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ANO XXII — N. 4

CAPITAI FEDERAL

DEPARTAMENTO NACIONAL. .1
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL j
DECISÕES DO SR. SECRETARICi

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Rio. 31 de d..zeinbro de 1963
Plasco — Limited — recorrendo do
despacho que Indeferiu o pedido de
privilégio de invençao para —4 Pro,
cesso de Formação e Expulsão de Artigos Moldados daa Fórum** — terruo
38 . 683:
O Sr. Secretátra exarou u ~evite
despacho.
Conheço do reçarso, nos term as do
_parágrafo único do artigo 50 da Lei
n. 4.048, de 29-12 .1961, e da Po.Oaria Ministerial 216 de 27-9-1963, e dou
provimento ao mesmo para conceder
d patente requerida, de ackrdo com os
pontos caracteísticos de fls. 84. que
atendeu a exigêncra publicadis no
Diário Oticial de 7-3-1951.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de

rou o seguinte despacho Conheço
do recurso nos termos do parágrafo
único do artigo 50 da Lei 4.048, de
29-12-1961, e da Porauia Ministerial
216, de 27 de setembro de 1963, e dou
provimento ao mesmo para reformar o
-despacho um retorrido de fls. 44, por
não ser uma simplea mistura previlegravei, nos termos do artigo 8° do pa•
rágrafo 2° do Código da Propriedade
Industrial.
Rio de Janeiro, 56 de dezembro de
1963 — Ase. J osé 1. C. Verciant. Se-

Cia. Quimica Rhodia Brasileira —
recorrendo do despacho que deferiu o
térino -- 51.287 — privilégio de invenção para — Dragas — Farmacêuticas do requerente -- Strong Cogg And
Company, Inc.
O Sr. Secretário da Indústria exarou
o seguinte despacho Conheço do recurso, nos termos do parágrafo único
cio artigo 50, da Lei n. 4.048, de 29
de dezembro de 1961, e da Portaria
Ministerial 216, de 27-9-1963f para dar
provimento ao mesmo e reformar o
despacho recorrido de fls. 67, para denegar o registro tom aplicação do artigo 8° parágrafo 2° do Código da
Propriedade Industrial.
Em 26 de deaembro de 1963. —
Ass. José I. C. Verciani, Secretário
di indústria.
Ruy Carlos Ramos Barreto — recorrendo do despacho que — Deferiu o
privilégio de invenção: Recipiente para
captação, conservação e Armazenamento de Líquidos Biológicos — requerente
13. Braun.
Sr. Secrwtúr:o da Indústrea carteou o seguinte' despacho.
Conheço do recurso nos termos do
parágrafo único do artigo 50 da Lei
4.048 de 29-12-1961; e da ,Portaria Ministerial 216 de 27-963, e lhe nego
provimento, para nabter o despacho
recorrido de fia. 32 V. que aplicou o
artigo 7' do Código da Propriedade
Indii :ria'.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de
t963. — Ass. José I. C. Verelani,
Secretário da Indústria.

recorrendo do despacho, que indeferiu o
pedido de prorrogação da patente de
número 2.282 — modelo industrial
para — Moo Modelo de Santo para
Calçado de Senhora.
O Secretário da indústria erearoa o
seguinte despacho — Conheço do recurso, nos termos do parágrafo único
do artigo 50, da Lei 4.048, de 29 de
dezembro de 1961, e dei, Portaria Mia,
nisterial 216 de 27-9 . 1963, e lhe nego
provimento ao mesmo para manter o
despacho recorrido de fls. 140. que
aplicou o artigo 76 item 39 do Código
da Propriedade Industrial.
Rio de Janeiro, 26 .12-1963. — Asa.
José I. C. Verclani, Secretário da Indústria. •
Setrah Schiriehian — ocorrendo- do
despacho que indeferiu o termo —
158.241: marca — Argentina — O Sr.
Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho.
Conheço do reva.so, nos termos do
parágrafo único do artigo 513, da Lei
te. 4.048. de 29-12-1961, e de "Portaria Ministerial 216, de 27-9-63„ e lhe
nego provimento para manter o despacho recorrido, que aplicou o artigo 103
do Código da Propriedade Industrial.
Rio de Janeiro, 23 de .der,embro de
1963. — Asa. Tosa I. C. Verciani,
Secretário da Indústria.
Alfredo de Magalhães Queiroz —
recorrendo do despacho que indeferia
o termo — 163.034 marca — Lipofil,
O Sr. Secretário da Indústria exarou • seguinte despacho
Conheço

Cia. Quinsiea Rhodia Brasileira -recorrendo do despacho que deferiu o
termo — 63.665! privilégio de invenção para Aperfei;oamentos em ou relatiVos a processo de preparação de
preparados terapêuticos.
O Sr. Secretário da Indústria exa-

1963. — /osé 1. C. Verdant. Secre- cretário da Indústria.
tário da Indústria.
Mário Massaro e Cano Maasarso --
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do recurso, nos _*mos do parágrafo
único do artigo 50, da Lei a. 4.048,
de 29-12-1961, e da Portaria Min.stedal 216 de 27463, e dou provimento ao recurso para reformar o despacho recorrido de fts, para conzeder o
registro da marca em virtude de ter
sido considerado extinta a anterioridade impeditiva.
Em 26 de dpzembro de 1963. —
Asa. José I. C. Vereiant, Secretário
da Indústria.
Cia. Produtos Pilar S.A. — recorrendo do despacho que indeferiu c,
termo 167.064 — marca Mauricea —
O Sr. Secretário da Indústria exarou
o seguinte despa-ão.
Conheço do recurso de fls. 10 ZIJS
termos do parágrafo único do artigo
50 da lei 4.048, de 29-12-1961, e da
Portaria Ministerial 216, de 27-9-1963,
e lhe dou provimento para reformar o
despacho de fls. 8 e conceder o registros pleiteado a fls. 2.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de
1963. — Asa. losé I. C. Vereiani,
Secretário da Indústria.
Produtos Químicos Guarani S.A. -recorrendo do despacho que Deferiu o
termo 178.796: marca — Bingo de.
Orlando José Silva O Sr. Secretário
da Indústria exarou o seguinte despacho.
Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo único do artigo 50, da lei
4.048, de 29-12-1961, e da Portaria
Ministerial 216, de 27-9-1963, e lhe dou
provimento para reformar o despacho
recorrido de fie. 18v. para denegar o
registro aplicou do artigo 95 número
17 do Código da Propriedade, Indus"
Rio de Janeiro. 23 de dezembro de
1963. — 43114 . José I. F. Vercráni,
Secretário da Indústria.
Lady Modas Ltda. — recorrendo
do despacho que indeferiu o termo —
268.463: marca — Juno:
Conheço do ret.:ai-ao nos termos do
parágrafo único do artigo 50, da -Lel
4.048, de 29-12-1961 e da Portaria
Ministerial 216, de '27-9-1963 e • dou
provimento para reformar .o despacho
recorrido de fie, 9 para conceder o registro pleiteado com apli cação dp artigo 93 do Código da Propriedade Industrial, nos termos da aplicação da
marca aos produtos indicados a fls. 3.
Rio de Janeiro pife 26 de dezembro de
1963. — Asa. José I. C. Verdes!.
Secretário da Indústria

porrrreterem soldo corto
Reoublieedes
. in
Wallaee Joite Stockamn Johmson
recorrendo do des pacho que indef..rig
o termo — 42.250: . privilégio de avenção parai Máquina para fazer ginastica,
O Sr. Secretário da Indústria eizaa
rou o seguinte despacho. Conheço do
recurso -interposto- a fia. 40. cios Ne.
moa do único do artigo 50 da Lei
4.048, 29-12-1961, e da Portaria
Minister 1 a. 216 de 37 de outubro de
1963.
O pedia:b de fia. 2 foi
pelo despacho de fls. 39 V. indefer,do,
cuja :ie..
cisão se basca ou no artigo 11 g VI
do Código da Propriedade Indust-ad,
por não ser previle.giável o
requvrtdo,
por falta 'de condição essencial de ‘..e.
quisito de inovidade (artigo 7°, t lo
e 2° do Código da Propriedade de indastri
O s l.
pareceres de fls. 53 e 62 ratai.,
caiu
o
recorrfdo, ficando ass
sim o despacho
recurso sem fundamento leaaf.
motivo pelo qual nego provimente usa
mesmo e mantenho o despacho de
39 V.
Em 8 de nove abro de 1,963. —

Arthur Casar P. leda. Secr.
?e,5 da
Indústria, substituto.

Arnedeo Paravich recorrendo zio
despacho que indeferia o termo 72.354:
modelo industrial.
0 Sr. Secretário da Indústria torarou o seguinte despacho.
Existe Anterioridade Imp,xlitiva, 1.)&
vidanaente Registrada sob os tez-aios
números 32.289, e 60.957, ao ne,Pdo
de fls. 2, o _qual do ¢§ 1° e do artigo 79 do Código da Propriedade Industrial.
Nestas condições, conheço do reçurso unterposto a fia. 18, noa termos
do
único do artigo 50, da lei 4.048. de
29-12-1961 e/ da Portaria Minisre•ial
216, de 27-10-1963, e, no merao, eegcs
provimento ao mesmo
com
do artigo 11 1° do Códigoapli,lf.ao
da :'rod
priedade Industrial. Manrenlio o desw
cho recorrido,
Em . 18 de novembro de 1%3. -4
Asa. Arthur Corar P. Re13,
rio da Indústria, Substituto. SnY'rtt.
Borbonite S.A. Iachlatria da
dia — recorrendo do despachoBoras.
Deferiu O termo 72.948: privilegie,qui
invezição para — Aperfeiçoamenáy.
e Relacionados com Produtos Celi,Tá,4
In Compreendendo Borracha e ...ui*
protestos de Fabricação dos atesaloll
do requerente — Anulai — Taiala%
W
toni111.
Ttun
aiedaDyaniel Colfey, e kutePit

ar+
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— As Repartições Públic
— As Repartições Públicas
oingír-se-ão às
(uraJ
itevorão remeter o expediente
anuais
renovadas
até
28
'destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO *E IMPRENSA NACIONAL
fePereiro de cada ano e
jornais, diariamente, ,até
wouueon -mima
~das, em qualquer épooti,
15 korai, exceto aos elgtaslies,,
. Maeferp an BRITO PEREIRA
pelos
órgãos competentes.
quando deverão fazê-lo a¥ às
í
A
fim de possibilitar a re—
CHAPE
DO
sanviço
De
Dueuewobas
CNIIPIE
OA
sayle
Da
worowçIe
11,30 horas.
4
messa
de
tationes acompanhaitatIRILO
nLORIAIVO
"Alges,
"4131RMIRA
104
*YeS
— As reckunaçaies
do
de
esclarecimentos
guardo
tos à matênkt retribUida, nos
etPlicasdo.,
solieztamoil
1,IÁRII0
OFICIAL
oilet
casos de.erros Qii .ornissdeat. den,
usem os interessado* prefè•
saçao ta
.verão ser formuladas por esrencialmente cheque ou vatO
ge" *. ds jouenteldáule d e atpagehlw. b. d 0•Partaamenlba
crito, à Seção de Redação, da>
.4.1.4~11110 Ala ahro4PIWO"de MOJA/asno do 9411144e
postal, emitidos ef favor 49
às 17,30 horas, no máximo
dar InclitSaWla • CoondoWelo
Tesoureiro do Departamento
até 12 horas após a salda das
Irrja.rjA0 ou oficInesoo Dep artamento . tie Atuamos Nacional
de imprensa Nacional.
órgãos oficiais,.
— Os suplementos .às adi.
•Cis Wi9iitto2i4 tdetentIO 'ser
SW/NA TURAS
pões dos órgãos oficiais só se
dactilopro%adas e aute,atioactos,
fornecerão aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem Ide -di- KEPARTIOES E PAirricULAREi
oas eoliditarem ao ato da a:sireito, %Saras e emendas-.
:matem.
.Capital ,e Enterior:
Casúl.at 4 'Interior:.
— Excetuadas as para o Semestre • • • ;.$ MOMO1 Semestre ,. • . Cr$
450,00 — O funcionário público feeriskr, eme serão !sempre
Cr$ 1200,00 'Ano
Ano
Cr$ 900.00 dem,. ,para fazer Jus ao desetaLtti" 4t$ CUSUla1llr“.1 41Mder-,
conto Indicado, deverá provar
.Erterior:
Exterior:
se-ão _tornar. 441,1 qualquer epoesta condição no ato da assiAin A
_et:, por seis meses ou =Lm 412P. 440 .• ã 4# • #
.Cark
• .• .•
• (.4416 1.14000 nalem.
— O casto de cada exemPar
-- Ais ~enlevas vencidas, #~1•••••••••~••••••••••• n•••••n••.•—........••n•••••••••••n•••••n•••n•••n•••••nnn•~
eilrosatio dos órgãos oficiais
• ptlflortio íg.." •ttd~ semi farte ~park, doenderéço Otlá continnidade no recebi
impressos o número do falto dos jornais, devem .os assinan- .será, na vende avulsa, acne,sci41V1M1
de
registro, o mês e o ano em les providenciar .a respec.tiva do de C4 0,50, se do mesmo
faceiiur
,tios
it4aL44Witect
Par*
renoteaçâo com Antecedência i,ano, e de Cr 1,00, por ano
iO Álei ggfé:415.40. do prazo de-aoli- que findará.
fisn de evitar oolução de minime, de trínto .(30) dios. decorrido.
dade de .suas assinalemos, na

