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ESTADOS UNIDO

SEÇÃO III
.ANO XXI -- N. 64

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
&GENTE DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

QUARTA_FEIRA, 3 DE ABRIL DE 1963

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N. 111.215 - Aperfeiçoamentos
relativos a placas positivas para
acumuladores elétricos do tipo chumbo ácido. - Reqte.: Chloride Batteries Limite&
V. 111.288 - Dispositivo e sistema
Ótico - Reqte.: The National Cash
Register Company.
N. 114.520 - Eletrodos ou verquinhas para soldas - American Brake
Shoe Company.
•
N. 114.610 - Processo e dispositiva para a produção de pilhas para
fabricação em seguida de material
de favor - Reqte.: D. &empei

cente verde - Requerente: Geneial
Privilégio de Invenção Deferidos
Electric Company.
Tèrmos:
N° 109.635 - Aperfeiçoamentos etn
Pela presente publicação faz-se
N° 58.063 - Aperfeiçoamentos em instalações telefônicas - Requerente.
ciência a quem interessar possa, nos ou relacionados com máquinas de Autornatic Telephone £.1 Electric Comtérmos e para os efeitos do disposto escrever, outras máquinas de escritório pany Limited.
N. 110.467 - Novo Comutar pedo Decreto-lei número e semelhantes - Requerente: Cano
no artigo
riódico - Reqte.: Djalma Soares
8.933, de 26 de janeiro de 1946, que Eduardo Silveira Canabarro.
Maninho,
dona Alaide Pereira Moraes, viúva de
N° 59.301 - Novas disposições em
N. 110.5.51 - Mecanismo de LaG.
Jorge Neves Moraes, matriculado braços suportes porta lâmpadas refle- melas para acumular séries de Im- A.N.
114.660 - Meios amortecedoAgente de Propriedade Industrial, em tor - Requerente: Rolf Ingemar pulsos elétricos - Reqte.; Siemens
res e freadores - Reate.: Allgemei7 de janeiro de 1953, solicitou o can- Ohlsson.
Halske Aktiengesellschaft.
nen Elektricitats Gesellschaft,
celamento dessa matricula e a conseN9 68.723 - "A" - AperfeiçoaN.
110.554
Processo
para,
fabriN. 114.835 - Sistema de apassuqüente restituição da fiança depositada mentos em móveis de aço para cozi- cação de corpos de titanato sinterizaReq te : Con tlno Tesouro Nacional pelo seu fale- nhas - Requerente: Móveis de Aço dos - Reqte.: Siemens & Halske nvaeme
ntani t°"ó
011 Con
dlp
ic°aITY•
cido espesso.
Aktiengesellscraft.
N. 114.874 - Uma lâmpada incanFiel Sociedade Anônima.
de múltiplos filamentos inNI 72.135 - Máquinas para molN. 110.605 - Disposição para fa- descente
Departamento Nacional da Proprie-6
dependentes - Rente.;
dade Industrial, cai 18 de fevereiro dagem de objeto em matéria plástica cilitar a fixação do núcleo e da bo- nez de Toledo Martins, Diva Martide 1963. - Clovis Costa Rodrigues, - Requerente: American Can Inter- bina de magnetos co:nutadores, espe- N. 114.901 - Contador de Batidas
cialmente enr disjuntores - Rqte.:
national, Inc.
Diretor-Geral.
Siemens Schuckertwerke Aktienge- 1- Reqte.: José Assumpção Marques.
N° 93.754 - Aparelho volante pa- sellschaft.
N. 114.991 - Aperfeiçoamentos em
Expediente cio Diretor Geral ra limpeza - Requerente: Grinnell
Interruptor de alta ou relativos a dispositivos para maN. 110.608
Corporation.
tensão, pobre em óleos - Reqte: Sie- nuseio e transporte de penuenos
Diversos
N, 98.723 - Mecanismo de repe- meus Schuckertwerke
Aktiertgs- objetas - Recite.: N. V. Philip'a
tição para máquinas de calcular - senschft,
Gloeilarnpenrabrieken
Tértno:
Requerente: The National Cash ReN. 110.639 - Processo para fabri- N. 115.037 - Circuito Gerador de
gister Company.
cação de camadas semi-codutores Pulsação - Recite.: The National
N° 122.176 - Privilégio de invenN° 98.901 - Guarnições de monta- com diferentes valores de resistência Cash Ftegister Company.
ção: Parafusos e porcas auto imobi- gem ou juntas flexíveis de borracha - Ohmica - Num transistor' de superN.115.04 4 - Aperfeiçoamentos em
lizantes - Requerente: Turbil Comer- Requerente: Clevite . Harris Products, ficie - Reqte.: Telefunken - G. ou relativos a receptores para um
M. B. 11.
cial e representações limitada. - Uma Inc.
sistema de transmissão c1/4- sinais de
vez que a procuração se encontra reN. 110.640 - Fixação de Bornes e televisão em c8re.s - Reqte.: N. V.
NI 102.956 - Aperfeiçoamentos em
gistrada, torno sem efeito de deter- aquecedores d'água para chuveiros, contatos em paredes isolantes, espeEXPEDIENTE DA SECAO DE
minar o seu andamento, ouvindo-se torneiras, banheiros e outros usos - cialmente para chaves em botão INTERFERÊNCIA
Recite.; Siemens Schuckertwerke Akum técnico.
Requerente: Francisco Canhos.
tiegesellschaft.
Dia 28 de março de 1963
N° 108.310 Processo para deterN. 110,848 - Novo processo de faDivisão de Privilégio de
mina ra proporção de uni componente bricação
Notificação
de calçados - Reqte.: LuiInvenção
gasoso em uma mistura de gases e gi Galimbert e Mário dl maio.
Uma
vez
decorrido.
o prazo de reespectrometro de emissão para reali- N. 110.850 - Novo dispositivo de curso previsto pelo art. 14 da Lei
Rio, 28 de março de 1963
zar o referido processo - Requerente: iluminação Reqte.: Paulo Cian- n9 4.048, de 29-12-61 e mais dez dias
Union Carbide Corporation.
ciarulo.
- para eventuais juntadas de reNotificaok
N° 108.661 - Mecanismo para
cursos, e do mesmo não se tendo vaN. 110.967 - Composição para lido
nenhum interessado, ficam noligar e desligar, automiiticamente, re- soldas de arcos elétricos - RequeUma vez decorrido, o iprazo de re- sistência elétrica colocada em recipi- rente: Union Carbide Corporation. tificados os requerentes abaixo mencurso previsto pelo artigo 14 da Le4 ente estanque ou conduto, pela aberN. 111.051 - processo para a cionarias a comparecer a êste Denúmero 4.048 de 29 de dezembro de tura ou fechamento de registro colo- montagem de eletrodos centrais nos partamento, a fim, de efetuarem o
pagainento da taxa final concernen1961 e mais dez dias - para even- cado após o . aparelho - Requerente: Isoladores das velas de ignição - tes
a expedição dos respetivos ceiReqte.: Cia. Brasileira de VelaS tificados
tuais juntadas de recursos, e do mesmo Lorenzo Lorenzetti.
dentro do prazo de sessenta
1Viarchal.
não se tendo valido nenhum interesI\1* 109.081 - Ferramante de ap .erdias - na forma do parágrafo único
sado, ficam notificados os requerentes to de La Telemecanique Electrique.
N. 111.069 - Aperfeiçoamentos em do artigo 134 do Código da Proprieabaixo mencionados a comparecer a
N° 109.197 - Ferramentas para ou relativos à eqaipamentos eletro- dade Industrial.
este Departamento a fins, de efetuarem colocar pinos - Requerente: Amp dinâmicos, particularmente microfoMarcas deferidas
nes e alto-falante - Reqte.: N. V. •
o pagamento da taxa final conC'ernen- Incorporated •
N9 121.387 - Sinoxide - Sy„pthetic
Philip's
Goeilampenfabrieken.
tes a expedição dos respectivos certiN9 109.488 - Aspirador de Pó - N. 111.092 Jogo de Contactos - Drug Co Limited - Classe 8.
ficados dentro do prazo de sessenta Requerente: Aktiebolaget Electrolux.
N9 123.259 - Romanoff - RomaThe Electric Auto-lite Company.
dias - na form ado parágrafo único
1\1 9 109.522 - Aperfeiçoamento em N. 111.141 - Dispositivo de fixa- noff Caviar Co.
Classe 41.
do artigo 134 do Código da Proprie- fosforo sulfito de zinco eletrolurnines- ção para abajures - Recite.; Meta10 123.809 - Blocilin - Lab Rhea,
dade Industrial.
cente verde.
lúrgica Decorarte Ltda.
Ltda. Restituição de Fiança

r,

Classe 3.

▪
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- As - Repartições Públicas'
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diariamente, até às
DIRETOR SaitRat
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO FERE1RA
aliando deverão fazê-lo até ás
eme/s. :E oc, se onnco Dl o uai. ICaçeilta
~tem 05 se...n Ao oe
11.30 horas. .
MUFiilL
O
FERREIRA . AL VES
FLORI
ANO GUIMARAE
- As reclamações perfil...vates à matéria relribuida, nos
C:ÁRIO C3FICIAL
casos de erros ou omissões, dearaÇÂO
verão ser formulados por esa• aze d • oa • Ilelded• ao •xpedl•nte de Ileperternent•
crito, à Seção de Redação, das
Mini.térip
Nao:10VILI d• Propriedade Inatuat.nlet
9- as 17,30 horas, r.2 máximo
de IndiG•erla • Comércio
eté 72 horas após a surda (his
amento da amararam Nacional
pur
lir arta,so sj.n sacio:ato De
órgãos oficiais.
- Os 4,4 Mais deverão ser:
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,1
FUNCiGNARIO8 • .
ressalvadas, por quem de di- BLPAF1TIÇÕES E P.a 111 ICULARES
seito. rasuras e entendas,
Capital e Interior:
Capital Interior;
EXCeiliadfli as para
00(IA0 Sentes(re • • . Cr$' 450,00
,S(-mestre • . • Cr$
(exterior, que serão sempre
Cr$
• Cr$ 1200,00 Ano J00.00
anuais. as. assinaturas poderExterior:
Exterior:
se-4o tomar, em qualquer époco, por seis meses ou um ano. Ano
Cr$ 1..300,001Mo
Cr$ 1.000,00
- As assinaturas ~ruídas'
poiterão ser suspensas uni , parle ~perles' do enderéço vão continuidade no recebimento
impressos e número do talão dos jornais, devemos assinanaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registre, o mês e o ano em tes providehriar a respectiva
renovação com antecedéncia
o verificação do prazo de vali- que findará.
A fim d evitar. solação de mínimo, de trinta (30) dias,
dade de suas ;assinaturas, na

P`XPEDIENTE-

011.1•n•••••n•••••n••

g

a

•

• •

••n•nn•••

N 9 124...081 - Irmãos B.eck- I
ker & C. ,Ltda. - Ouse 26, No 124.129 - laurOdigin - Waeth
Incorporated S. A. - Classe 3.
Saara
N9 124.795 - Iteruscabina
ima Cava Cia. Ltda. - Classe 3.
N 9 126.275 - Reghoose - Instituto
Cientifico Mecilcator Ltda. - Ciasae 3.
N9 127.428 - Ziacofla yina - Maurello Chlorboll - Clame 3.
No 127.720 Fugura - Wes Ton
Inchastria Central Elétrica Ltda. Classe 8.
N 9 1.30.095 - Bi Luan - Instituto
P.aasy S. A. Indústria Quizaica e
Farmacêutica - Classe 3.
N9 130 251 - Marabou - Carlos
Schmied & Cia. Ltda. Clas,se 17.
N9 130.579 - Hcolaleraãtica - José
Rama - Classe 1.
N9 132.951 .- Diamant - Soc.
Vorneaedora Sudaraanca Ltda. Classe 5.
No 134.709- Romil - Rodolfo
miichner - classe 48.
. N9 139.585 - N. Diazed - Siemeus Schuckertwerke Aktiengesellschaft _ Classe 8.
G - Irmãos °paN ç 139,613
latal - Classe 46.
N9 139.665 - risterel Mistral A. Dercout - Classe 48 aCODI exclutão de quina potro leo).
N 0 140.521 - Perraoeton - Produetos Quiinioos e Farxnacênticas
Riodel .S. A. - Classe 3.
ProaT9 140.525 - A,peritol
d~ 421,111211COS e Farmacêuticas RieClasse 3.
ael 45. A.
1 140.826 (lar .- Ealaprêaa
Conservadora de Limp eza Clari Limitada - Classe 46.
- DR A
N 9 141.400
Wander A G - Chaase 3.

149 142.070 - Nicoflavina - Lab

Josolin Ltda. - Classe 3.
No 348.997 - Embaixador - Artefatos de Couro Embaixador Ltda.
- Classe 35.

No -517.289 - Ilubber - LaboraNo 290.972 - As M - Mecânica
Maios Hubber S L - Classe 2.'
~Mai Ltda. - Classe 6.
Na 127.239 - Mascote - 'Manoel
No 392.781 -- A Veloz - A Veloz
S. A. Comercial Industrial e Impor- Leite de Oliveira Rocha - Classe 36,
tadora - Classe 5,
(na classe 36).
.
Laveuse - Axg.os Título de estabelecimento deferido
N 9 393.294
Industrial S. A. - Classe 24.
N9 127,238 - Fábrica de Calçados
3a9 393.640 - Superreatufa Mascote - Manoel Leite de Oliveira
Mayeroff & Cia. Ltda. - Classe 21. Racha - Classe 36 (art. 117, n9 1).
No 393.642 - X 3 B D - Jordan) Na 133.958 - Rádio Luz ImportaBruno DUalla - Classe 12.
dora - Hans Rosenschein Classe 51.
N 9 393,681 - Temporal - Comér- (art. 117 n9 1).
Ind.
oofra
5.
A.
Classe
36,
cio
No 190.581 - Padaria e Confeitaria
No 393.696 - ,7 - S. A. FILdo Nanado - Santos Monteiro
brica Leite & Alves Industriai de Fu- Copa
&
Cia. Ltda. - Classe 41, 42, 43
mos - Classe .28.
(art. 117, n9 1).
N9 393.701 - Bara",,o de Piraciaaba
N9 390.952 - Construaora e Imo- alaras Barão de Piracicaba S. A. balaria Auxiliadora Predial - Au- Clame 19.
xiliadora Predial "S. A. - Classe
No 393.734 - O Natal Chegou - laSaa (art. 117 110 1) .
S. A. Shopping News do Brasil EdiN9 390.959 -aCasa Marcos - Mar.
tora - Classe 32.
cos Stein - Clasaa 36 (art. 117, núN 9 393.775 - ráainyoltin - Alvaro mero
1).
Atahyalpa Cardoso °Ieda - Classe 3.
N9 393.603 - Flora Real Grandeza
N9 394.778 - Revista dos Jornalistas L4berais• - Gilberto Duarte - - Manoel Monteiro da Silva - classes 25, 45 (art. 117, n o 1).
Classe 32.
B. ar.- rumina( a exigência
Na 395,490 - F N F - Fábrica
N9 112.418 - Robertshaw Fulton
Nacional de Ferramentas S. A. - Controls Company. - Cumpra a exiClasse 11 4corn exclusão de alfanges gência.
ancoras basculantes e primos).
Na 395.500 - Glyeo - (lia. 421u1- N. 112.419 - Robertshaiv Fulton
Controls Company - Cumpra a eximica Glyco - classe 2.
N 9 395.509 - Turbaira Par- gência.
S. A,. Indústria e. Comércio N. 112.426 - Ebstein Simon raspas' 8.
Cumpra a exigência.
de Bebida, - Classe 43
Charles
a19 395.534 - Chinsa
N. 112.460 - Milton Lopes Linhares. - Cumpra a exigêricia.
Honnold Crisain - Classe 16.
2 9 395,579 - Jornal dos Morros N. 112.593 - Manoel Jayrae Reis
- Fundação Leão XIII - Classe 32. Mattos. - Cumpra a exigência.
119 395.823 . - Iporanga Iporanga Comercial e Adminatradora N. 112.565 - A. M. P. Incorpoa. A;
Closs'è 10 .(ex6ceto para rateei, - Ournpra a exigência.
N. 112.601 - Fernando Galeão. conta-gato e pós Tra. :. limpeza e poCumpra a exigência.
.
'imanto de dentes).
N9 396.064 - lallarofiltro Tec Fil -1 N. 112.613 - Winnett Boyd LimiSociedade Industrial Importadora e' ted. - Cumpra a exigência,
N9 112.620 - Ilermann Bauer Exportadora Tecail Ltda. - Cl. C.
No 2.96.067 - Maili - Murianha Cumpra a exigar.cia.,
N. 112.834 - Internatao,nal BusiAnual Pilho - Classe 13.
N9 4e4.70 -• Mentia.; - Choco- ness Modal-ta Cana3oration. - CumS. z. - Classe ,41.
pra a exigência,
lates

