-se meclainte apbstila a averbação de contrato.
Lowndes Sons S.A. Administraçao. Corretagens e Representações (junto a marca 266.075) - Nada há que
deferir.
National Carbon do Brasil S.A. Indústria e Comércio (junto a . marca
n.° 281.341) - Anote-se mediante
apostila o novo contrato.
Luporini Comércio e Indústria S.A.
(Junto ao titulo 294.002) - Anotese mediante apost.la a transferência.
Luporini Comércaa e Indústria S.A.
(junto ao titulo 294 003) - Anote-se
' nrediante apoati'a a transferência.
ParItims Caron (junto a marca número 303.492) - Anote-se mediante
apca. tila a transferência.
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Na 384.390 - De Maio Gaio Sociedada * Anônima' Indústria. e Comarcira de
Peças para Automóveis.
N 9 403.803 - Theoberg Importação
e Exportação Sociedade Anónima.
Nv 405.711 - Nestle Sociedade Anónima.
N9 411.162 - Representações Marytex Limitada.
Nv 416.961 - Ernesto Neugebauer
Sociedade Anônima Indústria Reunidas.
N9 418.941 - Metalúrgica Anvik
Limitada. Nv 419.036 - Bruno Castiglioni.
N° 419.205 - Le Porte Echappement
Univeraal Sociedade Anônima.
N° 421 ..185 - Frigorifico Jandira Sociedade Anónima.
N° 421.520 - D.eseltécnica- Retifica
de Motores Limitada.
Na 422.980 - Ji.unartim Comércio e
Indústria e importação Limitada.
Na 423.146 - Distribuidora de Artigos Elétr.cos Domésticos Citilux Sociedade Anônima.
N9 423.149 - Distribuidora de Artigos Elétr:cos Domésticos Citflax Socaiciada Anônima.
Nv 427.531 - Associação Cisterciense Nossa - Senhora de Fátima.
N°• 428.642
Nissan Jidosha Kabushilti Kaisha.
N° 430.818 - Tintas Diamante Indústria e Comércio Limitada.
. N° 431.273 - Lindberg -Products lncorporated.
N° 431.363 - Livraria Vaca Limitada.
Na 431.378 - Plast luz Limitada.
N° 431.541 - Fernando C.hinaglia.
'N° 431.549 - . RCA Válvulas Sociedade Anônima.
Luiz Hernaades.
N. 431.626
N a 43i. fiNI • - Inuústrias Alimentícias
Pitiguary Limitada.
Nv 43 ,1.987 - Empresa de Transportes Andorinha Sociedade Anônima.
N° 432.089 - Produtos Roche Quimicos e Farmaceuticos Sociedade Andsuiná .
•
N° 432.254 - Lanches Sabara Limitada.
" N° 432.630 - Panif cadora Xrdiana
Limitada.
N° 432.761 - Casa- Bancária de Expansão Comercial . e Industrial Sociedade Anónima.
Na 438.637 - Companhia Brasdeira
Rhodiaceta Fab. de. Raion.
nnnn••n••••nn•••.

Diretrizes e Bases
da
_Educação Nacional
Lei a • 4024 de '20-12-i(A)1

Dia'tal.Gat:ÁO Na 658
PRI çoi

uts 80.00

A VENDA:
Seção de Vendas:
Av Rodrigues .Alves. 1
Acima 1 , - Ministério
da Fazenda
•
Atende-se. a pedidos pelo
Serviço de Reembaaso
Postal .

N9 445.555 -a- Irmãos Gasparau LÁ.
mitada.
•
N 9 446.127 - Milton David Gomes.
N9 462.465 - Johnson h Johnson.
N3. 462.466 - 462.467 - 462.6&
- 462.469 - 462.470 - Johnson ai
Johnson.
N°. 462.172 - -Fiação e Tecelagem
TognatO Sociedade Antal ma.
IP 462.541 - Tecnosolo Engenharia •
e Tecnologia, de Solos e Ma.e.iais Sociedade Anônima.
N° 462.542 - Tecnosolo Engenhar.a
e Tec. de Solos e Materiais Soc.edade
Anónima.
N9 462.648 - Sofig Administração
Indústria e Cotnérc.o Limitada,
N' 462.708 - Agripel Auto Agricola
e Produtos de Petróleo Lin! tada.
Nv, 462.784 - Urdi Urgamzação de
Rep. Distribuição e Import. Limitada.
N° 462.861 - Sociedade Anam.ma
Indústria e 'Comércio Concordia.
Nu 462.910 - E,rich Ross.
N° 462.965 - J. Sapiro'CI Filho Limitada.
N.° 463.009 - Coteplast Indústria e
Comércio de Confecções.
N9 463.100 - Publicator L mitada.
N° 463.101 - Gerhard Huesmann.
lal• 163.102 - Gerhard Hesmann.
N° 463.103 - Gerhard Huesmann.
N' 463.111 Hazan Limitada.
N5 . 441.380 - 441.389 - 441.396
- 442.162 - llsisal Usina de Sal.L.
mitada.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PRORROGAÇÃO
Prorrogação de marcas:
Dia 18 - de fevereiro de 1965
Foram prorrogados os registros correspondentes aos seguintes termos:
N.° 601.984 - The Reading •-•
Textile Machine Works - Cl. 6.
N.° 642.506 - Campeã da Serra
- J. P. Guimarães - Cl. 42.
N ° 665.926 - Emblernádca - Ind.
Texteis Carona S.A. - Cl. 23.
N.° 668.159
Arter ou - Lab.
Farmacêuticos Escactus S.A - Cl 3.
N.°669.874 - M. Lebre - Ernilio Eugenio Lebre - CI. 8 (com exclusão de reguladores de vazão).
N.° 669.875 - CalPeva - Soc.
Caic.ras de' Itapeva Ltda. - Cl 1.
" N.° 669.998 - Ameboinagnia Ameriaan Home Products Corp Cl. 3.
N.° ' 67G.003 - Wicotine - Lania
fico Fileppo S.A. Páb . de:, Tecidos
• ém - Cl, 23. •
N.° 670.016 - Plateol - Alvaro
de Castro Gonçalves Jr. - Cl. 46.
N° 671.543 - Piloto - Irmãos
Zatz 8 CP
Cl. 40.
N.° 673.060 - Araliesque - J. tio
E. Atkinson Limited - Cl. 48,
N.° 673 '335 - Rd mix - Concreto Redimix do Rio de Jane ro S.A.
- Cl. 33.
N.° 673.a55 - Piper - Casa Falchi S.A. Ind. e Comércio - O. 41.
N° 673.921 - Sabonete Levar Levar Brothers Port Sunlight Limited
- el. 48,
.N.° 673:489 - Geladeira Começa
com GE - Gene-a' • Electric S.A.
- Cl. 8.
N.° 674.453 - A Panificadora Associação dos Proprietários de Padaria do R.o de Jane;ro - Cl. 32.
N.° 674.846 - Sylvio - English
Sewing Cotton Co Ltd - Cl. 22.
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T N° 675.068 - Azecar - Azecar
! 'S.A. Ind. e Comércio - Cl. 8.
i N.° 675.098 - Mosqueteirni 4a Limpeza - Joaquim Rodrigues de Almeida - Cl. 46.
n • N.° 675.099 - S.A. FMgorifico
Anglo - Cl. 41 - As Palma.
N.° 675.100 - As Palmas - SÃ.
Fr:gorifico Anglo - Cl. 46.
N° 675.112' - Adamo ria Adamo S.A. - Cl .• 8. '
N.° 675.137 - Amo - Amo A.
Ind. e Comérélo .•- Cl. 11.
N.° 675.166 .7- Citofol:n - Orga::
n'zação Farmaceutica Luper' Ltda. C1..3.
N.° 675.254 - Sulbras - Sul Prasileira de Comércio, Importação o por ta ç â o S.A. - Cl. 49.
N° 675.255 - Sulbras - Sul 13, stfileira de Comércio, Importação e txpo r ta c; ão S.A. - Cl. 21.
N.° 675.250 - Prestone - Union
Carbide Corp - Cl. 47, •
N.° 675:256 - Sulbras - Su! Bras.
de Comércio. Importação e Export--,ão
Soc'edade Anônima - Cl. 17.
N° 675.257 - Sulbras - Sul Brasileiro de Comércio, Importação e Exportação S.A. -- Cl. 31,
N.° 675.258 - Sulbras - Sul Brasilelro de Comércio. Importação e Expo-tação S.A. - Cl. 36.
N.° 675.259 - Sulbras - Sul Brasileiro de Comércio. Importação e Expo-tação S.A. - Cl. 14.
N.° 675.260 - Sulbras - Sul Brasileiro de Comércio. Importação e Exporação S.A. - C. 2.
•
N° 675.261 - Sulbras - Sul Brasileiro de Comércio, Importação e Exportação S.A. - Cl. 8.
N° 675.262 -- Giann:ni - Anastacio G armini - Cl. 33.
N ° 675.263 - Giannini - Anautacio Giannini - Cl. 34.
N ° 675 264 - Giann:ni - Anastacio Giannini - Cl. 6.
N° 675.265 - Glannini - AnastaGiannini
Cl: 31.
N° 675.266 - Giannini
AnaNtacio Giannini - Cl. 43.
N" 675.267 - Giann ni - Anastacio Giannini - Cl. 47.
N.° 675.268 - Giannini - Anasta.
cio G.annini - Cl. 39.
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AnastaN.° 675.269 - Giannini
cio Giannini - Cl, 46.
N° 676.61&- Casa Verde - M.
Simõel 6 Cia. Ltda. - Cl. 16.
Exigências:
N.° N75,101 - Sim )ames Murray
do Brasil S.A. Produtos Farmacêuticos - Satisfaça exigência.
N.° 675.113 - joalher'a Aclamo
- Satisfaça exigência.
N° 675.359 - Micafil A. G. Satisfaça exigência.
Exigências

Complementem a taxa de depósito
dt. acôrdo com a Lei n.° 4.505, de
30 de novembro de 1964 e o que dispõe o Código da Propiedade industrial em seus artigos 212 e 221:
N.° 673.312 - Imperial Chem'cal
Pharrraceuticals sL;mitpd.
- °'
N 573.477 - Banco Pagano S.A.
N.° 673.478 - Banco Pagano S.A.
N.° 674.887 - . Mendes Oliveira
S.A. Drogaria. V. Silva.
N° 674.888 - J. Mendes Oliveira
S.A. Drogaria V. Silva.
N.° 674.932 - Cabana Grande
Churrascaria S.A.
N.° 674.988 - Carlos Lacerda.
N° 675.127 - Calçados Piloto
S.A. Ind. e Comércio.
N.° 675.245 - Cia. Lavanderia
Confiança S.A.
N° 675.248 - Antonio Rodrigues.
D versos:
N° 674.942 - Dansk Flama S.A.
Instituto de Fis'ologia Aplicada Aguarde-se.
N° 674.943 - Dansk Flama S.A.
Instituto de Fisiologia Aplicada Aquarde-se.
N.° 674.944 - Dansk Flama S A.
Instituto de Fisiologia Aplicada Aguarde-se.
Cooperat;va VauN° 674.972
cola Garibaldi Ltda. - Aguarde-se.
N.° 674.987 - Neodrog Delalande
6 Quignon - Aguarde-se.
N.° 675.140 - K Schneider 6 Cc
Vorm J E. Gerber 6 Co - Aguarde-se.
Rio. em 19 de fevereiro de 1965
Assinei e encerrei 20 laudas do
expediente - Nilton A/vim Xavier
- Diretor do Serviço de Documen.
loção.

CERTIFICADOS . EXPEDIDOS
PATENTES CONCEDIDAS EM 8 DE 'DEZEMBRO DE 1964

Termos

Pi,,,c‘ntes

Tèrmos

Patentes

Modelo de Utilidade
123.831
123.840
123.877
123.879
123.945
123.956
124.945
124.039
124.552
124.952
125.431
125.826
126.34:
137.23!
141.81(
12.700

71.204
71.205
71.206
71.207
71.208
71.209
71.210
11
;1.212
-71.213
71.214
71.215
71.216
71.217
7/.21?
71.219

05.846
05.846
05.848
05.849
-05.850
05.851
05.852
05.853
05.854

'97.801
114.152
116.642
117.118
1Y1.905
140.391
149.308
152.211
156.636
f

Modelo Industrial
144.669

1

05.348

1
PATENTES CONCEDIDAS EM 10 DE DEZEMBRO DE 1964

Termos

71.885
113.501
• 117.813
119.808
119.969'
120.667
121.969
/23.109 123.865
140.730
90.322

FevereIro
Patentes

71.220
• 71.221
71.222
71.223
171.224
71.225
71.226
71.227 •
71.228
71.229
71.230

• Tétanos •1

19f'.5
Patentes

Modelo Industrial
1
123.168
5.349
1
147.726
5.350
1
•.
1
Modêlo de Utilidade
___
5.855
17.9218
'1
5.856
120.281
5.257
120.865
I '
5.858
147.592

PATENTES CONCEDIDAS EM 11 DE DEZEMBRO DE 1964

Termos

74.110
98.601
107.922
110.362
111.844
113.007
113.078
113.191
113.355
114.036
116.651
115.653
115.674
115.696
116.246

Patentes

71.231
71.232
71.233
71.234
71.235
71.236
71.237
71-.238
71.239
71.240
71.241
71.240
71.243
71.244
71.245

Termos

118.708
118.622
119.420
120.363
121.372
121.959
122.076
122.202
122.405
122.206
122.528
122.576
122.165

Patentes

71.247
71.245
71.248'
71.219
71.250
71.251
71.252
71.253
71 254
71 255
71.253
7 1 257
71.253

PATENTES CONCEDIDAS EM 11 DE DEZEMBRO DE 1981.