EXPEDIENTE

façe do parecer do Diretor da dez dias — para .eventueis junta- ..Institut frenesis do petróle das
das de -.recursos. .e do "mesmo não carburants "e lubrifian I a.
Divisão de À/Turcas.
se tendo valido •t:',ninun interes- tr:e 110:980 — Processo .e apa.
Indústrias Reunidas Titan
— recorrendo .do despacho que de- sado,' ficara notificados os regue- Eiocieté
belge de razote et das
f:r.riu o tèrnià 382.576: marca -Ti- : rentes abaixo Inencionados Er com- rAllo ocra
a mistura de gases -,-tan .do requerente — comissâ- parecer .a -esti D partamento a produits
12:cliniques diz Mitrly1
fim de o fetuarom o pagamento
ria de . despacha Titan Ltda.
— Processo para a ia.D.Auntenho o despacho, em face dentro dó prazo d esessenta _066 N. 11.7.001
bricaÇrbo de esteres de noves haloge.
do parecer do Diretor da Divisão na forma do paraV'alo ánco do no
pregnanas. — Ciba Societe Anoda .rnarcas:
'artigo n o 134 do .Código da Pio- nyme.
Laboratório C.imax s. A. Ri.- priedad- Industrial.
111.197, Nóvo proges,o de
correndo do Instituto Médico Incalcin,acão
44 Meterias primas para
dustrlal de en1icaç6:-s Scient.ifi- FRIVILWIO DE INVENÇÃO DE- refratários — 1oz-é de Mattos Cacas (I
.A .S.) S.A. —
margo.
FERIDO
N. 115'.285 — Pistola para admiMantenho .a decisão, era face do
parec f 'r do Diretor da Divisão de ' N.° 71.140 — ri,posiçã.0 de Vi- nistrar por via bucal doses predetergilância para removedores de água minada de medicamentos em aniiria rCaS
— Blenco Inip. e ai). Ltda.
Ililton Hotls International, Inc , de condensação — -Oustav F mais
N. 115.719 — Processo para -reco— recorrendo do despacho que ' G-. rdts
brir ou revestir partículas Bólidos é
deferiu o têrmo: 386.8'77 — marliquidas — The Vpjohn 00,
:
PRIVII.20I0
INVENÇÃO
DE
ca — Hilton do nquerente
DEN. 116.830 — Processo de isomerisacão — Universal 011 Products CO.
,FERIDOS REPUBLICADOS
10(turival Alves — Mantenho a deN. 117.081 P.alnel Transferidor
NpedAente do Diretor uleral cisão, em faca tios fundamentos
de Calor e ProCesso para formá-lo
do parecer do Diretor da Divi- NP 100.757 — Processo pura —
MARCA INDEFERIDA
Motor Co .
prender e encher pneus durante N:Ford
so de marcas.
117.861 — Composiçã,o de AguaRio, 2 de janeiro de 1963
Tkrmo: 325.682; Engenharia um período de resfriamento se- sois
de
Bilica
processo de soa preLtda.. —, Arquive - ee guinte à vulcanização e aparelhoe paração — E.e I.
Termo: 447.122 -- japanese — clas- Tres Chaves
para êsse fim — The Mcnell Ma- mours And Co. riu Pont de Nese .6 de: — Afi 'Importação e Expor- o prooesso.
•'211"3,11?~ching
Engineerirtg Co.
:
tação S.A. — Indeferido. dle plano, o
N. 117.901 — Processo de obtenção
pedido, por violar Inanufeetemente o FX,PrDIENTE DA SEÇÃO DE
de pedaços moldados de sab6es e su24.°
111.169
—
Proce.sao
para
RECURSOS
de sabões -- Diehyda; Deu"
artigo 95, itens 5 9 .e 79 do Código da
aumentar a espessura efetiva ta mamos
EFitirierweke (ME/1.
Propriedade Indteurial bem como o arRECURSO
resiliêrtcia de metal para a fabri- babe
N. 118.003 — Dispositivo Transtigo IP da Convenção da .União de
cação de Olhas e das 1.61.bsig pro- portador
continuo .de papeletas fie-'
RIO de 2 de janeiro de 1104
Paris.
duzidos pelo mesmo Vidor Ma- 'cíveis elàstictunente destinadas a agir
Ibras Indústria Braalleirar de Scott Paper Company — re- nufacturing and Casket Co.
sobre o material, eme se recolhe num
Seringa S.A. — no. pedido de re- correndo de Ilesnac,ho eme Indecanal plemocarielo ipelo broco ePeralitO
Id.°
102:832
—
Oaraposiçarto
neconsideração co . despacho de in- feriu o pedido de privilégio de sistente
do próprio diaPositivo —
a impado — The Go- cleta
Per Azieni.
deferimento d.o têm° Z25 342 invenção termo 94.918:
od
y
ear
l'be
Is
Raibber
no.
N. 122.401 — ~cesso para e geomarca — NICE.
COrpOS zreenftleos "ara
duoão
Mantessho despacho, em lace
103.1)97 — Composição Po- -bni*as de
e altas frequalcies — Frededo parecer da Dimo .de
DIvIeRe .de Patentes
limérlea
Oceltrey . Cobot
rico Eleger.
eas cujos lantlamentna . adote.
W.0 104. Ca
Premam /Sara
14eboratório • Oatatinerdie
DO DIRETOR fabricação .
• 2~ENTE
..
DESARQUIVAKE'N'TO DE
de iaêves
no
pedido
de'
retereideregão
o
1010130.0 DE UTILIDADE
compostos
de
.
eulni
mo
Dia
11
Cie
dezembro
de
1108
despacho de *,,,f~soto
Perlar
Ineinete4aes sLi- N. .87.,006 — Ntiro to' de GentioNoitficaefto
.térino ,182:1118 •-- mata vortex:,
raited.
~0 ePritra n'so'n - o s de í5is
"ter/dekeilte
NØ
ttal~101 .11inse -vez decorrido o pratie de
▪
— ~caso ida pro- de Pxrókla
de VOCIVP: -" Orlando, Rangel recurso+ previsto pelo artigo 14 da ç. j,0 doa meteis cordra ortnr3:0111,0 em
lideura
Aeão Aaltena.. — conoed iOdeno,
'
4.048
de
29-12-81
•
Meãs
o
-ele
Miinten0. despaho,, em:Lei n
bales de tipo- ásido
quilvânittit.O ""
: 1,.) • (. ; •4 e. •
O liwittuo 1\liAçorid1 de Teenol.ig.ii
a 59, esclarece E solueion apratictimente o caso era iipréço, ratificanoo
pareceres anteriores, dizendo,
que a oposiçao de tis. 54157 nÃo
testa o pedido de rir. 2, em bases técnicas. Os pare-:eres de Lis. 59 e5.
do processe • ra' hum' o •desvictio recorrido. •
Nestas condiçàes, conheço do kee,rso interposto a ris. 54 nos térmos do
§ único do art. 50 da Lei n 9 4..C4f..4,
de 29-12-61, e da Portaria Ministerial
n. 216, de 27-10-1963, e Mantenho o
despacho recorrido de -fls. 53, que
observou os §§ I' e 2 9 do artigo 7'
do Código da Propriedade Industrial.
Em 14 de novembro de 1963. Ass. Arthur Cent.- F. Weis, See,otário da Indústria su5stituto