• Abril de 1963
As itepartições Públicas
cingir-se-ão às , assinaturas
anuais rem:vadas até 28 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes. .
4 fim de possibilitar a remessa de valores acompanha-'
dos de ,eoclarecime.nlos quanto
sua . aplicação, solicitamos
asem ss interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa IVacional.
--• .Os suplementos dia edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no alo da assinatura,
- O funcionário publico federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato sia assifurtara.
- O custo de cada e.lemplar
'atrasado dos órgãos oficiais'
será, na venda avulsa, acrescido de Cal 0:50, se do mesmo
ano, e de Crf 1,00, por ano
decorrido.
N. 132.e62 - Alfredo 54a tias, Cumpra a exigancia.
N. 108.192 - F. Hoffmann Lá Ra- •
che & Cie. Societe Anony.me (F.
Hoffmann La Etotte & Co. Aktieaga
ffiellacbaft). - Cumpra a exigência,
N. 109.104 - The Wellcome roma.
dation Lirnited. - Cumpra a exigência.
NO 109.213 - Merck 1: Co. Inc. Cumpra a exigência.
N. 109.331 - W. R. Grace St Co.
- Cumpra a exigência.
N. 109.463 - The Wellcome F oundation Limited. - Cumpra a exigência.
N. 109.799 - John B. Coyne Cumpra a exigência.
N. 110.003 - Siemens & lialake
Aktiengsellschaft. - Cumpra a exigência.
N. 111.600 - The B. F. Goadrieh
CainaPra a exigèneia.
Compar3y.
N. 111.601 - Merck & Co. Inc
- Cumpra a exigência.
N. 111.621
Ajinomoto Co. Inc.
e Sanraku Distfilers Co. Inc. - Cumpra a exigência.
N. 111.648 - Ciba societé Anonyme. - Cumpra a taxigénaia.
N. 111.649 - Ciba Societé Anonyme. - Cumpra a exiencia.
N. 111.696 Farbenf a briken
Ilayar Aktiengesellschaft. - (umpra a exigência.
N. 111..a33 Haco A. Ga - cumpra a exigência.
N. 112.352 - cibo. Societé Anonyme. - Cumpra a exigência,
N. 115.667 - Goodrich Gulf Che=ticais inc. - Cumpra a •exigéntaa.
N. 115.695 - F. Hofamann La Rocha 1: Cie Societé Anonyme 4F.
Hoffmann La Rocha & Co. Aktiengsellsebaft. - Cumpra a exigência.
N. 115.220 - Ciba ao.:a F l a A.110,11y,
me - Cump.. a
N.- 116.120 - Karl Taiamç a G. Ma
,
B. H. - Cumpra a exigência.
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N. 116..249 - Cit,a Societé Anonyme. - Cumpra a exigéncia.
N. 116.353 - Philips Peiroleum
Company, - Cumpra a exigência,.
N. 118.395 - Continental Carbon
Company. - Cumpra a exigência.
N. 11à.531 - F. Hoffmann La Rocha de Societé Anonyme - F.
Hoffmann , La Roche 8.5 Co. Aktiengsellschaft. - Cumpra a exigência.
Ciba Societé AnonyN. 115.564
me - Cumpra a exigência.
N. 116.773 - Union Carbide Corporation. - Cumpra a exigência.
N. 116.824 - Shell Internationale Research Maatschappij - N. V.
- Cumpra a exigência.
N. 124.928 - Armando Atorino.
- Cumpra a exigência.
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NP 385. .834 Eacos - Ind. de
Artefatos de Papéis Bafas Ltda. --classe 38 - Concedo a restauração.
N.° 333.079 - Emblemática Luminosos Rainbrow da Brasil S. A.
- classe 8 - Concedo a restauração.
N.° 391.784 F R B - Moraes
8s 1Vlanfredi Ltda. - classe 5 -Concedo a restauração.
N.° 394.464 - Peliso - Claudio
Ferreira - classe 48 - Concedo a
restauração.
Restauração de titulo de es(abelecimento
N.° 481.231 - Cineminha Januezi
--- "Jorge Jemuzai - classes 1, 8, 28,
EXPEDIENTE DO DIRETOR
33 - Concedo ff restauração.
Marcas indeferidas
Dia 78 de março de 1963
. N.° 375.869 - Lambreta - AluiNotificação
zio Bezerra de Albuquerque - classe
Uma vez decorrido o prazo de re- 42.
Lei
previsto
pelo
artigo
14
da
curso
N.° 399.415 - Paulicért - Inn.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez dústria de Cdrtiçae Paulicéa Ltda. dias - para eventaaia juntadas de classe 31.
recursos, e do mesmo não se tendo
N.° 399.524 - Arteadores valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo men- Erooks Calçados Arteadores Ltda. cionados a comparecer a este Depar- classe 36.
N.° 399.637 - Trifibra - A. J.
tamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a Renner S. Indústria' do Vestuário •
expedição doe respectivos certificados classe 36, .
N.° 399.638 - Trifibra - A. J.
dentro do prazo de sessenta dias na forma do parãearafo único do arti- Renner S. A. Indústria do Vestuário
go 134 do Código da Propriedade In- - classe 23.
NP 399.839 Gravatai - Moidustrial.
nhos . Cruzeiro do Sul S. A. - clasMarcas deferidas
se 41.
N.° 387.603 --- A Forja Artística
Frase. de propaganda indeferida
- A Forja Artística S. A. Indústria
N.°
381 ...793 - A Mais Perfeita
classe 16.
de Serralharia
Rede Varejista em Gêneros AlimentíN.° 388.652 - Seven cios - Mercearias Nacionais S. A,.
trial Cometa Ltda. - classe 46.
2).
N.° 303.0.14 Velo° Venan- - classes 41, 42, 43 - (art. 125 n.°
46
(com
classe
cio Pereira Veloao N.° 399.538 - Mais Experiências
exclusão de eletreto de cálcio? usado
Melhores Serviços - Banco Mercanna lavanderia).
N.° 393.090 - Eterna - Kirsch til de Minas Gerais S. A. - classe
33. (art. 125 n.° 2).
Ba Cia. Ltda. - classe 36.
Título de Sstabeiecimento indeferido
Insignia deferida
N.° 355.207 - Depósito tias OcaN.° 390'.215 - Cr V Ouro Valho
Depósito das Ocasiões Ltda.
- Soe. Agrícola e Confercial Siriu- siões
classes 15 e 16.
ba Leda, - classes 33, 41 (art.
114).
'a
Exigências
Título de estabelecimento deferido
NP
306.976
- Lab. Farmaquion
N.° 390.481 - Granbrasil - Braz
Cafafiori Netto - classes 1, 2: 3, 10, Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 374.669 - Cia.' de Productos
16, 48 (art. 117. n.° 1).
Chimicos Industriaes M. Hamers • Restauração de marcas,
Satisfaça exigência.
NP 399.073 - Fiori Primo - SaN.° 293. .317 - Suporgas - Cia,
Supergaz Engarrafadora e Distribui- tisfaça exigência.
dera, de C,42. - classe 47 - Concedo
N.° 403.668 - Compagnie Intera restauração.
•
continentale Commerciale et FinanciaN.° 3e1.117 - Cidade dos retalhos ra - Satisfaça exigência.
N.° 415.503 J... Banco Pirâmide
- Gelada dos Retalho* Comércio' de
\
Tecídoes Ltda. - Clame 23 Con- S. A. - Satisfaça exigência.
ceda a restauração,
Diversos
Todarte
rif.° 355.385
Joseph Bancroft 8. Sons Co. (no
treta de Móveis Todarte Ltda.
clames 16, 40, 49 - Concedo a res- pedido de apostila na marca n.°
264.092) - Faça-se a apostila.
tauração..
Sony Kabushiki Kaisha (opoente
N.° 358'.853 - Calcilisina - Late do termo 383.041) - Já tendo sido
Parmaker S. A. - classe 3 - Con- expedido o certificado de registro, nacedo' a restauração.
da há mais que 'deferir na petição ora
\P 364:283 -- Berão -- Barão junta.
Inclústria . e Comércio Ltda'. - classe
N.° 387.683 - Banco Mercantil
17 -- Concedo a restauração'.
N.° 377.917 - Piratininga - de Minas Gerais S. A. - Nada há
Soa. Piratininga de Reve-timentos que deferir, uma vez que a requerente
Ltda. - classe 16 - Concedo a res- já possui o nome comercial registrado
sob o n.° 274.480.
tauração.
14.° 408.680 - Cabeleireiros Mon
N P 380.263 - Saldanha Petit Ltda. - Torno sem efeito o
se' Pr -/:fis.: Saldanha -- cruas@ 39 - despacho de arquivamento de fls. 8v.
Coneado a restauração.
encaminhando-se • processo a SEFM.
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N.°' 409.030 - Importadores For- na forma do parágrafo iireco do dlea
necedores e Construtores Brasunído Cgr) 134 do Cdcfigo da Propriedade
S. A. - 'Arquive-se..
Industrial.
N.° 412.746 - Editora Livro do
Marcas deferidas
Bolso S. A. - A rquive-se. N.° . 412.747 -- Editora Livro do
N.° 339.882 -Sussurro - PerBolso S. A. - Arquive-se.
fumes Coty S.A. B. - classe 48.
N. 0 413.125 - Publicidade Pá1n1.0 399.883 - Queixume - Pertriarca Ltda. - Arquive-se.
N.° 413.900 - Frimil Frigorífico fumes Coty S.Á.E. - classe 48.
N.° 395.884 - Adágio - PerfuMichel Ltda. -- Nada há que deferir.
mes Coty S.A.B. - classe 48.
. N.0 413.902' - Frimil Frigerifico
N.° 399.886 - Trilogie - LuMichel Ltda. - Nada há que. defee
dera Lelong Perfumes S. A. e- clasrir.
NP 417.197 - Osasco Diesel Veí- se 48.
N.° 399.900 - Credisano - Cia.
culos Motores Ltda. -- Arquive-se.
Brasileira de Produtos em Cimento
N.° 404.187 -- Vereinigte nsuts., Arrasada
Casar Saha S. A.
che Nichelwerke Ag Vorrnals West- classe 32.
falisches Nickelwalzwerk Fleit mana
N° 399:905 - O Q.Ve Vai Pelo
Witte ea Co. - Prossiga-se com os
exemplares publicando-se e retifican- Brasil - Produções Cinematográficas
do onde couber, inclusive quanto a Herbert Richers Ltda., - classe 32.
N.° 399.911 - Elites - Elia!
classe.
N.° 410.385 - tab. Helio/ Ltda. Abrahão - classe 36.
- Prossiga-se, eis- que a aplicação teN.° 399.926 - Maralex - Marrapêutica já está perbetamette
lene Silva Spitseri - classe 36.
dicado e tem como sinonimia tnn
N.° 399.933 - A Voa de Miguel
produto rejuveneseedor e submeta-se Pereira - Manoel SOaTeg de Silva e
e apreciação cio SRIE face a outra Ernesto Mandai-isso - classe 32.
exigência.
NP 399.954 - Kojema Importa..
Retificação dos despachos pua" '-doe dera Agro Avícola Ltda. - classe
em 18 de fevereiro de 1963 - ,41.
•
de saírem como sendo deferidos
Nome Comercial tfeferido
Marcas. indeferidas
N.° 399.942 - Sociedade Meceni• T'eririos:
ca Macer Ltda. ---: Soc. Mecânica.
N. o 387.284 Beasi'eira a clas- Aficar Ltda. (art. 109 n .° 3).
se' 17 -2- requerente: Cia. Brasileira Titulo de Eatabelecirnenfo Deferido
d'e Mecanização e Organização, em
N.° 399.858 - Casa 1.° de Julho
face do artigo 95 número 5 dte Códi- Antonio Saraiva Meia - classes
go.
8, 21, 39 (art. 117 n .° 1).
N.° 387:976 - ISAL classe 8
N.° 399.899 - Chedisano - Cia.
- de IBM, Indústria , Brasileira de Brasileira
de Produtos
Acumuladores Ltda.. em face do re- Armado Casa Sano S. em Cimento
dane
gistro 186.683.
32 (art. 11,7 n.° 1).
N.° 388.008 - ASE LielafrauN.° 399.927 - Edifício Elvira
mircli - classe 42 - de: Adega
Suisso Brasileira S. A.. em face do Locadora Nacional Ltda. - classe 33
(art. 117 n.° 4).
registro de número 212.327.
N P 399.977 --- Edifício Apache
N.° 388.013 - V:ctory cf. 23
de Indústrias Gasearem S. A., em Condomínio do Edifício Apache
- classe 33 (art. 117 11.°
face do registro 251.052.
N . ° 388.153 - Café Seleto - cl.
Insionia Deferida
41 - de José Eduardo Khoury N.0 390.972 M. M. MIN
em face do registro 253.104.
Martini Ltda. - classes
N.° 388.525 - Estrela da Saúde cânica
6. 7 e a (art. 114, incluindo-se a
- cl. 41 - de Laticínios Estrela cfasse 33).
da Saúde Ltda. em face dos registros
Nome Comercial Deferido
danem 169.478 e outros.
°393.602' Cia. de Fiação •
N.° 388.759 - Expedicionário -cl. 17 - de. Bazar do Expedicionán Tecelagem InIdústria Mineira rio Ltda., em face do registro nú- Cia. de Fiação e Tecelagem Industrial Mineira - (art. 109).
mero 215.633. •
NP 393.609 Cia. Brasileira
N.° 389.515 - Vodka - Imperial
da Ligantes 11dr áulicos - Cia.
- classe 42 - de Cia. Brasileira de' Brasileira d.e
Ligantes Hidráulicos
Malte. Indústria e Comércio Malte- - (art. 109, m
o 3.)
brás - em face do registro número
N.° 393.611 - Cia. Progresso
218.128.
Rural - Cia. Prçogresso Rural
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PESQUISAS

-

art. .109. n. o' 2.
N.o 393.709 - Irmãos Semeraro
Ltda. - Irmãos Semerarc. Ltda.
- (art. 109, nP 2).
N.0 395.724 ._.. dia. Minas de
Passagem - Cia. Afinas de Passagera (art. 109).
Marcas fndeferidas
N.o 393.357 - Capi - Cai*
Construções A gropecuária e Indústria
S. A. - classe 16.
14.0 393.489
- Empaire - Empalre Eletromecânica Ltda. -

Dia 28 de março de 1963
Notificação
Urna vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo. artigo 14 da LM
n.° 4.048. de 29-12-61 e mais dez
dias - para eventuais juntadas de
recursos e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o ssaaa clas,..te 8.
mento da taxa final concernente a
N.° 395.482 - Paulista - Orexpedição dos respectivos certificados g anizanão Mecânica
Paulista Ltda.
denteis do prazo de sessenta dias - 1/4.- classe 21.
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Anote- 1 Bebidas Wilson S. A., Industria- N.o 395.982 - Catanduca - A.. nerPEDIENTE DA SEÇA0- DE 'invenção n. o 59.167) .
e Comércio (transferência para o
••
rtANSFERÊNCIA -E LICENÇAS se a transferência.
Brighenti & Cia. - classe 41.
Monsantb Cbemical Co. (trans- seu.nome da marca Aguia número
N. o 396.015 - Sisteco - Sisteco
Dia 28 de`maio de 1963
ferência para o seu nome da pa- 185.848) . - Anote-se a transfeSistemas Técnicos Contáebis Li- 1
ncel cak.
mitada - classe 50. •
Averbação de Contrato de - tente prive de- invençaá :numero , ré. R
itt's Colours • Limited
59.694)
.
-.e
Anote-se
a
transferênPatentes
Titulo de Estabeelcimento
(transferência para o seu nome da
cia.
Indeferidos
Indústrias Gessy Levar S. A.
Societé Des Usines Chimiques marca Cadmopone n.° 36.670).
N.° 393.512 - Confecções Edu- I(pede para ser anotada na paten- Rhone Poulenc (pede para ser - Anote-se a transferência..
ardo - Leon Grebler, Comércio ;te priv. de invenção n.° 55.942_ anotada na patente priv. de in- 'Célia Maglhães de Mattos Carmo (transferência para o seu
e Indústria S ; A. - classe 36. 'o contrato de sua exploração). venção re o 61.743 a alteração de Va
- Averbe-se o contrato de exnome da marca Calmatos número
nome).
Anote-se
a
alteração
ploração.
270.704) . - Anote-se a transExigências
de nome.
•
'•
ferência.
Transferência
e
Alteração
de
N. 0 125.430 - Soc. Industrial
Roussel Uclaf (transferência
Casa Arthur Armarinho S. A.
Nome
de
Titular
de
Procesos
de Tintas Erpi Ltda. - Satisfaça
para- o seu 'nome das patentes (tran'sferência para o seu nome
exigência.
Prodelec S. A. Transformado- priv. de 1w/eine° n. o 60.663 - i da Insi g nia Casa Arthur, número
Anote se a transfeN.° 393:669 - Ormonoterapia res Retificadores (pede "para ser n.o 61.630 - n. o 61.631 - nú- 1174.004) .
•
Richter 5 P A. - Satisfaça exi- anotada na patente mod. de uti- mero 61.632 - n.° 61.642 • - r-biela.
lidade n. o 4.158 a alteração de n.° 61.648 - n. o 61.550 - númeHélio Araujo aMrques (transfegência.
nome)! - Anote-se a alteração de ro 61.6'70 - têrmo n. o 116.366 - rência para o seu nome da marca
N.° 393,716 - Maximus, Comer- nome.
têrmo n. o 102.744 - têrmo núme- 1 Pif Paf n.° 274.139) . Anote-se
cial e Administradora S. A. United Etates Pipe And Fouri- ro 103.125) - Anotem-se as a transferência.
Satisfaça exigência.
dry Co: (transferencia para o transferencias.
1' Exotaco Exportadora de Fumos
N. o 395.484 - Soc. de En g enha- seu nome das patentes priv. de
-S. A. (pede para ser anotada na
Tecelagem
Algi
Ltda.
(pede
ria eFrroviária Soenfe Ltda. - invenção n.° 44.846 - número
para ser anotada no titulo Tece- marca Rafae a ri. 276.707 a alSatisfaaç exigência.
48.846 - n. o 52.545). - Anotem- lagem Algi n.° 159.763 a alteração teração de nome). -. Anote-se a
se as transferências.
Diversosde nome) . - Anote-se a altera- alteração de nome.
1 Rod Bel S. A., Indústria e
Vapor Corp (pede para ser ano- ção.
NP 130.326 - Ind. Nacional
Comércio( pede para ser anotada
tada
na
patente
priv.
de
invende Esmaltes e Vernizes Otto Mal.
Inter American Orange Ci:ush I na marca Imparcial n. o 268.192
çao n.° 48.038 a alteração
- Aguarde-se.
Co. (transferencia para o seu ' a aletração de nome Anote-se a
N. o 132.962 - Soc. Fornecedora nome). - Anote-se a alteração nome das marcas Garrafa núme; alteração de nome.
Sudamerica Ltda. - Aguar- de nome.
ro 168.728 - Crush n. 198.944
Mrnsanto Chemical Co. (trans- - Emblemática n.° 213.372 de-se.
Hermanny, Indústria e Comerferência paar o seu nome da papara
N.e 135.0e4 - Petre Zamfirow. tente priv. de invenção número Orange Crush n.° 213.373 - Em- cno Hic S. A. (transferência
-igia
núv
o
seu
nome
da
marca
blemática
n.°
213.533
Bidu
nú- Aguarde-se. "
- Anote-se a transferênmero 269.177). - A r se a
N.o 139.736 --- Soc. Técnica de 55.305).
mero
220.799
Crush
número
cia. •
'
Eletricidade Stel Ltda. - Aguar217.500 - Emblemática número ;tra,nsferência.
Lydia Tinoco Mazzeo (transfeCarrocerias Lay •Auto Partes 222.879 - Crushinho re o 230.247
de-se.
(transferência paar o seu - Crushinho n. o 233.632 - Crus- rência para o seu nome da marca
N. o 140.522 - Produtos Quí- Ltda.
nome da patente priv. de inven- hinho n. o 234.329 - Emblemática Forever n. o 270.624) . - Anote-se
micos e Farmacêuticos Riedel ção reo 58.020) . - Anote-se a n.° '240.'795 - Old Colony núme- 'a transferência.
S. A. - Aguarde-se.
transferência.
ro 243.107 - Crushinho número I A Modelar S. A. ,Comércio
N.° 140.527 - Produtos QuímiFMC Corp (transferência para
. - Anotem-se as trans- Importação (pede para ser anotacos e Farmacêuticos Riedel S. A. o seu nome da patente priv. de 247.057)
da na marca A Modelar número
ferências.
- Aguarde-se.
276.940 a alteraeão de nome) . N. o -290.99 7- Ucebel Produtos
Anote-se a alteração de nome.
Químicos S. A. - Aguarde-se.
Sondap S. A., Sondas e EquiN. o 391.121
pamentos de Prospecção (pede
João Fernandes
Nevo. - Aguarde-se.
para ser anotada na mrca Sondap
n.o 278.431 a alteração de nome).
N. o 392.621 - Scott Paper Co.
- Anote-se a alterarão de nome.,
- Tendo em vista eme o registro
Cia. Sisal do Brasil Cosibra
anterior (109.191) data da 5 de
(transferência para o seu nome
janeiro de 1949, conforme verifida marca Cosibra, têrmo número
quei pelo processo em poder da
409.222) . - Anote-se a transfeSacão de Arquivo de Marcas, e
Lei n9 4.153 - de 28-11-62
rência.
não de 5 de janeiro de 1948 como
Destilaria Bel Drink Ltda.
constava do exemplar encardena(transferência para o seu nome
do e tendo em vista ainda que
o nres e nte nedido foi protocalado
dag marcas Bel Drink, têrmos
• DIVULGAÇÂO 9 809
ns. 413.078 e 413.079). - Anoem 6 de outubro de 1958. Portantem-se as transferências.
to, dentro do nrazo legal, torno
sem efeito o despacho concessivo
Frigorífico Jandira S. A.
(Suplemento - 2 4 Edição),
(transferência paar o seu nome
de falhas retro para o fim de ser
exi g ido a apreeentação de -noves'
da marca Jacegual, têrmo número
exemplares coma prorrogação.
413.839). - Anote-se a transferência.
encaminhando-se o processo para
a Serão com p etente S. Pr.),
Cerâmica e Velas de Ignição
N. o 393.304 - Cia. Brasileira
'NOK do Brasil S.' A. (pede para
de Novidades Doceiras. - Aguarser anotada na marca Super
de-se.
NGK, têrrno n. o 415.983 a alteraPREÇO CR$ '40,00
rão de rr e, e ). - Anote-se a alN. o 393.305 - Cia. Brasileira
t:earção de nome.
de Novidades Doceiras. - Aguar:editora- La Selva S. A. (Pede para
de-se.
ser anota tia na marca Tampinha. N° 393.360 - José Jaime de
Termo n9 '410.526 - a alteração de
Modas. - Aguarde-se.
nome) . - Anote-se a alteração de
nome.
N. o 393.606
Soe .Técnica de;
Astor S . A. Cinemas Teatros e Dijen g enharia Ltda. - Aguarde-se.1
A VENDA:
versões
. (Transferência para o seu
N. o 393.643 - Raphael Silano. 1
nome
do tifo As tor - Tèrmo nú.-- Aguarde-se.
mero 417.450) - Anote-se a trans- Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
N. o 393.687 - Alfred Fahrni.
• ferência
Aguarde-se.
Willys
Motors
Inc
(Transferência
Agência 1: Ministério da Fazenda
N.° 395.471 - Ind. e comércio 1
para o seu nome z ,as marcas Fazen de Bebidas Carrão Ltda. - I
deiro - Têrmo ? 417.688 e Térmo
Aguarde-se.
n9 417689) - Anotem-se as transfeAtende-se -a pedidos pelo Serviço de Reembiilso Postal
rências.
N. o 395.967 - Soc. Caieiras de
Indústria Clareza Ltda. (TransfeItapeva Ltda. - Aguarde-se.
rência para o seu nome da marca
N.° 395.968 - Soa Caieiras de
Clareza - Termo ri? 418.385). Anote-se a transferência.
Itapeva Ltda. - Aguarde-se.
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MARCAS DEPOSITADAS
Petikendo feda de reeérde ootta o art. IN de Gádigo da Propcladade Industrial. Da data da pubticaçie °maçará a
seara a prazo de dias para o de
esto de pedido. Darortts asse geme poderio apensa:dar suas oposições ao Departamento
itedomail da Poripelodade itadeetrial squein sue se julgarem preMileados um a conceasie do registro requerido
•

Termo n/ 256.628, de 7-12-62
Indústria e Comércio Mabloc Ltda.
São Pauto

Classe 6
Máquinas para fabricar tijolos

e

Térmo
568.634, de 7-12-62
Bebê Eletrônica de Transndssores
Clettsa

santas e descorantes. nitratos. oxigênio.
Classe 20
potassa, potássio de sódio, preparados Petrechos navais a eronáuticos, feito
químicos usados em laboratórios fotoem metais e inclusive âncoras
gráficos, produtos químicos para tirar
Classe 25
manchas, produtos químicos para piaImagens, estátuas, estatuetas, feito
tura, reveladores fotográficos, sais quíem metal
micos, usados nas indústrias, solução
Classe 40
para pratear, solutos, soluções químicas Móveis de metal para uso domiciliar
INWSTRIA BRASILEIRA
para pintura e fotográfica, solventes,
Classe 49
Ciasse 8
sulfatos, sulfitos, tintas, tintas liquidas. Jogos de tôda espéce, brinquedos r paa.
Artigos na classe
em pó e sólidas, tintas preparadas para sa-tempo, petrechos e artigos para fiou
vulcanizar tintas para uso na indústria
exclusivamente desportivo, feito em
Têrmo n° 568.635, de 7-12-62
e . na arquitetura, vernizes, vernizes
metal
Manufatura Araken de Cigarros S.A.
químicos e zinco
Ceará
s
Têrmos as. 568.653 a 568.660,
Têrmo n° 568,641, de 7-12-62
de 7-12-62
Curumim Artigos para Presentes Ltda.
Metalúrgica lguaçú S.A. .
Guanabara
Guanabara

Curumim

Térmo a° 568.629, de 7-12-62
Vaneoe ..- Comércio e Representações
Lirnitada
São Paulo,
VAMOOk
•
(Industrio Brasile

lndústria

firasileira

Classe 15
Artefatos de cerâmica, porcelanas.fainças, para odotnos caseiros e fins
artísticos
_

ira

Classe 42
Aguardente pura ou composta, aperitivo, aniz, blies, brandi, cerveja, conhas
que destilado ou não, fernet, genebra,
gin, licor, klmel, sétar, punche. pipas
rhum, suco de frutas espumantes,
vinho, vinho quinado e uisque
rèrrno n° 563.630, de 7-12-62
Modelart Terraplanagem
e Pavimentação Ltda.
São Paulo

ilndzittria Brasileira

Classe 41
Cigarros

GEN A M M
Classe 1
rArnpostos químicos par alias industrial

.