Termos
123.129
123.295
123.310
123.383
123.395
123.588
123.661
123.696
123.764
123.767
123.201
124.737
124.749
124.916
125.381

Patentes
71.259
71.260
71.261
71.262
71.263
71.264
71.265
71.266
71.267
71.268
, 71.269
71 270
71.271
71.272
71.273

Termos

Patentes

131.130
71.274
71.275
• 131.872
• 71.276
131.873
•
71.277
134.623
71.278
• 131.819
71.279
134.820
71 220
• 135.752
71 281
144.068
71.282
_123.056
Moclélo Industrial
•
5.351 '145.347
, 5 352
148.727
5.353
147.574
5.354
147.575

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 15 DE DEZEMBRO DE 1964

Term.os
89.758
99.437
107.492
109.516
109.569
109.964
111.305
111.522
112.156
112.433
112.764
112.369
113.761
114.307
115.682
116.085

Patentes
71.283
71.284
71.285
71.286
71.287
71.288
71.289
71.290
71.291
71.292
71.293
71.294
71.295
71.296
71.297
71.298

Termos

116.139
116.296
117.939
118.883
119.007
119.008
119.407
119.569
119.911
120.046
120.343
120.347
122.475
120.539
120.575

Patentes
71.299
71.300
71.301
71.202
'71.303
71.204
71.305
71.306
71:307
71.308
71.309
71;310
71.311 ,
71.312
71.313
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Publicação feita de ao0rdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
aorrex o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante eme prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamenti
Nacional da Propriedade ludotrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerida
Termo n° 666.746, de 15-10-1964
Companhia Usinas Nacionais
Guanabara

Termo no 666.752, de 15-10-1964
Tintas Bonsucesso Indústria e
Comércio Ltda.
Guanabarp
.

PRORROGAÇÃO.

Termo n° 666. -56, de 15-10-1964
Milton da Cunha e Silva
Guanabara

Termo n 0 666.765, de 1,-10-1964
Confecções La Robe Ltda.
Guanabara

PORTUGAL

:00

CAMPESTRE CLUBB

,e

%PEP

g

Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Bonsucesso

e
e
o OAM. flop*, ipauftwzA

e
o
e

Classe 50
Artigos da classe

--

O COMPANHIA NSINAS NACIONAHÍ
"mat. n•1 • MI
- ao nWhiO41 mAAN IN/

• a

•

Classe 41
Café
Termo no 666.747, de 15-10-1964
Irmãos Linhares Ltda.
Minas Gerais

• Mundo dos Filtrr,%*
'4e
Classe 15
Titulo de Estabelecimento

Termo n° 666.753, de 15-10-1964
Adail Rodrigues Lima
Guanabara

TArmo n° 666.759, de 15-10-1964
'Decoramarte Comércio e
Representações Ltda.
Guanabara

DECORAMARTE
INDÚSTRIA BRASILEIRJ

AR LA,

Classe 40
Artigos da classe

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Termos na. 666.760 e 666.761, de
Decoramarte Comércio e
Representações Ltda.
Guanabara
Artigos da classe

Classe 8
Artigos da classe
Têrmo n° 666.751, de 15 - W-19&1
aliferson Representações e Comércio
Limitada
Guanabara

Termo n° 666.748, de 15-10-1964
Eletro Mecânica Capa Ltda.
Guanabara

Classe 21
Artigos da class.
Termo n° 666.749, de 15-10-1964
Vemaco Comércio Máquinas da Costura
'
Limitada
Guanabara

VEM!
NDOSTRIA BRASILEIRA

Têrmo n° 666.767. de 15-10-1964
ConfecOes La Robe Ltda.
Guanabara

, Classe 8

Artigos da classe

termo n° 666.750, de 15-10-1964
Eletro Cecânica Capa L---Guanabara

Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Termos as. 666.757 e 666.758. de
15-10-1964
Guanabara

Gibson ?.ngenharia Ltda.
Guanabara
Classes: 33 -- 21
fitulo de Estauelecimento
Termo no '66.163, de 15-10-1964
Auto Fox Ltda.
....ruanabara

O X,
'-INDÚSTRIA

BRASILE=

Termo n° 666.764, de_15-10-1964
Confecções La Robe Ltda.
Guanabara

--'"Termo n° 666.751. de •15-10-1964
E. L. Costa
Guanabara

(tini ZONNE FESTAS,'
Classã
Estabelecimento

Termo ri9 666.768, de 15-10-1964

GIBSON
ENGENHARIA LTDA.'
Nome Comercial
Termos as. 666.769 a 666.761. de
15-10-64
Gibson Engenharia Ltda.
Guanabara

Artigos da classe

Nome Comercial

lituter,

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 1?

Detre- Mecanica Capa

RECEPÇÕES E TURISMO

TALBER
Classe 36
Artigo; da classe

Termo no 666.755, de 15-10-1964
Félix Martins dos Santos
Rio d. Janeiro

SANTA CATHARINA

117
INDÚSTRIA BRASILEIRA

INDÚSTRIA BRASILLIRP -

Classe 8
Insignia Comercial

CONSTRUTORA.

Termo n° 666 .766, de 15-10-1964
Confecções La Robe Ltda.
Guanabara

Classe 36
Artigos da classe

Classe 40
Artigos da classe

xtit oBiLl4Ri 4 -

Classe 36
Artigos da classe

MARTE
Termo ti, 666.762, de 15-10-1964
Auto Fox Ltda.
Guanabara

Indústria. Rrasileira

INDOSTRIA BRASILEIRA

Classe 33
Insígnia Comercial
Classe 50
Sinal de Propaganda

CONFECÇÕES
LÀ ROBE LTDA.
Nome Comercial

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Artigos da classe
Classe 50
Artigos da classe
Classe 25
Artigos da classe
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érino n.° 666.772; de 1,5-1G-Ó4
Aba Najszteter
. Suo Paulo

' Termo e.° 666.776, de 15-10-64
Servitec Lida
aão Paulo

SERVITEC
Indústria Brasileira
.)

Termo n.''666,779, de, 15-10-64
Inch:latria e Comércio Atlantia Brasil.
Ltda.
São Paulo

r NUGGET
Ind.

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Para 'distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas...em geral: Agasalhos
en.,entais, alparcatas, anáguas. blusas.
botas botinas., blusões boinas . babadouros. bonés,. capacetes.. cartolas, cara,
lpnças, casacão coletes, capas, chales.
cacrecols.: calçados, chapéus. c.ntos.
cintas combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções, cal
caS. camisas. camisolas, camisetas
_cuecas, ceroulas. Colarinhos cueiros
aaias casacos, chinelos, dominós,. achar
'pes, 4antas.as, fardas para . militares cO,
legiais. fraldas. 'galochas: gravatas . gor.
ros, jogos de !ingeria; jaquetas, loques
luvas ligas, lenços, mantas, .meias
maiôs. . mantas, mandrião, mantilhas, paletós,. palas, penhoar. pulover pelerinas
rugas, pouches. polainas, pijamas. pu:alhos. perneiras. - quimonos, regalos
robe . de chambre,, roupão, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias
suciares, aborta. sungas, tolas; ou slacks.
taier roncas. turbantes, ternos, uniformes,
e vestidos

Classe 50 •
Cartazes impressos, literais de propa.
ganda. cartões termosplásticos de identidade, etiquetas impressas, faturas, to
Illinhas impressas, notas promissórias,
recibos e rótulos
Termo n.° 666.777, de 15-10
Indústria e Comércio Atlantis Brasil
Ltda.
São Paulo -

PADAWAX
Ind. Brasileira

Classe 46
Para distinguir: Amido, alvejantes, anil,
água lavadeira, água sanitária, céra pa
ra soalhos, detergentes. espontas de aço
fósforos, lixivia. lixas. lã de aço, poma
das para calçados, palha de aço. pre.
..parados para polir- e limpar madeiras
vidros. metais e objetos, panos para polir e para limpeza, panos de esmeril e
material abrasivo empregado na limpeza de metais e objetos. sabões em ge_
Termo n.• 666.773,:, de 15-10-64
Dispian ,— Empreendimentos, Adminis- ral. sabões era pó., em liquidei, em nó.
cos,. saponáceos. velas e velas a base
tração e Comércio Ltda.
de esterina
•
—
Termo ri.' 666.778, de 15-10-64
Indústria" e Comércio Atlantis Brasil
DSPLAN-EMPREENDIMENTOS.
• Ltda.
ADMINISTRAÇÃO E
São Paulo
-

COMÉRCIO LTDA
Nome comercial

•

Termo ta* 666.774, de 15-10-64
Displan — Fanpreendimentos. Adrnta's•
tração e Comércio Ltda.

FIZZ1

S TBRAP.R.E
Ind. Brasileira

Rio de Janeiro

Classe 48
Dentifrícios, artigos para toucador .e
produtos para higiene bucal

Classe 43
Produtos efervescentes sem álcool, refrescos em geral

Termo n.° 666.781. de 15-10-64
Indústria e Comércio Atlantis Brasil
Ltda.
São Pauto

Termos ns. 666.785 e 666.786, de
15-10-64
Quirnio-Produtos Químicos. Comércio'.
Indústria S. A.
Guanabara

:nd. brasileiza

RUZZI
'Quino Produtos Químicos
Comércio e Indústria S. A.

pratarias
bl'anCOS

*Rio de Janeiro
.-idustria - Brasileira

.),

Classe 3

POLIDOR ISPECUL .

' No
. rae civil

QUIMIO . Produtos Quimicos
Comércio e Indústria S. A.
Indústria Brasileira

INDUSTRIA BRASILEIRA

SERVITEG LTDA.

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 46
°ara distinguir: Amido, anil, azul da
ri aIssia, alvaiade de zinco abrasivos
algodão preparado para limpar metais.
detergentes, • espremacetes, extrato de
atail, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madira, 'g goma para Iaven
daria, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos. líquidos mata-aordurai para roupas e mata óleos para rou
pas, oleina, óleos para limpeza de car
ros, pós de branquear roupa, salicatc
de sódio, soda cáustica sabão em pó
sabão comum. sabão de esfregar e saTermo n.° 666.783, de 15-10-61
ponáceos, tijolos de' polir e verniz Quimio-Produtos Químicos. Comércio e
para calçador
Indústria S. A.
- Guanabara
Termo n.° 666.780. de 15-10-64
Indústria e Comércio Atlantii'Brasil
Ltda.
São Paulo

DISPLAN

Termo n.' 666.775, de 15-10-64
Bervitec Ltda.'
São Paulo

inter- Americana
Classe 32
Para distinguir: Programas jornalisticos, humorísticos, radiofónicos e de te.
levisão, "scripts", "sketchs", peças teatrais e cinematográficas, novelas radiofônicas ou não, boletins de inçormaçõea
prospectos, álbuns, revistas, jornais, fo.
tonovelas, histórias em quadrinhos, pia "
blicações em geral
Classe 50
Cartões impressos, cheques, duplicatas.
faturas, formulários impressos coa geral,
notas fiscais, papel impresso para contabilidade e corersondencia

SAl Pr 1/4/

Classc 50
Impressos para uso em: cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notas promissórias, papel de correspondência e
recibos.. impressos em cartazes, placas,
tabuletas e veiculo% bilhetes impressos

Termos as. 666.782 e 666.784, de
15-10-64
Inter-Americana de Publicidade S. A.
Guanabara

Brasileirs

Silvo
1UStrn
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Classe 46
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos.
algodão preparado para limpar metais.
detergentes. aspe-macetes, extrato de
anil, fecula ' para tecidos, fósforos de
cera e 'de madeira goma para lavanderia. limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, lí quidos mata-gorda
ima para roupas e mata óleos para roupas, oleina. óleos para lmipezas de carros.- pós -de branquear roupa, salicata
de s6dio, soda cáustica. sabão em pó
sabão comum, sabão de esfregar e sa
oonáceos, tijolos
no!- e vaiai!: para
calcule*

Um produto farmacêutico dietético
Clas.se 43
Produtos efervescentes sem álcool: re.
frescos era geral

Classe 46 \
Termo n.° 666.787. de 15-10-64
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Laboratório Rema Ltda.
Prássia, alvaiade de zinco, abrasivos
Rio de janeiro
algodão preparado para limpar metais •
detergentes. eapremacetek extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos da
cera e de madira. g goma para lavanderia, limpadores de luvas, llqui.los
branquear tecidos, liquidos mata-aordu
ras para roupas e mata óleos Para coo
pas. oleina. óleos para limpeza de carIndústria Brasileira
ros..nós de branquear roupa, aalicato
de sódio. soda cáustica sabão em pó
sabão -comum sabão de esfregar e sa.
ponáceos, tijolos de nar e verniz 1.1m produto ri ara'a;
a C fortalecer
e 8
a plastica e
para calçador
o busto das senhoras
,

Sehorita
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Termos na. 666.788 e 666.789, de
15-10-64
•
Laboratórios Organon do Brasil Ltda.

gutas, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas. tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento. vigas, vigamentos e

gevereiro de 1965 863

Termo n° 666.2=7, de 16-10-1964
Cand.do de puis da Si'-fa Dias
Estado na Guanabara

Termo n° 666.803, de 16-10-1964 .
Nilza Frouillet Teixeira -de Macédo
e Francisco Furtado Sardinha
Estado da Guanabara .