•
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N. 116.375 - Uniun Carbide Corp. N.° 108.153 - `RubenS de C33(n.11
Satisfaça exigência.
Gopfert e José Carlos de Castro Gol).
N. 118.211 - The Goodyear Tire fert.
N. 85.906 - Rhein.Chemie GMBH.
&
Rubber
Co.
Satisfaça
exigência.
N.° 108.804 - Francisco Angelini *
‘ N. 107.872 - Nova fôrma pga - Satisfaça exigência.
N. 119.969 - Erwin Sack /e Cia. Enrica
?vete - Indústrias Rekinid aa- ,-. N. 92.668 - Freeport Sulphur 00. Ltda.
Branca Paganoni:tia
Satisfaça
exigência.
S.A. - Concedo o desarquiva- - Satisfaea exigência.
,
N.°
108.527
- Eduardo Euhr.
N.
.121.423
Arnp
Incorporated.
Z. 110.437 - Shell Research Litniento.
•N.° 109.574 - Dr. Bons Weinherg.
- Satisfaça exigència.
... - Satisfaça exigência.
N. 121.44a - .Chain Belt - Co. - N.° 108.965 - 91é rglo jardim Rosa e
120.0§6 - Imperiel Cneirtical
•
MODELO D UTILLOADIE
Sehastiào Pereira Leite.
induatries Llmited., - Satisfaça êXi- Satisfaça exigência.
DEFERIDO
N. 121.903 - Dunlop Rubber Co.
gêncila.
N.° 109.641 - Çarard
Limited. - Satisfaça exigência.
Q.eorge nrecht.
N. 115.92- N6vo mod410 ele aa- N. 120.313 - Piastorneric Products N. 121.464 - Caril/unido, Chapag° 10.9.65f/
Anicho - Fico Ferragem Indústria °div. - satisfaça exigência,.
INL° 109.878 - S. A. Industrial fia
- Satisfaça exigência.
v Comércio Ltda.
N. 121.477 - Allied Chemical Corp. W. 77.478
- Fábrica de Bicicletas intios Layer.
- Satisfaça exigência.
Mojiark S.A. -.. Satisfaça exigência.
Safira Endro. S. A.
NL° 109.910
DE
N. 126.812 Alcindo Tavares N, 91.826 - Mauro Longa. - SaDESARQUIVAMENTo
Manufattiraà etálicas.
çarktleiró Campos. - Satisfaça exi- tisfaça exigência.
MODELO INDUSTRIALr .
gência.
N.° 110.20. - IVietalargice joter
N. 113.244 - J. M. With GMBH. Ltda.
N, '129.279 - Sheljniar Embalagem
$ N. 133.101 - Novo mod4lo de elaSatisfaça
exigência.
Moderna
S.A.
Satisfaça
exigên.7
nto de porcelana para prOcessos
auiti
s.
N.° 110.251 - jogo Maria ks
N. 113.274 - Peartin Bareley Con- Lopes.
e filtração e similares - Ejetro eia.
rad.
Satisfaça
.
exigência.
N.
130.429
Dr.
Viator
Lorian.
icelana Lux Ltda. - Concedo O
N. 115.333 - "(Milan Manufatora
- Satisfaça exigência.
N. 110.807 - José Gll, Neto.
eserquivamento.
( N. 184.402 - Propaganda Luxflmi Química e Importadora Ltda. - SaN.° 119.8A1 - .1';,41Qh1 )(amainara.
tisfaça exigência,
Ltda. - Satisfaça exigência.
Birfield Engineerrina
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
N.° 110.948
N. 117.448 - Sobenlal SQc. BraN. 144.056 - Oarlock Inc. - Sa.
INDEvERIDOS
sileira de Engenharia Industrial Ltda. Limited.
tisfaça exigência.
N.° 111.08§ - 144 Qiing Chiang.
- Satisfaça exigénola.
N. 103.313 - Aperfeiçoamentoa em
N. 120.893 - 1£. I. Du Pont de N. 118.294 - Edward, Mandelot.
R° 111.427 - Elo Publicidade e
-positivos anii-ofuscanteg para a Nemours And Co. - Satisfaça exi- - Satisfaça exigência.
Editora Ltda.
emitida por /ardis de veloulos gência,
N. 118.815 - Elgin Fabrica de MáN.° 111.554 - Barigotto ei Cia.
at geral - Mário Rocha Lima.
N. 121.224 - A. Hagedorn & Co. quinas de Costura S.A. - Satisfaça
N.° 111.718 - Emprésa de Publici.
Aktienbesellschaft. - Satisfaça exi- exigência.
ExIGÊNC1A8
gência.
dade Everest Ltda.
N. 118.816 .- Elgia Fábrica de MáLauxenee
Jay
DerN.
104.715/
N. 112.452 - Cha Sunact.
quina.s de Costura S.A. - satisfaça
85.845 - Yuba Consoludated
•
- Satisfaça exigência.
afi Simao.
exigência.
N,° 112.45'3 l.àdustries Inc. - Satisfaça exigèn- keley,
N. 107.513 - Hawailara DevelopN. 1240.509
Sr. João.° correia de
N.° 112.511 - '.1.13•11 Sazima.
f
zellerbach
Crow
Ment
Co.
Ltd.
e
Araujo,
Satisfaça
axigência.
N.° 113.295 -- American Cyanarnid
, Pl. 109.877 - Angelo Prado. - Eça- Corp. - Satisfaça eExigência.
N. 121.008 - Augusto õardini, - Co.
UFA aça íutigéncia.
Satisfaça
exigência.
Farbwerke Hoechst N. 114.331 - Union Carbide Corp.
s121.780
N.° 113.315 - J.ndti.strias de Escavai
N. 121.420 - Ideal Alonso Gon- AlfaS.
4tiengese11schafr Vorm Mcistar Lu- - Sattsfaça exigência.
A.
-çalvea.
Satisfaça
exigência.,
Satisfaça exig4n- N. 114.838 - The Norwich Pharus & Bruning.
N.
121.474
Indústrias
Reunidas
VdIc S. A.
• N.9.113.425
macei Co. - Satisfaça exigência.
N.° 113.419 - Edmundo
126.982 - :Yawata Iron & &cal
N. 115.125 - Imperiat ÇheinIcal e. Flex Ltda. - Satisfaça exigèn•
Industries Limited. - Satisfaça exi'Po. Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 113.578 - Geard Fritsch.
1 N. 126.135 - Yawata Irop & Steel gência.
14. 121.660 - Pirelli Societa Per
N.° 113.59$ - Inês Schincariol.
Ltd. - Satisfaça exigencia.
N. 145.569 - Edgard Dias de Mou- Azioni. - Satisfaça exigência,
N.° 113.619 - Tarsis Octavio• tist
146.536 - Jairo de Andrade. ra Júnior - Giuliano Rebelli. - N. 122.099 - Artefatos de Metal Costa,
Satisfaça exigência.
•4- Satisfaça exigência..
Deca S.A. - Satisfaça exigência.
N.° 113.705 - Especino do..1 Sant...1
N. 146.597 - N. V. Philips Gloal- N. 146.364
Fredrick George N. 122.796 - João Enuncio Pinto. Abreu.
penfahrieken. - Satisfaça , exl- Ilarrigton.
Satisfaça exigência.
- Satisfaça
.
exigência.
N.° 113.912
Protoplástica
N. 146.402 - Artur Eberhardt SA, 'N. 123.256 - Lemos & Brentar
apeia,
e Comérdo de Produtos Pláticos Ltda.
neunidas. - Satisfaça Ltda. - Satisfaça exigência.
Ftud Furrer Soitne Indústrias
N. 74.110
exigência.
N.° 114:027 - Flavio Valle Fernan. N. 133.236- Aristóte.les Gomas
. - Satisfaça exigência.
. 112.537 - Léo Sauer.
SatisN. 146.410 - Olin Mathieson Che- dos Santos. - Satisfaça exigência. des.
exigência.
mical Corp. - Satisfaça exigência. N. 138.405 - Cerâmica Sanitária
N.° 114.040 - ngricolar Cotturr.o e
N. 116.115 - Permutador Térmico
N. 146.813 - Borg 'Warner Corp. Porcelitd S.A. - Satisfaça exigência. Indústria Ltda.
N. 142.587 - Darnião Francisco
Ala Tipo de Chapa. - Satisfaça cal- - Satisfaça exigência.
N.° 114.535 - Hector Oscar Latim.
- Satisfaça exigência.
encia.
N. 146.878 - Union Carbide Ca- Rambs.
N.° 114.777 - Feigenson S. A. DlN. 142.899 - Artefatos de Metal
nadá
Lünited.
Satisfaça
exigência.
MotOrS
11•7. 119.993 - Continental
dástria e Coaker
Satisfaça exigência.
N. 146.897 - The Wilkata Folding Daca S.A. - DIVERSOS
.
- Satisfaça exigência.
.N.° 115.546 - SiLvio Gomes de
II N. 121.402 - Antônio da Selva BcZ Ca. - Satisfaça exigência,
N. 127.556 - Enedir Roxo e Mázio Brito.
N. 116.933 - nor. Urbano Gonçal- Ferreira
iNkevedo. - Satisfaça exigência.
da Silva. - Concedo o de121.572 - Max Ernst Andreas vai da Silva. - Satisfaça exigancia. sarquivamento.
N.° 115.562 - Fábrica de \feita
N. 146.940 - Manuel .Alves Diniz,
- Satisfaça exigência.
N. 138.101 - António Ferreira das Marpol Ltda.
N. 80.700 - Bernardino Juan Val- - Satisfaça exigência.
N.° 115.6”
Renner,
N. 148.950 - Renato Vecchio e Neves. - Concedo o.. desarquivaduque. - Satisfaça exigência.
•,
N.° 117.508 - Dr. Anton Huber,
Arnaldo Figueiredo. - Satisfaça exi- mento.
N. 83.977 - Numa Viallet.
gência.
N.° 118.788 - Ho'rácio Ribeiro.
tialaça exigência.
N.° 122.174 - LuÁs Muntanola Tey.
80.580 - Luiz Carbone Selha(. - N. 146.975 - Kuct Abrahara. - ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
Gattsfaça exigénela.
N.° 124.151 - Electric & Musical
Gtaisfaea exigência. "
,(Ficam
os
processos
abaixo
ifiencionaN.
148.978 - ZtrcAlix indas trla e
Industries Lipited.
N. 114.583 - trocbel Produto
do
l
d
e
marcas
arquivados).
•
ittnicos S.A. - Satisfaça exigên- Comércio de Artjgps Eletrônicos Lida,
N.°141.416 - Direeu Antônio Cosr
- Satisfaça exigênoia.
.'' 44.410 - Johnson O Johnson.
ka,
tola
Arquivem-se os processos.
N.
140.993
Werner
Rudolf
Sie° 78.070 - Johnson o Johnson.
N. 120.358 - José Curnilleras Do- bert. - Satisfaça exigência.
.° 82.896 - Açton Lorerrz.
plepecli. - Sa.tisfaço, exigência.
N. 146.994 - Toteno Miyajima. .° 88:277 - Mário Alberto Pontal;
N. 120.043 - Veltscer Magnegt- Satisfaça
Divisão de Priviláèioe
exigência.
te'rke Actien Gesellse aft. - Sa- N. 148.983 - Montana C.A. Be- e rios Prof11ia0
Invenção
'Vklaça exigência.
genllaria e Comércio. - Satisfaça
N.° 29.567 - Plinto de Freitas.
N. 121.355 - Marin° Scipiont, - exigência.
1n,(,° 8 9.602 - Chrisauto Tosoni.
GatIsfaça exigência:
SKPEDIENTE DO DIRETOR.
N. 144.968
Textron
J . 121.356 - Marion spiont. - Inc. - Satisfaça, exigência.Industries N.° 90.986 - ProJunut Seller.
G Lsfaca exigência.
N.° 92.101 - Mário Rodrigues da
N. 147.011 - American Cyaiiamid
Rio, 2 de janeiro de 1.9a4
N. 121.649 - PolleArpo Diniz
Cunha.
Co,
Satisfaça
exigência.
ilawlot. - Satisfaça exigência.
Notificação:
.°
92.457
Grave
&
Fernanda,
N. 147.012 - Wallace ,Expanding
L N. 132.748 - Plácido llata/I1. - Machines
I\L° 94.4W - Adonis Vinoio.
Inc. --Satisfaça exigênUrna vez decorrido o prazo de recues*
Gatisfaça exigência.
cia.
N.° 95.567 - feudo Carrana
previsto pal9 art. 14 da Lei n.° 4.048,
N. 135.662 - Francisco Pinto Ri..e 100.564 - Panayotis Efstrigio. de 29-12-61 e mais dez dias I2eiro de Carvalho Jr. - Saticeaos N. 147.013 - Rohm & Haas Co. ° 103.621 - Martin Serrano Litz. eventuais juntadas recursos, epara
Satisfaça exigência.
êxigência•
do
.° 103.813 - Importadora Elétrica mesmo não se tendo valido nenhum
N. 126.695 - José Finotn. ,- Sa- N. 147.015 .- Nebratex Indastr'a
tisfaça exigência.
Brasileira Ltda.
e Çomércio Iniportação e Expor
ficam notificados os requeN.° 104.140 - josé Marcos de Interessado,
Ltda. - Satisfaça a exigèneia.
rentes
abaixo
mencionados a comparecer
DIVERSOS
N. 113.667 - Rodolpho Frederico Moura.
A Sie Pepnrtameato a fim, de efetuarem
Hfloppe. - Satisfaça exigência.
• N. 104.249 - Arrio S. A. Indústria o pagament'a da taxa 'flua! concernentes
• , 6k1 Kugellagerfahriken Gesellschaft
N. 99.835 - ICsb do Brasil Ind. de e Comércio.
a expedição dos respectivos certificados
ne schrankterHaltung (no pedi- Bombas Hidráulicas S.A. Ind. e