•wim•n •Mer.

INDUSTRIA BRASILZIRA

Nome civil
Tériuo n° 568.631, de 7-12-62
General Mills, Inc.
América do Norte

Tèrmos ns. 568.642, e 568.643,
de 7-12-62
Incomex S. A. — Produtos Químicos

Têrtno n° 568.636, de 7-12-62
Manufatura Araken de Cigarros S. A.
Ceará

ODE LART TERRAPLENAGE
PAVIWITAÇãO LIDA •

Classe 38
Papel para cigarrts
Têrmo n° 568.640, de 7-12-62
Produtos químicos D 'etelux do Brasil
Limitada

Classe 17
'Tintas para escrever, cola, fitas adesivas
I . ' tintas
• para carimbos, fitas para
maquinas de escrever, clips, grampos
Classe 28
Artefatos de matéria plástica
Termos as. 568.644 a 568.657
de 7-12-62
Metalúrg,ca Iguaçu S.A.
Guanabara

Termo n° 568.632, de 7-12-62
So-ssiedade Anónima White Martins
Guanabara

-

-

TEMPEROX;

Deteiux

INDUST R14 l22.0.511.,EIR
Classe 1
Classe
1
Um produto químico em pó para
Para distinguir os seguintes artigost
cimentação rápida de ferro e aço
Ácidos etn geral, água raz, água oximole
genada. álcoois, alumen, alunsinio em
pó para pintura, alvaiade, amoniaco,
Têm° n° 568.633, de 7-12-62
anti-corrosivos químicos, arsênico, azul
%ociedada Anõrica White Martins
da Prússia azul ultramar, carbonatos
Gurnabara
em geral, charão, cloretos em geral,
corantes, creosoto para indústria, disSolventes, esmaltes. eanalias químicas,
fenol e seus derivados, fumo negro
para aplicação em pinturas, glicerina
para aplicação industrial, hidrato', hiligas de prata para soldagem a baixa drogênio, hidroquinina, hidrosulfitos
temperatuss
ioduretos, laca, magnésio. materiais co-

ARGENTUM

• Indústria Brasileitia
Classe 11
Registros, penas. válvulas, torneiras,
luvas, juelhos, reduções, usados ear'
• instalações hidráulicas
Classe 12
Botões, alfinctes, féchos corrediços, feito
em •metal
•
Classe 16
Ferro em T, U. esquadrias e vergairtões.
perfis metálicos para uso nas
construções civis,.
Classe 17
'
Mesas cadeiras, arquivos, %charlas, armários, estantes feito em metal e para
uso em escritório

.

Classe 10
Armários, mesas, macas, camas, cadeiras, para uso hospitalar, cirurgia e arte
dentária
Classe 12
Botões, alfinetes, fechos corrediços, feito
em metal
Classe 16
Ferro em T, U, esquadrias e vergalhões,
perfis ' metálisos para uso nas
construções civis
n Classe 17
Mesas, cadeiras. arquivos , fichários,
- armários, estantes. feito em metal e
para uso em escritrio
Classe 20
Petrechos navais e aeronáuticos, feito
em metais e inclusive âncoras
Classe 25
Imagens, estatuetas. estátuas, feita eia
metal
Classe 40
Móveis de metal para us °domiciliar
Classe 49
Jogos de tócla espécie, brinquedos •
passa-tempo petrechos e artigos para
fins exclusivamente desportivos,
feito em metal
Têrmo n° 568.661, de 7-12-62
Edgard Mauricio Wancjerley
Guanabara

Hospital João XXIII,
Título ck estabelecimento
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Urino a• 563.670, de 7-12-62
Assistelar Comercial Tenica
Rio Grande do Sul

Termo n° 568.662. de 7-12-62
Aristides Ferreira de Castro
Belo Horizonte

'

Dez

UcIecadoÁ do Punor

Classe 2'
Banho de descarga já preparada
.
—
•
Termo n 9 . 568.663, de 7-12-62
Aristides Ferreira d eCastro
Belo Horizonte

•ara rld

•

•

IND USTRIA

peugas. Moveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspe4-.. (5rios, sou.
t.ens, tailleurs, toucas e vestidos

BRASILEIRA

Classe 50
Impressos
Termo n° 568.671, de 7-12-62
Manoel Hennques da Silva Júnior
Guanabara

Termo n° 568.665, de 7-12-6/
Aristides Ferreira d eCastro
Belo Horizonte

A/5•144
ALFAIATE
Liasses
32. 33, 36 e 50
Titulo de estabelecimento

Organizações
Novo Mundo
Classes 39 e 50
Marca
Termo n° 568.672, de 7-12-62
Manoel Henriques da Silva Júnior
uanabara

Classe 2
Banho de descarga já preparado
Termo n° 568.666, de, 7-12-62
Laminadora Dína Ltda.
Curitiba

Termo n° 568.675, de 7 - 12 - 62
Francesco Al
te
Guanabara

Classes 6 e 8
Marca
Termo n 9 568.673, de 7-12-62
Manoel Henrique da Silva Júnior

Classe 4
Madeiras em bruto ou parcialmente
preparadas
Termo n° 568.667, de 7-12-62
Conceição Maria de Jesus
Minas Gerais

Classes 1 a 50
Insignia de comercio
Termo n° 568.677, de 7-12-62
Banco Novo Mundo S.A.
Guanabara

Drganizações
Novo Mundo
Classes 1 a 50
Expressão de propaganda

• =esse 41
Batata frita
n•••••nn•••

Classe 6 e 8
Marea
Termo n° 568.674, de 7-12-62
Francesco Rosalba
Guanabara

A P IONE I R0. NO RAMO
Classe 16
Expressão de propaganda
----Termo n° 568.683, de 7-12-62
Pcrmatex —• Cimento Amianto S.A,
Guanabara

•

f:CONOFIF-X

•
INDUSTRIA 6/tA51LE IRA

Ciasse 16
Chapas de cimento-amianto prprIa
para hino

COLCHA DE OURO

Ciam, 50
Artigos da classe

Termo n° 563.679, de 7-12-62
Ibia
Instituto Bioquímico
Inter-Americano S. A.'
g ão Paulo

"TAUROCICLINA"

Vante 'gantaut

Têm°
568.682, de 7-12-62
joãc, Dip S.A. — Indústria e Coméreili
c:e madeiras
São Paulo

Têrmo n° 563 684, de /42-62
Frota Paulista c1, Transporte 1.,°da.
São Paulo

'INDÚSTRIA BRASILEIRP

Termo n° 568.668, de 7-12-62
Dante Santoro

1151DÚSTRIA BRASILEIRA

f ROTA PAUL I STA.

Térmo a* 568.685, do 7-12-62
Empresa Jornalistica Brasileira S. A
Guanabara

‘`TAUROCIIIN"
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
Jornais, revistas \albuns, almanaques
e publi-ações em,geral.
Térmo n° 568 .686, de 7-12-62
Egas Mona Gonçalves
g ão Paulo

Classe 3
Marca

Rio de Janeiro
Insignia
'rirmo n° 568.669, de 7-12-62
rasa São José de Pompas Fúnebres
Limitada
Rio Grande do Sul

_

'SÃO JOSE,'.
(:)USTRIA BRASILEIRA
dasse 45
Mores. coró&

Classe 6

Termo n° 568.678, de 7-12-62
Indústria e Comércio "Colcha de Ouro"
Limitada
São Paulo

Classe 23
Marca

~HM,

INDÜSTRIA /3RASILEIRAI

Marca

Termo n' 563.664, de 7-12-62
Aristides ferreira d eCastro
Belo Horizonte

n••n

Termo n° 568.681, de 7-12-62
Ruy Carlos Brecla
•

Termo n° 568.676, de 7-12-62
Banco Novo Mundo S.A.
Guanabara

Classe 2
Banho de descarga já preparado

Classe 2
Banho de descarga já preparado

Abril de 1953

Indústria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu.,
sões, boinas, botas, babadouros, casacos, coletes, capas, cbales, cachecols.•
calçados, chapéus, cintas, combinações,
corpinhos,' calças. calções, camisas, ca.,
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas; caL
ças de senhoras e de crianças. colarinhos,'
cueiros, casacão, domin6s. -charpes,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaquetas, luvas, ligas. lenços. leques,
mantéis meias, maillots, mantas.
drião. malhas, paletós, • palas, penboar.

Termo n° 568.680, de 7-12-62
• Ibia .-- Instituto Brasileiro
Inter-Americano S. A.
São Paulo

AUTO-610BU
Classe 3
Marca

Classe 24
Bordados em linho, lã e seda
Termo n° 56 1Ç .687, de 7-12-6:
Augustus Ermnharia Ltda
Rio de janeiro

usegus
Cl..u.se 16
Artigos da classe

D:ARIO OFICIAL (Seção . III)•

.Quartn.-feir:. 3

Abril de 1963•1083

Termo n' 563.697, de 7-12 12
isolante contra trio e- cal,a, tijolos,
produtos para tornar imperweabilizautcs
Poli Pneus Ltda,
lis argamassas de cimento e cal nidráuSão Paulo
gca, tubos para concreto, argila, areia.
pedregulho, gesso, estuque. chapas isolantes, placas para pavimentação, telhas, estacas, cal. telas de metal perto
construções, postes de cencreto, cimento, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, lamelas de
metal, madeiras para construções, soleiras para portas, vigamentos e caibro.,
1/4.Ã'Sbt.
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas.
janelas, batentes, colunas, balaustres, Para distinguir pneus e rsmaras de ar
Ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas,
Tèrmo n° 568.698, de 7-1;-62
Titulo
barros, lambris, trisos, portas, portões.
Adoipho Berezin,
tubos degrades,
esquadrias,
calhas,
Termo n° 568.689. de 7-12-62
São Paulo
chapas
ventilação,
luvas
de
junção,
'Tonta Rei Indústria Metalúrgica Ltda.
para
coberturas,
corrimão,
estruturas
São Paulo
metálicas, grades ou telas de arame
para forros ou armações para
construções
g
Tenno n° 56S.688, de 7-12-62
José Walccr Frota Mendes
Guilnabara•

/tome .2ei.

Indústria Brasileira
Clame 5
Metais não trabalhados ou parcialmente
trabalhadas, usados nas indústrias

BANCO HEBREU
BRASILEIRO

Tênno ti 568.695, de 7-12-62i
5.B.C. Sociedade de Engenharia
a Construções Ltda.
São Paulo

Class. 33 •
Titulo de emabelecimento
Termo n• 568.699, de 7-12-62
Adoipho Berezia
São Pauto

Termo e 568. 690, de 7-12-62
Moine Rei Indústria Metalúrgica Ltda.
Sso Paulo,

Monte Re.

BANCO ISRAELITA 1

Industrio Mb, "ilio'-;.1ta Ltda.»

--

Nome comercial

I

•

Termo n° 565.691, de 7-12-62
Sebastião Guarda de Freitas
Minas Gerais

Carolina do Norte
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 46
Agua de lavadeira

•

Termo n° 565,692, de 7-12-62
Laboratõribs 1-losbou S. A. Produtos
Químico-Farmacêuticos
São Paulo

Novaz íon

-

Inch:latria Brasileira

Classe 3
Substâncias quinalcas, produtos e preparados para serem maios na medicina
na farmácia, assim discriminados: acetatos, ácido acetilasalicilico, ácido tânico, arseniatos; biAnuatos, brometos, caieima, calomelanos, carbonatos, clorffiatos,
cloruretos formirra, gluconatos, lodetos,
ni tratos, azatatos, silizatow, sulfatos, sa.
licilatos, alcoolato, atcoolaturas, bátsa.
mis. comprimidos. cremes, elixires, emuliões, extratos-fluidos, granulados, injepões. úvulas. paratis. pastas, pílulas, por
ões.- pomadas, p6s, preparados farmacêuticos, sais. supositórios, tinturas, velas e vinhos reconstituintes

PAULISTA
Classe 33
Titulo de estabelecimento

(-lasse 16
Para distinguir: -- Os seguintes materiais para construções e decorações:
Produtos de base asfãltico, material
lsolants contra frio e calor tijolos,
produtos para tornar impermeabilizantes
as argamassas de cimento e cal hidráulica, tubos para concreto, argila, areia,
pedregulho, gesso, estuque. chapas isolantes, placas para pavimentação, telhas. estacas, cal, telas de metal perto
conaeruções, postes de concreto, cimento, peças ornamentais de cimento ou
gesso para tetos e paredes, lamelas de
metal,. madeiras para construções, soleiras para portas, vigamentos e caibros,
caixilhos, tacos, parquetes, veneziana',
janelas, batentes, colunas, balaustres.
ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas,
forros, lambris, frisos, portas. portões,
grades, esquadrias, calhas, tubos de
ventilação, luvas de junção chapai
para coberturas, corrimão, estruturas
metálicas, grades ou telas de arame
para Sarros ou armações para

Têrrao n° 568.700, de 7-12-6 2
Farmácia Evanoel Ltda.
São Paulo

EVANCEL
Ind. brasileirt
01.asSe 3
Para distinguir: -- Substâncias quimi.
cas, produtos. e preparações para serem
usados na medicina ou na farmácia
568.702, de 7-12-62
Termo
Importadora e Distribuidora
de Peças para reposição Ltda.
São Paulo
N

B.

Ind.. Brasileir,
. Classe 21

Termo ri' 568.704, de 7-1262 1
Fundição e Ferramentaria Díspar Ltdas
São Paulo

DISPAR
:nd. Brasileira
Classe 5
Aço em bruto e parcialmente prepai
rado. bronze, bronze em bruto ou parcialmente trabalhado, bronze de man•
ganez, bronze em pó, bronze em barra,
bronze em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cobalto bruto
ou parcialmente trabalhado, cobre bruto
ou parcialmente trabalhado, estanho brio.
to ou parcialmente trabalhado, ferra
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferro em chapa, ferro fun.
dido, ferro maleável, ferro raanganex,
tetro velho, guza em bruto ou parcial.
mente trabalhado, guza temperado, guza
maleável, lâminas de metal, lata em
tolhas, latão em folhas, latão em cita..
paz, latão em vergalliões, ligas
táticas, limalhas, magnésio, manganex,
vetais não trabalhados ou parcialmen.
te trabalhados, metais em massa, metais estampados, metais para solda,
níquel, ouro, pagulio, platina, poeira
de zinco, prata, soldas, tungstênio,
:remo n° 568.705, de 7-12-62
Shoppin C,enter Ltda,
São Paulo

SIIOPPING CENTER
Ind. Brasileira,
Claske 32
Para distinguir: —• Jornais
Termo a' 568.706, de 7-12-62
Joaquim Fogaça de Almeida
53o Paulo

'FIOS E TECIDOS
Classes 32 e 3 3
Termo a' 568.707, de 7-12-62
Rádio Sideral Ltda.
sia() Paulo

S_ . I D 3 R
Classe 33
Sinal de propaganda
Térnba. n° 568.708,' de 7-12-62
Rádio Sideral Ltda.
São Paulo
4

elDlultáIà

Classe 32
Para distinguir veículos era geral e suas
Programas d erádlo
car'es dos mesmos: automóveis, canil- Para distinguir:
e televisão
nhões,auto-caminhões. carrocenas e reboques. bicicletas, tricicles, carros, carTermo n° 565.709, de 7-12-62
roças, lanchas, hiates, aviões, vagões:
Terra° n° 568.696, de 7-12-62
1n/optais Informações e Planejamento
carros,
tratores,
carro.
Irrigadoreà,
freios,
0.B.I.C. Organização. Brasileira
Limitada
breques. pedais, amortecedores, parade Inforraaçõea Gerais S.C.
São Paulo
alavancas
brisas,
hélices.
parachoques.
. São Paulo
de molas, tambores de freios vareta*
• IMPLAN
de contrate, silenciosos e eixos de diteind. Brasileira.
de freios, bawras de freios. braçadeiras
çâo e businas para veículos
Artigo 50
Artigos não incluidcs e moucas classes,
Termo ns 568.703, de 7-12-62
a saber: -- agendas, etiquetas, prosTértno a° 568.694. de 7-12-62
Ravid — Organização Juríai pectos comerciais, rótulos e impressos
Cia. Uberinco Comércio, Indústria
e Contábil Ltda.
comerciais ezai geral, usados nas
e Administração
São
Paulo
IND. BRASILEIRA
atividades da requerente
s
Termo n° 568.710, de 7-12-62
I, a
FLA.PID
Odoldiesel Importadora Ltda,
UBE.RINCO
Ind., Brasilein
São Paulo
Ind. Brasileira
ODOLDIESEL
Class
e50
..iasse 16
, Classe 3'c
Ind. Brasileirit'
Para distinguir: — Os seguintes mate- Para mstinguir, livros anuários, impres- Para
--O timbre de todos.
, ..!,distinguir:
,
dais para construções e decorações: Isos, revistas, jornais músicas impressas. os maPressos comerciais de uma firml
Classe 50
Impressos
Produtos de base asfal tico, material Almanaques e publicações impressas
que opera no ramo de contabilidade

O. B.1. G1

• 1u14 utuarta-Teira 3
Termo n° 568.711, 'de 7-12-62
Indústria e Comércio de Couros
ião Jose Ltda.
. São Paulo

1.)1ARIO OFICIAL (Seção

568.717, de 7-12-62
11/44. Láncman

Termo a°

São Paalo

SIO JOSÉ
Ind. Brasileirt

VEL. — FEL
Ind. Brasileira

Abril de 1963

Termo n° 568.721, de 7-12-62

Bar e Lanches t'lõr do Tejo Ltda.
Sãs) Pau!o

Termo n° 568.729, de 7-12-62
- Josefa
Roig de Riera
' São Paulo

PROLIFE
nd. Brasileira.