Termo n° 666.791, de 15-10-1964
Sapataria e Camisaria Felgueiras Ltda.
Guanabara

Henê da Casa

indústria Brasileira
Classe 2
Um produto, para uso veterinário
Classe 3
Um produto farmacêutico para Uso
humano

Indústria Brasileira
mdtiatria

Classe 48
Artigos da classe

Brasileir

•

Termo n° 666.804, de 16-10-1961
Estabelecimentos James Frederick Ciar{
Classe 36
S. A.
Classes: 41 — 42 — 43
*Para distinguir: Artigos de vestuários
Inani
Titulo
e roupas teitas em geral: Agasalhos
awntais, alparcatas, anáguas. blusas
botas, botinas, blusões. boinas, baba
Termo n° 666.798, de 16-10-1964
louros. bonés, capacetes, cartolas, cara. Hércules S. A. Crédito, Financiamento
ouças, casai.ao, coletes, capas, chales
e Investimentos
eachecols, calçados, chapéus. cintos
.
Minas Gerais
cintas, combinações, carpinhos, calças
de senhoras e de crianças, caiçaca. cal
Hércules S. A. Crédito
cai, camisas, camisolas, -amisetas
Financiamento e Investimentos
cuecas,. ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos. chinelos. dominós.'echar.
Classe 6
pes fantasias fardas para militares, coArtigos da classe
legiais. • fraldas, galochas, gravatas, gorNome Comercial
Termo n° 666.805. de 16-10-1964
ros logos de litigaria.' jaquetas, laques.
Estabelecimentos James Frederick Clark
luvas, ligas, le iços. mantõs, meias,
Termo n° 666.799, de 16-10-1964
S. A.
maiôs. mantas. ntandrião. mantlhas. pa- Hércules S. A. Crédito, Financiamento
—
Piaui
letós. palas. penhoar. oulover. pelerinas,
e Investimento,
Classe 32
,
Minas Gerais
erogramas radiofônicos e de televisão, peugas. ponches. polainas, pijamas, puClasse 7
nhos, Perneiras, guimonos, regalos.
peças teatrais e fotos-novelas
Artigo.; da classe
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saidas de banho, sandálias.
. Termo no 666.792, de 15-10-1964
Termo n° 666.806, de 16-10-1964
Madeireira Aquilino ZaZtZtiZZZZ.... sueteres, aborta sungas. atolas ou siado.
Estabelecimentos James Frederick Ciar*
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniMadeireira Aquilino Zatti Ltda.
S. A.
formes e vestidos
Rio Gratule do Sul
Piaul
Classe 8
Termo n° 6664.793, de 15-10-1°44
emmem•••••n•~P~P.3111111~1~nn••..
1
Artigos da classe
Classe 50
José Botelho
Artigos da classe
Tzrmo no 666.807, de 16-10-1964
Estabelecimentos James Frederick Clat
Termo no 666.800, de 16-104961
S. A.
Construtora Presidente S. A.
Piau!
Estado da Guanabara
5010 re
Classe 9
Cesta na ft; O
Artigos da classe
NILL.
Termo no 666.790, de 15-10-1964
Paulo Pinheiro
Guanabara

9-5/~
INDUSTRIA BRASILEIRA

Hércules

1

7ATT I

7

Edificio Presid6nté
Casteio Branco

.pxoduto
Iffieme.radeeNI~alian•

—~neme~omeer
ela sse Ib
Para distinguir: Materiais para constru
ctles e decorações: Argamassas. argila
areia. azulejos. gatentes. balaustres.,
Classe 41
a.
tos de cimento. bloros para pavimnt
Vinagre
ção. calhas. cimento. cal, cré. chapas
Termo
n.°
666.791,
de 15-10-64
isolantes caibros. caixilhos; colunas:
Ferragens Sonia
chapas para coberturas, caixas dágua.
Guanabara
caixas para coberturas, caixas . dágua
caixas de descarga para etixos. edifica•
ções premoldadas. estuque, emulsoo de
base asfáltico. estacas, esquadrias. estru
Ferragens Sodia Limitada.:
turas metálicas para construções. lume.
Ias de metal, ladrilhos, lambris. luvas
de junção. Ines. lageotas. material iso
lante contra trio e calor. manilhas, mas.
Nome comercial
sa$ para revestimentos de' paredes. ..urs
Termo n.° 666.795, de 15-10-64
deiras para construções. mosaicos. pro
Perragens Sonia Limitada
duros de base as%Itico, produtos para
Guanabara
tornar impermeabilizantes as argamas
ias de cimento e cal, hidráulica. pedre•
gulho produtos betuminosos. impertnea
hilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas. placas para pa
vimentaçâo, aças ornamentais de ciClasse 50
mento ou gesso ara tetos e paredes
papoi para forrar casas, massas ant1 Ferragens, louças, vidros, tintas e materiais para construção em geral
remis para uso nas construções, par

Classe 33
Titulo
Termo no 666.801,-de 16-10-1964
Transportes Belo Horizonte Limitada
São Paulo

Sego ~ate
INDUSTRIA BRASILEJRA
Classe 50
Artigos da classe
Termo no 666.802, de 16-10-1964
Ernani Silveira
. F.stadc di Guanab-aa

•

Termo no 666.808, de 10-10-1964
Estabelecimentos James Frederick Claris
S. A.
.
Inata
Classe 11
Artigos da classe
Termo no 666.809, de 16-10-1964
Estabelecimentos James Frederick Clart
S. A.
Piauí
Classe 21
Artigos da classe
Termo n° 666.810, de 16-10-1964
Cematex — Indústria de Máquinas
Limitada
São Paulo

.IMATIOZ—INIZSTRIA
ME MÁQUINAS LTDA.1
Nome Comercial
Termo rs° 666.811, de 16.10-1964
Américo Pellegrini Filho e Luis Américo
Pastorino
São Paulo'

índtástria Bcasa•pira:
Classe 48
Artigos da classe

F ESTIVAL IA ORL,
Classes: 13 — 15 — 25 — 33 - • le
Expressa,-

Dl RIO
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1 e. It1J ti o 666.812, de 16-10-1964
Metalurgica "Maragú"
ludust
limitada
São Paulo

remo a' 666.819, de 16-10-196.j
Couidure — Chaas Perfumadas
Limitada
São Pauto

MAR AG.11
Industria Brasil eira
Para distingUir: Clips para cabelo
grampos para cabelo
Termo no 666.813, de 16-10-1964
Volante Clube do Brasil
São Paulo

I VOLAkT.E CLUBE
IO BRASIL
+Jorna Comercial
• Termo a* 666.814, de 16-10-1964
Dire Freios Limitada
São Paulo

DIFRE
Indústria Brasileira Classe z
Para distinguir: l'reios para vetculos
motorizados em geral .

OFICIAL (Seção III)

Classe 5
Para distinguir: Metal, branco, metais
anti-fricções e metal patente, aço, alu
minio, alpaca, bronze, chumbo, cobre,
estanho, ferro, guza, níquel, latão, zinco, enatais para ligas; todos os metais
acima são em bruto ou parcialmente tra.
balhados, usados nas indústrias, podendo ser em barras, em chapas, em fõlhas,
em lingotes, em fio e vergas, em *tiras;
estampadas, forjados, modelados, tor •
neados e perfilados, eletrodos
•••nn,11.

Termo n° 666.820. de 16-10-1961
Roemmers S. A. Industrial, Comercial
& Financiara
Argentina

51

RE

Classe 3
Para distinguir C01114 marca genérica.
'produtos farmacêuticos e medicinais em
geral Têrmo o' 666.821, de 16-10-1964
Vibrotex — Telas Metálicas Limitada
São Paul)

VIBROTEX—TELAS
METALICAS LTDA.
Nome Comercial
Termo n° 666.822, de 16-10-1964
Vibrotex — Telas Metálicas Limitada
São Paulo

,

Classe 8
Para distinguir: Filmes revelados

VI.BROTEX
Industria Biaaileiro

Classe 5
Para distinguir: Metal branco, metais
Termo o" 666.815. de 16-10-1964 anti-fricções e metal patente, aço, aluKenryo Doy e Satoru Doi
miai°. alpaca, bronze, chumbo, cobre,
São Paulo
estanho, ferro, guza, niquel, latão, zinClasse 41
co, metais para' ligas; todos os metais
Para distinguir: ''
balanceadas em acima são em bruto ou parcialmente trageral
balhados, usados nas indústrias, podena
do ser em barras, em chapas, em 'cilhas.
Termo n" 656.316. de 16-10-1964
em lingotes, eni fio e vergas, em tiras;
Kenryo Doy e Satoru Doi
estampadas. forjados, 'modelados, torSão Paulo
neados e perfilados, eletrodos
Classe 19
Para distinguir: Aves e ovas
Tèrmo rio 666.823,-de 16-10-1964
Flora Pinheiro Indústria e Comércio
Termo n° 666.817, de 16-10-1964
Limitada "Florpic"
Café Congresso Indústria e Comércio
Minas Gerais
Limitada
San P.,.)

FLORA PINHEIRO -

CA.Fs CONGRESS°
CINDOSTRIA E COMtRCO
LTDA.

Classes: 15 — 28 — 33 — 45 —50
Sinal de Proaganda

Nome Comercial

Termo n• 666.825, de 16.104964
Theodomiro Batista
Bahia

Termo no 666.818 de 16-10-1964
Conidure
Chaas Perfuradas
Limitada
São Paula
I coa tu RE-EA
PERFURA bAS LTDA.

Nau

A BANIA
PRORROGAÇÃO
...,lasse 32

COM( rcied

Termo n° 666.830, de 16-10-1969
The Sherwin — Williams Co.
• Estados Unidos da América

Minas Gerais

C ONI DURE
Inctéistria Brasileira

41.

Termo n° 666.815, de 16,10-1964
"Dinamic• Filmes" Limitada
São Paulo

Termo no 666..824. de 1'6-10-1964
Flora Pinheiro Indústria e Comércio
Limi tada "Florpic"

Fever.)iro cie 1965

Para distinguir; Um jornal izaresso

Classe 1
Absonentes. acetona, 'ácidos. acetato*,
agentes quiralcos para o tratamento 4
!oração de fibras, tecidos, couros e celulose; água raz. álcool, albumina, ant.
Unas, alumen, alvaiade, alvejantes lua
dustriais, aluminio em pó amordace',
Classes: 15 — 28 — 33 — 45 — 50 anti-incrustantes, anti-oxidantes, anda
Sinal de Proaganda
oxidantes, anti-corrosivos, anti-detonan.
tes, azotatos, água acidulada para
Termo n° 666.826, de 16-10-1964
acumuladores, água oxigenada pari
Sopro Sociedade Promotora de
bicarbonatos de sódio, de potássio; cal
Integração Nacional
fins industriais, amônia; banhos para
galvanização, benzina, benzo!, betumes,
Estado da Guanabara
virgem, carvões, carbonatos, catalizadores, celulose, chapas fotográficas
composições extintores de Incêndio, cloSOPRO - Sociedade Proinotora ro, corrosivos. cromatos, corantes, creo- solos: descorantes. desincrustantes,
de Integração Nacional
solventes; emulsões fotográficas, erma
fre, éter, esmaltes estereatos; fenol, filmes sensibilizados para fotogra''-s,
Nome Civil
xadores, formol, fosfatos industriais, fósforos industriais fluoretos; galvanizado.
Termo n9 666.827, de 16-10-1964
res, gelatina para fotografias e pintura,
giz, glicerina; hidratos, hidrosulfitom
Sopro Sociedade Promotora de
• Integração Nacional
imperraeabilizantes. ioduretos; lacas;
massas para pintura, magnésio, roer.
Estado da Guanabara
curio; nitratos, neutralizadores, nitrocelulose; óxidos, oxidantes, óleos para
pintura, óleo de Linhaça; produtos químicos para impressão, potassa industrial, papéis emulsionáveis para a fotografia, papéis de turnesol, papéis he..
liográficos e heliocopistas, peliculaa
sensíveis. papéis para kítografia e anáIndústria Brasileira
lises de laboratório, pigmentos, potassa,
pós metálicos para a composição de
tintas, p reparações para fotografias,
p rodutos para niquelar, pratear, e croClasse 50
Para distinguir: Impressos
mar. vodutos para diluir tintas prossiato: reativos, removedores, reveladores;
Termo n° 666.828, de 16-10-1964
sabão neutro, sais, salicilatos, secantes,
Helena Administração de Imóveis • silicatos, soda cáustica, soluções químicas de uso industrial, solventes, sul•
Limitada
fatos; tintas em pó. liquidas, sólidas"
Estado da Guanabara
au pastosas para madeira, ferro, paredes, contruções, decorações. couros, te:idos, fibras. celulose, barcos e veículos, talco industrial. thiner,
Te-mo ri9 666.831, de 16-10-1964
The Sherwin — Williams Co.
Estados Unidos da América
Classe 16
Para distinguir: Materiais p ara' constru.:4es e decorações: Argamassas, argila.
Classe 33
areia, azulejos, galeotes. balaustres. hla.
Titulo
-os de cimento, bloros para oavimentlTermo no 666.829. de 1610-1964
ção calhas. cimento. cal. cré chapas
Nelson Lustoza Cabral
isolantes, caibros, caixilhos; colunas:
ckapas para coberturas, caixas iágaa,
Estado da Guanabara
caixas para coberturas, caixas dágua,
caixas de 'descarga para etixos. edificacões p rernolcladas estuque, einulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruatras metálicis p ara construções, Urine.
Ias de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. !ages, lageotas. material . iso'ante contra frio e calor, manilhas, mas-.
sas para revestimentos de paredes, —maCl ;-n ase 32
detrai para construções, mosaicos, proTitulo