N.° 105.679 - Tio Ferreira Uchoa.
dentro do prazo df sessenta dias O de prorrogação na patente..modèlo Com, - Satisfaça exigência.'
N.°
106.547
-.Henrique
e
yerpa
fortnji 'do parágra tinIcO 'do art. 131
Lenkradwerk Gustav Carlos Pereira de Castro.
usrrial 2.873)..- Concedo.* Proe- N. .113.940
do Código da éropriedide 'aduela/.
Fatia. - Satisfaça exigência.
.
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N." 139.790 - Angelo Ravioli
N." 10467 irmãos Yadoya S. A.
N."
-4.4.•
!Fundição e Metainita - nCumpra icai- privilég"o de invenção.
Iara; S. 1.. ,gência.
N." 139.792 a-a Primo 15441It2i0
ç..
Termo: 111,412: 43ateria Portátil aram N." 137:085 - Stand.ád 'Electrica yen' - privilégio de iovenção.
la."
kie jaal
características aapaciais para siar maada S. A. -Compra a exige.ncia.
N.° 139:931 - Societe Rhodiaceta -- Ru. a. (..,n:m:cal „S. aN.
por fotógrafos em substituição aos
privilégio de inaieriçÃo. „
eFlasba" cP031183». Requerente,: ;este Ma- ARQUIVAMENTO DE PROC143N." 140.428 - Mário Perozzi
- 1 oraea -do a Gua na Ltda.
SOS, RETIFICADOS POR NA° pr;milágio de itivanção.
noel Bern.andez Rodrigues.
N." 379. 1"r/5 .;•"2
TER SA1DO O DESPACHO DE
-Condo:
Pah:Mal.:de
Lida.
Modèlos e desenhos industriaii _deferidos
'N."
140.596
--.1ortó
Di
Giaimo
O
FiARQIIIVEM-SE.
N." 1,9.993 - "iaia,ry
Repubficados por terem sai do com
lho Ltda. - M. ladgatrial.
- .01i.vriros :txitun:.
incocresuks
N."
140.001
'José
'Skibiuski
F.latTermo
modelo
t1
utilialade.
N."
361.061
Suar
.das
Detona:
N."." 75.491 - Ra,bert Ricdmiller N." 140.612 - V. Chiatto
- der e 42 - Ccalpaith:a Viniva
privilégio de inaençao.
N." 115.688 - Nova fOrria
Ltda. - privilégio de invenção.
de Anciradas.
N." C1.1.10 - Peter Schlacierurindt ,e
dagena de pal.etas e chapas
'N.* 140.625 - Alberto Carve:ho
„Ni .311 - Fk.il - da-s 21
• i - N."ina:atrias
para formar um fundo de letrairos hana- William H. Dennerlein - privilégio .de modelo industrial.
• Filaasil de Sã'3 1):1310
nosos e omina 4ins - zequesente - invenção.
S. A.
N."
140.643
Seiji
Yainato
Luminosos Universo Neon Ltda.
N." 86.562
.Cavour
581.613 - Trailmobile - alasse
modelo industrial.
-de atilidada.
f.) Mas Reunidas E.riaato
N." 136.647 - Or iginal "Confi g ura aão modelo
N. 110.648 - Maria Viaentina
N."
96.824
Francisco
Bailease
em cadeira de balanço para criança - - Modelo ale utilidade.
Anysia Weissolvlatainhão - moslalo de Tr;veliato S. A.
requerente - ladúrtrai e OcUrcio
• N." 381.814 - Trailmobile - nem
ISI.° 103.-539 - "Frainaasc - Noitar - utilidade.
Clavel Ltda.
N." 140.904 --Edipa F.:dito:a-e
e." 8 - Oficinas 'Reunidas Een .sto
modelo de utilidade.
moddo Trivellato S. A.
N.° 139.569 - 'New° Modelo de capaN." 101..001 - Organização Libam lana X1 ale AgOato
industrial.
N." 384.018 - 5 á 2 - cl.ase
lhador de líquidos c .de cêza - reque- Lida. - privilégio .de invenção.
N." 140.914 - Tan Lcalav
rso- - bruno Ca t:gliaani.
rente - Kiesar Muesa Haggr,
N. 104.092 - Omnar Alves Santana
•
delo industrial.
.cla:se 16
N.." 385.-423 N." 141.033 - Nóvo R original - modelo de utilidade.
N. '.08.021 - Charles Arnold BarN. 141.186 - Panagiotis .Nicola - Imperazicabiliaadora Retragua Lzda.
derenho oraáraental para tecidos - fe- chall
,privilégio cie invenção.
Chálk )-ias - privilégio de invenção.
N." 385.421 -- Impediu - classe 1
querente - S. A. .Industrias Reunidas
N.° 109.273 - Benno Benjamin N." 141.263 - Talma Campos .Gui- - Impermeabilisadora Retragua Ltda.
F. Matarazzo:
modelo .de utilidade.
marães e Walter Aquino - M. IndusN. 385.426 - Timper - classe 16
N." 133.452 - Nova tanfiguração N.° 110.7.18 - E. I. riu Pont de trial.
imperineabilidielora Retragua Ltda.
em solado antiaderrapante de aandalia Nemours And Company - .privilégio ele
N. 141.297 - Julio Delacoate - N." 385.490 - ;orna - classe 46 de crianças e outros calçados - requeModelo .de utilidade.
•
I Rothe Schafer O Cia.
rente - Ancora Cia. de Indústria .e
N. 141.319 - Malhas Tecsaortea
N.
111.704
Adolfo
Perez
lixaria;
N." 385.631 -, Mentolina Andrade
Comércio.
S. A. - M. Indiv
Sadaba - privilégio de invenção.
c-"se 3 - j 'N'é Augusto Teli'ira
Bane.
N."
141.325
Takeo
Hada
e
N." 112,139 - Marceli Englander EXIGiNCIAS
dito Luizari - Arquivem-se as pro- 'de Andriwie•
modelo de utilidade.
N. 386.088 - Magio Lin,p N." 113.631 - Manoel José Baptista
N.° 102.056 - Júlio Barro/ - :Cumclasse -16 - Pasqualc Piccirillo.
modelo
:de
utilidade.
pra a exigência.
N." 386.159 -- .1brapain - clkase
N. ..13.696 - Joaquim Ribeiro BasIbrapon Indústria Brasileira--e Peças
Oivisão de Marcas
N.° 114:031 -•N. V. PlailipaGloci- tos - privilégio de invenção.
Para Mcaores Ltda.
lampenfabrieken - Cumpra ,a exigenala.
N.° 123.810 - Societe Applicazioni
N." 386.785 - Nyloa - clas.se 18 EXPEDIENTE DD DIRETOR
N." 118.822 - General Electric Com- Gomam .Antivibranti Saga S.P.A. 'José dos Santos da Silva Eira.
pany - Cumpra a exagência.
privilé.gio de invenção.
Rio, 2 'de janeiro de 1%4
N." 386.983 - Herobril - classe 46
N. 118.853 . - Diamantino dos -SaraN.'" 114.845 - A111 Jorge Sinlà9 - Herman Josias S. A. Indústria •
Notificação:
tos - Cumpra a exigência.
Kfouri - modelo ale utilidade.
Comércio.
N.° 119.684 - Centro Magueti ParN.° 115.206 - Donato .D'Aplolito Uma vez decorrido o prazo de racurao
378.346 - O Rei o Vosso Pão
rnanentiS.P4A. --Cumpra a exigancia. modelo de utilidade.
,previsto pelo art. 14 da Lei a" 4.048. - N.°
clave 41 - Alberto de Paiva. .
N.° 120.272 - Siemens & Halake
N.° 131.703 - Tricof Modas Ltda. de 29-12-61 e mais dez dias
- pana
378.776 - Banam *Ba
elarr
Aktiengsellschaft - Cumpra a exigência - =acido de utilidade.
juntadas de recursos, e do n.°N."
11 - Angelo João José Nonotti
N.° 120.363 - The National Caah
N.° 135.857 - mapa Ltda. - eventuais
mormo
não
se
tendo
valido
nenhum
Sem exclusividade da letra aB».
Registar Company - Cumpra a eira. Induatria e Comércio - privilégio de interessado, ficare notificados os
requeg
emia.
invenção.
rentes abaixo mencionados a comparecer N. 379.489 - Guacyara classa
N." 120.431 - Synesio Cupim Bara
ème Dana/unhamo a fim, de efetuarem n:" 43 - Guatyata Moderna ChurrasN."
135.859
Hénio
Albuquerque
bosa - Cumpra a exigência.
Pessoa - privilégio de invenção.
o pagamento da taxa 4.inal concernentes cada Ltda.
Cumpra a exigência.
N.° 379.825 - Rubrasil - classe 39
N." 135.858 - mapa Ltda. Indústria .a expedição doa nespeceivos certificados
N.° 120.478 - Augusto Lipparioi - e Comercio
dentro do prazo de ~menta dias - na - Rubraail Iudústria 4e Arte-fatos
- privilégio de invenção.
N.° 120.520 - Bactoo. ~soa N.° 135.867
- Alombo da Silva Lopes forma do parfégrafo mico do ,art. 134 Borracha Ltda.
And Company - Cumpra a antigêneia. - inelraelo de utilidade:• do Código da Propriedade Industrial.
N.° 380.631 -*Pari Lar - classe k.
N." 120.575 - &emana - Baitaca
N. 136.381 - Maurilio de Menezes
- Alumínio Pan Lar Ltda. - Subskertwerke Aktiengsellscla,ak - Cumpro - privilégio
de invenção.
MARCAS DEFERIDA8
tituindo-se, a expressão aModas por
a exigência.
N.° 136.398 - Izahi Gerson-- moeMolasa.
N.° 285.762 - Autorama - clasae .8
N.° 120.742 - N. V. PhilipiCiloid- delo de utilidade.
laaapenfabroilmo -Cumpra a exigenaia.
N." 385,097 - Barbais' - classe 44
N.° 136.483 - Solou Silveira Somo
Autorama S. A., Comercial e RaN." 120.829 - N. V. PlailipsUari- t. proalegio iàe invençao.
acatadora .
- Balda Industrial S. A.
lampenfabrieken - Cumpra a ~mia.
N.° 387.525 - Cimeal - clas;e
N.° 321.067 - Vara Cruz - :clama
N.° 136.520 - Raphael Comes de
N.° 121.964 - Telefuniten
na° 41 - Indústria ele Conservas Vero - Cimeal Comerciai e Importadora
Paula
.
-.pkvilegio
de
invenção.
- Cumpra a tangi:meia.
Atito Peças Lida N. 137.992
Adalberto de Vargas Cruz Ltda. •
N.° 122.042 - johaunes losel Martin Zeiilmarm - privilégio de invenção.
N.° 387.972 - Dimap - classe jØ
N.° 347.145- Triaolce -desse 41
- piaaap Comércio e Importação Lt*
• Walter Jareef 'Mara:ia - Cumpram a N.° 1.37.995 - Jader"Carneiro de
Crommelo Figueiredo Resende..
maigençia. Fontoura - ffitivilégio de invensão.
>348.529 - Parsoleo - clame 47 - Com exclusão de *carteiras para
(.0 138.612 - Alfonso . Mongor
N.° 122.046 - Mutilar Weit.Contoot
• . Nacional 4e seileos Minerais. minhotas».
Galgony - privilégio ,cle lavengào.
Lesmes, Inc. - Cumpra a m19411618.
350.441 - Consioaal clama 36 N." 388.615 - Traub/olaia - ulasie
N. 138.726 - Estabap Ronal
N.° 122.062 - fitabkasagants A.
Si Ga. Ideia.
- Feigenson S. A. Indústria e Comera
Oneeneuve e Mortaieter Meti Rena i uet Pa o Hajnal - privilégio de invengtio.
.° 139.374 - Mélplitaghica. Dabe °6--lubsa.aiCéa. Ltda. ch48‘1 N.° 366.751 - Uca - classe 11
- Cumpram a exig#nala.
10 de utilidade.
N.° 122.03 - 2.8gar Igariao Liskkiers, L
330.40
7047shon
oUrme 36 Companhia United Shoe Machinery.
- Cumpra a agigtoçia.
•° 139.
- Angelo baeta. lAda.
N.° 12-2.206 - V..nail Lago e A. 4. priaralégio
do.
- Nata de çolonie - 24.. 391.385 - Fmgesa - classe $
National IndustriCorapieart
11,9.366 - Angelo Revia a maiZ. A.. laddetrie 2 - C-09eaal ~abaixa Sapesializadoe
•
.
*
Onda:
o de 4a
5. A. - C.om exclua° de fitas itoN.• 1,2.7.17f1 - Simismara 34aregmaa.
139./16 - .
°asma 8 Co.
/antes.
Ugip
-a Cunspre a.exigência
N. 392.015
Therrno-Flo - classe
° 139.77
Anteao Gongaivm
N:4 02 S8
1).10kPal~
1- 'rhe Goodyear Tire .6 Rubber
e.
hen a-!emP
- )41-1-A ciam 3 - &'2$0240N.4
.,• ,141 .1J - Angelo Nvoiolt.
te / 411 '
langui Company.
Pe1Y$914t Otakrfaa969 ._
.foa a 400110m.
i--&42a
grosal de Prémio' 14..* 392.30:1
Carina - clame *
Pg - - bardos 8 Góes Lide. - Com-amaliida
4.9rey,,x4.te9fogle- 3i.° 139.78Q - .Angalo Yiewboil
privilégio
de
invangão.
whay
~el.
!kg da oleed00
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N. 417.801 - Peter's - Empreza