FLOR- DO TEJO,

• [nd. Brasileira

Impressos
Classe
•
Classe 50 20
talasse 3o ^
Petrec,hos navais e . aqtomáticos, âncoras,
Impressos
•
Para distaiginit Artigos de. vestuárami
Terra on° 568.712, de 7-12-62
bolas, cintas de natação, fateixas, para.
e . roupas feitas 'em geral: Agasalhos,
Cannércio de Móveis João Ramalho
quedas, salva-vidas e 'cintas
Termo n° 568.722, de 7-12-62 .
aventais.
alpercatas.
anáguas,
•
blusas,
Limitada
•
de segurança
fano Indústria e Comércio de Artigos
botas,
botinas
blusões,
boinas.
baba.
.•.São Paulo'
para
Embalagens
Lida
doures, bonés, capacetes, cartolas. ca saTermo n9 568.730, de 7-12-62
São Paulo
puças, casacãõ Coletes., capas. chaas.
Luizela Modas Ltda.
cachecols, calcados, chapéus. cintos,'
São Paula
PITAÇO
cintas, combinações corpinhos. ca.tias .
Ltri
de senhoras e de crianças, calções, calClasse 40
ças, camisas, camisolas. camisetas cile.
Armários, assentos, balcões, bufeis, cas, ceroulas, colarinhos. cueiros; saias
•
Classe 5
Classe 36
banquetas, bancos. camas, cadeiras. casacos, chinelosa dominós, echarpes:
Aço( alpacas, alumínios, bronze, nim- Para distinguir: Aventais, blusas, bitu
creado-mudos, 'cristaleiras, colchões de tantasias, fardas para .rulitarese colebo, cobre, latão, ferro, estanho, goza, sões, boinas, botas, babadouros, casa.
mola. conjuntos de copa e 'casinha. aipis, fraldas, galochas, gravatas, gorcos, coletes, capas, chales, cachecola
niquel e zinco
cadeiras giratórias, dispensas. dormi-. rqs; *logos de lingerie, jagnsras, jegues;
calçados, chapéus, cintas, combinações,
tórios, etagers, escrivaninhas, estantes. luvas, ligas, lenços.' inantós. meias.
Têrmo n9 568.723, de 7-12-62
corpinhos, calças, calções, camisas, ca.
guarda-roupas, guarda-comida galerias, maiôs, mantas, mandrião, mantilhas; paLanches SatamoraL.dh 8
misetas. -camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
mesas, móveis para, jardim meainhas, letós, palas, penhoar, pulover, pelertnas.
Lanches Samora Ltda.
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
móveis para hall, móveis estofadnes, peugas, pouches, polainas, pijamas; pucueiros, casacão, dominós, echarpes,
São Paulo
penteadeiras, porta chapéus. prateleiras. uhos, perneiras, qu,rnonos, regalos,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jasofás, sapateiras, salas de.visitas, salas robe de chambre, roupão, sobretudos,
quetas, luvas, ligas, lenços,, leques,
ie jantar, poltronas, berços. colchões, suspensórios, saidas de banho, sandálias.
mantOs, meias, tnaillots, mantas, man.
sweaters,
shorts.
.sungas,
stolas,
soucaixas e móveis para aparelhos radio.
drião, malhas, paletós, palas, pènhoar,
Classe
41
tiens.
slacks,
tales,
toucas,
turbantes;
fónicos, móveis para terraço, sofás capeugas, puloveres, ponches, pelerinas,
Lanches
de:
.Mortadela,
presunto,
sala ternos, uniformes e vestidos
mas, estradai de camas, acolchoados.
polainas, pijamas, punhos, robe de
sicha, salame, pernil, queijo, e café
porta-vasos, divans, almofadas, trachambre, sobretudos, suspensórios, sou.,
Termo ri , 568.718, de 7-12-62
em liquido
vesseiros, cómodas e discotecas de' Charutaria e Bombonicre Zilda Ltda.
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
madeiras
Saa
--'0
Termo n° 568.724, de 7-12-62
Termo n.° 568.731, de 7-12-62
Bar e Lanches °pepinos Ltda.
Edibloc Indústria e Comércio de Artes
Termo n9 568.713, de 7-12-62
•
São
Paulo
fatos de Cimento Ltda.
à4otoradio S . A, Comercial. e Industrial

•
Joxo -RAMALII0
Ind. Brasileira

^ nd. Brasileira

ZELA
Ind. Brasileira

SAMBA
Ind. Brasileira

.

ZILDA
Ind. Brasileira

São Praulo

ar:lasss 50
Impressos

MOTORADIO
INO. BRASILEIRA

Termo no 568.719, de 7-12-62
Indústria de Plásticos Reforçados
Poligrar Ltda.
San Paulo

APEAI NOS
fld. Brasileira
Classe 50
Impressos
Têrmo n9 568.725, de 7-12-62
Juarez de Castela
São Paulo

RIETI
;nd. Brasileira

Classe 't
Rádios receptores, antenas para rádios,
televisores, auto-la lanes,--condensadores,.
.Classe 36
bobinas, interruptores de eletricidade.
Classe 28
seletores de canais. chassis P/ rádios e Argolas, açucareiros, bandejas, caixas de• Para distinguir: Aventais, blusas, blu.
material plástico para automóveis, lar- sões, boinas, botas, babadouros, casatelevisão, amplificadores
ros, cabos para feramentas e utensilis cos, coletes, capas. abales, cachecols,
Termo n° 568.714, d e7-12-62
cestas para pão, colheres, descanço para calçados, chapéus, cintas. combinações,
Caldeiraria Abap Ltda
pratos, guarnições de material plástico corpinhos, calças, calções, camisas, caSão Paulo
para automóveis, jarros, saleiros, pires, misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal,
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
pratos, tijelas, vasos e xícaras
cueiros, casacão, dominós, echarpes.
fraldas, galochas, gravatas, gorros, jaTermo n° 568.720, de 7-12-62
quetas, luvas, ligas, lenços, leques,
Mobiliária Saúde Ltda.
emanteis, meias, maillots, mantas, tnan.
São Paulo
drião, malhas, paletós, palas, penhoar,
peugàs, puloveres, ponches, palatinas,
polainas, pijamas, punhos. robe de
Classe 6
chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
caldeiras e suas partes integrantes
tiens, tailleurs, toucas e vestidos

InN9ígiseleirt
•

,

ABAP

IND. 8RASILE1R$

Têrmo n9 568,715, de 7-12-62

PadasSa e Lanches São Jorge Limitada
São Paula

sXo JORGE
Ind. Brasileire,
Classe 50
Impressos

-

Têrmo n° . 568.716, ck 7-12-62
Zomércio, Indústria e • Construções

.

Consiregal Ltda,
São Paulo

CONSTREGAL
Ind. Brasileir,
Classe 50
Impressos

EDIBLOC
Ind. Brasileira/
Classe 16
Blocos de concreto
Terrno n.9 568.732, de 7,-12.62
Malharia Cheby Ltda.
São Paulo
'

CHEBY
Ind. Brasileira

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas 'em geral: Agasalhos.
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
doures. 'bonés, capacetes, cartolas, cara.
poças, casacão coletes, capas, chatas,
cachecols. calcados, chapêus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos. cakaí
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças, camisas. camisolas: -camisetas, mies
tas, ceroulas, colarinhos, cueiros; saias,
casacos, chinelos, dominós, echarness
fantasias, fardas para aulitarese co.e.
Wel.% fraldas, galochas, gravatas, gala
ros, logos de lingerie, jaquetas; leques:
luvas ligas, lenços, mantéis, mela&
maiôs. tisantas. mandrião. m molhas; paletós. palas, penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas: pu.
nhos, perneiras. quanonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saidas de banho, sandálin
sweaters, shorts. sungas. stolas. sou.
tiens, slacks, taier. toucas. turbantes;
ternos, uniformes e vestidos

Termo n • 568.727, de 7-12-62
Classe 4C
13i.'m Esperança Representaçõss
Armários, assentos, balcões. bufeis,
de Cereais Lida. •
banquetas,. bancos, camas, cadeiras,
São Paulo'
creado-mudos, cristaleiras, colchões de
0A
mola, conjuntos de copa e cosinha,
cadeiras giratórias, dispensas. dormitórios, etagers, escrivaninhas, estantes,
Classe 50
guarda-roupas, guarda-comida. galerias,
Impressos
mesas, móveis para jardim mesinhas,
Termo
n9
558.728, de 7-12-62
móveis para hall, móveis estofadoes,
Termo- na, 568.733, de 7,-12-62
Indústria Metalúrgica Arbra Ltda,
Fábrica de Calçados "Cremona" Ltda.
penteadeiras, porta chapéus, prateleiras,
São Paula
São Paulo
sofás, sapateiras, salas de visitas, salas
de jantar, poltronas, berços, colchões,
MORA
caixas e móveis para aparelhos radioCREMONA
fônicos, móveis para terraço, sofás. cavas, estrados de camas, acolchoados.
Classe 5
porta-vasos, divans, almofadas, tra- Aço, alpacas, alumínio, bronze, chumbo,
vesseiros, cómodas e discotecas de
cobre, latão, ferro, estanho, auza,
Calçados para homens, sanhosas e
•
madeiras
niquel e zinco
ariancas

ESPERANÇA
Ind. Brasileira

Ind. Brasileira

.
la.sse 36
C Brasileira
Ind.B
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Termo n,9 568.734, de 7-12-62 Pedro Dal Santo S. A. Indústria
Comércio
São Paulo

e

PEDft0 DAL SANT(
S/A InUMIMI I
COMERCIO
• Nome Comercial

Indc.nBra
DEAL
sileiri

—
Termo n.9 568.735, de 7-12-62
Neazel Coretores de Seguros Limitada
Santa Catarina

1928

Classe 33
Incorporações
Termo n.9 568 . 743, de 7-12-A7.
José Daniel Spada
São Paulo

•D'OCMA .•
Ind. Brasileirii•

ocuRos-1

oest4

Termo n.9 568.742, de 7-12..62
Incorporadora Cardeal Ltda,
São Paulo

Termo n.° 568.749, de 7-12-62
Imobiliária e Administração Lurmar
S.A.
São Paul!,
' -

Classe 50
Impressos em papéis de correspondência e contabilidade
Ter-mo n.9 568.736, de 7..12-62
Administradora Araucária Ltda.
Santa Catarina

Anueltai:,

Ind. Brasileira),

DOITRADO
Bra sil eira:

Classe 50
Impressos

Classe 13
Termo n.° 568.746, de 7-12-62
Bijouterias, jóias, metais preciosos e Casa de Pinturas Danúbio Azul Ltda,
pedras preciosas e semi-preciosas para
São Paulo
jóias
Termo n.° 568.738, de 7-12-62
AI»' .,tecedora de Sumos "Vitória" Ltda.
•- São Paulo

Classe 41
Carnes, chouriço, linguiças, mortadela,
presuntos, salsichas, salames e toucinho
Tèrmo n.9 568.739, de 7-12-62
Equipamentos "Omark" Ltda.
São Paulo
Classe 11
Ferramentas pneumáticas

Classe 50
Impressos

Termo n.° 568.747, de 7-12-62
Pinturas em Prédios S;lsaa Ltda,
São Paulo

Termo n.9 568.740, de 7-12-62
"Darl;m" — Distribuidora de Artigos
de Limpeza
São Paulo
•

Termo n.9 568.748, de 7-12-62
Indvstria e Comércio Onkyo Ltda.
São Paulo

Termo n.9 568 . 751, de 7-12-62
José Lopes Coelho
São Paulo
N
2

Classe 38
Titulo
• Termo n.9 568.752, de ;-12-62
Somae
Indústria Mecânica Ltda.
São Paul.'

SOVAr.

Ind. Brasil eira

MAREIrr
ind.. Brasileira
Classe 50
Impressos .

•'

Classe 41 Amendoim, chá da índia, castanhos do
Pará, cacau em amêndoas, feijão de
soja: gergelin, mel de abelha, óleo de
ortelã, óleo de. amendoim, pimenta do
reino, raladas de coco

IND. BRASILEIRA

F

Termo n.° 568.761 de 7-12-62
Colorado Automóveis Ltda.
São Paulo

SADINO
Ind. Brasileira

COLORADO
:nd. Brasileira

Classe 36
Artigos da classe

Classe 50
Impressos em geral

Termo n.° 568.754, de 7-12.62
Bar e Café Wandelkok Ltda.
São Paulo

Termo n.° 568.762, de 7-12-62
Raphael Camberlingo
São Paulo

Classe 41
- Artigos da classe
Termo n.9 568.755, de 7-12-62
José Vicente de Camargo
São Paulo

ROCAILLE
Ind. Brasileira

r1

Industria Brunet,'

RUZ DE MALTA

Termo n.9 568.753, de 7-12-62
Confecções Sadino Ltda.
São Paulo

WANDELKOK‘
Ind. Brasileira

POLAR
Brasileiri

Classe 41
Refeições ligeiras e sanduiclies
Termo n.9 568.757, de 7-12,62
Euniber Vidro, e Acessórios Ltda.

, Paraná4. I. r
kuNiBER
Ind. Brasile-IA

Classe 21
Espelhos e vidros para veettioS

1

Termo n.9 568.760 de 7-12.62
Comercial e Construtora Cruz de Malta
Ltda.
São Paulo

Classe 50
Impressos em geral

Termo n.9 568.756, de 7-12.62
Bar e Café Polar Ltda.
São Pau
.
• r

Classe 46
Nome Comercial

Classe 50
Impressos: Papéis de carta, memorando,
envelopes, cartões de visitas e comer.dal.% faturas, avisos, -recibos, títulos,
cheques, letras de câmbio duplicatas,
promisaórias ações, bilhetes e passagens

Classe 5
Artigos da classe

11•11.01.1

INDUSTRIAS BRASILEIRAS

Termo n.9 568.741, de 7-12-62
Vlareny Comércio e Reptesentações
Ltda.
São Paulo

O DIAS

Classe 48
Artigos da classe

"DARLIM"

• EDEM
-Ind. Brasileira

Classe 8
Relógios

'.3
SILSAN
Ind. Brasileira,
Classe 50
Impressos

COMERCIAL',
REPRESENTAÇOEnn
E PROMOÇOES DE
VENDAS PROVENS

Ind. Brasileira'.

DANIJBIO AZTJL
trid. Brasileir
-

VITORIA'
. ind.. Brasileira

Irio de Souza Lopes
2,ão Paulo

Ind.trfreileiral

TinRd°.N1BrPaARsi\lei-rai

Classe 50
Termo n. 9 568.745 de 7-12-62
mpressos em papéis de correspondên- Sangar Comercial de Artigos. Doméscia e contabilidade
ticos Ltda.
6ão Paulo
Termo n.° 568.737, de 7..12-62
Dourado Jóias Ltda.
São- Paulo
SArGAR
t nd. brasileira",

Tèrmo n.° 568.758, de 7-12-62

Classes: 33 e 50
Termo n.9 568.750, de 7-12,62
Titulo
Ciaercial Importadora e Exportadora
Ce limar Ltda.
Têrtno n.° 568.759, de 7-12-62
São Paulo
Edem S. A. Eiripreza de Empreendia
mentos, Administração e Comércio
São Paulo
CELIMAR

Termo n.9 568.744, de 7-12-62
Ronipar Indústria e Comércir:- uerros
Ltda.
São Paulo

Classe 5
Aço, alpacas, alumínio, bronze,. chuta.,
bo, cobre, latão, ferro, estanho, gaza;
níquel, latão e zinco

Abril de 1963 1081

Classe 50
Administração de bens, compra e venda
de imóveis e loteamentos

Classe 4
Pedras calcáreas

„I

INEITZEL

•

(Seção III)

DOCEIRA
AztrL;
:nd. Brasileir
RearrrA

Classe 41
Artigos da classe
Tel-mo n.9 568.763, de 7-12-62
Tecelândia Ltda.
São Paulo

TECELLNDIÀ
Nome Comercial
M••nn•••••n••n11-ar,

r'.(0.eo n.° 568.764, de 7.12-62
Moinho "Fama" S. A.
São Paulo

ARI NUL
TRIGAL
Classes: 33 e 41
Titulo
Termo n.° 568.765, de 7-12-62
Moinho "Fama" S. A.
São Paulo

e — TRICAr‘ s
Lnd.
Classe 41
Artigos da clame

O
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D:ARIO OFICIAL (Seção III)

Teimo n.s 568.766, de 7-12-62
Francisco Garnacho Galindo
São Par 'o

Termo n.• '568.772, de 7-12-62
idulação permanente, objeitva para ans
Lanches Mocidade da Mouca Ltda. I pliadores. misturadores para banheiros,
São Paulo
' painéis de carros, para.raios, p,ugs, pa.
nelas elétricas, panelas de pressão, pistolas de pintura, pick-ups, pilhas secas
elétricas, prumos, pantárafos, paria-naIÚCIDA,DE
Mos, pantômetros, pirómetros, instru.
DA MOCA
n••••n••••
mentos de precisão, periscópios, projeÍnd. Brasileira
tores cinematográficos, pince-nez, apm
relhos de refrigeração, refrigeradores
Classe a
Classe 41
réguas de aço, rádios, refletores, reatoRádios
Café líquido, croquetes, coaihada em- res, relays, receptores, regaddres autopadas, leite, mortadela, pão. pizzas, máticos, relógios, relógios de ponto e
Terrno n.° 568.767, de 7-12-62
presunto. queijo, salainas tortas
Vloveis Tubulares "Edrex Ltda.,
de vigia, redutores. resistências elétricas.
São Paulo
registros para água, registros para ca.
Termo n.9 568.773 de 7-12-62
nais e comportas, receptores de sons,
Máquinas Contrictor Ltda.
reatores para luz fluorescente, reostatos,
São Paulo
registros para vapor, registros paa bidê,
IND. BRASILEIRA
para banheiros, aparelhos bebedouros,
Classe 40
para lavaaórios e para pias, secadores
r • cONTRICT011
Cadeiras, mesas, bancos, (solários e
para cabelos, potenciõmetros, sorveteibanquetas construidos com tuim meras, sincronizadores, sextante;, seleciotálicos estofados as no
nadores, sifões, sereias de alarme, apaClasse 6
Máquinas e suas partes integrantes para relhos para soldar, soquetes, sinaleiros,
Tèrmo n.° 568.768. de 7-12-62
reguladores automáticos ou não, aparen 'Uniflux" Indústria e Comércio Ltda. fins industriais; máquinas de precisão, lhos de televisão, teleuplas, telêmetros,
máquinas operatrizes, motores e suas
São Paulo
partes, peças para automdwis não in- tomadas, telescópios, teodolitos, tecnicluídas em outras classes: Alavancas, grafos, termômetros, tomadas 'de coralternadores, máquinas arnassadeiras, rentes, aparelhos de telégrafo sem fio,
tansfonmadores, trenas, toriadoes de
máquinas arnassadeiras le barro e con- cereais„ torneiras de compressão, tor(NO. BRASILEIRA
creto, máquinas de abrir ,Siavetas, má- neiras de alta pressão, torneiras com
Classe
quinas afiadoras para ferramentas, má- dispositivos para aquecimento de água.
Balanças para laboratórios, aparelhos
de aquecimento, válvulas para labora- costuoicação interna, discos gravados, telefones, telescópios, transmissores, totórios, torneiras, registros hidrárlicos, da l5 diafragmas para fotografia% des• ca-discos automáticos ou não, tubo,
visores, válvulas pneumáticos, coman- pertacorcs, enceradeiras. espremedores conduites, terminais para baterias, voltimetros, ventiladores e válvulas
dos para pneus/sai:ia:ação industrnal, pai.. elétricos, estufas. estereilizadores. esqua,
de aço. esquadros de agrimensor,
rulls para instrumentação, comandos • tiros
extintores de incêndios, aparelhos para
Têrmo n.* 568.774, de 7-12-62
pneurnátiços
espremer frutas e legumes. aparelhos • Tecelagens Santa Edvige Ltda.
estereoscópios, escalas, indicadores de
São Paulo
Térmo -n.• 568.769, de 7-12.62
Wilfermar Representações e Comércio maré, eletrômetros de quadrantes, esSARA EMIGR.
pectroscópios, aparelhos de contrôle e
de Produtos Alimentícias Ltda.
,Ind. Brasileira,,
medida, exaustores, estojos para filtros
São Paulo
com torneiras, aparelhos eletrônicos em
Classe 23
geral equipamentoa eletrônicos e rádio- Para distinguir; Tecidos em geral, tetécnicos, fogões, fornos e fogareiros elétricos, faróis, faroletes, fios para ele. cidos para confecções em geral, para
tricidade, fios terra, aparelhos fotográ- tapeçarias e para artigos de cama e
L IND. BRASILEIRA ,1
ficos, ferros . elétricos de engomar e pas- mesa, algodão, cânhamo, cetim, moa,
sor, ferros comuns a carvão / ferros elé casemiras, fazendas, e tecidos de lã em
• Cl-1w 41
l tricos para sodas, fervedores, fusiveis. peças juta, jersey, linho, nylon, pacoAçucar, azeites, balas, batatas doces, • filmes revelados, iósmas eléticas, filtos paco, percalina, rarui, rayon, seda nabiscoitos, bolachas, bolos. Iscanbons, café, de óleos para motores, aparelhos de tural, tecidos plásticos, tecidos imperchk, caramelos, 'carnes de todos os ti- I freqüência modulada, maquinas fotográ- meáveis e tecidos • de pano couro, vepos, charques, compotas. confeitos, cre- ficas, filmes rígidos, fonógrafos fitas
ludos
mes, ervas, farelos alimentados, farinha métricas, instrumentos f Isicos, focaliza.
de trigo, farinha de milho, farinha de dores para câmaras fotográficas gela.
Termo n.' 568.775, de 7-12-62
mandioca, farinha de roscas, fertnen- deiras, farra fas térmicas, geradores auComércio e Montagem de Isolação
tos, frios em geral, frutas cristalizadas, tomáticos, geradores estáticos e eletr.&
Térmica Montisol Ltda.
frutas em calda, frutas secai. geléias, nicos de alta freqüência. que funcionam
São Paulo
massas alimenticias, mel de abelhas, com válvulas para aquecimento por
Mocotó, molhos, óleos comestíveis, pães dielétrico e indução, fitps magnéticas,
doces e salgados, presunto, peixes, pra., aparelhos para gás engarrafado e apaÀõinisoi, —
-ande Brasileira
linés, pudins, raízes comestiveis, sal, relhos de inversão, heliográfos. hidrõSanduiches, sorvetes, torrões. tubérculos metros, holofotes para automóveis, inClasse 50
comestíveis, vinagre
terruptores, Isoladores, impressores, apa.
Impressos
relhos de intercomunicação, indicadores
Térmo ia.° 568.770. de 7-12-62
de níveis, ímans permanentes para ráTermo n.s 568.776, de 7-12-62
7ndústria e Comércio Brinco Tula,
dios, aparelhos de gás neon, gravadoEditora Guitar Ltda.
São Paulo
res de fitas gravadores de discos má.
São Paulo
quinas Impressoras., fotográficas, isolantes elétricos, instrumentos matemátia-f013-1
‘
cos e didáticos, instrumentos fisicos, isoladores de correate, instrumentos de
Classe 59
Impressos para uso eot: cheques, cru, calcular, instrtanentos náuticos, instruClasse 32
Plicatas, envelopes, faturas, notas pro. mentos para medida e contrôle para
tnissórias, papel de correspondência e mecânicos, intermediário para filmes, Almanaques, anuários, álbuns impres.
tecibos, impressos em cartazes, placas, lâmpadas, lunetas, liquidificadores, lu- sos, cartazes, catálogos, Jornais naciotabuletas e veículos bilhetes impressos pas, lampeões, lustres, lentes, aparelhos nais e estrangeiros, publicações impresluminosos. aparell-os de luz fluorescente sas, revistas. Propaganda em rádio,
limpadores de para-brisas, lanternas televisão, jornais, programas radiofôniTermo rs° 568.771, de 7-12-Ca
portáteis e lanternas de mão. luzes tra- cos; peças teatrais e cinematogiáficas
TaAtistria e Comércio de Calçados
:eiras peta velados. microscópioa. r.,
Sanny Ltda.
Tenno n.° 568.777, de 7-12-62
crixuetro. tuanômetros, monóculos, mosSão Paulo
Bar e Lanches Bahia Ltda,
tradores de rádio, microfones, medidoSaa Paulo
res de rascas, medidores de intervalos,
aparelhos para medição, miras de qualIND. BRAMI-EIRA
quer graduação. massaricos, normógrattrid139ABilas‘iieirij
fos, níveis de ferro, niveis d'água para
Classe 36
caldeiras.
6culos,
instrumentos
óticos
de
•
Classe 50
Calçado para homens, senhoras e
sobservação e medida, aparelhos de onImpressos •
crianças
'-

F.bril

(12 19.53

Temi° n.° 568 . 778, de 7-12.62
Ivlatheus Constantino to Cia. Ltda,
São Paulo

MARCONI"

ITÃ
Ind. BrasileirN

Indústria Brasileira

EDREX

'ind. Braaileira'

LINIFLUX

• WILFERMAR

BRINCO.