Bairro
4z.Centenário

Edifóra -toé
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fradores, cassinetes, cabos, chaves cha
ves para porcas cirçulares chaves tur
quimetrica, correntes para chaves. col.
crases, chaves para porcas, distintivos.
dobradiças, descanço para talheres, pra
tos e copos, enxadas, esferas, engates.
enfeites de metal, estribos, espátulas
estojos de metal para carimbos, eixos
expandidos para tubos, estruturas metálicas, escarradeiras, espremedores, espumadeiras, formões, 'foices, Serro para
cortar capim, trerolhos, lacas, tacões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, flanges
fivela, furadores, ferramentas cortantes
ou perfurantes para marceneiros, sachos
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
Têrmo n° 666.832, de 16-10-1964
de aço, ganchos, guarnições de metal.
Carus Chemical Company, Inc.
garfos, ganchos para quadros, grampos
Estados Unidos da América
para emendas de correias, grades para
fogões e geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas; ilhoses, joelhos, jarros, limas lâminas licoreiros
latas, luvas, linguetas, leiteiras, macha-dinhas, molas para portas, martelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
Classe
mossas, machetes, mantegueiras malhos
Para distinguir: Permanganato de
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
otássio
pregos, ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão.
Termo n° 666.833, de 16-10-1964
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadoEast Rutherford Syringes,
res, placas, pregadores, porta-esponjas,
Estados Unidos da América
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
Prorrogação
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presa
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
PRORROGACÃO
rebites, reduções, recipientes de metal.
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes, sitões, saleiros, sacarrôlhas, torquezes, trilhos tubos subula
ções, ainpões, travadeiras telas de
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
Classe 10
Para distinguir: Seringas para uso me- trancas, tramelas, talheres talhadeiras
dico, farmacêutico e de laboratório, agu- tampas para panelas e caldeirões, ter
lhas ripodérmicas e pipetas para sangue sinas, sachos, trans de cosinha, torra•
deiras, orinóis, vasos, vasilhames vergas. mandril de expansão. Ereza de
Termo n° 666.834, de 16-10-1964
Manning, Maxwell & Moore, Inc.
frezar, guia de freza "de chanfrar.
ventosas, maletas, baus para sacos de
Estados Unidos da América
viagem, para pastas, balmazes, cantos
para estojos, colchetes para malas, cra•
vos, enfeites, fecho para pastas e para
malas, passadores de correias, ponteiras, prendedores de papel, suportes
torniquetes e tubos de expansão

dutos de base as‘áltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedra, gulho, produtos betuminosos, itnpermeabilizantea liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas antircidos para uso nas construções, parquetaa, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento. vigas, vigamentos e
vita%

gdeui

Termo no 666.835, de 16-10-1964
Inseticidas Paraná Limitada
Paraná

to cal. cre, caixas de descarga, e.apas isolantes, caiba ,a- caixilhos, comnas, chapas para cobertura, caixas
d'água, edificação pré-moldadas, estacas, esquadrias, tõrros, frisos, gassa.
grades, janelas, lamelas de metal, laira
lhos, lambris, luvas de junção, lajes,
lajeotas, material Isolante contra frio
e calor, manilhas, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base
asfáltica, produtos para tornar imper.
meabilizantes as argamassas de cimento
e cal hidráulico, pedregulhos, placas de
pavimentação, peças ornamentais de
cimento ou gesso para tetos e paredes,
parqueies. portas, portões, persianas,
pisos, papel para forrar casas, soleiras
para porta. tijolos, tubos de concreto
telhas. tacos, tubos de ventilação. tanques de cimento, vigamento, venezianas
e vitró
Termo n° 666.838. de 16-10-1964
Torrefação Santa Maria Limitada
Paraná

9,5 855

Temia a° 666.8-11...de 16-10-1964,
E,letramica Asteusom Limitada
Estado da Guanabara

!rio

Classe 8
Para distinguir: Rádios, vittolas e
levisões
Termo n° 666.845, de 16-10-1964
Durval José Gonçalves
Estado da Guanabara

CASA BRANCA
Indústria Brasileira
Classe 41
Para distinguir: Café em grão,.torrado
e em pó
Termo n° 666.839, de 16-10-1964
Dominium S .A. Empreendimentos —
Participações — Administração
São Paulo

DOM INIUM
INDOSTRIA BRASILEIRA
•

Classe 8
Para distinguir: Discos gravados
Termo n° 666.847, de 16-10-1964
Agrolube — Produtos Agrícolas e
Lubrificantes Limitada
São Paulo

Classe 41

Para distinguir: Ca fe em grão, moldo.
torrado e soluvel
Termo n° 666.840. de 16-10-1964
Sergio Cardoso de Andrade Costa
Estado do Rio de abeiro

AGROLUBE
INDUSTRIA BRASILEIRA,

Beldade Selvagem

•
Classe 7
Para distinguir: Abridores de sulcos,
máquiaas de adubar. distribuidores de
INDUSTRIA BRASILEIR A „f,,
adubos, máquinas para agitar e espaClasse 42
lhar palha. máquinas para irrigaçao
Para distinguir: Aguardente agrícola. ajustadores de leivas, máquinas
de colher algodão, máquinas amassaClasse 11
Classe 2
Termo no 666.841, de 16-10-1964
doras para fins agrícolas e horticolas.
Para distinguir ferragens e 4erramentas:
Titulo
Indústria
de
Chinelos
Bermol
Limitada
ancinhos e empilhadores combinado'
Alicates, alavancas, arruelas, arrebites. •••n
São Paulo
Termo no 666.836, de 16-10-1964
mecânicos, ancinhos mecânicos, arados,
argolas, aldraves, armações de metal
Padaria e Confeitaria Brasil Limitada
abridores de latas, arame, aparelros
arados a vapor, rolhas de arados, arRio Grande do Sul
chã e café, assadeiras, açucareiros. aparancadores de batatas, mecânicos, autoBERMOL
relhos para lavatórios, arandelas, aresmóveis arados, arrancadores de betar.
tria
tas. aros. almofadrises. , amoladora.
13rasi1eir?21 abas, mecánicos, arrancadores °sacanaamoladores de ferramentas, alças para
os de pés de algodão, máquinas de
ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
cortar árvores, máquinas combinadas
Indústria
Brasileira
Classe
28
bandejas, bacias, rnombonieres balda,
Para distinguir: Solas, solados. saltos e de sachar e recolher batatas, batedeiras
Classe 41
borboletas, baterias, bases de metal bra
para cereais agricolas. bombas de jarpalmilhas de material plástico
Para
distinguir:
Substâncias
alimentiçadeiras bules bisagra, buchas, bainha
dim, bombas para adubos, máquinas
para facass baterias de cosinha, colhe. cias e seus preparados, ingrediantes de
Termo no 666.842. de 16-10-1964
para espalhar cal agricola. máquinas
alimentos: essências alimentícia a
res de pedreiros. cadeados correntes caIndústria de Chinelos Bermol Limitada para abrir canais de irrigação. capibides. c, aia; de parafusos . conexões
. São Paulo
nadeiras, cavadores de batatas, ceifa'.
Termo n° 666.837, de 16-10-1964
para encanamentos caixas de metal para
Classe 24
deiras. máquinas combinadas de ceifar
Metalurgica
Staiger
S.
A.
portões, colunas, canos chaves de rena
Para distinguir: Solas . solados, saltos e engavelar, braços cortantes ceifeiras.
Rio
Grande
do
Sul
da chaves ,lesas. cabeções, canecas,
e palmilhas de feltro, cordões para chi- chapas de apóio ara arados, chapas de
copos. cachepots centro de mesa ":onelos e calçados em geral
apóio para arados, chapas de reS5rço
gueteleiras, caixas para condimento de
para arados, charruas, charruas duplas,
alimentos. cadeados. caldei . ões, caçar°.
Termo na 666.843, de 16-10-1964
Ias, chaleiras, cafeteiras conchas coaIndústria de Chinelos Bermol Limitada charruas da limo dianteiro crarruas de
sub-solo, charruas vinhateiars garras,
dores. cuscuseiros cabideà de mera,
São Paulo
Classe 16
de charruas, rolhas de charruas, ma-.
cabos. caixas de ferro, cgruzeras curva Para distinguir: materiais de constru
Classe 39
cantoneiras, chaveiros, canivet a, c1 , a- ção: argila, areia. azulejos, argamas- Para distin g uir: Solas. solados. saltos e quinas de colher arroz, máquinas de,
colher lúpulo, ctetadeirasi de hervas
venas, cremones, cadinros crivos, chan- sas, batentes, balaustres, calhas, canele
palmilhas de borracha

inseticidas Paranã

BRASIL

'MS

Iflds

•
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mecânicas, cortadeiras .de trilo mecânicas, cortadeiras mecânicas, facas ae
cartadeiras, cortadores de cana mecânicos, cortadores mecânicos de capim
.cortadores mecânicos de grama. maquinas de cortar raizes, cultivadores, máquinas de cultivar, máquinas combinadas de cultivar e semear. .náquiaas e
maquinismo para debulhar, grades com
- dentes para a agricultura, dentes de
grades, máquinas de desbarbar milho.
desgramadores, desterroadores para a
lavoura, destocadorei distribuidores de
estrume, elevadores de taranta para a
agricultura, aparelhos para enfardar palha, aparelho para enfaixar o feno, engaveladores, aparelhos para engavelar
' o milho, máquinas combinadas de engavelar e ceifar, prensa de ensilagem,
excarificadores mecânicos. eszna,adores para agricultura, estirpado mecânico, facas de máquinas agrícolas, facas
de segadeiras, foices para ensilagem,
L máquinas de atar forragem, gadanhairas, gadanhos mecânicos, grades articuladas, grades triangulares, grades de
•inala para a agricultura, grades para
nivelar, semeadores de grama, gramadeiras de linho, máquinas pulverisadoras
para a horticultura, instalação de irrifação para a agricultura. máquinas regadeiras insectifugas, desterroadores
para a lavoura, rolos para leivas, aparelhos para ligar o feno, vaporizadora%
de líquidos para a agricultura, máquinas para sulfatar, mondadeira, mondador, motoaradoa, •naotocharruas,
dores de terra, grades de nivelar, grades para descamisar e cortar pés de
milho, perfuradores para a agricultura
mecânicos, plantadores, máquinas de
plantar, máquinas de abrir poços no
campo, máquinas de podar sebe vivaz,
-No prensas para alba, máquinas ulverizarizadoras para a hortiCultiaa, rabiça de
dotas ara agricu/tura,, máquinas pu/ve.
arados, máquinas regadeiras, máquinas
de regar, maquinismo regadores automáticos, máquinas de abrir regos, máquinas de roçar, rodas para Uivas, gra.
dez com dentes e mico compressores
para a lavoura, sachadeiras, máquinas
** de sachar, máquinas de sachar e recolher, segadeiras, semeadeiras, semeadorei combinados, maquinismo combina• do de semear e cultivar, sementeiros,
socadores de terra agrícolas, tosadores
ae grama, enfeixadeiras de trigo
Têm) na 666.848. de 16-10-1964
Distribuifarma Limita
o Paulo

OISTRIBUIFARMA
INDUSTRIA IRAI/LEIRA'
o.

Classe 50
Para distinguir: Impressoa em geral,
anúncios impressos, ações, apólices, bi•
Ihetes, -bilhetes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de visitas, duplicatas.
debêntures, envelopes, faturas, folhinhas, letra, de câmbio, Aotas avais.
notas promissórias, papéis de correspon1 enata, passagens. publicidade e propaganda em geral, recibos
Termo na 666.849, de 16-10-1964
Frigorífico Bordou S. A
Sãe. Paula

FRIGMFloo BORDON sA.

Tê-mo n! 666.850, de 16-10-1964
Frigorífico Bordou S. A..
Çao Paulo

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
AlcachiSfras, aletria, alho, aspargo,
açúcar, alimentos paar animais, amido.
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta.
arroz, atum, aveia, avelãs. azeite. azei
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó. cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos. crava.
cereais, corainho, creme de leite, cremes
alimentícios- croquetes, compotas, can
Oca. coalbada, castanha, cebola, condi
mentos para alimentos: colorantea
chouriços, dendê, doces, doces de Ira.
tu, espinafre, essências alimentares, em
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimentícias, favas, fé
cuias, flocos, farelo, fermentos. feijão
figos, frios, frutas skas naturais e cristalizadas gricose. goma de mascar, gor
duras, grânulos. grão de bico, gelatina
goiabada. geléias, • berva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, Um:as. leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticias; mariscos. manteiga.
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate, massas pare mingaus, molhos. moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; . óleos comestíveis, ostras, ovas,
ptes, piam prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. Da
tês, petit-pois, astilhas, pizzas, pudins:
queijos, rações balanceadas para animai s, requeijões, sal. sagu, sardinhas,
sar.duiches, salsichas, salames, sopas an.
latadas, aorvetes, sucos de tomates e c'e
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talha.
•
tremoços, tortas, tortas para ali
mento de animais e ave, torrões,
toucinho e vinagre
Têrmo ia° 666.851. de 16-10-1964
Frigorifico Bordou. S. A.
São Paulo
Classe 50
Para distingui': Impressos em -geral,
anúncios impressos, ações, apólices, bilhetes, bilhetes de sorteio, cheques, cartões comerciais e de visitas, duplicatas.
debêntures, envelopas, faturas, folhinhas, letras de câmbio, notas fiscais.

Nome Canada

Fevereire de 19GG

douros, bonés, capacetes, cartolas, cara • Termo n' 666.856, de 16-10-1984
Enio Ernesto Medeiros
puças. caução. oIetes, capas, chaies.
eactiecola calçadus. chapaus, cintos
Estado do Rio de ajaeiro
cintas, 'combniaçõeS, carpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções. eal
ças. camisas, camisolas, camisetas
Remanso Late Clube
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiroa.
saias, casacos, chinelos. dominós. -achar.
pes fantasias, fardas para militares. CO.
ao Gomai° Regatas
lecilais. fraldas. galochas, gravatas, gorros. logo, de angarie, laquetas. laques
Classe 33
luvas, ligas. lenços, manted, meias.
Titulo
maien, mantas. mandrião. manilhas. paletós. palas...peritioar, pulover. palermas.
peugas. ponches, polainas, afluías. pu- - Térmo n° 666.857, de 16-10-1964
Iate — Turismo do Brasil Limitada
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
a Estado da Guanabara
rabe de chambre. roupão sobretudos
suspensórios, saidas de banho, sandálias
suciares, aborts . sungas. atolas ou slacks,
tuia, toucas, turbantes, leram aná
formes e vestidos
Térmo n° 666.853, de 16-10-1964
Antonio Mendes
Classe 33
Para distinguir: 1 unam° em gerai
São Paulo
de 16-10-1964
• Tèrmo n* 666..
prorrogação
Laborató:io sanitas S. A.
São Paulo

"INBRPO

Ingilistria Brasileira

Para distinguir: Arnons .de
e robpas feitas em gerai
a,

.11Pirentaf.

botinas. Islusõea. boiaas, baila

PRORRO6AÇIO
n••

Classe 2
Para distinguir: Pó Inerte, silicato de
alumínio e magnésio e veiculo para inseticida
Termo o 666.854, de 16-10-1964
Produtos de Toucador Lancis Limitada
São Paulo
n

DS"

•

indústria Brasileira
Classe 3
Para distinguir: Um produto farmacêutico, indicado na i limpeza e desinfecção
em geral