INSIGNIA COMERCIAL DEFERIDA' INSIGNIA: COMERCIAL INDEFE- N. 431.031 - Nifer - Mar NaRIDA
cional e Importadora de Ferramentas Ilistribuidora de Café Circulante Pia
N.° 115.506 - Kamel - classes 1
ter's Coice Ltda. - cl, 41.
Ltda. - cl. 11.
N,
309.722
ECEC
Classe:
16
-2-3-4-8-10-14-15
. N. 431.155 - Herval - Marcena- N. 424.663 - Morgadinhoa
Ano
33
ECEC
Emp.
de
Construções
- 39 - 18 - Mara Kassab S. A.
todo Joaquim Representações Ltda. -•
ria Herval Ltda. - cl. 40.
Engenharia e Comercio S.A.
Indústria e Comércio: Art. 114.
N . 431.232 - Craviahos - Tipo- cl. 26.
N.° 327.211 - Coimbra - classe 33 TITULO DE ESTABELECIMENTO grafia Cravinhos Ltda. - ci. 38.
N. 427.390 - Dabo
Industriado
-- Construtora Imobiliária Brasileira
N. 431.692 - Chu
Mococa Fa- Artefatos d. Couro Dago Ltda.
INDEFERIDO
Ltda. Coimbra - Art. 114.
bril S.A. - cl. 24.
c.;. 3.
N. 325.647 - Representações Ross14,
N. 428.439 - Areião - Mineração
1
- Classe: 48 - Romeu Rosai.
FRASE DE PROPAGANDA
Areião Ltda. - ci. 4.
N. 344.079 - Creações lanes -,
DEFERIDA
N.. 428.530 - Saia Judas Tadeu
classe: 36 - Durval J.S. Nunes PiCarlos Gomes Corara de Aragão
N." 389.055 - TM-Sóbria-Tom - lho
ci. 48.
classe 36 - Modas a Exportaçéo Chispar S. A. - Art. 121.
N. 428.532 - • Sekigen - Fokocki
EXIGÊNCIAS
•
- cl. 3.
N. 212.222 - Rodrigues 6 Rabelio.
NOME COMERCIAL DEFERIDO
N. '428.538 - Samaritana AI*
Cumpra a exigência.
ves de Almeida - Cl. 46.
N.° 388.770 - Indústria e Comércio
N. 428.542 - Fomento - Fomentai
Máquinas Sul Americanas Ltda. IndúsDIVERSOS
Comercial
Importadora e Exportadora
•
tria e Comércio Máquinas Sul AmeriLtda. - Cl. 1.
N. 378.700 - Usina Itaiquara de
canas Ltda.
N. 429.391 - ETNEA - Indastrig
Açucar e Alcool S.A. - Aguarde-se.,
se 40.
TITULO DE ESTABELECIMENTO
'N. 429.536 - Pandora
S.A..
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE PESDEFERIDO
Correa da Silva Industria e Comercia
QUISAS
N.° 392.102 - Carina Sport - cl. 36.
classes 23 - 36 - 37-- 48 - Dentai
Dia 2 de Janeiro de 1964
N. 429.663 - Geneve - Guelra
6 Góes Ltda. -,Art. 117 n.° 1.
Abat loura Artes
rtes para Pieseigea
Notificação:
Ltda. - cl. 8.
MARCAS INDEFERIDAS
Uma vez decorirdo o prazo de
N. '429.665 - Santa Leonilda
recurso previsto pelo artigo 14 da
N.° 223.082 Old England Empresa' de Cinemas Santa Lecaulda
n.° 4.048 de 29-12-61 e ruís
classe 36 - Artigos para Cavalheiros
Ltda,
Cl. 8.
DEZ DIAS - para eventuais junOld England Ltda.
N. 429.856 - R:acham - Arteiar
tadas de recursos, e do mesmo não
tes de Metais Kadima Ltda. - elas.
N.° 305.675 - Centauro
ciasse 8
se tendo valido nenhum interessase 5.
•
- ótica Centauro Ltda.
do, ficam notikado os requerenBucal
N. 429.869 - Bosalite
tes abaixo mencionados a ..7ompaN. 331.940 -- Imfla - classe 40 Oiticica S7A. - CI. 4.
Indústria de Moveis Imfla Ltda.
vacar a êste Departamento a fim,
N. 429.870 -- Bosaiex - Brasil
de efetuarem o pagamento da taxa
Oiticica S.A. - cl. 4.
N. 334.229 - Nansa - classe 1 final concernentes a expedição dos
N. 429.871 - Boaajain -- Brasil
Marchou Products jamited.
respectivos certificados dentro do
. - Cl. 4.
Oiticica S.À.
N.° 347.217 - Eaiblainátala prazo de SESSENTA DIAS - na
N. 429.872 - Bosafast - Brami 01.
classe 7 - Olmoi S. A. Import e
forma do parágrafo único do artigo
ticica S.A. - cl. 4.
Comércio.
134 do Código da Propriedade InN. 429.884 - Coryse - Soc. Mau414
dustrial.
dee Blanchet Parkums de Luxe - ciasN.° 353.414 - M-S-A - classe 8 se 48.
•
Mine Safety Appliances Company.
N. 129.927 - Velvalissue
MARCAS DEFERIDAS
terlake
Tissue
Mins Co. Limlted
N.° 362.202 - Calçar Bem - 0108.3. N. 400.493 - Super Plasubar 1.600,
cl. 38.
n." 36-- Pedro Gomes Soare..
- Industrias Brasileiras de Artigos Re-'
Ano;
N. 429.952 - Lourandl
N.° 378.853 - Albion K. L. - fratarios S.A. Ibar - Cl. 16.
Dias de Manos - C1, 48.
classe 43 - Mercantil Cora Orlai N. 413.124 - Pierre Saby ConsN. 430.142 - Unia, Frigorífico
truções Metalicas Pierre Saby S.A.
Amylum Ltda.
Santo Antonio S.A. - Cl. 9.
- Cl. 6.
N. 379.488 - Guacyara - clame 42 N. 416.846 - Precitécnica - PreN. 30.144 - União Frigorífico Santo
- Guacyara 'Moderna Churrascaria citécnica Comercial e Importadora LiAntonio S.A. - cl. 20.
Ltda.
N. 430.146 - União Frigorifico
mitada - ci. 11.
N. 388.028 - Electrindustira - N. 418.949 •- .Moskyty Moskyto
Santo Antonio S.A. - cl. 25.
alasse: 8 - Electrinclustria Ltda. •
N. 430.148 - União Frigorifico
S.A. Peças Acessorios e EquipamenN. 388.997 - Pegai - classz. : 10 tos para Maquinas e Veículos AutoSanto Antonio 'S . A. - cl. 29.
- Herman josias S.A. ladustria e Co- motrizes - Cl. 5.
N. 430.149 - União Frigorifico
mércio.
Santo Antonio S.A. - Cl. 39.
N. 430.151 - União ?rigor fico
N. 389.246 - SIACL (S) - chia- N. 419.716 - O C - Oliveira Case: 21 - Sical Sociedade Importadora tro 6 Cia. Ltda. - Cl, 8.
Santo Anton:o S.A. - cl. 45.
Comercial de Automoveis Ltda.
N. 430.152 - União Frigorifico
N. 419.717 - O C -Oliveira CasN .391.345 - Jáguá - classe: 36 tro 6 Cia. Ltda. - a. 6.
Santo Antonio S.A. - el. 49.
- S.A. de Tecidos Votex.
N. 430.171 - Canto Frigorifico
N. 420.662 - Hebecaine - I aboN. 392.027 - Estin - amue: 3 ratorio Farmacêutico Floma Ltda.
Santo Antonio S.A. - cl. 19.
- Laboratorlo Paulista de
Biologia' cl. 3.
N. 430.172 - Domo Frigotifico
S.A.
'Santo Antoao S.A. - cl. 20.
N.
421.025
Curaulus
Aquece;
N. 392.059 - Satelite
Cia:
N. 430.178 - Dardo Frigorífico
Cumulus Ltda. - Cl. 6.
36 - Duarte Fleck 8 Cia. Ltda.
Santo Antonio S.A. - ci. 24.
j dores
re
o
.
.
N. 430.819 - Reco-Reco - Cias- N. 424. 463- Goodfir N. 430.179 - Demo Frigorifico San.
12.
gue Ltda. Monteverde - Cl. 6.
se: 49 - Umaji Hirota. .
to
Antonio S.A. - cl. 25.
N. 431.599 - Rio das Pedras - N. 428.247 - Paranamoveis N. 433.282 - Vogue - Casa Vo- N. 430.180 - Damo Frigorífico
raumnoveis
Ltda.
Cl.
40.
Classe: 50 - Transportadora Rio das
gue Ltda. - cl. 27.
1Santo Antonio S.A. - ci. 26.
•Cci.- N. 430.181 - Damo FrigorificO
Pedras Ltda.
O Traba- N. 433.453 - Gonsalack
N. 428.258 - O Tib
Santo Antonio S.A. - cl. 27.
Ihismo Independente Brasileiro '- Ila-' doroil Tintas S.A. - cl. 16.
FRASE DE PROPAGANDA INDE cir Pereira Lima - Cl. 32.
1 N. 433.786 - Gazeta da Lavoura N. 430.183 - Damo Frigorifico
FERIDA
N. 428.271 - Pingo de Fogo - - Jose Gomes de Barros - cl. 32. Santo Antonio S.A. - cl. 29.
Damo Prigo.ifico
N .430.184
N. 432.174 -.Fabricando o Melhor Walker Machado Myussen - Cl. 41.! N. 433.808 - Sorover. - Instituto Santo
Antonio S.A. - cl. 30.
- classe: 4 -.5 - 6 ' - .? - 11 - N. 429.532 - Santa Carolina -, Pinheiros Produtos Terapeuticos
N. 430.185
cl. 3.
Damo • Frigorifico
12 - 17 --- 28. 20 -21 - Side- Cia. de Administração Comércio e In- .1-N,
433.853 - Luminold - Condo- Santo Antonio S.A. - cl. 31.
clustria Santa Carolina -- ci. 50.
rurgicii J.L. AliPerti S.A.
DantoFrigorifieb
Frigorifieb
N. 430.028 - Soter - Soter Ltda. roil Tintas S.A. - .cl. 1. (com ex- N. 430.187 - Danto
clusão de massa para pousar).
I
Antonio
Santo
Santo
Antonio
exclusão
de
linotipo1.
S.A.
ci.
34.
(com
cl.
6
SINAL DE PROPAGANDA 1NDEMadeiGiaconret
N.
430.190
Demo Frigorifica!,
N. 430.305 - Ganhador r Ander-: N. 433.908
FERIDO
sai' Clayton 6 Cia. Ltda. - cl. 41. reira Giacomet S.A. incl. e 'Com. - Santo Antonio S.A. - cl. 37.
N. 430.191 - Demo Frigorifica
cl. 4.
N. 430.316 - Fullton - G N. 417.219 - gnkrada
- ai. 38.
50 miofarma Ltda. -- cl. 41. •j N. 433.916 - Variant - Industrias Santo Anbanio
- aasses: 6 - 8 •-• 13 - 32
N. 430.197
430.197----Demo
N.
DemoFrigorificai
Frigorificai
- Labor Publicidade e Serviop de Im- N. 430.318 - Melalf S.A. Indua-IBrasileiras de Laoia Fritt Johlansel
Santo Aatonia
Santo
AatoniaS.A.
S.A. -el.
- el. 44.
irias Reunidas F Matarazzo - cl. 41.1- el. 17.
prensa Lida
. •
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N. 431.706 Veneza flrasiiek -. Comercia/ S.A. - Cl. 33 (artiga 117 14. 465.130 - Manoel de &ma.
11.4 11.
Campeie - Agnardeae.
Raitro Veneza Brasileira Ltda. -.
N. .132.538 - & loisa beiternacional
•
N. 432.753 - Coociarod Morai
N. 430.2/0 - Dam* Frigoralico • 32.
.
Aguarde-se
N. 432.1)29 - Samir - Sanar En- de Reportagens - Altair Rodrigues S. A .
Santo Amtotio S.A. - al. 47..
-14. 431.87â - .Papdaria ~doa
N. 430.= - Danas Frigorifico genharia e • Comercial Ltda. - al. 16. Carreira - cl. 33 .art. 117 a, 1#,
cL 19.
t1. 432.032 - Diferga - Eudicien N. 432.702 - Baimeuropa Patentes Ribeiro -S.A. - .Aguarde.ere.
Santo Antonio S.A~ara - &Maio Leite do galeiM. 432.903. - Toalbeinas Semi $;44
14. 430.203 - auno .1!/eigerifico Pazlâu - Cl. 3.
--- Ci 50.
14. 432.115 - Alta - !omina° de mento el. 33 arra. 117 a. 1).
- Agarande-a€.
Lato Antonio
133.924 - Lauriada joaé
•