SANNY

Classe 10
Amálgamas, agulhas para 'injeção, a-santos para enfermos, aparelhos para
diatermia, abre-bocas, abaixa-línguas
aparelhos para surdez, bisturis, cera para
incrustação, cera colante, cadeiras para
clinica médica, dentes artifimais, dentadura, espátulas, gesso, inscrustações,
limas para ossos, massas plásticas para
fins odontológicos, pincéis para gargan..,
tas, padiolas, preservativos, pés arti.
lidais, sacos para gelo, sonda e seria.
gas hipodérmicas
Termo n.° 568.779. de 7-12-62
Casa de Carnes Olisaa Ltda:
São Paulo

OLIVIA, •

Ind.. Brasileira,
Classe 41
Carnes verdes
Termo n.° 568.780, de 7.12-62
Construtora e Comercial Roma Ltda.
São Paulo

-ROMA
rrIa. Brasileira.
•

Classe 50
Construções

Termo n.' 568.781, de 7-12-62
Socomart Sociedade Cofhercial de
Madeiras e Artefatos Ltda,
São Paulo

..,OCOMART
tnd. Brasileira]
Classe 50
Impressos
Termo n.s 568.783, de 7-12-62
Night Club "Mikado" Ltda.
São Paulo

*MIMO
nd. Bra.sileirer,
Classe 33
Um clube com danças; refeições; be.
bidas alcoólicas e refrigerantes seu
•
álcool
Termo is.° 568.784, de 7-12-62
Editora Compimgraf Ltda.
São Paulo

,COMPIMGRAP

(Ind.. Brasileiro.
Classe 50
Impressos
Termo n.s 568.785, de 7-12-62
Bijou teria Góes Ltda.
São Paulo

Ind.GBrgaileirã.
Classe 50
Impressos

amada-feira, 3
Valso n.9 568.786. de 7-12-62`
G. Ei C. Publicidade Ltda,
São Paulo

G. ec. C.,
Braaileiral
Classe 32
Almanaques, anúncios, agendas, boletins, boletins imressos, crónicas, folhetos, jornais, rogramas radiofónicos, programas de televisão, peças cinematográficas, peças teatrais e revistas
Termo n.° 568.787, de 7..12-62
Dimatil Distribuidora de Materiais Fev.rosos Para Indústrias Ltda.
Sâo Paulo

•

.DIMATILk
rindo Bratileira'
Classe 50
Impressos

Termo n.° 568.788, de 7.12-62
Matheus Constantino 6 Cia. Ltda.
São 'Paulo

ma

J.nd. Brasileira
Classe 10
.Arnálgamas, agulhas para injeção, astentos para enfermos, aparelhos para
diatermia, abre-bocas, abaixa-línguas,
aparelhos para surdez, bisturis, cera
para incrustoção, cera colante. cadeiras
para clinica médica, dentes artificiais.
dentaduras, espátulas, gesso, incrustações, limas para ossos, massas plásticas para fins odontológicos, pincéis
para garganta, padiolas, preservativos,
pés artificiais, sacos para gelo, sonda
e seringas hipodérmicas
Termo n.' 568.789, de 7-12-62
"Ilrc.a" — Imobiliária e Construtora de
Casas Populares, Ltda.
Sáo Paulo _ •

.ARIO

OFICIAL (Seção III)

Termo n.° 568.793, de 7.-12-62
Instaladora de Acessórios "Tucano"
Ltda.
São Paulo

Almanaques, anuários. álbuns ia pressos, cartazes, catálogos. iornais nacionais •e estrangeiros, publicações impressas, revistas. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofônicos; peças teatrais e cinematográficas
Classe 50
Impressos em geral. bilhetes, cartões
i de visitas, cartões aornerciais folhinhas.
MD. BRASILEIRA
i
. passagens, papeis de correspondência,
envelopes, duplicatas, 'aturas, recibos
e notas fiscais
. Classe 2'1 Amêndoas, raruta, alpiste, aveia, amiArtigos da classe
do, ameixas, azeites, açiicar, azeitonas,
Termo n.9 568.794, de 7..12-62
aveia, atum, amendoim, alhos, balas,
Reprise S. A. — Importação. Comér- bombons, biscoitos, bolachas, batatas,
cio e Representaçõts
bananada, bolos, bacalhau, 'banha, ca.;
; á'o Paulo
nela,' chouriço, chocolate, caramelos,
coalhada, camarão, carnes de baleia,
confeitos, cacau, Cereais, cebola, creme
de leite, creme de milho, condimentos,
'crustáceos, chá, cravo, café, cangica,
o:mo, castanhas, cominho, cangiquinha,
conservas alimentícias, doces, drops, (Ii
IND. BRASILEIRA
I gadas, frutas, frutas secas, frutas em
caldas, frutas cristalizada e frutas compotas, féculas, figo, fermento, farinhas,
Classe 53
fava, farelo, fubá, gomas para mascar,
Impressos em geral
!geléias, goiabada, gorduras, grão de bia
Termo n.° 568.795, de 7-12-62
ico, glaces, glicose, baunilhas, extrato
Rocha & Rocha Ltda.
'para doces, extrato de tomate, ervilhas,
São Paulo
enxova, extrato de carne, flocos, esseni cia para balas, doces e alimentos, gelatinas, granulos, herva-doce, línguas, linguiça, leite, lombo, leite condensado, leis
te em pó, legumes, lentilhas, lagosta,
,mel, marmeladas, mortadelas, manteiga.
Classes :33, 41, 42, 43 e 44
i'mostarda, mariaco, moluscos, molhos,
Titulo
margarina, massas alimenticias, massas
de tomate, melado, nós-moscada, óleos
Termo n.° 568.796, de 7-12-62
Comestíveis, Ostras, Pai 0g . Pessegada,
Indústria e Comércio de Máquinas 'ipeixes,
pescada, piares, patês, pastilhas.
Euromec Ltda.
pós para pudins, pralinés, pães, pimenta,

TUCANO.

REPRISE

ASTUR IAS
BAR E RESTAURANTE

São Paulo

Termo n.0 568.790, de 7-12-62
Transações Técnicas de Vah5res Valtec
S. A.
São Paulo

WITEC

:ind.

Brasileira.

I.NDBRASLE
Classe 21 •
Artigos da classe

—
Termo ri.° 568.797: de 7-12,62
Indústria de Plásticos e Reforçados •
Poliglas Ltda.
São_Pado

milho, rações balanceadas, requeijão,
roscas, sagai, samames, semolina de trigo, sopas enlatadas. sucos de frutas,
salsichas, sal, toucinho, tremoços, trigo,
torta, torrões, torradas, tâmaras, tapiocas, vinagre e xarque
Termo n 568.804, de 10-12-62
Queriri S.A. Indústria e Comércio
Class e41
Marca
Tarrno n" 568.805, de 10-12-62
Schiavetti 6, Candellero Ltda.
São Paulo

POLIGLAS*
Ind. Braaileiray

HOLLYWOOD
MAGAZINIr—

Classe 28
Argolas, açucareiros, bandejas, caixas
Classe 50
de material plástico para baterias, cita
Impressos
pas, cabos para ferramentas, copos,
colheres, cestas para pão, deacanço para
Termo n.° 568.791, de 7-12-62
Relambra Indústsia e Comércio Ltda. pratos, guarnições de material plástico
par aautomóveis, jarros, pires, pratos,
São Paulo
tijelas, saleiros, vasos e xícaras

11BLAMBRA‘'

Ind. Brasileira!

São Paulo

SANTA
FEL ENA
yndUStria

TOCA DAS TINTAS
Classe 1

Termo n° 568.806, de 10-12-62
Farmácia Santa Filomena *els

,

Termo n.° 568.792, de 7-12-62
Coaa ;a l f Nald I Ltc1Á
z Na Paulo
"

Classes 35. 36 e 37
Titulo

Urino n.° 568.799 a 568.903, de
10-12-62
Colégios Federadas Itamaraty
São Raul°

Classe 50
Impressos

lasse 32

mas, amônia pertumada, liquida, em pó,
eu pedras, para banho, arflhantinas,
bandolinas, batons, cosméticos para 4
cabelo, pestanas, cibos e bigode,,
crayons, cremes para a pele. Lanam*,
cheiros em pastilhas, em tataletes. em
lentilhas, em trociscas e em pilulas,
crrines para barbea., cremes dental.
depilatórios, desodorantes, d'.ssolventes
essencias. extratos. estojos de perfumes,
creme para limpeza da pele. e para base

de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escôvas Para dentes, cabelo roupas,
cibos e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana, cibos e bigodes, fivelas para
a cabelo, glicerina perfumada para uso
oe toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada. lápis
para maquilagem. lança-perfumes loções, liquidos dentifrícios, em pasta, em
sabão, em creme, em elixir e em pó,
líquidos para ondulaçâo, permanente,
lixas para unhas, !acme, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfis.
rnes, petróleo ara uso de toucador,
pastas e pél.\ para as unhas on-pons
para pó de arroz papéis perfumados,
carminados, e com pó de arroz pentes,
pomadas penumadao para o embelezamento da cutis, pon-pons, pó de arroz
Termo n° 568.807, de 10-12-62
Indústria Brasileira de Instrumentos
Musicais "Weril" Ltda.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

presuntos, polvilho, queijos, quirera de

EUROMEG

gasileiritl,
Classe 50
Artigos da classe

Abril de lz)cid 10.,7
-------------

Brasileira,

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscai 40 •s
de beleza, água fada!, água de lavnndí,
água de olônia, arminhos, água de.
quina. água de rosas, água de alfaze•

Claaae 9
Arriava da classe
Térmas lis. 568 808, a 568.851, /
I
de' 10-12-62
Manoel Kherlakian S.A. Indilatria
e . Comércio de Calçados
São Paulo