Têrmo 666,855, de 16-10-1964
Produtos de Toucador Landa Liniitada
' São Paulo
Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essências. e:.
tratos água de colónia, água de touca.
dor, agua de beleza, água de quina.
água de rosas. Alma de alfazema, água
nata barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina ban.
notas promissórias, papéis de correspon- dolina, batons. cosméticos, fixadores
dência, passagens, publicidade e propa- de penteados. petróleos, óleos para os
ganda em geral, recibos
cabeias. creme evanescente, cremes gor
durosos e pomadas para limpeza da pe
Termo n° 666.852, de 16-10-1964
te e "maquilage“ depdaribs. deaoda
1.R.C. — Indústria, Representações
rantes, vinaare arronatico. pó de arroz
Comércio Limitada
e
talco pefumado ou não. tapis para
Sno Paulo
pestana e sobr •welhas. preparados pare
embélezar cultos . e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear sabão li quido perfumado
ou não, sabonetes. dentifricios em pó.
pasta ou liquido: anis perfumados para
banhos pentes, vaporizadores de perita
me: escovas pira dentes, cabelos, unha.
nado, preparados em pó pasta luar
• cilios. rum de louro. saquinho perfu
do e tijclos a-a o tratamento das unhas
iissoiventes e vernizes. removedores da
Classe 36
• ..rItaif

---

(seção III)

a°

Classe 3
Para distinguir: Produtos farmacêutico
Temo n° 666.859, de 16-10-1964
Lawal Mercantil de Representações
Limitada
Estado da Guanabara

IAM
'

INDDSTRIA BRASILEMA

Classe 11
Ferragens, ferramentas de tôda espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de

metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de meta!, abridores de latas,
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros: brocas, bigornas. baixelas..
bandeias. bacias, baldes, bombonierest
bules; cadinhos, cadeados, castiçaia, aoIberas para pedreiros, correntes. cabides,
chaves: cremones. chaves de Parafusos.
conexões para encanamento, colunas,
caixas de 'metal para portões, canos de
metal. chaves de fenda, chaves inglêsa,
cabeções. canecas, copos. cachepots,
centros de mesa. coqueteleiras. caixas
para acondicionamento de alialentos,
caldertms. caçarolas. ch.i l eiras. cafetei.
ras. conchas, coadores: distintivos dobradiças: enxadas. enxacibee esferas,
ei.gates esguichos. enfeites para arreios,
astrii -os esferas para arreios. •spumadetras formões. foices, ferro nava cortar
aapirn ferrolhos. facas facõei fecha.
eiras.
duras, ferro admian a carvão. írat
:uticular: glicerina perfumada para Cá funis. fôrmas para doces. freios para
cabelos e preparados para dsecolo estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
• ir unty. s afala. e p-ntas ou . 'inala arti gre'has garfos ganchos para qudroa.
ficiais, óleos para a pele
gonzos para .carruagens; insignias: ti.
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jarras; machadinhas, molas para ports
molas para venezianas, martelos, mar.
retas, matrizes; navalhas: puas. pás pre
gos, parafusos, picões. porta galo; p.a.
seiras. porta-pão, porta-joias, paliteiros.
panelas roldanas, ralos para pias, rabites. regadores; serviços de chá e ca.
serras, serrotes. sachos. secarrolhas; te.
suuras, talheres, talhadeiras. torquezes.
tenazes, travadehas telas de arame, tola
achas, trincos, tubos oara encanamento
tri:hos para portas de atines. taças
•ravessas turibulus vasos, vasilhames
veiri.mas
•
Tèrmo 666.861, de 1640-1964
Mercearias "Meia Pataca." Limitada
Estado da Guanabara

e

MERCE.ARIA
"MEIA PATACA"
INDÚSTRIA 13RAsiLEIRA

Termo n° 666.864. de l6-10-1964
Gilda Modas Limitada
Estado da G:adubara

T

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
z roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas. anáguas, bilrais.
notas, .botinas, blusões, boinas, baba(louros. bonés. capacete; cartolas, cara
maças. casaçáo. .coletes, capas, chalaa
cachecols, calçados. chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos. calças.
de senhoras e de crianças, calções, atiças: camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos. cueiros
saias, casacos, chinelos, dominais. echar.
pcs fantasias, fardas para militares, co.
temais. fraldas, galochas, gravatas. gota
ros. roços de lingene. laqueias. Inquês
luvas, agas. lenços. mantas, meias.
amiais, mantas. mandrião, matalhas, paletós. palas. penhoar, pulover, peleriniss.
peugas,•ponches. polainas. pilamas. pu.
°hos, perneiras, quattion-os. regalos.
robe de . chambre. roupão, sobretudos.
suspensórios, saldas de banho, sandálias.
suciares, shorts. sungas. stolas ou slácks.
tu;er,. toucas. turbantes, ternos,. una
formes e vestidos

,Classe
Alcachofras. aletria.. alho. aspargos
açúcar, alimentos paar 'animais. amido
amêndoas. ameixas,' amendoim araruts.
arroz, atum. aveia avelas, azeite. aze,.
tunas, banha, bacalhau. batatas. bailia
bismaitos. bombons, bolachas baunilha
cate em pó e em grâca carnarâo. canela
Termo n o 666.865, de 16-10-1964
em pau e em pó. cacau, carnes. chá
Julio Waissmann e Miguel Dumani
caramelos, chocolates, confeitos, cravo
Estado da Guanabara
cereais. cominho. creme de leite. creme:
alimenticios croquetes, compotas. can
pica coalhada t castanha, cebola cond,
alentos para , alimentos. colorantea
cnouriços, dendê. duces, doces de iria
tas, espinafre. essências alimentares, em
padas.- ervilhas. encovas. extrato de 'to
mate. farinhas alirnenticias. tavas, te
cuás. floCos, tareio. fermentos. 'cala
tipus. trios, trutas sècas naturais e cria
Indústria Brasileira.
tatizadas; gricose. goma de mascar mar
duras. granulos. grão de bieo gelatina
samase
goiabada. geléias herva doce barca,
mate, hortaliças. lagostas. iingaas leite Para distinguir .. Perfumaria, cosméticos,
coudensado. leite can pó. legumes rir sabonetes, preparados para cabelos, artigos de toucador
conserva, lentilhas. linguiça, louro. mas
sas alimentictas, mariscos. manteiga
Termo n° 666.866, de 16-10-1964
margarina, marmelada. macarrão mas
José Romana Dias
sa de tomate. mel e melado. mate mas
Minas Ge-ais
Ws vara mingaus. molhos. aioluscos
mus rarda, mortadela, nós moscada; aoXis, óleos comestiveis. ostras, ovas
pa ,.. cimos arames. pimenta. pós Para
malacia. paclaes, peixes, presuntos. pa.
taa petit-pois, patilhas, pizzas. pudins.
caititus. rações balanceadas para ata
mais, requeijões. sai. sagu, sardinhas
•
sanauiches, salsichas, salame& sopas eu
Laradas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca. tâmaras. talha.
rir» tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

*

ORDEM
ESPIRITUALISTA
DO
BRASIL
•

•

Tamiso n° 666.862, de 16-10-1964
Mercearias 'Meia Pataca" Limitada
Estado da Guanabara

MEKCEARIAk
"MEIA PATACA LTDA"
42 — 43 — 46
Classes: • 19 — II
, — 48
•
- Titulo
'T&-ino ri s 666:863. de 16-10-1964
Me cearafis "Ma Pataca" famitada
Estado da Guanabara
"
Nome Comei-Ciai

Termo n° 666.868, de 16-10-1%4
Lot Medeiros
Paraiba
•

GILDA
INIDVSTRIA BRASILEIRA
•.

Classe 33
Titulo
Termo no 666.867, de 16-10-1964
Euvaldo Santos Reinaldo
Piauí

S. R.
Euvaino Santos

Reina.u, i

'l-ever.tiio de 165

(Seção 111)

OL

Lot Madeiros

ao Vemede - Parelba
Classe 41
Para distinguir: Café torrado e moldo
Termo no 666.869, de 16.10-1964
M. L. de Souza
Estado 6 Guanabara

867

"i'muto na 666.673, de 16-10-1964
bano:atuou Limam. Limitava
Portuem

vszoDbl
Classe 3
Para distinguir: Um substituto o.smótica
do sangue
'Virmo nu 666.874, de 16-10-1964
'lhe Scholl Mfg. Co., inc..
4stados Unidos da América

HALLUXOL - DR. SCHOU.
Classe 3
•
Para distinguir: Produto farmacêutico
indicado nas inflamações e irritações dos
joanetes, nas distorções e dores musculares dos pés

In dústria Brasileira
Classe 17
Artigos -para escritório, almofadas para
carimbos, almofadas Para tinias, abridcres de cartas, arquivos, borrachas,
berços para inataborrão.'borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho., cortadores de papel, carbonos,
carimbos, carinibadores, cola para papel,
cotadores, compassos. cestos para cor-,
-respondência. desenhadores, duplicadores datadores. estojos para desenhos,
estojoa para canetas. estojos com minas,
esquadros. estojos para lápis. espetos,
estiletes para papais. furadores, fitas
para máquinas de escrever. grafites
para lapiseiras. goma arábica. grampeadores. lápis cai geral. lapiseiras, asa,,quinas para . apontar lápis, minas „para
grafites. minas para penas, máquinas de
escrever, máquinas de calcular. inaquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos. porta-tinteiros. porta-carimbos, porta-lápis. porta-canetas, portacartas, prensas. prendedores de papéis.
percevejos para papéis. perfurai:ores.
réguas, raspadeiras de borrões. stencils
Para mimeógrafos. tintas e tinteiros

e

Termo
666.870, de 16-10-1964
The Scholl Mfg. Co., Inc.
Estados Unidos da América

Termo n° 666.875, de 16-10-1961
The Scholi Mfg. Co., Inc.
Estados Unidos da América
, Classe 3
REDIGO SPRAY - DR. SCHOU:
Classe 48
Pára distinguir: Int:elas° de toucador
para os pés, e desodorantes
Termo n° 666.876, de 16-10-1964
Square D. Company
Estados Unidos da Amado

10'

Classe 8
Para distinguir: instrumentos de precisão instrumentos cientificos,, aparelhos
de uso comum; instannentos e aparelhos
didáticos; moldes de 'toda a espécie; accessórios dc aarelhos elétricos (inclusive válvulas, lâmpadas, tomadas, fica,
soquetes, etc.); aparelhos fotográficos,
cinematográficos, máquinas falantes, discos gravados e •fiianea revelados

Teimo na 666.877, de 16-10-1961
Square 13". Company
Estados Unidos da América
Classe 6
. '
Classe 46
Para distinguir: I) aadutos para esteri- Para distinguir: Máquinas e suas parlizar e desodorizar calçados e forraa de tes Integrante. não lu-aluídas nas clascalçados
ses: 7, 10 e 17
Ternio na 666.871, de 16-10-1964
Termo n° 666.878. de 16.10-1964
The Scholl Mfg. Co.. Inc.
Editorial B:uguera Limitada
Estados Unidos da América
Estado da Guanabara
Classe 48
Para distinguir: Produto de toucadoi
destinado e eliminar os odores dos pés

DESUO0 SPRAY- DR. SCHOU-

Têrmo n° 666.872, de 16-10.1964
The Scholl Mfg. Co., Inc.
Estadoa Unidos da América

LIGTONE OR. SCHOLL

Picos – Piauí

TODO-C(5R

Classe- 32
Para distinguir: Revistas, livros e poblicações em geral
Termo na 666.879, de 16-10-1964
Editorial Bruguera Limitada
Estado da Guanabara

VA MOS PINTAR

Classe 3
Para distinguir: Produto farmacêutico
para ser usado como re çrescante e re• Classe 32
laxante muscular das dõres e da rigidez. causadas pala tensa° muscular e 1 Para distinguir: Revistas, livros e par
Classe 41
blicaçaies em geral
shaa ligamentós
Para dist.:malar: Café torrado e moida

•

O! RIO OFICIAL (Seção III) .

no8 Quinta_feira 25
Termo no 666.880, de 16-10-1964
Domenico Riccio
Estado da Guanabara

Termo n° 666.887, de 19-10-1964
Retcâmbio Ltda.
São Paulo

In d .

15$90
1

'T'ermo n, 666.881, de 16-10-1964
José Borges
Rio Grande do Sul

DECORARi
Classes: 25 — 33 — 34 — 40
Título
Termo n° 666.882, de 16-10-1964
Lider dos Plásticos Limitada
Estado da Guanabara

Termo no 666.888, de 19-10-1964
Lanches 104 Ltda.
São Paulo

.1*

Ind.. Braeileir

Termo no 666,885, de 16-10-1964
José Henriques de Barros Wanderley
e Silvio Corrêa Mariz
Estado da Guanabara

Classes: 33 — 41 — 42 — 43 — 44
: Titulo
Tármo no 666.886, de 16-10-1964
Dinamic Filma Limitada
Estado da Guanabara
n

mINAMI

,Classe 8
Artigos da das*

Termo ,n° 666.894, de 19-10-1964
Comércio de Utilidades Domésticas
"Nunes" Ltda.
São Paulo

Nuns

'LUVAS ITIMIS
()ARAMEM I
•ATIVIDADE
NACIONAL
Classes: 28 — 35 — 36 — 39 — 50
Frase

Termo n° 666.898, de 19-10-1961
Indústria e Comércio Lugan Ltda.
São Paulo

•INDUSTRIA
COMERCIO
LUCAN

Classe 8
Aparelhos eletro-domésticos

Classe 41
Termo n9 666.895, de 19-10-1964
Café liquido, croquetes, empadas, pizzas Simvolks — Comércio Indústria Ltda.
São Paulo
Termos as. 666.889 e 666.890, de
19-10-1964
SIMVOLKS
Utilidades Domésticas asa Ltda.
Classe 6
São Paulo
Motores e suas partes integrantes

, Classe 6 •
Bombas para elevar água. flutuantes,
cintrifugas, rotativas e de pistão
Classe 28
• Class 8
•
.Para distinguir: Plásticos em lençol, em
folras e em lâminas e seus artefatos Fogões, aquecedores, fogareiros, lavadores, enxugadores e torradeiras elétri.
Termo n° 666 .883, de 16-10-1964
cas, liquidificadores, batedeiras, picado.
Líder dos Plásticos Limitada
res de carne. enceradeiras, aspiradores
Estado da Guanabara
de pó, lustradeira.s, misturadeiras, refriClasses: 12 — 16 — 22 — 23 — 23 geradores, geladeiras, acendedores, cara.
painhas, ferros de engomar, ferros de
• —33-35---40----48-49
passar, circuladores de ar, refrigeradores
Titulo
de ar, chuveiros, aquecedores, estuas.
evaporadores, lanternas, picadores
Termo n° 666.884, de 16-10-1964
legumes e bules, cafeteiras elétrisas,
Nerval Alves de Lima
lâmpadas, formas elétricas, ventiladores.
• Estado da Guanabara
torradores de cereais elétricos, projetores, lustres, rádios receptores, rádios
receptores conjugados com fonógrafos
receptor de televisão, receptores de te.
levisão conjugados com fonógrafos- e
com rádios, fonógrafos, ainliadores ie
som, liras secas elétricas e válvulas
'indústria Brasileira
Termo n° 666.891, de 19-10-1964
Produtos de Limpeza Limstofado Ltda.
Classe 40
Para distinguir: Objetos de madeira, loSão Paulo
na, cadeiras de madeira etc.