N. 433.173 - Cala José Silva ConN. 430.446 - OPW - OPW Oliveira - cl. 23.
Camara Jr. - cl. 33 (art. 117 -a. 1). facadas S.A. - .Aquarda-ae.
N. 432.202 - Granja Londres
Corp. - ci. 9..
N. 433.977 -- %capeei Espasma°
N. 433.333 - Imas Indústria 'rex, N. 430.520 - N F 7 - instauro Granja Londres Latia. - el. 2 - 19
Amociada - Bciaarclo Thozné ci. til Eapecializada S.A. - Aguarde-ai.
9Terapéinico 'Saí' Ltda. .3.
- 41 - 45 - •(titulo).
N. 433.353 - Inskistraim de CINICOn
Stao- N. 432.3112
R - Rebo l os Era-i 50 (art. 117 1: 1).
14. 430.4517 - Trocomatic
N. 427.363 - Vimarkal Cunstrato- kaa Goela S.A - Aeowdeme.
• S.A. - Cl. 46. .
dam' Flectrica S.A. - ci. il.
N. 430.649 - Eaceisior laias Exa N.. 432) .558 a- Pamperadade - SC1 ra -e Pavamentadora - Vimarkal 14. 433.367.- Fastificio Assioniai
Consti .utora e P_avimentadora Ltda. - S.A. - Aguirdese.
eelsior Ltda. - cl. 13.
Etro-cL 42..
id.
33 (set. 117 a. 13.
rit. 433.501 a- 433.502 - Cada
14.
433.046
Dedini
M
Dediai
SA. 130 672 •a- Maier1j- Manoel Ildertalurii,ca - Ci. 50..
N. 429.145 -Ccolceaieio Biadaata Palma io Cia. - •Aquardo-ar.
Kherlakiaa S.A. Industrie a Comtrrio 14- 433.131 - Trigal ladroaria ' Me- Lucky Dr. Marc Stuhlberger N. 433.508
AteresU //siava --a
36.
rik Calçados•
Agurade-se.
50 . cl. 33 (art. 917 a é).
•talurgica Tergal
N. 130.679 - Malan% N. 433.515 Bralour é Co
N. 429.510 - Armazena Gemas
N. 433.587 - Terael - Travel
Merlakian S.A. lídima-ia e Galgado, alustria
Santo Cristo -- Araiamens Gerais San- Limitar/ - Agindo-se.
•
Corneraio
de
Auto
Peais
Ltda.
de "Caladoça - d. 36.
to Crista Lida - cl. 33 (art. 117, N. -433.590 - Corafecotes /*Moera
cl. 21.
N.. 430.946 - Sport Cia. de Caa N.
.1La .Bourgeoter Lida. - .Aguarde-se.
e. 1.
433.788Nubem
Recodati
saaros Souza Cruz S.A. - cl. 44. Ladaosatorio Farmacológico 5 PA N. 430.140 - Casa Gowal
-433.645
illtiax Corretores de
A,
N. 430.919
O IC 17 - Esvaiam ci. 3.
Sequeira ( Cia. Ltda. - 'clames 23 Seguros S.A. - Aguanclear.
•
Carceller Julian - cI. 19.
14. 433.768 -- Indústrias Quianioat
- 36- 37 (art.. 1'2 a. I).
piN. 431.919 - Peruano Tacelagein , bl. 433.392 - Calsordia - LabutaN. 432.986 - Palreara das Limaras e -Sabdes Sagres Ltd.. - Acoludearte.
brio Farmaceratico Natas Latia. - - J 3 Pimenta 6 eia .Licia. •- das-1 N. '433.261 - -Orval Importadora
likendiadaa S.A. - cl. • 36.
Patrono Taceialaand cf. 3.
N. 431.920
ama 14 - -15 - A.mit. 117 -a. I). • Ltda. - Aomadeaar.
aL4. 433..912 - Orpade ()Jamie
4Parahathe S.A. - cl. 22.
N. 132.989 - Magazin _das oLeças
N. • 133;930 - Pato de Se:aio
Tereis"emano
:bradara
de
Acta
PeN.. 131.921 Organização Distr.
- J. E. Pimenta 6 Cia. Ltda. --- Apa Ltda. - Aguardeare.
gem Parithyba S.A. - J. 4.
ças Uda,. - 4. 21.
cl. 14, 15 (art. 117 a. 1).
N. 431. 1923 - Peruaria Tecelavean• N. 133.913 -- Sideram -- Saierass
N. 432.997 - Cidade das louças TRANSFERÊNCIA DE NOME DO
S.A. Comercio -e Industria de Proda- - J 13
Pararibalm S.A. -.cl. 37.
TITULAR DE MARCA
Pimenta fa CM. Lida. - "clas-!.
N. 408.301 a-- Lana Piela -- Lima tos Siderurgicos
Cl. 5.
sea 14 - 15 (ait. 117 a. I).
Inana Faiariam de Esiaelbas Lida . - N. 4433 915 - Parta. - Meado/mi
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N. 432.998 - Caxias das Louças
S.A. Comercio e Ioxitiatria -d. 11. el. -28.
/3 Pimenta IS Lia. Ltda. - ciasN. 448.913 - Pirem* - Vaapiio
Dia 2 de janeiro de 1964
ses 14 - 15 (aa. 117 a. 1).
EXPRESSA° DE PROPAGANDA
Piselli - cl. 50.
N. 133.014 --- Casa -das trancar
Jacques Jeao Mane Moraisalh.
~RIDO
N. 419.320 - Rival Lawaradeire
damas 36 - 37 (araNêLson CUT
•
Michel /Caries anistiara Mouarialli.
Rivoli Ltda. - cl. 50...
ao 117 n. 1.
Sabiam Clande Maranenite Moassa,li
• N. 419.340 - C.ariaavari - c. Fe- N. 433.022 - Vodka Orloff o PriAleiro Nome em Vadka - Daitilaria N. 433,016 - Erlifacio Valéria - e ~a MoasaLt. aascida - Malefaaraca de Capiveri - ri. 50.
N. 419.397 - Tino Fidentino Gar- Medellin S.A. - d. 42 (art. 101). Ezergitel Rauset e Aalcdpbo Frichman rie, Louise Pauline Humber Biguet - cl. 33 (art. 117 n.
transfecia para beu nome da saaaca
cia Diez - ci. 28.
13nophytne -- número: 115.295 -INSIGNIA DEFERIDA
N. 420.391 - Waaguard japiter
EXIGSNCIAS
Anote -se a tranárrencia.
Dental Industria e Comercio 5.A. - N. 431.008 - Entrega Ia -- TV
el. 10.
1nd de õrieOs Vegetais Tapa Lalla
Radlocentro S.A. - Cl. 8 - 33 E~NCIA.5 •
N. 422.096 - Plano Long Play - 50 tart. 111).
(opoente do ~o 465.146) SadataCassio Muniz S.A. Importação a Co- N. 408.253 - Neumar - Pedro ça exigência.
Maivao Irrnau.s Ltda. - tracem14. 433.043 -- .Uu laão &asilei/a Dis- réne.a para seri nome -da marca miarrro
mercio - cl. 50.
Custodio dos aSatos Patrão - dama tribuidora
de Tecaios SÃ. - Sarai- • 177.8aU - mantenho a exigência
N. 125.095 - Cadmia Colgate P.a'. 33 (art. 117 n, 9 I).
um! ve Co. -ci. 48.
Van Deu Bergns - Export Limited
N. 412.560 - Emilio Manzano - faça exigência.
N. 426.251 - Assistec - Asaiatec Despachanie Policial Administeação
N. 418.971 - Metaittrgica Rabi --na, transfrrancia da marca 2015.292
Assistência Técnica Televisão i3rasil Predial - Eludi° Manzano - ei. 33 Ltda. - Satisfaça tgigéncia.
Cutnpra a exigert..:ia.
N. 433.902 - 1nIftal Aço São José
-ci. S.
(.ant. 114).
S.A: - Satisfa;a tx.:Oncia.
DiVERSOS
•
1'4. 427.631 - Geongaa- - GerarN. 433.024 - Catrobrasil S.A. rgan Industria de Auto Peças Ltda. - FNASE DE PROPAGANDA DEFE- Satisfaça
José
Augusto
Amaines - na pedido
exigancia
RIDA
cl. 6.
,de restauraaaar da patente 35.17e: pra.
N.
430.128
Borro
Godoy
Ltda.
!
N. 428.749 - Solteirinha
Wen- N. 427.789 vilegegio de invenção - ..013tOd0 a
Século de Tra- - Satisfaça exigência.
ceslau Pereira dos Reis - cl. 42.
dição a Serviço da População - SalN. 465.082 - Perfumaria Kataitz relstaunniie de acórzeic. Goda artiv 206
N. 427.777 - Gertimex Geria- valor Pastème oJias e Relogios S.A. Ltda. - Satisfaça
• Caidi
inex S.A. Comercio e Industria Oswaldo Nouticira Faria - no :ardial. '8 - 13 (art. 121),
N. 465.096 - Itglústria e Gainer:io
ai. ti.
•
de Bebidas Avestar.s Ltda. - Saaafa- do de nestauração tia patente de númeN. 430.027 - Peg Pule - Bento
ro: 35.227: prii1e6io de ittvençao ESTABELECIMENTO ga a exigência.
}ase 'Lebre Junior e Edison albina° Go- TITULO De
Concedo a restauração de actedo com
DEFERIDOS
N.
465.105
Mato
Nanar
Manar
mas Ribeiro -L
o artigo 206 do Cálago.
Satisfaça
exigência.
• 14. 430.333 -- Linhar - Cia. Tem- pz. 419.345 - Conlidelextj- •ouint41 - N. 465.119 - A Izidro Gonçalves
Cello Pedreira Cavalcanti e Ary Nae Revisora - Jose Augusto 4e *- VighOS
til Santa Elizabetla
cl. 23.
$ .A - Sals faÇa et/ g enej a • vio e Lily. -s l'ar n sot Esber.and - No
N. 130.756 - Tradegaueba - Tra- mal - al. 36 - 50 (art. 117 n4da fateree
14. 465.120 -- /4 V Pinhos loltrphor pedido de .aar
mero 1)-.
degaucha Ltda. - el.
número 3
áviiégio de invanção
- Satisfaça exigência.
4e
tdoratia
N.
429.908
Fabrica
'14. 430'666
R - Mcneil taN. 463.125 - Vereinigte °aterrei- - Concedo .a r....gauração dec -3t3
Popa/ - Jose Regula - cl. 40 (ar" daaehe
boratories lacorporation - cl. 3.
Ellen 1.3pd Stahlwarke Airtien- com o Migo 206 do Código.
N. 450.930 - Diebold - Diebold tigo 117 n.° 1).Yoshiro - Froaar - no pedalo 42
gamMsalsaft
Satiderça exigtncla.
3ncorporatad - el. 8.
14. 431:004 - Edifialo Cascata das
N. 465.133 - Hertz Udersnius - prorrogação da natente 2.838 - de.
N. 430.955 -iNn; /ppm- Amua - kr" Angusto Loureiro - Stepdaqa estagiada.
senho industrial - prorrogue-se de
4
117 4.9 1).
*.Pção e Comarca° de Veiados 5.A. - d. 33éast.
N. 465.139 - Metâia Mata4par0 acordo cola o artigo -42 do Código.
d. 21.
N . .706 - Armam, .4.1.aas
-- no Odido de
1àrasili
' 1 de dovssi4r V.aladaMr.
N. 430.956 - Salde° qo- Ja - atinjo Doiro 6 banam çã
a p atente 2 8.
. 9 1prprrogao
mo.
3zIgMcia.
siercio • Importei" takka - I. 30 41 (as. 117 a. I).
Matiza Matadouro deo industrial•-- Prorrogue-se da
N. 465.140
N. 450.962 I. 441.945 - Instituto Calimaid
Industrial de Gos .ernador Valadinas acbrdo caiu o ar.dgo 42 tio Cóci.o..,
rebitole
Piárd lisisí - O. 13
josephine Albanakis e &o pine Geo:.
- Satiafaça exigencia.
444: Y 4.` 1).
:1J pedido de rtstatu
N. 465.157 - Sac. Brasileira de ges AlbankS
4$6 - Raarrolax;sm •
J.
çiio de número: 3.227 moda() de ut.a.
Rellexologia - Satisfaça exigência.
eln7-D., ágio Base 14. 465.162 - Fál rica de Vasm....,:r.ls dade Concedei a restauraçáo de aebrda
o
Campo Grande Ltda. - Satisfarias exa com o art:go • 206 do Código.
Acessorioa para faeios S. A.
}a
panela .
gaçao da pa.ei.
- no pedido le p
DIVERSOS
agilidade •te ia. 3.258 modélo
tua .o a -,,at
isifl.tp ialittkora; N. 433.118 - 3 Coari 1f' Ga. - Prorrogue-Se, de ac
ogailas
Agearele-m.
12 da Caalaaria
•
•