trAX1RLI
IrldáStria PrNsileiv:a

Classe 1
Como marca genérica, substâncias e pre
parações químicas usadas nas instarias
na fotografia e nas análises químicas
substâncias é rreposações quimiaal
antl-corrosivas e anti-oxidantes
Classe 2
Substâncias e preparações químicas
asadas na agricultura, à saber ., adubos,
adubos artificiais para o solo. álcalis
Para fins agrlcolas, bactericidas, cera,
par.. enxertos, clanamide de cálcio
como adubo para o solo, defumadores,
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas para
adubos, essências para exterminar minmais e plantas daninhas, extratos de
guassia para fins hord.tolas, fertilizantes para o solo formicida, guano, insetifugos, massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos, preparações par,
preservar o solo, preparações para fies-
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fruir insetos, turvas e plantas dant- centrífugas, máquinas para claaear
' . claahat, saia para fins agrieolaa 'saia pwa rificar, refinar, misturar e purificar
fins hortícolas,, substâncias químicas liuidos e pós máquinas compressoras,'
para destruir insetos; hervas e plantas máquinas classi çicadoras, máquinas,e cadaninhas, venenos contra e vermina, tadoras, máquinas de centrar, máquinas
• para cortar, corburadores, cariar de emvenenos para insetos e visgos
breagem, carter de motor, cubos de
contra lagartas
placas de embreagem, caixas de lubriClaase
Algodão bruto, preparado, areias, argi- ficação. • diferencial, distribuidores de
la, asbestos. as'alto em bruto, azevicne, gasolina, diapositivos de arrannue, mábetume em bruto ou parcialmente traba- quinas desempalhadoras; Máquinas delhado, borracha , bruta para uso na na- bulhadorat descascadoras„ espumadeidüstria. recuperada -ou refugos, breu, ras, embreagens, engraxado. es, centrícabelos em •bruto, aana 4- açúcar ou fugos, maquinas en.sacadoras, elevado
da India. cachaça, cascas de vegetais ras, esmeris exaustores para forjas enem bruto ou parcialmente preparadas, genhos de cana, espremedeiras para
cèras para fins industriais, cochintla, manteiga, engrenagens: • engrenagens
corantes não minerais, para indústria, para engrenagens para crema
cortiça em bruto, crina. ' diatemite em leira," engrenagens de comando • das
bruto, enxofre em bastões, espessantes válvulas, eixos de transmissão, direção,
vegetais, estealite, esponjas, fibras ez elevadores • hidráulicos, engrenagens
bruto. para industria, gelo, gesso, goma multiplicadoras, guindastes, guindaste
para uso na indústria, gordura para para caminhão, frezas, máquinas para
uso . na indústria, grafite, granito em furar, geradores., guinchos de • rosca
bruto, guaraná em bruto, guta-percha sem fim, guinchos de segurança. guinpara uso na indfttria, hervas em bruto. chos de transporte aéreo. gazeificadores
Juta em bruto, lãs em brielo, lãs cie de liquidos combustaveis, geradores de
estória, linho bruto ou parcialmente t,rea eletricidade, juntas universais-para conparado, madeirsa . em bruto: malte par- dutos dágua de motores e máquinas,
cialmente preparado marfim em bruto, a frio e a quente para aço e outros
minérios em bruto, °lema, óleos asseia. metais, lançadeiras, máquinas de lavar
cias, óleos de linhaça em bruto, Ossos roupa e pratos, máquinas batedeiras,
em bruto ou parcialmente trabalhados mancais para brocas, motores elétricos,
paina em bruto ou parcialmente prepa maquinas operatrizes máquina. misturada, parafina, pedras calcáreas em cru- radoras • de barro e de •concreto, máto, pedras preciosas em bruto, penas quinas borracheiras e etexteis máquiem bruto, penugem, polpa ' de made.ra nas frigorificas, =azulões para cereais,
resíduos vegetais, resinas, sebo para máquinas para malharia, meadelras, máFins industriais, seda natural ou artite quinas para movimen t o de terra: máciai em bruto, sementes para -fins inalus- quinas de rotular, martelos a ,-apor,
Ciais, talco em bruto e terra cota i motores de combustão, alterna. elatricos
e a gás, motores para bicicleta! e moClasse 5
Aço ,em bruto, aço preparado. nO tocicletas, multiplicadores molas para
doce, aço para tipos, aço para moias, máquinas, molas para válvnias, macaaço instrumental e rápido, especialmen- cos hidráulicos, magnetos de ignição,
te .trabalhados, bronze. oronze de iam- mandris, pedais de alavancas de emganês. bronze em pa, em 'io, vhumbo breagens. planetárias de paratusos sem
em bruto ou parcialmente prepandos. fim e de rodas. pentes, quaado parte
cimento metálico, cobalto em bruto ou de máquinas, rolos para estradas e imparcialmente trabalhado, couraças, esta- pressão, pistões de -notores pinhões.
nho em bruto ou parcialmente - traba- prensas,, máquinas pulverizaaorasa plaiuhado, ferro, ferro maleável, lâminas de nas de mesa, placa para tornos, polias,
metal. latão em fólhas limalhas, maané- redutores. rolamentos silemn,sos segsio, metais estampados. níquel, ouro. mentos de pistão, Serras mecânicas. serpapel de • estanho. platina, poeira de ras hidráulicas, serras de fita. maquizinco, prata, soldas, tungstênio, zinco na secadoras. máquinas paira serra, máquinas salgadeiras para manteiga, teacorrugado e zinco em fôlhas
res, turbinas, tercedeiras, máaulnas para
Classe 6.•
Máquinas e suas partes integraares para tecidos e tapeçarias, máquinas para
fins industriais; máquinas de precisão, indústria de tecidos, tesouras rotativas.
máquinas operatrizes, aotorcs e suas máquinas para soldar, taanos mecânicos,
. partes, peças para automóveis nau in- têm-nos de revolver, maquinas urdideicluídas- em outras classes: Alavancas, ras, tuchos de válvulas, válvulas de
alternadores. máquinas =assadeiras, motores, vibraquins, velas de ignição
máquinas =assadeiras le barro e con- para motores, ventoinuas máquinas
creto, máquinas de abrir chavetas, má- ventiladoras e ventiladores coiro Parte
de máquinas
quinas afiadoras . para ferramentas, máClasse 7
quinas para arqueação de embalagens,
Máquinas e utens,lios para serem dsa•• ttéis de esferas para rolamentos, anéis dos exclusivamente na agricultura e
4e Óleos, anéis para tacilitar o arranco
os motores. watolubrificarbres, anéis horticultura a saber: arados, abridores
obturadores, aparelhos para mistura de de sulcos. adubadeiras, ancinhos mediCombustíveis de motores e explosão, talcos e empilhadores 'combinados
ané is de segmentos, bielas, bombas de arrancadores mecânicos para agricultu4 rcomprimido, bombas lubrificantes, ra, batedeiras para cereais, bombas
bombas de circulação, bombas de com- para adubar, ceifactiras,' carpideiras,
bustíveis para motores, bombss para ceifadas para affoz, charruas para agri-:
Zleo, burrinhos, bombas de água e ga- culutura, cultivadores; debulhadores,
solina para automóveis, blocos de mo- destocadores, desentegradores, esmagatores, bombas hidráulicas, bombas cen- dores para a agricultura, escarrificadotrifugas, rotativas, de deslocamentos e res,• enchovadeiras, facas para máqui3 pistão, blocos centrifugadores, indus- nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos,
triais para líquidos e pós, desnatadei- garras para arado, grades de discos
ras, hemogálizadores, raliquinas bruni- ou dentes, Máquinas batedeiras para
Classe 24
doras, caldeiras, compressores, cilindros,
; câmbios, cabeçotes máquiinas adaptaFlâmulas
1 'das na construção e conservação de agricultura, máquinas insetifugas, máestrada, máquinas de costure, atáqutear quinsa vaporizadoras, máquinas de
-
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mungir, máquinas ;ii'veladoras•de terra, expremer frutas 'e legumes, aparelhos •
máquinas per5mradoras'. para • a agricul- •estereoscópios, escalas', indicadores de
tura, máquinas de plantar, motochar- maré, eletreirnetros, de quadrantes, etruas, máquinas regadeiras, máquinas de pectroscópios, aparelhos de contrôle , e
roçar, . de semear.- para sulfatar, , de medida,exaustores, estojos para filtros
tosquir, de' triturar, 'de esfarelar terra, com tornei
ras, aparelhos- eletrônicos em'
para irrigação, para matar formigas: e geral, equipamentos eletrônicos e rádiooutros insetos. para burrifar e pulveri- técnicos, fogões, fornos e fogareiros elézar' desinfetantes, para adubar, para tricos, faróis, faroletes fios para eleagitar e espalhar palha, para colher tricidade, fios terra, aparelhos fotográalgodão, para colhei:. cereais, máquinas ficos, ferros elétricos de engomar e pasamassadoras para ., fins agricaas,.. de sor, ferros coajam a carvão, ferros elécortar árvores, para espalhar, para ca- tricos para sodar, fervedores, fusíveis,
pinar, máquinas' combinadas piara se- filmes revelados, fôrmas eléticas, filtos
mear e culturar, de desbanar, para en- de óleos para Motores, aparelhos de
silar, máquinas e moinhos para forra- freqüência modulada, máquinas fotográa .
gens, máquinas toscadoras, ordenado- ficas, filmes rígidos, fonógrafos, fites
res mecânicos, raladores mecânicos, ro- métricas, instrumentos físicos, focaliza.
para amaras fotográficas, gelalos compressores para a agricultura, dores
deiras, farrafas térmicas, geradores •aa...
sachadeiras, semeadeiras, segadeiras, tomáticoa, geradores estáticos e eletrôsocadores de• terra, tosadores de gra- nicos de alta freqüência, que funcionam
ma, tratores agricolas, válvulas , para com válvulas para • aquecimento por
•
máquinas agricolas
dielétricO e indução, fitas magnéticas,.
'
Classe 8.
aparelhos para gás engarrafado e apaPara distinguir: Artigos e aparelhos elé- relhos de inversão, heliográfos, hithõtricos e eletrônicos ern 'geral: aparelhos metros, holokta para automóveis, ine artigos para instalações elétricas, e I terruptores, isoladores, impressores, apaas
ótic
hidráulicas; conjuntos de peças
ai relhos de intercomunicação, Indicadores
óticas formando diversos aparelhos de 1
níveià, ímans permanentes para ráótica; instalações elétricas e artigos elé- fios; aparelhos de gás • 'leoa. gravadotricos e eletrônicos para automóveis; juinas impressora: fotográfic
as, isoaparelhos e acessórios de rádios; apa- imites elétricos, instru
mentos tnatemátlrelhos e instrumentos didáticos; instru- cos e dièláticos, instrumentos físicos, Isothentos de precisão; instrumentos cien- ladores de corrente, instrumentos de
tíficos;', acendedores, déendedores elé- calcular, instrutneatos náuticoe, instrutricos, acumuladores elétricos, ' apitos, mentos para medida e contrôle para
aspiradores de 'pó, aquecedores, abat- mecânicos,- intermediário para .
lours, alto-falantes, antenas, acumulado- lâmpadas, lunetas liquidificadorea,
res, amplificadores, anemômetros, ampelampeões, lustres, lentes, aparelhos
rômetros, assadeiras clétricas adaptado- }aminosos, aparelhos . de luz fluorescente. r
res de microscópios, agulhas para fonó- iimpaeores de para-brisas, enternae
grafos, aquecedores de ambiente, apa- portáteis e !meteria . de mão, luzes trarelhos de 'contrôle e medida, aparelhos zei-as para veículos. microscópios, mi
de expurgo de contrôle e medida, apare- a-Cimeiro, manômetros, ~óculos, moslhos de expurgo util:zado na limpeza e tradores de rádio, microfones, medidodesinfecção de sentinas, mictórios e res 'de rôscas, medidores de intervalos.
outros ocais. aparehos de igações para aparelhos para medição, miras de qualligações p aia banheiros, aparelhos de quer graduação. massaricos, normógraar refrigerado. aparehos de ar condi- fos, nivela de ferro, níveis d'água para ' (
cionado, aparehos de . ata tensão. apare- caldeiras, óculos, instrumentos óticos de
hos automáticos para descarga de água, observação e -medida, aparelhos de onaparehos de aartne, aparehos de aque- dulação permanente. objeitva para ata-' 2
cimento central, aparelhos de aproxi- pliadores. misturadores para banheiros,
mação, aparelhos para arqueaçãd de painéis -de carros, para-raios, plugs, pavolumes,- balanças, batedeiras, bateda i- nelas elétricas, panelas de pressão, pis- •
ras para refrescos, 'batedeiras para ii tolas de pintura, pick-ups, pilhas sêcas
quidos e massas, binOculas, e bules elétri- elétricas, prumos. pantógrafos. panai-na. .
cos, businas, baterias, baterias elétri'mi. tros, pantómetros. pirômetros, insted:
barómetros, bússolas, bobinas, _benja- mentos ,de . precisão, periscópios, piojemps, . balcões frigoríficos. aparelhos toras cinematográficos, pince-nez, a papara .bordar, aparelhos para banho, da relhos de refrigeração, refrigeradores,
ar quente, chuveiros' eétricos, coquete-- réguas de. aço, rádios, refletores, reatoeiras, campainhas eétricas, chaves elá- res, relays, receptores, regadores auto- •
tricas, chaves automáticas, chaves „para máticos. 'relógios, relógios' de ponto e
antenas, e fios, terra, bobinas, para de vigia, redutores. resistências elétricas,
rádio e televisores, chaves de 'alavancas registros para. água, registros para cachaves de tomadas: comutadores. ca se- nais e comportas, receptores de' sons.
teiras elétricas, compassos, câmaras fri- reatores para luz fluorescente: reostatos
gorificas, caixas de descarga_ para va- registros para vapor, registros paa bidé,
sos sanitários, aparelhos para cortar para banheiros, aparelhos bebedouros,
pães, cafeteiras automáticas, câmaras para lavatórios e para ,pias,, secadores
fotográficas e cinematográficas, chassis,. para cabelos„ potancrometros. sorveteicondensadores, castiçais, condensadores ras. sincrOnizadores, sextantes. seleciopara vapor. colimadores, ..aparelhos cor"- nadores, sifões. sereias .de alarme. apa:'
tadores de frios, cabos'e condutores elé- relhos para" soldar. soquetes. Sinaleiros.
tricos, contadores de . rotação. caixas reguladores automáticos 'ou não, aparepara revelação de papéis moltogeáfic-os, lhos ,e televisão. , teleuplas, . telêmetros.
câmaras ampliadoras, compreeso ,es má.. ninadas-. relescópios;- , 'teodolitos .tecni2.
quinas 'cinematográficas. instrumentos grafos, termômetros, tomadas -de corde calcular, chicotes para autom =mais. rentes, _aparelhos de telégrafo sem fio.
cronômetros, carrilhões aparelhos "de tanslortnadores, ' trenas, torradoes de
copiar, fotografias, aparelhos catibraeio- cereais., torneiras de compressão. torres. aparelhes cinematográficoe, 'apare- neiras de • alta pressão, torneiras com
lhos de controle cinematográfau,s; spa- dispositivos para aquecanento de água,
rabos de contrôle de sons, aparelhos 'de telefones, telescópios, transmissores. tonão, tubo!
comunicação .interna, discos grados, :ca-discos •automáticos ,
chais, diafragmas para fotografias. das conduites, terminais 'paa baterias, • volpertadores, • enceradeiras, expretnedores
timetros, ventiladores e válvulas
elétricos, estufas, estereilizadores, esqua'Classe 9 . „
dros de aço, esquadros de agrimensor, Abafadores de som. acordeons, altos
I extintores de incêndios, aparelhos para arcos -de violino, assovios; bandolina,
'Ne,
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banjos, baterias, birimbaus, bombarda.. bacias para cuspideiras, fieiras para mo- limas,. lampiões, latas para • comestíveis res, e ce. stos para papéis e corresponnes, bombos, boquilhos, carrilhões de toses dentários, godiva, gesso, guta -per- e para lixo, charneiras e dobradiças. dência, canetas, compassos, cofres, • deorquestra, cavaquinhos, citaras, clarins, dia, gazes, grampos para suturas, 'gari- machadinhas, martelo, pequenas molas, senhadores, datadores com miras, desclarinetes, clarones, concetrinas, contra.' chos para músculos, goivas, gessos pai a ferragess _para. peças de mobiliária, cansos para lápis e canetas, esquadros
aixos, cornetões, cornetins, cuicas. fago-: prótese, guta-percha para obturações, cinzéis. escarnadores, punhais. pás, pa- fitas para máquinas de escrever, ficha.
tes, flautas, flautins, guitarras, harmô.! geradores para prótese,' gaze antissépti- nelas, parafusos. pinos e contra pinos. para arquivos, ganadores, grampeadonicas, harpas, liras, órgãos. pandeiros, ca, ideal base, incrustações, instrumentos rastelos, rodinhas. roletas, sacarrolhas, rea, grampos e ganchos para asaria
pianos, pifanos; rabecão, saxofones, cirúrgicos para operações, instrumentos serrotes, ferragens para malas, tenazes e rios, lápis, lapiseiras, molhadores,
tesouras
,
tambores, tamborins, tantãns, tímpanos, para abaixar língua, afastar lábios e
quinas e apetrechos para apontar lápis,
Classe 12
máquinas para grampear, mapisiecas, patrombones, trampas, violas, violocnelos gengivas, juntas corrediças para canetas
de brocas, irrigadores, liquido para lira- Argolas, agulhas de metal para croché', pel carbono, perfuradores, pastas pare
e v.olões
para tricô, máquinas de costura e para
Classe 10 peza e polimento dos dentes, lixas, limas bordar, alfinetes de metal, botões para escritórios com fechos de metal
Classe 18
Instrumentos mai:minas aparelhos e pe- para ossos, lancetas, luvas de borracha roupas, canutilhos, colchetes, dedais, fiArmas e munições de guerra e caça:
trechos para medicina a arte dentária, P ara cirurgia, lamparinas,laminadores velas, fechos corrediços, grifas para
Alfanges, arpões, balas, baionetas, caa cirurgia e a higiene, aarelhos e ins- para prótese, ligas para prótese, lixa
enfeites de vestidos e presilhas
nhões, carabinas, chumbo para caça,
talaçõcs hospitalares; Arnalagamas, ai- em ' fólha e em disco, ligaduras de cáClasse 13
godão hidroSlo, agulhas para injeções,' nhaino, maisas plásticas para fins odon- Para distinguir: Joalheria e artigos de cartuchos, dinamite, espoletas, explosiassentos para enfermos, aparelhos de: tológicos, máscaras para anestesia, me- metais preciosos, semi-preciosos e suas vos, espingardas, fusis fogos de artifipressão arterial, aparelhos de diatermia,: sas para operações, meias elásticas, me- imitações, usados corno adornos, pedras cios, metralhadoras: pistolas, pólvora,
punhal, retiolver
aparelhos para massagens, aparelhos de sas para curativos, martelos, mercúrio preciosas trabalhadas e suas imiatções.
Classe 19
raios ultralvioleta, agrafes, anuscópioa para obturações, Mandril para canetas, Brincos, pulseiras, -broches, anéis, aboAves e ovos .e • mgeral, inclusive do,
afastadores abre-bocas, abaixa-linguas,; de brocas, materiais para polimento toaduras, alfinetes de gravatas, fivelas,
da seda, animais vivos, bovinos
aparelhos de raios X, aparelhos para moldeiras, macas, mesas para clinica mé- braceletes, medalhas, berloques, corren- bicho
cavalar, caprinos. galináceos, ovinos
tes, estojos para lojas e, argolas
surdez, aparelhos aclenotonos, alicates, dica e hospitalar e cirúrgica, móveis
e sumos
Classe 14
ataduras, adesivos curativos aparelhos para fins cirúrgicos e odontológicos, nuClasse
20
Video,
cristal
e
seus
artfatos
a
saber:
para abaixar língua, afastar lábios e fios para dentaduras, olhos artificiais,
Petrechos navais e aeronáuticos: Angengivas, agulhas para seringas, atoai- protetores para seios, pontes móveis e abaixa-luz, açucareiros, ampolas para
coras, bolas, cinta sde natação, fataixas,
zaclores, alargadores de canais, alavan- pontes fixas, pontas de guta-percha, medicamentos, aquários, bacias, bebe- flutuadores para hidra, etria, para-quecas para extração de dentes, amiga- para obturações de canais, pós para um- douros,, biscoteiras, bombonieres, bote das e salva-vidas
mas para obturações, amianto em fibras eza e polimento dos dentes, porcelana lhas' caliccs, candieiros, canudos, chaClasse 21
e em obras, ângulos para brocas, para para-os dentes, padiolas, preservativos, pas, confeiteiras, compoteiras. copos, as- Amortecedores, armações. alavancas de
espremedores de frutas, fôrmas,
fins dentários, anel:: e aparelhos' para pinças anatõmicas, pinceis para gargan- pelhos,
frascos, fruteiras, -funis, garrafas garra- câmbio, alavancas de freio, alvados
fundição e . endustação, aparelhos ele- ta,--pivots. protetores. placas para ossos, fões, globos, jardineiras, jarros, lico- para lanças, bicicletas, braçadeiras de
tro-dentários, cirúrgicos e eltero-diag- pós artificiais, panos higiênicos, placas seiras, mantegueiras, pires, porta-jarros, mola, barcos, cubos, conjunto de direnóstico, aparelhos para gabinete de cli- para. manipular craes, pós adesivos para pãtes, pratos, porta-condimentos queei- ção carrocerias, chassis, caminhões, carnica e prótese dentária, arcos para ser- dentaduras, porta ressiduos par agabi- jeiras. redomas. recipientes para uso cassas, desligadeiras, estribos, engates
ras de ouro, articuladores, bolsas para netes dentários, pontas de gra'ites, ru- doméstico, refletores, refratores, sala- para carros, eixos intermediários, freios
água quente, bisturis, baraços 'artificiais ginas, perfuradoras, prensas rara nu- deiras, saleiros, serviços da vidro ou de pé, freios de mão, hélices, lanchas,
de borracha, bugias bombas de borracha fios e para coroas, porta amalgamas, cristal para água e outras ebicias, taças molas, rodas. molas para carros motopara fins cirúrgicos e preteticos, bacia quadros elétricos, ruge para dentas. re- e vidros para janelas e outras abere- cicletas, manivelas porta, rodas, parapara' cupsideiras, bicos para seringas de toscémios, rodas para despaste, rolos cilamas, portas Iterais, pedais, para-choturas
ques, radiadores para automóveis, rear e água quente, e fria, boticões, mm- rürgicos de lã de pau, aparelhos de ráClasse 15
ços para canetas de borcas, brocas pa tios X, ráios ultra violeta e diatermia. Artefatos de cerâmica, porcelana, louça, boques, suportes para-brisas, tanque de
ra clinica e de prtese, broqueiros, ban- revestimentos para prótese, seda para louça vidrada, a saber: Bacias sanitá- gasolina, tratores, varetas de contrôle,
"-das de borracha, braços para mesas mi ; suturas, solda para prótese, serra e ser- rias, bilhas, botijas, bules, candieiros. viaturas mecânicas, locomoventes, viatuviliares, bandejas hospitalares cautérios.' ras ara raquiotomia. suportes atléticos, compoteiras, confeiteiras, espremedores ras para tração mecânica. viaturas
mecânicas para aviação
baiançsa para ' clinica infantil, canetas sacos para gélo, sondas, seringas para de frutas, funis. garrafas, globos, IsolaClasse 22
para brocas para fins dentários, copos lavagens, aparelhos de infra vermelho. dores. jarros, lava dedos, mantegueiras,
fiara cuspideiras, cubetas, cadeiras para seringas hipodérmicas, sandraca. sus- molheiras, pedestais, polvilhadores, por- Fios 'de algodão, cânhamo, celulose
dentista, ceras rearadas' e composições pensários atléticos, tira-leite, tubos de ta-facas, potes, puxadores, saladeiras, juta, linho, lã, fios plásticos, fios d
de cera para uso de clinica e prótese, borracha para irrigadores, termômetros, saleiros, serviços de chá, terrinas, ' va- sêcla natural ou raion para tecelagem
cimento em geral para obturações, cota- tampões higienisos tiras de lixa e ce- sos.' aparelhos de jantar, serviços com- para bordar, para costura, tricotagem
pressores de ar, cones, contraplacas, lulose, turbinas para ai, tigelas e tiras pletos Para chã, café, xícaras, traves- e para crochê, fios e linhas de tôda
espécie
netas para brocas para fins dentários, de borracha para fins protéticos, vulca- sas, canecas com e seu asas e tijelas
Classe 23
Classe 16
coroas estampadas .ou não de qualquer nizaciores. verniz isolante, ventosas •
Para' distinguir:. — Os seguintes mates Tecidos em geral, tecidos para conlecClasse 11'
material, cuspideiras de fontes, copos
em geral, para tapeçarias e para
riais
para construções e decorações: ções
elétricos, cera laminaria, cera para in- . PaTa distinguir: Ferramentas manuais,
artigos
de cama e mesa: Algodão, câcrustação e articulação, cera colante, ferragens t,cutelaria e pequenos, artigos Produtos de base asfáltico, material nhamo. caro, fazendas e tecidos de
catgut, cadeiras para clinica médica, co- de metal comum, da indústria e comer- isolante contra frio e calor, tijolos, lã em peças, juta, linho, paco-paco.
roas, cânulas, çonta-gotas, costótomósa cio da requerente, a saber: Tarrachas produtos para tornar impermeabilizantes ramy, rayon. seda natural, tecidos ins-*
calcadores, aparelhos de correção para e machos para fazer rosca, braçadeiras, as argamassas de cimento e cal hidrau- permeáveis e tecidos de pano couro
os dentes, cambraia hidrófila, chumaços artigos, de metal para janelas, portas. lica, tubos para concreto, argila, areia,
Classe 24
higiênicos, cintas abdominais, compres- escadas e cortinados, afiadores, aldra- pedregulho, gesso, estuque. chapas ¡Ao.— Artfatos de algodão, cânhamo, caroá.
vas,
alavancas,
alicates,
aucnotalias
tantas.
placas
para
pavimentação,'
tesas, armários para fins hospitalares, cajuta, lá, linho, paco-paco, ramv savon,
mas, carrinhos para transportes, de en- ancinhos. anéis para chaves, chaveiros, lhas, estacas, cal, telas de metal perto seda natural e outras fibras: abobaconstruções,
postes
de
concreto,
cimenfermos, drenos, dentes artificiais, denta- tachas, argolas, armações de toldos.
res, atacadores, bicos, bordados, borlas,
duras, duchas' vaginais, dilatadores, de- aros, rebites, arruelas, atiçadores azei- to.- peças ornamentais de cimento ou bandeiras, cordões, cadarços; coadores
seiras,
lâminas
e
navalhas
de
barbear
, pressores, dedais de borracha, discos pas 1 brocas, buris, bainhas, baldes, bacias, gesso para tetos e paredes, lamelas de de café, cobertas para raquetea, coberra fins ciriircicos e protéticos,
discos
dede metal. madeiras para construções. solet turas para cavalos, debruns enfeites,
balmázios,, bicos, ilhóses
e pOntas
-raspot,vigmencabros etigaietas; entremeio, entretelas: itamulas,
feltro para polir dentes, desansos para
caixilhos, tacos, parquetes, venezianas. fitaa, franjas: filtros de café, galões:
seringas, clínicos, escavadores, estojosatacadores
para
sapatos,
bisnagas,
parcas, borboletas. botões, puxadores, brade bolso ara instrumento sciriircicos, ços para cabides e prateleiras. canive- janelas, batentes, colunas, balaustres, laços de chapéus: mochilas, montas,
discos ara searas e desgastar dentes, tes. chanfradores, cortadores, cravado- ladrilhos, azulejos, mosaicos, manilhas. nesgas; ombreiras; passamanarias,
dentaduras, estias, espátulas, escalpe- res, cunhos, cabides,. cabos, caçarolas. forros, lambris, frisos, portas, portões. milhas; pavios; passamanes; oón-pons,
grades, esquadrias, calhas, tubos de pingentes, rendas, rédeas, rer2es sacos,
los escppros, elevadores, extratores, ess,
tiletea, espéculos, extirpanerVos, equa-1 cadeados, caldeirões, canos e tubos, ventilação, luvas de junção.. chapas sacas: tiras: telas para bordar xergis
nervos, e equarissoires, espelhos para cantoneiras, alças, pegadores. puxadores. para coberturas, corrimão, estruturas
Classe 25
. exames de boca, espigões simples e du-i cintas para caixotes, coadores, colhe- metálicas, grades ou telas de arame Arvores de natal, bibelts, bolas para en-.
para corros ou armações para
pios para fins dentários,. extratores de res, cotovelos, cunhas cuspideiras, desfeitas de 'árvores de natal, cartas geocacadores debruns, dedais, enxós, asespigões, estampas para prótese estufas cariaaores,
,construções
gráficas, cartões postais, cartazes, dis.
;
escumadeiras
elos. ednx ada s.
nas:- fins cirúro icos e odontológicos, es- espátulas. estica ores. espremedores.
,
Classe 17
plays, desenha artísticos, desenhos depeculos de vidros, estojos para instrii- es
fadas, facões, ferramentas cortantes, Para distinguir máquinas e instalações calcomania pará' tecidos estátuas, esta mantos cirúrgicos escrotais elásticas, en. , perfurantes, desbastantes e alisantes. para escritório em geral; Arquivos para tueta
a, estampas, gravuras trutas de
aostore para enternos, esco.vas lume- • foices, furadores, fechaduras, ferro,hos, correspondência, almofadas para carhn- vidro, figuras de ornatos, festões, fotonicas, esponjas para cirurgia, esoaral fivelas, fôrmas para bolos e para cal- bos e para tintas, abridores de cartas, grafias, frutas de louças, figuras para
cl rapos, equipos, fraldas higiênicas, fim, - çados. funis, ganchos, graminhos, abri- arquivos, berços para mataborrões, bar enfeitar bolos de aniversrlos, batizados,
das, feltros, para cataplasma, fios de dores de latas, jarras, jogos de chaves rachas, canetas para desenhos, e cor- casamentos e outras quaisquer comelinha para feridas, fios dental, furris e de parafusos, lâminas e %lhas de serra. tadores de Pepel, carlmbadores, colado- morações,
gravuras imagens, letrel,
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ros manequins, maquetas, obras artístiClasse 30
cravar, papel para imprimir, papel pa
Classe 45
cas, obras de pintura, paina!, o carta- Guarda-chuvas, guarda-sol, bengalas refina para ebbrulhos. papel celofane. ISementes e mudas para agricultura, a
e suas partes integrantes
zes para decorações e para exposição.
papel celulose, papel de linho, papel ihortleu/tura e a floricultura, flores naClasse 31
projetos, mostruários de mercadorias
absorvente, papel para embrulhar ta- turais, sementes para plantio, para sediversas e para propagandas, 'suportes Tendas, lonas, correias de ióda espécie, baao, papelão; recipientes de papel. rca mear, sementes de grama, sementes de
artísticos para vitrines, estatuetas para cordoalha a barbante. Materiais de ve. setas de papel, rótulos de papel rolos
rabano e sementeiras
dação e mangueiras a saber: anéis de de papei transparente, sacos de papel
adornos e para fins artísticos, e
Classe 47
vedação,
arruelas
de
borracha,
de
cortaboletas
serpentinas; tubos postais de cartão, Para distinguir: — Combustíveis, 'Libra
tiça, de couro e de fibra vulcanizada,
Classe 26
saberes de papel
ficantes, substâncias e produtos destiArtefatos de madeira: — Malas, tonéis, barlmate scle_ amianto e de algodão, barClasse 10
nados a aummação 'e ao aquecimento:
racas
de
csarapanha,
betume
para
vidra- - pãs de madeira, cruzetas de madeira ceiros, bolas para válvulas, buchas, Armários, assentos, balcões, bufos, Álcool-motor, carvão a gás, hidrocarbofusos de abril luvas, cavaletes, aros de
círculos de borracha para potes, cordas banquetas, bancos. camas, cadriras, retos, gás metano, butano e propano.
madeira, molduras para quados, caixas de algodão,. correias de transmissão creado-mudos, c.rista)eiras, colchões de gás engarrafado, gás liquefeitos, gasocaixotes, colheres de pau, formas, es- cabos, calabres, cordoalhas, diafrag mola., conjuntos de copa e aosinha tina, graxas lubrificantes, óleos combusterinhas de madeira para mesa, cabos, mas, enxarcias, flanges, gachetas de cadeiras , giratórias, dispensas. dormi avais, óleos lubrificantes, óleos destinaenvólucros para garrafas, armações algodão, anulares, des asbesros, de . cor- sérios, etagers, escrivaninhas. estantes dos a iluminação e ao aquecimento,
para vitrines, argolas, cestos de 'nadei- da, de arame, de borracha, de couo, guarda-roupas, guarda-comida galerias óleos para amortecedores, petróleos e
querosene
ra, letras de madeira, painéis de ma- de estopa, de folha e de plombagina, mesas, móveis para jardim mezinhas,
Classe 48 .
deira, pipas, prateleiras, pratos, pren- juntas para vedação, liquidos de re- móveis para hall, móveis estofad.oes,a
a
artigos de toucador •
CV chear madeira, lona, mangotes, manguei.. penteadeiras, porta chapéus, prateleiras, Par
tealaredIr dseeod CMF
dadores de macieira. puxador aa ee ma- ras, massas para calafetar, massas para sofás, sapateiras, salas de visitas, salas perfumarias era geral; Almiscar. fama
água facial ' água de lavanda,
deiras, porta-retratos, porta-blocos, ca- vidros, molas par vedção, crvens, pnos de jantar, poltronas, berços, colchões,
os para ferramentas, .cestos para pão, oleatizados, rolhas, tampões, tubos de caixas e móveis para Laarelboa radio- agua de colónia,- arminhos, água de
quina.
-agua de rosas, água de Afazeleques, baldes. bandejas, monogramas. jato, tubos e tubulações para vedação, fõnicos, móveis para terraço, sofás- ca- mas.
amónia
p erfumada, líquida. em Pó.
uniões de bordo e de flanges e válvulas mas, estrados de camas, acolchoados. em
pedesatis, pratos, tampas, cubas e
pedras,
para.
banho, brilhantinas,
porta-vasos,
divans,
almofadas.
iraparaventos de igrejas
Classe 32
vesseiros,
cómodas
e
discotecas
de
bandolinas,
batons,
cosméticos para e
•
Classe 27
Almanaques, anuários, álbuns imprescabelo. pestanas. ci
. lios e • bigodes,
madeiras
a
Aretfatos de palha e de fibras,. a saber: sos, cartazes, catá/ogos, jornais naciocrayons, cremes para a pele, carmina
Alforges de vime; capas para garrafas, nais e estrangeiros, publicações impresClasse 41 sheiros em pastilhas, era
em
capachos cestas, esteiras, esteirinhas sas, revistas. Propaganda em rádio, Amêndoas, araruta, al iste, avelã, anil- lentilhas, em trociscos e tabletes.
em pílulas,
fios de pita; malas de fibras; rédeas; televisão, jornais, programas radiofóni- do, ameixas, azeites, paçúcar, azeitonas, cremes- para barbear, cremes dental,
saca.: de palha, de fibra 'ou cânhamo; cos; peças teatrais e cinematográficas
aveia, atum, amendoim, alhos, balas. depilatórios, desodorantes, dissoiventes.
xergas de palha ou de libras
Classe 34
bombons, laiicoitos, bolachas, batatasessanciaa extratos, estojos de perfumea,
Classe 28
Os seguintes artigos; 'Cortinados carti- bananada, bolos, bacalhau, banha, creme para limpeza da pele, e para base
Para distinguir: Artefatos de mataria: nas, capachos, encerados, estrados /inónela, chouriço, chocolates, caramelos, de pó de arroz, esmaltes para unhas,
plástico e de nylon: Recipientes fabrica(soavas para dentes, cabelo, roupas,
dos de material plástico, revestimentos leos, oleados, passadeiras, panos para coalhada, camarão, carnes, carne • dê cílios e unhas, fixadores para o cabelo,
soalhos.
panos
para
paredes
e
tapetes
baleia,
confeitos,
cacaú.
cereais,
cebola,
confeccionados de substâncias animais
Classe 37
creme de leite, creme de milho, condi- pestana, cílios e bigodes, fivelas para
e vegetais: Argolas, açucareiros. aro cabelo,' glicerina perfumada para uso n
e mesa: m
mentos,
crustáceos, chá. cravo, café,
mações
para
óculos,
bules.
bandejas.
Roupas
brancas,
para
aama
•
toucador, grampos para o cabeha
bases para telefones, baldes. bacias. Acolchoados para camas, colchas, co- cangica, cOco, castanhas, cominho, can-degeléia
'de petróleo perfumada. lápie
bolsas, caixas, carteiras, chapas cabos betares, esfregões. fronhas, guardana- giquinha, conservas alimenticias, doces, para maquilagem, lança
aopara ferramentas e utensílios de ali- pos, jogos bordados, jogos de toalhas, drops, ligada, frutas, frutas sêcas, frutas ções, líquidos dentifrícios,aperfumes,
era pasta, em
mentos. caixas de material plaseco para lançais, mantas para camas, panos para em caldas, frutas cristalizadas e frutas sabão' em creme em elixir e em pó.
baterias, coadores, copos. canecas, cc• cosinha e panos de pratos. toalhas'Cle compotas, féculas, figo, fermento, lar- líquidaspara ond
ulação, permanente.
Metes. conchas, cestas para pão, cesti- rosto, e banho, toalhas de mesa, toa- nhas, fava, farelo, Subá, gomas para lixas para unhas, laqué, óleos para a
abas. ,..apas para álbuns e para livros, lhas para . jantar, toalhas para cha e mascar, geléias, goiabada, gorduras, cabelo, pasta e pós para dentes. pariucálices, cestos. castiçais para velas, ca i- aafé, toalhas para banquetas, guarni- grão de bico, glacés, glicose, baunilha, mes, petróleo ara uso de toucador.
xas para guarda de objetos, cartuchos. ções para cama e mesa toalhinhas extrato para doces, extrato de to/baeta, pastas e pó para 'as unhas. on-pons
(cobre pão)
coadores para chá, descanso para praervilhas. enxova, extrato de carne, flo- para pó de arroz, papéis perfumados..
tos, copos e copinhos, de plásticos para
cos, essência, para balass doces e ali- carminados, e com pó de arroz. pentes,
Classe
38
'
sorvetes. caixinhas de plástico para
mentos. gelatinas, grnuloãs, herva-doce, pomadas perfumadas para o embelezasorvetes, colheres, pasinhas. garfinho* Aros para guarclanapsss de papel linguas, linguiças, leite, lombo, leite mento da cutisa
.parapons, pó de
de plástico paar sorvetes. forminhas de agiutinados, áluns (em branco), álbuns condensado, leite em pó, legumes. leu- ,.
•
' plástico para sorvetes, discos de mesa, para retratos e autógraSos: balões (ex. filhas, lagosta, Mel, mortadelas, masme- • •
Classe 49
estojos, estojos para óculos, embala- ceto para brinquedos), blocos para ladas, manteiga, mostarda, marisca fogos, brinquedos, artigos desportivos e
gens de material plástico embalagens correspondência, blocos para cálculos,
moluscos, molhos, margarinas,- masssas passatempos, a saber: álbuns para rok.
de material plástico para sorvetes, es- blocos para anotações, bobinas brochu- alimenticias, massas de tomate, melado, cortar e armar, aviões, automóveis.
tojos para , objetos. espumas de nylon. ras não impressas; cadernos de escre- milho, nos-moscada, óleos coa:estiveis, aros, argolas, bercinhos, bonecas, baneesteiras, enfeites paar automóveis, as- ver, capas para documentos, carteiras
— cos, baralhos de cartas, bolas para
coadores de pratos. funis, forrna,s para para cigarros, calcos de tipografia de ostras, paios, pessegada, peixes, peáls
os esportes. brinquedos em forma
doces. fitas isolantes. filmes virgens, papel ou papelão, cápsulas de oapel, da, pickles, patês. pastilhas, pós para todos
de 'animais, balões de brinquedo, bilha-fias de celulose, fechos para bolsas, caixas de' papelão, cadernetas. cader- pudins, pralinés, pães, pimenta, presunteos, polvilho, queijos, galrara de mi- res, brinquedos mecânicos, bringttedas
, facas. guarnições, guarnições para chu • nos caixas de cartão, caixas para palho, rações balanceadas, requeijão ros- em forma de instrumentos rausicala
petas, e mamadeiras, guarnições para pelaria, cartões de visitas, cartões cocas,
angli, salames, semolina de trigo, brinquedos em forma de• armar, brinporta-bicos. guarnições para liquidifi . marciais, cartões índices, conferi, carde frutas. sai . quedas de borracha com ou sem assocadores e para batedeiras de frutas e tonna. cadernos de papel melimetrado sopas enlatadas, socosremcnos.
&fia" vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
legumes. guarnições de material plástico e em branco para desenho, cadernos sichas, sal. toucinho, e
cartas de fogar, chocalhas, canetetras
torta,
torrões,
torradas,
tâmaras,
para utensílios e objetos. guarnições escolares, cartões em branco, cartuchos
para esporte, cartões para !Oto,. case
tapiocas,
vinagre
e
:tarem
para bdisa: -galerias para cortinas, lar- de cartolina, chapas planegra sicas, canhas de brinquedo, casinhas de armar,
ros, . laminados plásticos, lancheiras, derlembranças, carretéis de paClasse 42 cadeiras de brinquedo, carteiras e «a.- envelopes. envcelucros para cha- Aguardente pura
raantegueiras, malas, orinóis, prendado- perao;
ou composta, aperixi.. velopes com falhas para recortar e
tas de roupas, puxadores sara imóveis. rutos de papel, encadernação de papel vo, anis, biter, brandi, craveja, confia,- armar, calçados para bonecos, cordas
pratos, paliteiros, pás de casinha. pedras ou papelão, ettiquetas; fólhas índices. , que destilado ou não, assuara genebra, para' pular. clavinas para tiro ata alvo
. pomes, artificiais. porta-pão. Pulseiras fólhas de celtdose; guardanapos; livros gin, licor, Itimei, sétar, ponche, pipea- copos de dados, caixinhas de música
para relógios, protetores aar documen- não impressos, livros fiscais, livros de 'calor, Asam, suco de frutas espumantes.. dados, dardos, discos, dont:sés, espiar
tos. puradores de água para uso do- contabilidade; mata-borrão- ornamentos
gardas de brinquedcv, espingardas de
vinho, vinho quinado e uiaque
raestico, porta-copos, porta-niquela, de papel. transparente; pratos, pape/I- Classe 43 a-entos estaxgranhas para jogar, enigmas'
- porta-documentos. placas, nos. papéis _de estanho e de alumínio. ¡Aguas gasosas, naturais ou arítficiais; rngenhos de guerra de brinquedo, ler
porta-notas.
rebites, rodinhas, recipientes, suportes papéis sem impressão, papéis em branco , caldo de cana, caldos de frutas; guara. rinhos /a angornar, ferramentas para
suportes para guardana p os, saleiros, para impressão, papéis fantasia, menos ná; refrescos, refrigeradores; soda; xa- crimaeaa figuras de aves e aramais.
tubos. tijelas, tubos, tigelas, tubos para para forrar paredes. papel almaço com
figuras pliP'a jogo de xadrez. fogões e
. repas. para refrescos
empolas. tubos par aserIngas; travesfagãoz aras de t- . nquedos, Jo gos de
ou
sem
pauta,
papel
crepon.
papei
de
Clame 44
sas, tipoi de material plástico. sacofutebol
ela mesa, roelheiras nata esporu
km, sacos, saquinhos, vasilhames, vast- seda, papel impermeável, papel em bo- Artigos para fumancess Cigarreiras cana: ganchos p.ra oesca, guiso& para cri +apara Impressão, papel encerada zeirós, cachimbos, carteiras pata furam, ças, aa.sa —N
• lhamas para acondiclon~ pasta. bina
en. isc.s artificia !I
papei higienico. papel impermeável d iambas, cigarros, cfgarrilhess, • fatraa pare
adesivas e vasos
pasca, jogos de damas, jogos de
para
copiar.
papel
para
desenhos,
papara
piteiras
e
para
cigarros,
fumos
em
amuas
lagos
de
raquete,
linhas ,ara
Classe 29'
ersparmalores, escamas comuna, israbazes, pel para embrulho impermeabilizado, falha , ou- em corda, isqueíro, pia:iras, pesca, luvas para boa, para esgrima
papei poria encadernar, papei para es- - tubos de cachimbo, rapé, tabas
rodes weeougo-para jogador de soco, máscaras cama-
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nyIons esteiras, enfeites para automó- Ciais. borracha para ámortececfores, veis,"massas anti-ruidos, escoadores de
veis, massas anti-ruidos, escoadozes de bainhas de borracha para rédeas, cochina pratos, funis, formas para doces, fitas
pratos, funis, formas para doces, fitas de motor, câmaras de ar, chupetas, cor- Isolantes, filmes, fios de celuloae. fechos
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos dões massiços de borracha, cabos para para bolsas, facas, guarnições. guarnia
para bolsas, facas, guarnições, guarni- ferramentas, chuveiros, calços de bor- ções para chupetas e mamadeiras. miara
ções para chupetas e mamadeiras, muar. racha, chapas e centros de mesa, cor- nições para porta-blocos, atiarnições
nições para porta-blocos, guarnições das de borracha, cápsulas de borracha para liquidificadores e para batedeiras
para liquidificadores e para batedeiras para centro de mesa, calços de borra.. de frutas e legumes,. guarnições de made frutas e legumes, guarnições de ma- cha para máquinas, copos de borracha terial plástico para utensílios e objetos.
serial plástico para utensílios e objetos, para freios, dedeiras, desentupideiras, guarnições para bolsas, garfos. galerias
guarnições para bolsas, garoa, galerias discos de mesa, descanso para pratos, para cortinas. jarros. laminadas P láspara cortinas, jarros, larainadas piás- encostos, êmbolos, esguichos, estrados, ticos, lancheiras, imantegueiras, malas,
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas, esponjas de borracha em quebrajacto orineds, prendedores de roupas. mirado.
orinóis, prendedores de roupas, puxado- para torneiras, fios de borracha lisos, res para móveis, pires, pratos palitei.
res para móveis, pires, pratos, paliteia fôrmas de borracha, guarnições para ros, pás de casinha, pedras parara artiros, pás de cosinha, pedras pomes arti- móveis, guarnições de borracha para ficiais, porta-pão, pulseiras para reló.
ficiais, porta-pão, pulseiras para reló.. automóveis, guanições para veículos, gios, protetores para documentos. pua
gios, protetores para documentos, pu- lancheiras para escolares,' lâminas de xadores de água para uso doméstico,
xadores de água para usa doméstico, borracha para degraus, listas de borra- porta-copos, porta-níqueis, perta -notas,
porta-copos, porta-niquela, porta.nutas, cha para janelas e para portas, lençóis porta-documentos, placas, rebites roda.
porta-documentos, placas, rebites, radia de borracha, manoplas, maçanetas, pro- nhas recipientes, suportes, supotirs para
nhas, recipientes, suportes, suportes para tetores para para-lamas, protetores de guardanapos. saleiros, tubos, tigelas,
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas, para-choques, pedal do acelerador, pe- tubos para ampolas, tubos pira serintubos para ampolas; tubos para , serin- dal de 'partida, paras • para businas, gas. travessas, tipos de material piás.
gas, travessas, tipos de material piás- pratinhos, pneumáticos, ponta; de bor- tico, sacolas, sacos. saquinh aa, vasilha.
tico, sacolas, sacos, saquinhos. vaaillia- racha para bengalas e muletas, rodas ates para acondicionamento, vasos, aimes para acondicionamento, vasos, xia massiças, rodízios. revestimentos de caras, colas a frio e colas mão incluidos
caras, colas a frio e colas' não incluídos borracha, rodas de borracha para mó- em outras classes, para borracha, para
em outras classes, para borracha, para veis, sanfonas de vácuo, suportes de cortumes, para marcineiros s para sanaTermo n• 568.852, de 10-12-62
cartumes, para marcineiros, para sapa- motor, sapatas dodal de breque, e - de- teiros, para vidros, pasta adesiva paia
Manoel Kherlakian S.A. Indústria
teiros, para vidros, pasta adesiva para sembraio e isolador, suportes, semi.. correias, pasta e pedras para afiar.
e Comércio de Calçados
correias, pasta e pedras para afiar, pneumáticos, suportes de embio, san- esmeril era pedra, em pó. eio disco.
Mo Paulo
esmeril em pedra, em pó. em --dis :o, fona de partida, saltos, solas e solados em pasta para afiar, moer e desgastar,
em pasta para afiar, moer e desgastar. de borracha, surdinas de borracha para rebolos, adesivos para tacas. adesivos
rebolos, adesivos para tacos, adesivos aplicação aos fios telegráficos e telefó- para ladrilhos e adesivos para azulejos,
para ladrilhos e adesivos para azulejos, nicos travadorcs da porta, citadas, tubos, anéis, carretéis para tecelagem e guaro Paulo—CaolVal.
anéis, carretéis para tecelagem e guar- tampas de borracha para conta-gotas, niçõei de material plástico para indúsClasse 3
nições de material . plástico rara indús- tinas de borracha para 'elaboração de tria textil, colas usadas nas indústrias
substâncias químicas
Insignia
tria taxei, colas usadas nas indústrias
de calçados
Classe 46
de calçados
Classe 35
Térm,;) n° 568.853, de 10-12-62
Alvejantes, amidos, anil, água de lava- Para distinguir: Couros e peles prepa.
Classe 35
Manoel Kherlakian S. S. Indústria
Para distinguir: Couros e peles prepa.. deira, água sanitária. ce-a para soalhos, radas ou não, camurças, cromos, vaque• Comércio de Calçados
radas ou não, camurças, cromos, vaque- detergentes, esponja de aço, fõstoros. tas, pelicas e artefatos dos mesmos:
São Paulo
tas, pelicas e artefatos dos mesmos: hativia, lã de aço, pomadas para cal- almofadas de couros, arreios, bolsas,
almofadas de couros: arreios, bolsas, çados, palha de aço. preparados para carteiras, caixas, chicotes de couro.
carteiras, caixas, chicotes de couro, polir e limpar madeiras, vidros. meiam carneiras, capas para abana e para
carneiras, capas para abluis e para e objetos, panos para polir e para ifan, livros, embalagens de csaura estojos,
livros, embalagens de couro, estojos, peca, panos de esmeril e material abra- guarnições de couro para automóveis,
faio Piaulo—Capita
guarnições de couro para automóveis, sivo empregado na limpeza de metal* e guarnições para porta blocos, malas,
guarnições para porta blocos, malas, objeto., sabões em geral e saponaceos maletas, porta-notas, porta-chaves, por..
Classe 33
maletas, porta-notas, porta-chaves, por.. velas 4 velas a base de estearina. ta-niqueis„ pastas. rédeas, selins, sacos
Insígnia
ta-niqueis„ pastas, rédeas, selins, sacas
para viagem, sacolas, solas e solados,
Termos as. 568.859 a 563,863, de
para viagem, sacolas, solas e solados.
tirantes para arreios, valises
Termos as. 5,58.854 a 568.858,
10-12-62
tirantes para arre:os. valises
Classe 36
de 10-12-62
Classe 36
Manoel Kherlakian S. A. Indústria e Para distiaguir: Aventais, blusas blua
Manoel Kherla tosta S . A. Indúseria
Comércio de Calçado:.
Para distinguir: Artigos de" vestuários
sões, boinas, botas, babadouros. casaComércio de Calçados
São Paulo
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
cos, coletes, capas, chales, cachecols,
São Paulo
aventais. alpercatas. anáguas, blusas
calçados, chapéus. cintas, combinações,
botas, botinas blusões. boinas. boba.
corpinhos. calças. calções: camisas caLAK
doures, bonés. capacetes. cartolas. caramisetas, camisolas, cuelas, ceroulas: cal.
e puças.
casacáo coletes, capas. chata
e
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
Iruttistria Brariileirb
cachecols
calcados. chapéus. cintos.
cueiros, casacão, dominó. echarpes.
la
Brardlei.ra
.
Indistr
cintas, combinações corpinhos. calçai
fraldas, galochas. gravatas, gorros, jaClasse 28
de senhoras e de crianças, calções, calquetas, luvas, ligas, lenços, leques,
Classe 28
ças, camisas, camisolas camisetas, co-. Para distinguir: Artefatos de material inantós, meias. manam. mantas. man.,
Para distinguir: Artefatos de material tas ceroulas. colarinhos. cueiros: saas plástico e de nylon: Recipientes fabri- drião. malhas, paletós. palas, penhoar,
plástico e de nylon: Recipientes fabri- casacos. chinelos dominós echarrex cados de material plástico, revestamen- peugas, puloveres. ponches, pelerinas,
cados de material plástico, revestimen- fartasias, fardas para nulitarese co:e• tos confeccionados de substâncias ani- polainas, pijamas, punhos. robe de
tos confeccionados de substâncias ani- mais fraldas galochas. aravatas, gor- mais e vegetais: Argolas, 'açucareiros. chambre. sobretudos. suspensórios, sou..
mais • e vegetais: Argolas, açucareiros. ros. logos de 'ingeria. imateta a !aguas: armações para óculos, bules. bandejas.
tiens, tailleurs, toucas e vestidos
armações para óculos, bules bandejas. lavas, ligas, lenços, manrós. meias_ bases para telefones, baldes," bacias, bolClasse 39
bases para telefones, baldes,- bacias. bol- Inniõs mantas. mandrião. antilhas: pa- sas, caixas, carteiras, chapas. cabos Para distinguir: Artefatos de borracha,
sas, • caixas, carteiras, chapas, cabos peugas. pouches. polainas. pijamas; pu- para ferramentas e utensílios cruzetas borracha, artefatos de borracha para
para ferramentas e utensílios cruzetas nhos perneiras. quanonos. regalas, caixas para acondicionamento 'de ali.- veículos, artefatos de borracha não incaixas para acondicionamento de 3!I.. robe de chambre roupão sobretudos. mentos. caixas de material alástico para cluídos em outras classes: Arruelas. ar-,
mentos. càixas de material alástico para suspansórios. saldas de banho. sandálias, baterias, coadores, copos; canecas, co- golas, amortecedores, assentis para ca.
baterias, coadores, copos, canecas, co- ssiveaters. shorts. sungas. stolas, sou- 'heras, conchas, cestas para pão cesti- deiras, borrachas para aros. batentes de
.heres, conchas, cestas para pão cesti. tiens slocks. taier. toucas, turbantes: nhas, capas para álbuns e para 'ivros, cofre, buchas de estabilizados, buzbas,
lhas, capas para álbuns e para livros.
cálices, cestos, castiçais para velas, buchas, de jurado, batente de porta,
ternos, uniformes e vestidos
:atices, . cestos, castiçais ',ara velas,
caixas para guarda de objetoa,
batente de chassis. bicos pa-a snamadeiClasse
39
mixas para guarda de objetos. cutia.,
chos, codores para chá, deszanso para ras, braçadeiras, bocais, bases para 'te.
Para
distinguir:
.Artefatos
de
borracha,'
:hos codores. para chá, descanse para
pratos. copos e copinhos -de plástico
borrachas para car rinhos Indoaratos, copos e copinhos de plástico borracha, artefatos de borracha para paar sorvetes, caixinhas' de . plástico lefones,
trial g , borracha para amortecedores,
veiculo's,
artefatos
de
borracha
não
Inmar sorvetes, caixinhas de plástico cluídos em outras classes: Arruelas, ar- para soovetes, colherinhas, paslmhas,
bainhas de borracha para rédeas, cochina
-sara_ sorvetes, o:Xicrinhas, pasinNas
golas, amortecedores, assentos para ca- garfinhos de plástico para sorvetes, for,. de motor, câmaras da ar, chupetas. corlarfinhos de plástico para sorvetes, for- deiras
borrachas para aros, batentes de minhas de plástico para sorvetes, discos dões inassiços de borracha, cabos para
al:lhas de plástico para sorvetes discos
de mesa, 'estojos, estojos para óculos,
le mesa, estojos, estojos troa óculos., cofre, buchas de estabilizador, buchas, embalagens de material plást co. emba- ferramentas, chuveiros, calcos de borbuchas
de
jutnelo,
batente
de
porta,
racha, chapas e centros de mesa, cormbalagens de material plás riao.-emba. I
batente de chassis, bicos para mamadei- lagens de material plástico para sorve- das de borracha, cápsulas de borracha
agens de material plástico para sorvei ras,
tes.
estojos
para
objetos,
espumas
de
braçadeiras, bocais, bases para tepara Centro de mesa, calços de borraas, .4tojos para objetos, ospumas de
lefones, borrachas para carrinhos indus- nylon, esteiras, enfeites ra ra mutacaó- cha para máquinas, copos de borracha