P

Classes: 41 — 42 — 43
Título de Estabelecimento

Termo no 666.897, de 19-10-1964 •
Indústria e Comércio Lugan Ltda.
São Paulo

104

MS

Li ER

SERVE TUDO,

ra _eira

Classe 21
Veículos e suas partes integrantes.
exceto máquinas e moines
Classe 9
Para distinguir: Violão

Zermo n° 666.893, de 19-10-1964
Tokushi Kamata El Cia. Ltda.
São Paulo

Fevereiro de 1935

Têrmos ns. 666.896, 666.901, 666.906,
666.920 e 666.921, de 19-10-1964
Indústria e Comércio Lugan Ltda.
São Paulo

LIIGAN
I nd. Braeileira

Classe 50
Imressos
Classe 35
Couros e peles preparadas ou não, camurças, couros, vaquetas, pelicas e artefatos dos mesmos! Almofadas de couros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-fiqueis, pastas, pulseiras
de couro, rédeas. selins, sacos para viagem, sacolas, saltos, solas e solados,
tirantes para arreios e valises
Classe 28
Luvas de plástico, aventais de plástico.
máscaras, protetora, visores de plástico,
porneiras protetoras, de parapernas, mangas de plásticos
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
je roupas feitas em geralt Agasalhos,
LIMSTOPADO,
javentais, alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões boinas babaClasse 46
douras. bonés, capacetes, cartolas, CaraPara distinguir: Amido, anil, azul Jia
Prüssia alvaiade de zinco, abrasivos puças, casacão, coletes, capas, 'chales,
algodão preparado para limpar metais, cacrecols, calçados, chapéus, cintos,
detergentes, espremacetes, extrato de cintas, combinações, corpinhos calças
anil, fécula para tecidos, fósforos de de senhoras e• de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cera e e de madira, g goma para lavan- cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
deria, limpadores de luvas, líquidos de saias, casacos, chinelos, dominós, echarbranquear tecidos, líquidos mata-gordupez. Santasias, fardas para militarei coras para roupas e mata óleos para rou- legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorpas, oleina, óleos para limpeza de car- ros, jogos de 'ingeria, jaquetas, laquãs,
ros, pós di branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabão em pó, luvas, ligas, lenços, mantós, melas
sabão comum, sabão de esfregar e sa- atlálós, mantas, mandrião, mantilhas, paponáceos, tijolos de polir e verniz Ietós, palas, penhoar, pulover, pelerinas
peugas, ponches, polainas, pijamas, pupara calçador
nhas, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Termo no 666.892, de 19-10-1964
Decorações Eduberto Ltda.
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, tolas, ou slacks,
São Paulo
taier. toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Classe. 39
EDtTBERT O
Luvas de borracha, aventais de borracra; mangas de borrachas, máscaras de
Classe 34
protetoras, porneiras, e protetoras para
Tapeçarias e artigos de deco-ação
pernas, capuzes e capas de borrachas

Nome Comerciai
Termo no 666.899, de 19-10-1964
T-anches Toca da Raposa Ltda.
São Paulo

TOCA DA RAPOSA
Ind. Brasileira
Classe 41
Lanches de queijo, salame, wesunt4
mortadela, alite, churrasco e pernil
Termo n° 666.900, de 19-10-1964
T
tria e Comércio Lugan Ltda.
São Paulo

f

PLLSTICALHA
Ind. Brdaileira

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas paites
integrantes: Aros pala bicicletas, autoMóveis, auto-caminhões, aviões amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veic,..los, bicicletas, carrinhos de mão e carretas caminhonetes, carros ambulantes caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para crros eixos de direção
freios, fronteirs para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ônibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas,' reboques, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de contrõle do afogador
acelerador tróleis, troleibus, vartlet
carros, toletes para carros
Termo n° 666.902, de 19-10-1964
Ney Spineli
São Paulo
' PISELIN
T nd. Brasileirr.
Classe 36
Calçados
Têrmo ta° 666.903, de 19-10-1964
Eletrônica da Penha Ltda,
São Pauis"

PENHA
Ind. Brasi1eirt4
Classe 50
Impressos
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allo. calhas, cimento, cal, cré, chapas
• tiolaues, caibros, caixilhos; co.unas:
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para coberturas, caixas agua.
caixas de descarga para etixos, edificaKANIMAMBO
ções premoldadas, estuque, emulsoo de
'Iria. Brasileira
oase asfáltico, estacas, esquadrias. estruClasse 36
turas metálicas para construções, lamePc1TA distinguir: Artigos de vestuários
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
as
lanas
em
geral:
Agasalhos.
ros p
aventais. a.parcatas, anáguas. blusas, de junção, [ages, lageotasa material isots-,taa. botinas, blusões. boinas, baaa• lante contra trio e calor, manilhas, masbulias. capacetes, cartolas, cara- sas para revestimentos de paredes, .napuaas. casação. coletes, capas. chales. Jeiras para conatruções mosaicos, procachecol& calçados, chapéus, cintos. dutos de base as çáltico, produtos para
cimas, combinações. carpinhos. calças tornar impermeabilizantes as argamasde senhoras e de crianças, calções, cai. sas de cimento e cal, hidráulica, pedreQl camisas, camisolas, camisetas, gulho, produtos betuminosos, impermea-,
caeaas. ceroulas. colarinhos, cueiros, bilizantes líquidos ou sob outras formas
saias, casacos. chinelos, dominós,. achar- para revestimentos e outros como nas:
oca tantasias. tardas para militares, Co- construções, persianas, placas para pa!ecoais. traidas, galochas, gravatas, gor- vimentação, aças ornamentais de airo:. logos de angarie. Jaquetas. laquês, -mento ou gesso ara -tetos e paredes,
inaleis. mantas. mandrião, manilhas, pa- papel para forrar casas, massas anti'selam somem • oaual -setla
quetaa, portas, portões, pisos, soleiras,
porta copos, porta-niqueis, porta-notas, para portas, tijolos tubos de concreto.
pucta documentos, placas, rebites, todi- telhas,- tacos, tubos de ventilação, tannhas. eecipientes, suportes suportes para ques de cimento, vigas, vigamentos e
ouardanapos, saleiros tubos, tigelas, rcidos para uso nas construções, partubos ,ara ampolas, tubos para geriuvitreis
,
tetos. palas. penhoar, puiover, peladoras.
Termo no' 666.909, de 19-10-1964
peugas. ponches. polainas, pijamas, Pu.
Imobiliária Maria Paula Ltda.
titia,. perneiras, quicaonos, regalos,
São Paulo
rei)i de chambre. roupão; sobretudos,
si apensórios. saldas de banho, sandálias.
suciares, shorts. sungas, stolas ou slacks,
IMBILIARIA
miei, toucas. turbantes, ternos, uniMARIA PAULA
' formes e vestidos
Termo no 666.904, de 19-10-1964
Confecções Kanimambo Ltda.
São Paulo.

Té.ano n° 666.905, de 19-10-1964
Mineração Santa Branca Ltda.
São Paulo

SANTA BRANCA
Ind. Brasileira
Classe 4
. Minérios
Termo no 666.907, de 19-10-1964
Móveis e Artefatos de Madeiras
Iniçarma Ltda.
São Paulo

UNIFORMA
Ind. Brasileira •
Classe 10
Para distinguir: Móveis em . geral, de
metal, vidro. de aço ou madeira, estofados ou não. faclusive móveis para
es,ritortos: armários para banheiros e
para roupas usadas, almofadas, acolchoados para móveis, bancos, balcões,
banquetas. bandejas domiciliares, baraos isambas. cadeiras carrinhos para
cha e café, conjuntos para dormitórbas,
conjuntos para salad e jazear e sala de
balanço. caixa de rádios, colchões, colchões de molas, dis pensas. divisões, &visitas, conjuntos para terraços, jardim
e praia, conjuntos de armários e gaboifletes para copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de
vans: discotecas de madeira: espreguiçadeiras. escrivaninhas, estantes, guar•
da•roiipas. mesas. mesinhas, mesinhas
para rádio e televisão. mesinhas para
máquinas de escrever, móveis para fonógratos para rádios e para televisão
molduras para quadros, porta-retratos.
poltronas-camas prateleiras, porta-chapéus. sofás
Térmo n° 666.908, de 19-10-1964
Construtora "Nimar" Ltda.
Sào Paulo

N1MAR
ind. Brasileira
Classe lb
Para distinguir: Materiais para constru;ele gi e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, gatentes, balaustres, bica.
reis de cimento, bloros para pavimenta-

Classe 33
Titulo

Têrmo n° 666.910, de 19-10-1964
Imobiliária Maria Paula Ltda.
São Paulo

MARIA PAULA
(Ind. Brasiileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais para couatruçlSes e decorações: Argamassas, argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento. cal. are, chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra fixos, edificações premoldadas. estuque, emulsào de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas pua construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambria, luvas
de lunçao, !ages. lageotas. material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho. produtos betuminosos. tmperraeabilizantes. liquidos ou sob outras formas
construções, persianas, placas para pavimentação, peças ornamentais de chnento ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas .anti-ruidos
para uso nas construções, parquetes.
portas, portões, pisos, soleiras para portu. tijolos, tubos de concreto, telhas, tacoe tubos de ventilação, tanques de 41., mento. vigas, vigamentos. vin.&
Termo no 666.911, de 19-10-1964
"Química Indústria Magalay Ltda."
São Paulo

(Seção :II)

detergentes, espermacetes, extra to d,
anil, fecula para tecido, fósforos de
cêra e de ,nadeira, guina para lava adaria, limpadores de r luvas, liquidoa de
branquear tecidos. liquidos mate •gordu.
ras para roupas e mata óleos rara roaros, pós de branquear roupa.. salicato
pas. oleina, óleos para Imipeaes de carde sódio, soda cáustica, sabão em pó.
sabão comum, sabão de esfregar c saponáceos, tijolos jr polir e verniz para
ce.çados
Termo n° 66b.912, de 19-10-1964
Panificadora Nova Brasitania Lida,
São Paulo_
•

NOVA BRASITANIA
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo no 666.913, de 19-10-1964
Creações Manolo Lida:
São Paulo

-MANOLO'
ind. Brasileira
Classe 36
Calçados
Termo n° 666.914, de 19-10-1964
Eduardo Origuella
São Paulo

'INDUSTRIA'E
COMERCIO DE
iJOILS OURIJOIAS
Classe 13
Jóias
Termo n° 666.915. de 19-10-1964
Publinco Publicidade e Divulgação
Técnica Lida
São Paulo

UIndriraiMeira
Classe 50
Impressos
Termo no 666.916, de 19-10-1964
Bar Tabatinguera Ltda.

TABATINGUERA
.nd. Brasileira
Classe 50
Impressos
Termo no 666.917, de 19-10-1964 .
Panificadora Unificadas Ltda.
São Paulo

in2lUneteirt
Classe 50
Impressos
Térm a n° 666.918, de 19-10-1964
Auto Mecânica "Aybere" Ltda.
São Paulo

AnZERE

Ind. Brasileira

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas parte.)
integrantes: A-os pa ra biaielefas. aura
móveis, auto-caminhões, av tias amorPara distinguir: Amido. anil, azul da tecedores alavancas de câmbio raaaa.„0,
Prussia, alvaiade de zinco, abrasivos. breques braços para velmilos. bicicleajgodao preruarsiao oara limoaa metal& tas, carrinhos de mão e carretas cai»

MAGLLY

'Ind. Brasileira
' Classe 46

Fevereiro de 1965 . C6:' •
carros amaulamea caminliõoa
caia os, tia, tures, carros-berços, canos
tanques carros-irrigadures, carros, carroças, carrocerias, chasais. chapas cir•
cuia:as para veículos, cubos de veiculoi
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veiculos, chresào, desligadeiras, estribos, escadas roiantes, elevadores para passageSos e para carga
engates para erros eixos de direçao
freios, fronteirs para veiculos. guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, Ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos,
rodas para veiculos, selins. °triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocipedes, varetas de contrõle do afogador e
acelerador tróleis, troleibus, varães de
carros, toletes para carros
Ter, to no 666.919, de -19-10-1964
Auto Peças "T. M Barros Ltda."
São Paulo

T.M.BARROS
Ind. Brasileira
Classe 21
Para' distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aios paia bicicletas, autamóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cainino, barcos,
breques. braços para veículos, bicicleIs, carrinhos de mao e carre oas caminhonetes, carros ambulantes aminhões,
caríos, tratores, carros-berços, carrostanques carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veiculos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passagesps e para carga
engates para crros eixos de direção
freios, fronteírs para veículos. guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas. moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculo&
rodas para veiculos, selins, triciclos, tirantes para veículos, vagões, velocipedes, varetas de contrõle do afogador e
acelerador tróleis, troleibus. varães de
carros, toletes para carros
Têrmo n° 666.923, de 19-10-1964 3
Pastelaria, Bar e Lanches Fonig Folio
Limitada
São Paulo