I' N. 43$9.198 - Passo sPrigoitiao
Santo Antonio S.A. -

211 (,-,211
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N9 255.459 - loa Indústria de
Banco Nôvo Mundo S. A. - pede
Bezimaae - n9 225.921;
para ser anotada no sinal de propa- Camas Automáticas, Ltda. - marca
Deno-12 - n' 232.813;
ganda - figura de mapta, - termo; - Id.
Telma - n9 242.997;
N9 323.451 - Importadora Flora-.
Vacina Anti-gripal Labrapia
nú- 435.225, a alteração do nome da tituCOGICed0 a resta /ração de at eirdo com
lar. - Anote-se a alteração de .nome. quimiea Ltda. - mama - Florao artigo 206 do Código.
mero 215.621;
atutornove.s e lauto, ca tAntaturus galanteia,
Manoel dos Santas - no pedido de
Organoatox - ri9 215.989;
g. A. - transferência para seu N9 332.176 - GlibetomBarboaa
restauração da patente 3.777 - modeDermatricofitina - e 297.107;
nome da marca - Novomobil - Althurmiro Melem
betta
lo de utilidade - Coneedo a restam aFoscalan - n9 219.756;
ção de acerclo coai o artigo 206 do Cótérmo: 437.395. - Anote-çe a trans- Obvio Mutarelli e Oymecek Coutinit
Diocton - a° 256.435:
ferência.
digo.
- Marca - Amalia
taicoat Mamei. - 9 259.399;
Etabliasementa Neyr Pie - aopediWaraer Lambert Pharmacautical N9 344.041 - Contort Bpring Corp
Exoneran - n9 259.530;
do de reatauiação de patente 44 989
Company - transferência para seu - marca - Web Loc.,
Iodocortex - n9 261.290:
- privilégio • invanstio nome da marca - Rolaida - termo
Milivit - n9 262.535;
• ristauraçÃo de Jcôrrio com o arngo
438.813. - Anota-se s. tranaleráncia. °HAMADA FARA. PAGAMP.NTO
Guaiaril - a° 264.456;
206 do Código.
DA- TAXA FINAL
Moageiras Piattienam Ltda. Vacina B.K. - tica 267.629;
The Wellcorne Foundation Limited
transferênçia para seu nome
Derreatornycol - n9 268.020;
- no 'pedido de,reatauração da patente
marca - Gracioso - tênue 458.848. São convidado* OS requerentes
Toleran - rt° 269.945;
abaixo mencionados a compare
45.893 privilégio de 'invençao - Con- Anote-ae a transferência.
Codinase
n9
269.957;
cedo a restaitraçaa de ~rd° cora o
Moageira General Sampaio Ltda. rani a iate Departamento a. fim
Sucroferron
a° 270.033.
artigo 206 cio Código.
- trameferência para seu nome da efetuarem o pagamento da taxa
Panelmint - n9 278.705;
- no pedido de restauraçáo da pan9 260.185 - as mana: Franbrinho - Urino 461.230 nal dos mencionados processos
Symbial
Klanter
tpite 16.571 privilégio de inVenção patentes:
- Anotem-se as trans- - Anote-se a traneferencia.
Concedo a reCattraelio de acerai, cem transferencias.
N9 43.711 - Park. Devia & Co.
ferencias.
o artigo 206 do CMigo.
K9 44.14$ - Metalúrgioa UniverPrimatéria,
Importadora
e
Distribuilhe Sherwin Williams Co. sal
Ltda.
Laboratórios
Farmacêutico
Vicendora
Peres
Sociedade
Anônima
pede
pedido de restaura $0 da patente de
N9
96.885 - liolaa ao Sag do
te
Arnato
Uca/arma
5.
A.
mio
pe•timero 52.806: privilégio de invençao para ser anotada na marca: Prinietéria dido de alteração de nome no regis- Brasil ta A,
a.
175.871
as
alterações
do
so- Concedo a reatauração de acôrdo
me da titular. Anotem-se as alie- tro 168.838. - Cumpra a exigência.
fera o artigo 206 do Código.
DIVERSOS
Imperial asemieal Industritea
Aniericaaa de Machinaa Toreuato Di rações de nome.
mited
no
pedido
de
averbado
de
J. Anaximandro 8 Companhia LitniTella S.A. - no nedidg t¡e restaurana marca 237.007. - 14. V. Philips Gioeilampenfabrie.
da patente de a. .55.648 privilegio toda - tranaferencia para seu nome contrato
ken (no pedido de apostila na paCumpra
a
exigência.
invenção - Concedo a restaura tio do titulo: Guaraay, n9 181.570. tente ri• 62.497) . - Faça-se a apos.,
Anote-Ne
a
transkrincia.
United
actardo com o artigo 206 do GaAgriea Company (Tira
F. N. I. Fábrica Nacional de
ber) Ltd. - na transferência do Montecatini Societa Generale Per
Gaspar Marconel - no pe- pie:Bentos, Sociedade Anônima - pede registro 239.980. - Cumpra a exi- L'Indústria Minerária e Chimica (no
dido d 'restauração da patente de na- para ser anotada na marca 0.C., nú- gência.
pedido de apostila na patente núwro 57.248 priailégia de invençao - mero 231.361. a alteração de nonas
Café Ituporafiga Ltda. 63.127). - Faça-.e a apostila.
Anotem-se a transferencia o térmo 417.313. - mero
Concedo a r,staurrçao de acórdo içam • a transferencia.
Trico Products Corp (no pedido
alteração
de
nome
e
a
transferéncia.
o artigo 206 do Código.
Cumpra a exigência.
d eapostila na patenté privilégio de
Schweizerische Aluminium A.G. Clark Equipment Company -'ernando Gonçalves da Cunha - invenção n° 64.307). - Faça-se e.
pedido de restauração patente 58.482: (Altiminium Suisse S. A.) - Allumi- na transferência do Urino 44s1.3.ss. apostila.
privilégio de inver.çfio - Concedo a aio Svizzero S. A.) - (Swiss Alu- - Cumpra a exigência.
Raymond DCIlia André Durand
restauração de s:arcia com o artiqo minium Ltd) - pede para ser anota(no pedido de apostila na patente
Diverso.:
206 do Código. •
da nas marcas: Unidal número ...
privilégio de invenção ir 64.682).
Unilever N. V.: - no pedido cie 235.162; Aluman\ - numero 239.182;
Pilkington Brothers Limited - na - Faça-se a apostila.
restauraçtio da pa'ente 58.029: privi- Anticorodai - numero 239.183; Al- exploração de contrato que celebrou
Montecatini Societa Generale Per
légio de Invenção: Concedo a restaura- drey - numero 239.181; Peraluman com Triplex do Brasil Ltda. -- Nada Landústria
minerária e Chimica
çâo de accirde com o artigo 206 rio - número 240.114 - as alterações há que deferir quanto ao pedido, em (no pedido de apostila nas patentes
Código.
do nome da titular. - Anotem-se as face dos esclarecimentos.
privilégio invenção na. 64.784 lialtrich -- S.A.: Indústria e Co alterações de nome.
Anotem-se as apostilas.
64.919) .
mércio - ,na aedich. de alteração de
EXPEDIENTE
DO
SERVIÇO
DE
Indústrias Gessy Levet- S. A. Carrier Corp (no pedido de aposnome da marca 67.629 - Torno sem pede para ser anotada na marca Gessy
FtEcr,pçÃo INFORMAÇÃO E tila
na patente privilégio invenção
efeito o despaebo de arquive-se para - número: 278.164 - a alteração de
EXPEDIÇÃO
n* 64.920) . - Faça-se a apostila.
Sus de manter a exigencia de Seoto. nome e a trauferencia. - Anotem-3e
Giorgio Marchioll e Giuseppe Gre.
Industrie de Bebidas Milani Ltda. -- a alteração de nome e a transferencia.
Dia 2 de janeiro de 1964
migni (no pedido de apostila' na pa.
- processo 8.907 de 1960 - torno
Assumpçao Sociedade Anônima tente privilégio invenção n 9 64.933).
afora efeito o espadar) de fls. dando-se
Notificação:
e Agrícola - pede para
- Faça-se a apostila.
em seguida afastamento. ao processo, Mercantil
anotada na frase de propaganda:
Uma vez decorrido o prazo de renoa termos do parecer da Seção de ser
Rádios de Tildas as Marcas - Ao curso previsto pelo artigo 14 da Lei AitQUIVAMENTO DE PROCESSOS
is ransferi . ncia Licença, devendo volDE PATENTES
tar a Seção Legal :c:po apeie a ;rabi:- Alcance de Tidas as &Sisas - núme- nf 4.048 de 29-12-61 e mais dez clias
ro: 278.5.82 - a alteração do nome - para eventuais juntadas de reesçao.
(Ficam os processos abaixo menEmpresa de Comércio e Minera,ão de titular. - Anote-se a aheração cie cursos, do mesmo não se tendo va_
lido nenhum interessado, ficam noti- cionados arquivados).
Tropical Ltda. -- No pedido de trama- some.
Ormunoterapia - Richter do Brasil ficados os requerentes abaixo menN9 83.181 - Harmut Herbert
feréncia da ma- n. 156.528: - Tando em vista o parecer da Seeno`cle Sociedade Anônima - pede para ser °tonados a comparecer a êste Depar- Hem.
transferéncia e 'ken-a, torno sem eist- anotada na marca: Ferrhepar - nú- tamento a fina de efetuarem o pa- N° 87.415 - Josias de Andrade
to o despacho de Lis. argaive-se, paka mero: 286.036 - a alteração do nome gamento da taxa final concernentes Pereira.
o fim de ; mandar anatar a transferinds da titular. -- Anote-se a alteração de a expedição doe respectivos certifi- N9 89.741 - Eugen Julius Meta.
oadoé dentro do prazo de sessenta 'Lhe,
para a forma Em presa de Comercio e nome.
• Kiboa Sociedade Anônima (Indús- dias - na forma do parágrafo gni- N° 94.080 - Importadora L,orema
Mineração Tropa-al Ltda.
trias Alimentícias) - pede para ser co do artigo 134 do Código da Pro. Ltda,
N9 97.956 - Julio Pedroso de Lima
EXPEDIENTE DA SEÇAQ)12a anotada na marca: Lingote - número: priedtule Industrial.
TRANSFERÊNCIA E LICEN
Junior,
391.103 a alteraçao do nome da tituN9 102,720 - Georgesd Dinaitra,
Anote-se a alteração dg nome.
PRIVILZQI0 DE INVENÇÃO
lar.
kis.
RIO, 2 DE JANEIRO DE 1968
IMatérias Primas Prolabor
DEFERIDõ
N9 104.497 - Francisco Prisco e
Anónima - Importação e
Transteréncia e Alteração de Nome de Sociedade
Adolfo
Guimil Sabaris.
Fechadura
Éxportação,
Indústria
e
Comércio
1.41.278
Nova
Titular de Processos
tatil Encainável - Alfredo Ap. N• 106.585 - Werner Bock.
pede pare ser anotada na marca: Pret.
Laboratório Grou Sokieciade
N° 107,693 - José Poppe Netto.
latior - termo: 421.200, a alteração
-- pede para ser anotada ned do nome da titular. - Anote-se a alN • 109.658
David Benadretti.
ukirCds:
CliAMADA Jp, ARA 10AGAMENTO
N° 112.138 - Soeiété Belga de L'
teraçáo de nome.
Aminobeta - número 15.598;
DA- TAXA FINAL
•Azote et Dez Produits Chimiques
Fábrica de Bicicletas Monark SocieCaryogun - n9 178.017;
Du Marly.
dade Anônima - transferia a para
Sedopressin - n° 184.551:
Sloã convidados os requerantes N9 112.399 - British American
seu nome da marca: Monark
Organotortical - n9 202.718;
60 =- número de termo: 432.014. - abalso mencionados a comparece- Tobacco Co. Limited.
rem a lote Departamento a fim da N9 112.508 - Plástico e MecAniea.
Orga,noneuróptico
a° 203.1+6:
Anote-se a transferincla.
Organohepntico - nO 203.147;
Hans Schv"kopf - transfertacia efetuarem o pagamento da taxa ft. Aiglon Ltda.
Organorhenal - n9 203.148; r
para seu nome das marcas: Palette - nal doe mencionados proceseca de 2 9 116,00$ - Ferreira & 'Coto Organoneuro C zial - mimem térmo: 434,893; Silhueta - Urino: mareai:
N9 116.912 - Gabela/ Pau Mateus.
13.150;
24 9 317.932 --- Roldão Peneira dos nhezi.
431.891. - Ana:leni-se as . alferlia
' Santos - 3ryiaroa
116,180 - Temãos Veiga
Nem/ao:dito - a' 203.151;
(las.
Fernando Augusto da Siha Machapedido de -estauraçao da patente 3.572: modelo de utilidade -

do - 'no

pel4

40 Têrça-feira 1
"r"--711- 3 • •

DIÁRIO OFICIAL (SerAO r1)