vakscas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta. de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de utensílios domésticos. patins, patinetes, piões, petecas.
planquetas para ginástica, peças de
jogos de damas dominó e xadrez, pelotas. pianos e outros instrumentos musi•
-cais de brinquedo, pistolas de atirar
ilesas. papaga:os de papel, panelinhas,
quebra-cabeças em forma de armar,
raquetes . redes da pasca. redes para
jogos. rodas de roletas, revólver cm
brinquedo, soldadinhos de chumbo taboieiros para logos. tacos de bilhar,
tambores para crianças, tarnburéus,
tamboretes, tênis de mesa, trens e vias
férreas para brinquedos, varas para
pesca. vaonnetes e machia
Classe 50
O timbre da requeri ate usado em papéis
de carta, papéis de oficio, cartões, comerciais e de visita, envelope de qualquer tipo, faturas, duplicatas, letras de
câmbio, cheques, uotas promissórias. debentures, apolices, ações, filhinhas, passagens aéreas, ferroviárias, marítimas
bem como bilhetes de sorteio
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para . 'freioa, dedeiras, desentupideiras,
discos de • mesa, descanso :para pratos,
encostos, êmbolos.. esguichos, cai: Idos',
esponjas de borracha em quebrajacto
para torneiras, fios de borracha lisos.
fôrmas de borsacha, guarnições para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guanições para vetaulos,
lancheiras para escolares, lâminas de
borracha para degraus, 'Usas de borracha para janelas_ e para portas, lençóis
de borracha, manoplas, maçanetas, protetores para para-lamas, protetores de
para-elle:lues, pedal do acelerador, pepara businas,
dal de partida, icos, pontas de borpratinhos, pneumt
racha • para bengalas e muletas, rodas
massiças, rodízios. ' revestimentos de
borracha, rodas de borracha para m6vais, sanfonas de vácuo, suportes de
motor, sapatas dodal de breque, e desembraio e isolador, suportes, semi,.
pneumáticos, suportes de câmbio, sanfona de partida, saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicação aos fios telegráficos e telefo..
nicos travadores da porta, tigejas, tubos,
tampas de, borracha para conta-gotas,
tinas de borracha para elaboração de
substâncias químicas
Classe 46
Alvejantes. amidos, anil. • água de lava•
deira água sanitária, cera para soalhos,
detergentes. esponja de aço, fósforos.
lixívia, lã de aço, pomadas para cala
çados, palha de aço preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para adir e para hm.
_ peza, panos de esmeril e material abrasivo .empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões em geral e saponáceus.
Velas e velas a base de estraraia,
sabões em pó, em flocos, esponjas de
limpeza