FONG FONG
Ind. Brasileira

à

Llasse 41
Alcachofras. aletria, alho aspargea,
açucar, alimentos oaar animais amais,
mei-doas. ameixas, amendoim araram,
arroz atum. aveia. 'avelãs, azeite azai-sinas. banha. bacalhau, batatas balas,
biscoitos, bombons, bolachas baunilha,
cata em Pó e em grão camarão canela,
em pau e em pó. cacau. carnes má,
caramelos, chocolates. confeitos, CraVQ,
ciscais. cominho, creme de leite cremes
alimentícios croquetes, compotas caagica coalhada, castanha cebola con et(rep tos
para
alimentos,
coiorantas,
chouriços, dendê. doces doces de frutas. espinafre essências alimentares
padas. ervilhas enxovas extrato de tomate, farinhas ' alimentiaias lavas, fé1 , as, flocos. farelo fermentos teilãO.
figos frios, frutas secas naturais e cristalizadas: gricose goma de Inascni gorduras, grânulos, grão de bico gelatina.
Goiabada, geléias, herva doce. herva

cw
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Fevereiro de 1965

Termo n° 666.930, de 1910-1964
caixas de metal para portões, canos de
Comercial Penha de França Ltda.
metal, chaves de fenda, chaves inglesa.
São Paula
cabeções. canecas, copos, cachepots,
centros le mesaT coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos.
calderões, caçarolas, chaleiras. cafeteiras. conchas, coadores; distintivos, dobradiças; enxadas, enxadões. esferas,
iND BRASILEIRA
engates, esguichos, enfeites para arreios
-Valses, esferaa para arreios, espaina
&iras: tormões, foices, ferro para cortei
Classe 15
capim, ferrolhos, facas, facões fechaduras, ferro comuta a carvão, fruteiras, Para distinguir: Artetatos de cerâmica',
funis, fôrmas para doces, freios para porcelana, faiança, louça vidrada 'para
estradas de ferro, frigideiras; ganchas. uso caseiro e adorno para fins artístigrelhas, garfos, ganchos para qudros. cas e industrias: e instalações sanitágonzos para carruagens; insígnias; a- rias, açucareiros, almotarizes, bules, namas, lâminas, licoreiros, latas de lixo; Cias sanitárias, bandejas, biscoiteiras,
Jarras; machadinhas, molas para poria botijas, bebedouros para aves, • banheiasolas para venezianas, Martelos, mar- :as. bideta, cafeteiras, canecas, compuretas, matrizes; naaalhas: puas, pás, pra teiras, contettexas, castiçais. centros de
gos, parafusos, picões, porta-gelo; po- mesa, comedouros para aves, cadinhos,
Termo n 9 666.924, de 19-10-1964
seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros escarradeiras, filtros, lamas. jarrões, jarPresentes e Modas Sporting Ltda,
panelas roldanas, ralos para pias, •rabi- dineiras, lavatorios, mantegueiras, moSão Paulo
Les, regadores; serviços de chá e caía. :moas, orinots, pires, pratos, potes. paTermo n° 666.926, de 19-10-1964
serras, serrotes sachos secarrolhas; te
, SPORTING
•Indústria de Móveis Peninsular Ltda. soaras. talares, talhadeiras, torquezas liteiros. páratos de ornato, pinos, pias,
Ind. Brasilly-Ira
enazes, travadeiras, telas de arame, tor travessa.., terr nas taças para café, taSão Paulo
ueiras, trincos tubos para encanamento. ças para chã, taças para refrescos, vasos, vasos sanitários, xicaras
Classe 13 asi/hos 'para portas de correr. taças
Adereços de metais, preciosos. semi; ravessaa tu:Ibulos vasos, vasilhames
Termo a 9 666.931, •de 19-10-1964
preciasos e suas imitações, adereços de
vei *urnas
Artcromo — Artefatos de Couro Ltda.
pedras preciosas e suas imitações, adórSão Pa ti I°
Termo n o 666.928, de 19-10-1964
nos- de metais preciosos. semi-preciosos
Marcos Rubinsky
e suas imitações, alianças, anéis, artiIND. BRASILEIRA
gos de fantasia de metais prsalosos,
• São Paulo
balagandans de metais preciosos ou
sensi-preciosos, haudejas de fretais pre
1•11nn••••n•••n•n••••n••n•••••n••=1.117.11n••••••••nn••••••111,
ciosos, berloau s s de metal preciosos
Classe
40
brincos: de metal precioso. ou semiIND. BRASILEIRA
precioso, bules de metais preciosos, Móveis em geral de metal, vidro. dt
carteiras de metais preciosos, colares aço, amdeira. !sustados ou não. include metais preciosos ou semi-preciasoa sive móveis ara mcritórios: Armários
•IND. BRASILEIRA
• Classe 35
contas de metais preciosos. copes . de armários para banheiro e para roupas
IIMMMINEL
distinguir: couros e peies prepametais preciosos, dedais de metaia pre- usadas, almo'adas. acolchoados para
iadas ou não, camurças, cromos, vaciosos. diamantes lapidados, fio de ouro, móveis, bancos, balcões, banquetas
qustas, pelicas e artefatos doe mesfio de prata, fivelas de metais precla- 'bandejas, domiciliares, berços, biombos.
mos: almofadas de couros. arreios,
Chiste 36
aos, galreteiras e metais preciosos, jóias; cadeirais carrrinhos para chá e café
jóias falsas. lantejolas de meaais pre- conjuntos para dormitórios, conjuntos Para distinguir: Artigos de vestuários bolsas, carteiras, caixas. chicote, *
ciosos medalhas de metais preciosos para seda de jantar e sala de visitas. e roupas feitas em geral: agasa..ius couro, capas para álbuns e para livros.
guarnições de couro para automóveis,
semi-preciosos e suas imitaç5e.s palitos conjuntos para terraços, jardim e prata, aventais, alparcatas, -anáguas, .)lusas malas, maletas. porta-notas, porta-chade ouro, pedras preciosas para jóia, pe. conjuntos de armários e gabinetes para botas, botinas, blusões, boinas, baba- ves, porta-blocos. porta-niqueis, pastas.
dras semi-preciosas para 'Sias, pérolas copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- récreas, selins, sacos paaa viagem, sae Imitações de pérolas, pratos de me- giratórias, cadeiras de balanço, caixa puças, casação.' coletes, capas, chalrai colas, saltos, solas e solados, tirantes
tais preciosos, serviços de chá e fie café de rádios, colchões, colchões de molas cachecols, calçados, chapéus, cintos
para arreios. valises
de. metais preciosos, serviços d a icor dispensas, divisões, divans, discoteca& cintas, combinações. carpinhos, calças
de meta) precioso, serviços de refrescos de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- de senhoras e de crianças, calções, - calTermo n o 666.932. de 19-10-1964
de metal precioso, serviços de salada nhas, estantes. guarda-roupas. mesas ças, camisas! . camisolas, camisetas,
Boliche Brigadeiro Ltda.
de frutas de metal precioso, serviços de mesinhas, mesinhas para rádio e televi- cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
São Paulo'
saias,
casacos,
chinelos,
dominós,
achar.
sorvete de metal precioso. sopeiras de são, mesinhas Para televisão, molduras
pes.
fantasias,
fardas
para
militares,
cometal precioso, taças de metais prado- para quadros, porta-retratos, poltronas. legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorBRIGADEIRO
soa talheres de metais -praciecess turi- poltronas-camas, 'prateleiras, porta-cha- ros jogos -de lingerie, jaquetas. laques.
péus,
sofás,
sofás-camas,
travesseiros
e
baios de metal, turmalinas lapidadas e
luvas, ligas, lenços, mantem. meias,
vitrines
vasos de metais preciosos
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paClasse 49
letós. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
Termo n° 666.927, de 19-10-1964
Jogos desposa,.
• :Termo n° 666.925, de 19-10-1964
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu,.
Metalúrgica Sverzut Ltda.
Alwasil Comércio Importação e
Termo n° 666 .933, de 19;10-1964
abola perneiras, quicaonos, regalos,
São Paulo
Representações Ltda.
robe de chambre, roupão, sobretudos, Ciape Comércio de Artefatos de Papa .
São paulo •
I suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Limitada
sia teres, 'horta sungas, atolas ou slacks.
São
Paulo
Ver, toucas, turbantes, • ternos, uniILUSIL
formes e vestidos
!
Bragileira •

cate, hortaliças, lagostas. línguas, leits
Condensado, leite em pó, legumes em
ccuserva, lentilhas, linguiça. louca massus alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, Marmelada, macarrão. mas.
sa de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras,. ovas,
pSes piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois. pstilhas, pizzas, pudins,
queijos, rações balanceadas para azia
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sanduiches, salsichas, salames, sopas en/atadas, sorvetes. sucos de tccaatea e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,
rim tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
•
toucinho e vinagre

figos, frios, frutas secas naturais e cria
tatizadas; gricose, gccaa de mascar, gor.
luras. grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes ers
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
sas alirnenticias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas.
Ia de tomate, mel e mistas), mate, mas
sas para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes, óleos comestíveis, ostras, atrás
pães piaos, prlines, pimenta. •pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. pa
cês petit-pois, pstilhas, pizzas,. pudins;
queijos, rações balanceadas para anima.s. requeijões, sal, sagu. sardinhas.
sanduíches,. salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes. sucos de tomates e
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha
rum tremoços, tortas, tortas para ali
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

PENHA DE FRANÇA

PENINSULAR

MEL

ART CROMO

MARGUITEX

•

,

Classe 41
Arzachofras. aletria, alho, aspargoti
açãcar. alimentos paar aaimais. amido.
amêndoas, ameixas, amendoim. araruta
• arroz. atum, aveia, avelãs, azeite. azei
tocas banha. bacalhau, batatas, balas
,bisaoltos. , bombons. bolachas. baunilha
caio em pó e em grão, cacearas, . canela
etal pau e em pó. cacau. carnes. cli1,
caPamelos, chocolates, confeitos, cravo
carreais. cominho. creme de leite, cremes
alisuenticlos croquetes, compotas, cala
pica coalhada, castanha. cebola. coada
mantos Para alimentos, colorantes
chouriços, dend& doces. doces de fra
tas, espinafre. essências alimentares, em.
padas. ervilhas. et:movas, extrato de tomate, farinhas alimentícias. favas, fé.
cuia" flocos, farelo. fefineatoe, ledéo

IS

VERZUT
IND. BRASILEIRO

Termo a° 666929, de 19-10-1961
W. Delamange
Sâo Paulo

'..SLIAl2_3
Ind.Brasileira
t . ImIc• )0

Classe 11
Ferragens, ferramentas de tócia espécie
cutelaria etn geral e outros artigos de
metal, a saber: alicates, alavancas, ar
inações de metal, abridores de lataa'
arame liso ou farpado, assadeiras. açu
careiros; brocas, bigornas, baixelas.
bande>e, bacias, baldes, bombonleres;
bules; ca rlinhos, cadeados, castiçais. colheres para pedreiros. correntes. cabides.
chaves; cremones. chaves de parafusos,
coneciSea para encanamento, colunas,

MD. Bageratialt
Class'e 36
Calçados em geral

Para distinguir Aros para guardanapos
it papel aglutinado blocos para cor-espondencia, blocos para cálculos. blocos para anotações, calços de t poarafia de pape) ou papelão, cápsulas de
/ara caixas de papelão, acdernetas ca..
lernetas, cadernos, caixas de cartão
caixas para papelaria, cartões de vis!.
tas ou corriercials, cartões clinIces 'co'
n..'
tett, envólucros para charutos de .i.soel
etiquetas, tolhas indicas tolhas de celulose. livros com molas, li-

• fr.
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vros fiscais, mataborrão, ornamentos de
papel transparente, papeis sem impressão, papellnos, papeis em i branco para
impresaâo, papeis fantasia, menos para
forrar paredes, papel almaço com ou
sem pauta, papel crePon, papel de seda,
.papel em bobina para impressão. pape;
tneerado, apel higienico,. papel imper.
meavel para copiar, papel -para desenlaça., papel para embrulho unpermeabilixado 'papel para encadernai, papel para impr.mir, papel aratmado para em
rosetas de papel, rótulos de papel, tubrulhos, papelão, recuentes de papel.

correspondência. blocos para cálculos.'
blocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever,, capas par adocumentos, carteiras,
caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartilea co.
mercials, cartões índices, contei, ar
'olmo, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escomres, cartões em Draneo, cartuchos
de cartolina, crapaa planográficaa ca.
demos de lembrança., carreteis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
Te. mo nu 666.934, de 19-10-1964
or. papelão, etiquetas. Rilhas indicas,
Ciape Comércio de Artefatos de Papei Rilhas de celulose, guardanapos, livros
Limitada
não impressos, livros fiscais: livros de
São Paulp
-contabilidade; mata-borrão: . ornamentos
de papel transparente; pratos, papeli
ahos, papéis de ,estanho e de alumínio
papéis sem impressão papéis em branct
para impressão, papéis fantasia. menos
Par 'urrar, paredes, papel almaço com
au sem pauta papel crepon, papel de
seda. papel impermeável, papel em bo
ama para impressão, papel encerado
palel higiénico, papel Mipermeasel
para copiar papel para desenhos, pa.
pel , para eanrulho- tmperineabilizadc
papel para encadernar. Papei para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos. pa pel celotane.
Papel celulose. papel de linho, papel
absorvente. papel • para embrulhar tabaco. pa pelão, recipientes de papel. rosetas de papel, rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel,
serpentinas: tubos postais, 'de carta°,
Classe 33
subete, de papel
Para distinguir: Aros para ,guardanapoa
de papei aglutinado, blocos para cor
Termo n° 666.935. de .19-L0-1964
respondência. blocos paia cálculos, blo- Ciape Comércio de Artefatos de Papel
cos para anotações, calços de t.pogra
Limitada
fia de papel ou papelão, cápsulas de
São Paulo
papel, caixas de papelão, acdernetas. cadernetas. cadernos, caixas de cartão
caixas para papelaria, cartões de via
CIAPE
ta, ou comerciais. cartões indicas, coo.
COuesei0 DE ARTEFATOS or esmo, troe.
ezpoóluctos para charutos de papei
envelopes, etiquetas, tolhas indicas folhas de celulose, livros com molas, liNome Cbmercial
vros fiscais, mataborrao, ornamentos de
papel transparente, papeis sem impres,
Termo n• -666.937, de 19-10-1964
são, papelinos, papeis em branco para
Torsil'Representações Ltda.
impressão papeis fantasia, menos para
São Paulo
forrar paredes, papel . almaço com ou
sem pauta, papel crepon, papel de seda.
papel em bobina 'para impressão, papel
tt
TORSIL ti
encerado, apel higiênico, papel impermeável para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado papel para encadernar, papel para impr mir, papel arafinado para embrulhos, papelão, reciientea de papel.
Clame 38
rosetas de papel. rótulos de papel, tu- Aros para guardanapos de papei
bos postais de cartão
aglutinados, álbuns (ens branco), álbuns
para retratos e autógrafos, balões (ex• Termo n 9 666.936, de 19-10-1961
ceto . para 'brinquedos) blocas para
Rol — Indústria de Artefatos de Papel blocos para anotações, bobinas brochuLimitada
ras não impressas, caderno. de escreSão Pauk
ver, capas par adocumentos. carteiras.
caixas de pape m° :adernetas, cadernos caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões indicas confeti. cartolina, cadernos de papel, melimetrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco. -cartuchos
de ,cartolina. empas planográficas, cadernos_ de lembrança. carretéis, de paoelão, envelopes envólucros para charutos de papel. encadernação de papel
ou papelão, etiquetas,' lõlhas Indicas
fólhas de . celulose. guatdanapos, livros
(asse 58
nào impressos livros fiscais: livros de
Aros para guardanapos de pape, contabilidade: mata-borrão; ornamentos
aglutinados álbuns fera branco) dIbunis de papel transparente; pratos. papelt
para etratos e antA g rafris balões (ex aluas, papéis de estanho e de alumínio.
ceio para ,brinquedos) ' blocos para papéis sem impressão, papéis em branco