terial plástico para utensílios e objetos, ferramentas, chuveiros, calços de bor- tes, estojos para objetos,, espumas de
guarnições'para bolsas, garfos. galerias' racha, chapas e centros da mesa, cor- nylon, esteiras, enfeites . - para automópaia cortinas, jarros, laminados p l ás- das de borracha, cápsulas de borracha veis, massas anti-ruidos, escoadores de
ticos, lancheiras, mantegueiraa, malas, para centro de mesa. calços de borra- pratos, funis, formas para coces, fitai
orinóis, prendedores de roupas, puxado-. cha para máquinas, copos de borracha isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
res para móveis, pires, pratos, palitei- para freios, dedeiras, desentupideiras, para bolsai; facas, guarnições, gciarni.
ros, pás de coslnha, pedras pomes arti- discos de mesa, descanso para pratos, ções para chupetas e mamadeiras,
ficiais, porta-pão, pulseiras para reló. encostos. êmbolos, esguichos, estrados. nições para porta-blocos, anaa dal
gios, protetores para documentos, pu, esponjas de borracha em c;uebrajacto paraliquidificadores e para batedairas
.xadores de, água para uso domestico, para torneiras, fios de borracha lisos. de frutas e legumes, guarnições de maa
porta-copos, porta-níqueis, porta.notas. fórcnas de borracha, guarnições para terial plástico para utensílios e objetos,
porta-documentos. placas, rebites, roda. móveis, guarnições; de borracha para guarnições para bolsas, garfos, galerias
nhas, recipientes, suportes, suportes para automóveis. guanições para veículos, para cortinas, jarros, laminados nlasguardanapos, saleiros, tubos, tigelas, lancheiras para escolares. lâminas de ticos, lancheiras, mantegueiras, malas,
tubos para ampolas, tubos para serin- borracha para degraus, listas de borra- orinóis, prendedores de roupas, -paxaclogas, travéssas, t:pos de material piás- cha para janelas e para aortas, lençóis res para móveis.' pires, ',pratos, palitei.
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha- de borracha, manoplas, maçanetas, pro- ros, pás de cosinha, pedras pomes arai
mes para acondicionamento, vasos, xi- tetores para para-lamas, protetores de ficiais, porta-pão, pulseiras para re16..
caras, colas a frio e colas não incluídos para-choques, pedal do acelerador, pe- gios, protetores para documentos, pu_
em outras classes, para borracha, para dal de partida, pesas para businas.' xadores de água para uso doméstico,
costumes, para marcineiros, para sapa- pratinhos, pneumáticos, pontas de bor- porta-copos, porta -níqueis; porta-notas,
teiros, para vidros, pasta adetiva para racha para' bengalas e muletas,, rodas porta-documentos, placas, rabisca, rodia
correias, pasta e pedras para afiar. tnassiças, rodízios, revestimentos de nhas, recipientes, suportes, suportes para
esmeril em pedra, em pó, em disco, borracha, rodas de borracha para mó- guardanapos, saleiros, tubos, tigelas.,
etn pasta para afiar, moer e desgastar, vais, sanfonas - de vácuo, suportes de tubos para ampolas, tubos para serinrebolos, _adesivos para tacos, adesivos motor, sapatas dodal de breque, -e de- gas, travessas, tipos de material piás.
para ladrilhos e adesivos para azulejos.. sembraio' isolador, suportes, semi- tico, sacolas, sacos„ saquinhos. vasilha.
anéis, carretéis para tecelagem e guar- pneumáticos, suportes de câmbio. san- mes para acondicionamento, vasos, 'xi..
nições de material plástico para indús- fona de partida, saltos, sotas e solados caras, colas a frio e colas não incluídos
tria textil, - colas usadas nas indústrias de borracha, surdinas de borracha para em outras classes, para borracha, para
de calçados .
aplicação aos fios telegráficos e telefó- costumes, para marcineiros. para sapanicos travadores da porta, tigelas, tubos, teiros, para vidros, pasta adesiva para
Classe 35
..
Para distinguir: Couros e peles prepa- tampas de borracha para canta-gotas, correias, pasta e pedras para afiar,
radas ou não, camurças, _cromos, vaque- tinas de borracha para elaboração de esmeril em pedra, em pó, em disco,
substâncias químicas
em pasta para afiar, moer e desgastar,
tas, pelicas e artefatos dos mesmos:
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
olmofadas de couros, arreios, bolsas,
Classe 46
para ladrilhos e adesivos para azulejos.
carteiras, caixas, chicotes de couro,
carneiras, capas para ábuns e para Alvejantes, amidos, anil, água de lava- anéis, carretéis para tecelagem e guarlivros, emlialagegs de couro, estojos, deira água sanitária, cera para soalhos, nições de material plástico para indúsguarnições de couro para automóveis, detergentes. esponja de aço, fósforos. tria textil, colas . usadas nas, inchiatrias
guarnições para porta i.locos, malas, lixívia. lã de aço, pomadas para calde calçados
maletas, porta-notas, porta-chaves, por- çados, palha de aço, preparados para
Classe 46
ta-niqueis„ pastas, rédeas, -seiins, sacos polir e limpar madeiras, vidros, mania Alvejantes, amidos, anil, água de lavapara viagem, sacolas, solas e solados, -e objetos, panos para polir e pala lim- deira, água sanitária, cera para soalhos.
peza, panos de esmeril e material abra- detergentes, esponja de aço, fósforo,
tirantes para arreios, valises
Termos ns. 568.864 a 568.868, de
sivo empregado na iimpeza de metais e lixívia, lã de- aço, pomadas para cal.
Classe 36
10-12-62
Para distinguir: Artigos de vestuásios objetos, sabões em geral e saponSceus.
Manoel Kherlakian S. A. Indústria e e roupas teitas em geral: Agasalhos, velas e velas a base de estearina, , çados. palha de aço preparados "para
polir e limpar madeiras, vidros metais
Comércio de Calçados
aventais. alpercatas, anáguas, blusas, sabões em pó, em flpcos, esponjas sia Ie objetos, panos siara polir e para fima io Paulo
limpeza
botas, botinas blusões, boinas, baaa, peza, panos de esmeril e material abra.
doures, bonés, capacetes, cartolas cara
Tèrmos na. 568869 a 568.870, de !sivo empregado na limpeza de mamas e
puças, casacão coletes: capas, chatas,
; objetos, sabões em geral e saponácens.
10-12-62
cachecols. calcados, chapéus, ciaa
Inaástria Brasileira
cintas, combinações corpinhos. ca:ças Manoel KhCrlakian S. A. Indústria e 'velas e velas a base de estearina.
sabões em pcsa em flocos, esponjas de
Comércio de Calçados
de senhoras e de crianças, calções. callimpeza
São Paulo
ças camisas, camisolas camisetas mie.
Classe 28
Pará d,stinguir: Artefatosdematerial cas, ceroulas, colarinhos. cueiros; sa.as
Têrtno a.' 568.871, de 10-12-62
plástico e de nylon: Recipientes fabri- casacos, chinelos, dominós, echaroea
Confecções "Davy Crockett" Ltda.
fartasias,
fardas
para
militarese
cole's
cados de material plástico, revestimenSão Paulo
tos confeccionados de substâncias ani- ciais fraldas, galochas. gravatas, gor.
•
•
leques;
SO3
jogos
de
lingerie,
iaque'at
mais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos, bules, bandejas, luvas, liga, lenços, mantris, meias
"Yr uttuuKETT
Classe 28
bases para,telefones, baldes, bacias, bol- maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. pa- Para distinguir: Artefatos de material
sas, caixas, carteiras, chapas, Cabos letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas. plástico e de nylon: Recipientes fabris. . _Indústria Brasileiral
para ferramentas e utensílios cruzetas, penas, pouches, polainas pijamas; pu. cados de material plástico, revestimencaixas para acondicionamento de ali- nhos. perneiras, qa:tnonos. regalos,
• Classe 36.
mentos, caixas de material plástico para robe de chatnbre, roupão, sobretudos. tos confeccionados de substâncias ani- Para distinguir: Artigos de vestuários
mais
,
e
vegetais:
Argolas,
açucareiros
suspensórios,
saldas
de
banho,
sandálias,
baterias, coadores, copos, canetas, coarmações para óculos, bules, bandejas; e roupas feitas em geral: Agasalhos,"
lheres, conchas, cestas para pão. cesti- sweaters, shorts.' sungas, atolas, sous bases para, teleÇones, baldes, bacias, bol- aventais. alpercatas, anáguas, blusas,
nhas, capas para álbuns e para livros. siem., slacks, taier, toucas, turbantes; sas, caixas, carteiras, chapas, cabos botas, botinas, blusões, boinas, baba.
ternos, uniformes e vestidos
cálices, cestos, castiçais para velas,
para ferramentas e utensílios cruzetas. doures, bonés, capacetes. cartolas - cara.
caixas para guarda de objetoa, cartua
Classe 39
caixas , para acondicionamento de ali- poças. casacão coletes. tapas, chalra
chos, codáres para chá, descanso para Para distinguir: Artefatos de bOrracha. mentos, caixas de material plástico para cachecois. Calcados, chapéus, cintos,
pratos. copos e copinhos de plástico borrado; artefatos de borracha para baterias, coadores, copos, canecas, co- cintas. combinações. corpinhos. 'calças
paar sorvetes, caixinhas Ch2 plástico veiculoa, artefatos de borracha não in- lheres, conchas, cestas para pão, gest!. de senhoras e de crianças, calções, calpara sorvetes. colherinhas, pasinhas, cluídos em outras classes: Arruelas, ara
capas para álbuns e. para livros, ças, camisas, camisolas. camisetas, cues
garfinhos de plástico para sorvetes, for-, golas, amortecedores, assentos para ca.. nhas,
cálices, cestos, castiçais para velas, cas ceroulas. colarinhos. cueiros; salas,
minhas de plástico para sorvetes, discos deiras, borrachas para aros, batentes de caixas para guarda de objetos, cartu- casacos, chinelos dominós. ?chames;
• de mesa, estojos, estojos cara óculos, cofre, buchas de estabilizados, buchas, chos, codores para chá, descansa para fantasias, fardas para militarese role.
embalagens de material plástico, emba- buchas de jutnelo, batente de porta, pratos, copos e copinhos de plástico
fraldas, galochas. •ravatas. gor.
lagens de material p'sástico para sorve- batente de chassis, bicos para mamadei- paar sorvetes, caixinhas de plátic.o cos. Jogos de lingerie. jaquetas lumes;
tes, estojos para objetos, esvutrias de ras, braçadeiras, bocais, bases para te.. para sorvetes, colherinhas, pasinhas. luvas ligas, lenços, imaneis. mesa. .
nylon. esteiras, enfeites pará automó- lefones, borrachas para carrinhos indus- garfinhos de plástico para sorvetes, for maiôs, mantas. mandris°. trantilhasa .pa. '
veis, massas anti-ruidos, xscoadores de triais, borracha para amoatecedores, minhasde plástico para 'sorvetes, discos letós, palas.-Penhoar, pulover. pelerinas.
pratos, funis, formas para doces, fitas bainhas de borracha para rédeas, cochim de mesa, estojos, estojos ',ara óculos. paugas, ponches, polainas. pijamas: puIsolantes, filmes, ,fios de celulose, fechos de motor, câmaras de ar, zhupetas. cor.. embalagens de material plástico. emba- nhos, perneiras. mi:Monos, regalos,
para bolsas, facas, guarnições, gaarnia 1 dões massiços de borracha, Cabos para lagens de material plástico para sorve- robe de chambre, roupão sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
ções para chupetas e mamadeiras, guarsweaters. shorts. sungas, stolas, sou.
nições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores -e para batedeiras
ficas, slacks, taier. toucas. tunantes
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 4,00
ternos, uniformes e vestidos " ,
de frutas e legumes, guarnições de ma,
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