Ind.Brasilélra

Ind.Brasileira

40190u

1EW
ind.Brasileira'

Fwereire, de 1955 871.

para impressão, papéis fantasia, manas
Termo h° 666.941, de l940-: 964
par 'forrar, paredes, papel almaço com Lihra incorporações e Empreendimento
Ou sem pauta papel crepon, papei de
Limitada
seda, papel impermeável, papel em boSão Patdo
bina para Impressão, papei enceram),
palel nigienlco, papel impermeaxel,
para copiar, papel para desenhos, paLIBRA INCORPORAÇUS
pel para embruXho impermeabilizado
E
EXPREENDIMENTOS
LI'DA;
papel para encadernpr, pape) para escrever, papel para '..mprimir, papel parafina para embrulLps, papei celofane,
Nome Comercial
papel celulose, papel de inho papel
Térmo n° .666.942. de 19-10-196absorvente, papei para embrulhar taFrancisco Paulo Parente, Eneas •
baco, papelão, recipientes de papel, roMartins. Nilo de Rezende Ruo ir
setas de papel. Pitulos de papei. rolos
e Ernani, jou?
de papei transparente, .,acos de papel.
serpentinas; tubos postais, de cartão.,
São Paulo
tubetes de papel
•
Termo no 666.938, de 19-10-1961
Torsil Representações Ltda.
"' Paulo

"SANTA ISABEL"
PARQUE CLUBE

eTORSIL" REPRESCNTAÇOES
LTDA.

Classe 33
Titulo

Nome Comercial

Térmos na. 666.9-13 e 666.9+1, cie.
Térino n° 666.939, de 1910-1964
19-10-1964
Libra Incorporações e Empreendimento..., Artefatos de Alumínio e Embalageha
Limitada
Ardea S A.
São Paulo
São Paulo

PRE

"LIBRA"
ind,Brasileira

Ind.Brasileira
Classe IC
Para a stinguir: Materiais para constru
ções e decorações: Argamassas, argila
areia. azulejos batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos ara pavimenta.
ção, calhas cimento, cal, cré. chapas
isolantes, caibros. caixilhos, colunas
chapas para coberturas caixas dágua
caixas para cobertuas, caixas dágua.
ca .xas de descarga para etixos. edifica.
ções remoldadas, estugen emulsão de
base asfáltico estacas. esqiiadrias estruturas metálicas para construções, lamelas de 'metal, ladrilhos, lambris, luvas
de função. [a g es, lageotas, material isolante. contra trio e calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, oro.
lutos de base asfált.co produtos para
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, gabinetes. dentifricios- em pó,
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos. pentes, ,vaporizadores de perle
me: escovas para dentes, cabelos, unha:
e cílios, rum de louro. saquinho pertu
tilado, preparados em pó. pasta, liqui
do C tijolos ara O tratamento das unha:
dissolventes' e vernizes. removedores da
cuticular; glicerina perfumada para o:
cabelos e preparados para dsecoto
rir unhas, dlios e pintas ou sinais arti
ficiais. óleos para a pele

•

Classe 11

Para distinguir: Vidro comum, laminado, trabalhado em tódas a forma e preparos, vidro cristal para todos os finn,
vidro Industrial com telas de metal Ou
composições especiais: ampolas, aquários, assadeiras. almotarizes. bandejas,
cubetas, cadinhos. cântaros, cálices, centro de mesa, cápsulas, copos, espelhos,
escarradeiras, frascos, formas para doces, fórmas para hinos, lios de vidro,
garrafas, garrafões, graus, globos, hastes, jarros, jardinei:as, licoreiros, mamadeiras, mntegueiras, pratos, pireis,
porta-joias, paliteiros, potes, pendentes,
pedestais, saladeiras, serviços para rafrescos, saleiros, tubos. tigélas, travessas vasos, vasilrames, vidro para vidriu
ças, vidro para relógios, inretas, vidros
para conta-gotas, vidros para utormivel4
e para parabrisas. xicaraa
Classe 40
Móveis em ger. ' de metal, vidro. de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas, .almo'odas. acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetai,
bandejas, domiciliares. berços, biombos,
cadeiras, carrrinhos para chã e café
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitú,
Termo no 666.940, de 19-10-1964
conjuntos para terraços, jardim e praia,
Libra Incorporações e Empreendimentos conjuntos de armários e gabinetes para
Limitada
copa e casinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
São Paulo
de rádios, colchões, colchões de Molas
dispensas, divisões, divans, discotecas,
de madeira, espreguiçadeiras. escrivaninhas. estantes, g uarda-roupas, mesas. 13
inesinhas, mesinhas para rádio e telesd- •
mesinhas para televisão. molduras ),
para quadros, p orta-retratos. poltronaa.
poltronas-camas, prateleiras, porta-cito
Classe 33
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros o
Título
vitrines

"L
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vadores para passageiros e para curga,
culares para veículos, ccbos de veiculo*
corrediças, para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
GERPOL
motocicletas, tnotocargas, moto furgões,
Ind. Brasileira
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veieuios,
manivelas, navios, ônibus, para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões
Classe .28
rodas para veículos, selins, tricicles,
Artigos da classe
rantes para veiculos vagões. velocap.
Termo n.° 666.955, de 19-10-64
dez, varetas de controle do afogador r
Empraza de Transportes Nova Capital acelerador. tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Ltda.

Classe 50
Termo 11.° 666.954, de 19-10-64
Termo 119 666.945, de 19 10-194
Artefatos de Alumínio e . Embalagens Para distinguir: Bilhetes de loteria, car- Cerpol Indústria e Camércio de PlásUrzes Impresso& /iterais de propaganda,
Ardea S.A.
ticos Ltda,
cheques, clichês, cartões termosplástiSão Paulo
São Paulo
cos de identidade, etiquetas impressas,
faturas, folhinhas impressas, notas pro/ert/retaralreDIS ENE 41112111411111116)
missórias, recibos e rótulos
E KM IBMIL.1141E1R15

PROCH oba

Nome Comercial
Termos os. 666.946 a 666.948 de
19-10-1964
Metalgráfica Canco S.A.
São Paulo

Termo no A6'o.949, de 19-10-1964
Metalgráfica Canco S.A.
São Paulo

CANCO
Classe: 33
Titulo

São Paulo

666.950, de 19-10- 964
Térmo
Metalváfica Canco S.A.
São Paulo

Industrla Brasileira
Classe
Substâncias e produtos de origem ani•
mal, vegetal ou mineral. em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos eia
bruto, argila re f ratària, astáltico
bruto, algodão em bruto, borracha em
bruto, bauxita. benio;m, breu. cânfora
caolim, chifres ceras de plantas. ceras
vegetais de carnauba e ariçurt. criarde cavalo crina em geral; cortiça eis
bruto cascas vegetais, espilro erva:
medicinais, extratos oleosos. estopas,
enxofre, fôlhas. abras - vegetais. flores
secas. grafites, goma em bruto. granitc
em bruto, kieselghur. liquidos de Man
aso, tal, Iates em bruto ou parcialmente
prepanados. minérios metálicos madei.
rei em bruto ou parcialmente trans'
bradas. em toras, serradas e aplainadas
mica, mármores em bruto, óxido de
tnanganes, óleos de cascas vegetais
óleos em bruto ou parcialme nte preparados. plumbagina em bruto. pó da
moldagem para fundições, pedras bri.
tadas, piche em bruto, pedra calcaria
plantas medicinais, pedras em bruto
jluebracho, raizes vegetais, resiaas, te
sinas naturais. residuos texteis silício
seivas, talco em bruto, :cisto, xistc
betuminoso e. ailicato
Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos
alarmas elétricos, alto-falantes, ampe
rimetros, amplificadores para rádios
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão. aparelhos de ventilação para
edificios. aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos. apa.
relhos para barbear, aparelhos para ins.
talações telefônicas, aparelhos para on
dular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspiradores de pó, benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação, campainhas
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aquecimento, estufas para coolarvar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
toldar, filtros de água, fogareiros elétricos. :anões, fôrnos, galvanômetros,
nlvel de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos tele&
nicoa, interruptores, irradiadores. lâmpadas, liquidificadores, manômetros mlerofones. pick-ups, pilhas elétricas, teCaptores de rádio, refrigeradores. relals.
relógios, reostatos, telefones, termoda.
tos tomadas, transformadores. válvulas
para rádio. válvclas para apar&boa de
, televisão, ventiladores e voltimetros
óleo

, NOW. CAPITAL
Ind.

METALGRÁFICA
CANO° S. A,

Brasileira

Classe 50
Impressos ern geral
Termo n.° 666.956. de 19-10-64
Mobiliária Vila Sabrina Ltda.
São 'Paulo

Nome Comercial

"VILA SABRINA"

Termo n.° 666.951, de 19-10-64
Confecções Jo Margarida Ltda.
São Paulo

ere

r °' MARCAI
r`nd.
Bx.aai

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, a'percatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols. calçados, chapéus. cintos,
cintas. combinações. .corpinhos chlças
de senhoras e de crianças, ' calções, calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
nen. fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros, log os de 'ingeria. jaquetas laques,
luvas, ligas, lenços, maroõs meias.
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas, pa.
letós. palas, penhoar. pulover, nelermas.
peugas, ponches, polainas pilacnas..punStos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios. saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.9 666.952, de 19-10-64
Confecções Jo Margarida Ltda,

IND. BRASILEIRA •

Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, ,nadeira. estofados ou não, inclusive móveis ara escritórios: Armários
armários para banheiro e para roupai
usadas, almo'adas. acolchoados para
móveis, bancos, balcões. banquetas
bandeias, domiciliares. berços. biombos
cadeiras. carrrinhos para chá e cate
conjuntos para dormitórios. conjunto:,
para sala de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços, iardirn e praia
copa e casinha, camas. cabides, cadeiras
conjuntos de armários e gabinetes para
girai& as. cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões. colchõas de moia,
dispensas, divisões, divans. discotecas.
de madeira, espreguiçadeiras, escrtvani
nhas, estantes, guarda-roupas, meias
mesinhas, mesinhas para rádio e televi
são, mesinhas para televisão. molduras
para quadros, porta-retratos. poltronas
poltronas-camas, prateleiras, porta-chápéus, sofás, sofás-camas. travesseiros
vitrines
•

'

Termo n.g 666.957, de 19-10-64
Danruber — Auto Peças Ltda.
São Paulo

São Paulo

._§
ÇONFECÇOE
JO

"DANRUBt H M. BRASILEIRA

Classe 36
Titulo
Termo n.9 666.953. de 19-10-64
Confecções Jo Margarida Ltda.
São Paulo

989fig2WPDA

I/PDA,

Nome comercial

Termo n.° 666.958, de 19-10-64
Confecções de Roupas jolly Ltda.
São Paulo

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amor.
tecedores, alavancas de câmbio, braços
breques, braços para veículos, bicide.
tas. carrinhos de mão e carretas, 'canil
nhonetes., carros ambulantes, caminhõe..
carros, tratores, carros-berços, carros
tanques, carros-Irrigadores, carros, car
roças, carocerias. chassis, chapas cir.

PREÇO DO NúMERO DE HOJE: CR$ 10,00
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y
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INOT, BRAS:LEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, a'percatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, abales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calcamisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos. C 'SC I ro 3,
pes, fantasias. fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas. gravatas, gorros, logos de 'ingeria. laqueias. lumes,
lavas, ligas, lenços. mantàs- meias,

maiôs, mantas, mandrião, mantilhas paletós. palas, penhoar, nulover, nelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas puregalos,
nhos, perneiras. qu1rnonos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios. saldas de banho, sandálias,
mictares, shoxts, sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n,g 666.959, de 19-10-64
Roupas Profissionais Rafabel Ltda.
São Paulo

RiFáBEL
Ind.

Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.

aventais, a l percatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, c a pacetes. cartola.. carapuças, casacão, coletes, capas. chalc.i,
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
cintas, combinações. corpinhos calças
à senhoras e de crianças, calções, calças. camisas. camisolas, camisetas
cuecas. ceroulas,- colarinhos, cueiros.
pes fantasias. fardas para mr,itares, colegiais, fraldas, galochas, gravitas. gorres, logos de lingerie, iaquetas banes.
levas, ligas, lenços. mantõs. meias
maiôs. mantas, mandrião, mantilha . pak tós. palas. penhoar pulover. wIerinas,
peugas, ponches, polainas. pijamas punhos, perneiras, qu i monos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos
susnensórios. saldas de banho. sandá'ias
stiereres, shorts, sungas stolas ou slacks •
tuler. toucas. turbantes ternos, uni
formes e vestidos