Janc:ro rle 1:54

*N° 119.153
Fábrica de Cord6es1 No 388.857 - Sociedade Importa-1
N.o 412.163 - Carvalho RepreSanto Antonio Ltda.
dora Urano Ltda.
sentalões e Comércio Ltda.
128.843 - Siman Saad.
ArN9 389.053 - Auto Viação Avulta I
N.° 413.266 - Soma Sociedaqttivem-se os processos.
Ltda. de Mercantil e Adminietradora
No 390.165 - Sociedade Comercial Ltda.
EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE Damco Ltda. .
N. o 415.68C - Edu de Souza.
RECEPÇÃO DE INFORMAÇÃO •
N'391.665
'Tapete
IVIágico
ExN.
0427 - 960 - Alfredo PavageE EXPEDIÇÃO
au & Cia. Ltda.
cursões Ltda.
N.° 428.046 - Alberto 'liarN9 392.471 - Orando Messina.
NOTIFICAÇÃO
N. o' 398.389 - Reynaido Ama- merschmidt.
N.° 428.272 - Casa Edittira Baral Duarte.
Rio, 2 de janeiro de 1964
tinta Independen te.
N.° 398.427 - João Moura Ler- N.° 428.421
São convidados os regti:::rentes
Edithra Endel
abaixo mencionados a comparèce. sa & Fllho Lt da.
Ltda.
N.° 398.508 - Livraria Editóra
rem a êtste Departamento a iim de
N.° 428.558 - Consórcio Imobiefetuarem o pagamonto da taxa fi- Almeida Ltda
N.° 388.336 - Waldemar Sim p liário de São Paulo Cisp S.A.
nal dos seguintes processos de marN.° 428.557 - Sonsórcio Imobicas:
-nideDoura.
liário de São Paulo Cisp S.A.
S' 269.485 - Honorterápica Pro- , N.° 399.337 - Waidemar
N. o 428.686 - Aloisio Etevaldo
dutoi3 Farmacêuticos Ltda. - mar- Yd de Dourado
Gonçalves.
ca - HonorteráPica.
N. o 399.461 - Organização TécN o 347.019 - Koh-I-Noor, fábricas nica
N. o 428.815- -37.-- Ibasa Indústria
de Máquinas de Escritório Brasileira
unidas de artigos de metal, Einprêsa Real Ltda.
de Alimentos S.A.
Nacional (Koh-I-Noor, spojene koN. o 428.838 - Leonardo PereiN.°
399.473
Padaria
e
Conz
voprumyslove zavody, národni pod- Peitaria Santa Catarina Ltda
ra Mendes.
nilt) - marca KIN.
N. • 398.818 - José Boaretto.
N." 428.839 - éabiuna S. A.
No 348.878 - Alberto Bauer N. o 399.944 - Emprêza Trans- Pavimentação e Obras.
marca - Bauer. • •
portadora Bahia Rio Ltda.
N.° 428.858 - A Sociedade MerNQ 355.685 - Perdigão 8. A. CoN. o 399.986 - "Indegema" In- cenária e Carpintaria Reunida Liinrcio e Indústria - marca - Per..
digão.
&latria Geral de Malharia Ltda. mitada.
.
N o 356.891 - Schenlabs PharmaN. o 400.139 - Cláudio Flór.
N. o 428.929 - Sobracil SocieN. o 400.216 - Comércio e Con- dade Brasileira Comércio Indúsceuticals Inc; - marca - Neutrapen.
fecções Dna Ltda.
tria e Importação Ltda.
N ? 364.218 - Teletmião S. A.
N . o 403.613 - Auro Luiz
N. o 428.968 - Teatro ExperiMistria de Rádios e -Televisão - Arante.
mental das Estudantes.
marca - Bolero.
N. o 428.987 - Marianna Cruz
N. o 407.227 - Marques Cunha

N.o 429.413 - E.A.D. Entre.
gas Automáticas DOmicillares
ninada.
N. o 429.413 - Patrício Cintas.
N. 429.419 - Mac. Materiais
de Construções Ltda.
N.° 429.440- Importadora Au.
to Peças Luzmar Ltda.
N. o 429.469 - Surmfun Indíatria e Comércio Ltda.
N. o 429.470 - Surman
tria e Comércio Ltda.
N.° 429.481
Alda Soares Pe-

N. o 429.516- D.M. de Oliveira..
N. o 429.547 - Produtos Quím.!co:4 Rainha Ltda
N.° 429.552- - Carlos Kartz.
N. o 429.557
Coabra Comerciai e Abrasivos Ltda.
N.° 429.565 - Antônio MartIni.
N. 429.567 - Metalúrgica Liguria Ltda.
N.° 429.568 - Transportadora
Transznaringa Ltda.
N.°429.597 - °coam Organtmigo Contábil e Comercial Americana Ltda.
N. o 429.605 - Elevadores Mundial Ltda.
N.* 429.628 - Daniel Ferreira
Pestana Editôra Ltda.
N. o 429.629 - Nelson Amaro
de Brito e Desire Dick.
N. o. 429.647 - Indústria e Comércio de Soutiens Zennla Ltda.
N. o 429.850 ,- Fraternidade Espiritualista Joana D'Arc.
N. o 430.760 - Clube dois, em-,
tadares.
• N. o 430.761 - Iate Clube Hotel'
Barra da Tijuco..
N.° 430.762 - Randre,de Propaganda Ltda.
N. o 430.766 - Alcine Moreira
Machado.
N.° 430.789 - Minar CoubeOca Ltda.
N.° 430.794- Saint Olor Soares .
N. o 430.827 - Indústria Artefatos . de Madeira "Dobo" Ltda.
N.° 430.854. - Galeno Cenimba.
430.a2- José Paulo de
Andrade.
N. 480.888 - JoséPaulo de
Andrade.
81. 0 430.877 - José Antônio 80-.
bral de Souza.
.1. 0 .430.878 - 430.882 430.883 - 430.887 - 430.889 Alberto Lundgren Tecidos 8.A. Arquivem-se os processos.
NOTICIARIO

.
Martins.
& Cia. Ltda.
•
N. o 407.740 - Garage Satelita
N. o 428.973
Soc. Comercial
Ltda.
Pôrto Nôvo Ltda.
N.° 407.758 - Comercial e Imp. N. o 428.974 - Bar e Lanahes
Açoreano Ltda.
.
Berlu , Ltda.
N. o 407.815 - Sorepran Socie- N. o 428.983 - Comercial e Iadade de Representações de Produ- dastrial Niccozi Ltda.
tos Animais Ltda.
N. o 429.058 - "Formatin" S.K.
N.° 407:880 - Construções Na? Fornecedora Mateilais Industriais.
N.1 429.090MecAnica Piravais e Estruturas Metalicas Wladtininga Auto Dresel Ltda.
Jack Ltda.
N.° 407.886 - Enge Arte Ltda.
N.° 329.148 - 429.152 -- 429.153
1(. 0 408.188 - Janotex Imwr- 429.155
---- 429 .157 - 429.158 tação e Comércio Ltda.
429.158 -- 429 .159 - 420.160 429 .182 - 429.163 N. o 408.191 - Elena St. de 429.1f1
Binding, Erica Ritter Von Xouh. 429.184 -- 489 .185 - 429.166 Carlos Pedro Ritter Von Xouh, 429.187 -- 419. 168 2- 429.170 Ernesto Guilherme Binding e Er- 489.171 -- 328 .172 - 429.173 429.174 -- 429. 175 - Alberto LuARQUIVAMENTO DE PROCESSOS wjn Frederico Binding.
DE MARCAS
N.,• 409.349 - Riferro Ind. e ndgTen Tecidas S.A.
Cem,
-Ltda.
N. o 429.190 - 429.191 - Wan• N o 115.020 - Indústrias BrandalN. o 400.796 - Pinturas Multi-. da Jatobá Moa dee Gonçalves.
ras de Lapis Frita Johansen 5, A.
Ltda.
N. o 429.195 - Alberto rememN o 146.837 - Imobiliária Oliveira cor
409.757
Grêmio
Prooópio
N.
o
das
dos Reis.
Ltda.
Ferreira.
N. o 429.196 - Derneter PapaN . 203.675 - José MiLlet
N. o 410.119 - Gré.fica Popular petrou.
N o 332,887 - sociedade Anónima
Ltda.
N. • t29.194 - Nelson MagaArtefatos de Ferro.
N.° 410.122
Sousa - GO"- Mas. .
N` 360.602 - Comércio a Dubla.
tria Macoi Ltda.
Pos
14. 0 429.219 - 429.220 - N431. ° 410.rrt - Veinco Ltda. Wel Magalhães.
N 361.885-- Granja Campo Ver. 11.C.
de Ltda.
N . 0 429.265 - Se
' tralheria ArN. o 410.500 - Indústria de tisface. Zeni.-Tram Ltda.
N" '366.159
A Colegial Uniam..
TtRMO N.° 131.970
Harmónica E}to. André Ltda.
Ines e Vestuários Ltda.
K.° t29.315 - Escritório BrasiN. 8 410.579 - Indústda de Pa- leiro de Pesquisas Ebp EconornisN o 371.929 - Revica Sociedade; de
De 24 de agósto de 1961
pelão São Gabriel Ltda.
Revestimentos Ltda.
94 e Consuitores.
IProtin Comissões Ltda. - 811.
N. o 410.713 - Sarnenta* Metal
N° 374.760 - Real O, A. 'Tramao 420.388
Distribuidora de Paulo.
-Ltda.
portes Aéreos.
as Brasitelras
- Frucobrtis LiN. o 410.837 - LIrroldndta
Pontos - Um capacete de pra.
da.
N" 3i31.180 - Ribeiro Publicidade tóra Ltda.
tegão
viseira dupla uma dar
e EditOra Ltda,
Dr. o 493.324 - Oaktpothos De- quais com
N.'
410.848
ltwortadora
8abasculante
- Privilégio de
No 368.051 - Palácio do k lambas macaró Ltda.
Invenção.
Ltda.
. 0 499.3% Aliou Salomão.
N. o 410.905 - In4Iustrias Rau1 - Um capacete de proteção
3434 .237
Jorge Ibrahim. Lotii. nidas São Jorge S.A.
. 0 429.8.f0 - Convaldo Pores
com Vidraça dupla, uma das quais
N° 394.262 - Antonio Lute da' N. o 410.007 - 11chnuado Dantas 22tmenes.
&uva.
caracterizado pelo fato
Bacallar.
IN. 0 429.378 -de Me- basculante
de
ser
ihtegrado
por uma vlzeira
N? 304.537 -- Jainaa Pnigtoidade -N. o 411.195
Viset ~tutela tal Ift3n5er Ltda .
Ltda.
dupla, uma fixa e outra basculané C.3117*Ci0 LI
o
N.
429.395Rádio
Gualnás
- N , 394.934 - aulmar 14. A. Nese- N.' 411.304 - Jacques e Alpino- da Bode. do Campo Ltda.
te articulada na primeira, sendo
caçada e 4118.30N
Comér00.
doWlas di. vidros presos,
até Beheauvais.
.•
Typomat Gráfica ambas
DP 308.005 WS° Maohluaa átona
por
meto
ellatáeos.' •
N. o 411.968 - bikeairéatnea N. .
Ita$14atele. e Oomársito Ltda.,
140taibad Dotar Veda
02.421 ,- ,Ttoettmo 144684%. lic04 `4. I pomoà.
0. • d
-EXIGSNMAS
N.•
.Linhas Corrente S. A. - Junta
a marca: 227 .. 368. - Cumpra a. exigê ,iCat . •
Companhia ' Electrolus S. A. j uin() a marca n° 243.349. - Cumptd a exigência,
Industrias Químicas Taubate S.A.
I.Q.T. *- Junto a marca número 243.434. - Cumpra a exigênoia.
ls 265.219 - Frigorifico Moura*
S. A. Indústria e Comércio. Cumpra a, exigència.
Ruy de Oliveira Cavalcante - no
pedido de transferência da mama:
n , 426.7,54. Devoiva-se a documentação.
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_ MARCAS DEPOSITADAS
Puselleação, Mina de ~Mo cor* o ai*. lbO do Código da 304~14ds4e Inciurstritai. Da data da pubilaação começará a
~e e oram de 18 Mus para o ~grima% do pesáttdo. ttoraniti itere *ase poderio aprenentets luas opPaic&rs o Departsustante
Xrielleug da Preforie:htde le2ductrild nue!~ Que ite "Migarem peeNdicados com a coneensio do registra requerida
innno re • 609.704, de 26-9-1963
Cerâmica Mogi-Guaçú S.A.
São Paulo

RORRÓGÂCX-03
o•-

taiiM101 GUAÇU
,kyous,RIA BRASItElItA,
Classe 16

aparelhos picadores de carne e legumes,
aparelhos fotográficas, amplificadores
de som, aparelhos acüsticos, aparelhos
de rádio receptores, aparelhos de radio
receptores conjugados com fonógrafos
e receptores de televisão, aparelhos receptores de televisão, antenas, acumuladores elétricos, aparelhos de iluminaçâo, batedeiras elétricas, baterias, balanças, bules e cafeteiras elétricas, bobinas, campainhas elétricas, acumuladores de ar, condicionadores de ar, , chuveiros elétricos, diais, enxugadores elétricos, enceradeiras elétricas, estufas,
evaporadores, exaustores elétricos, aogareiros elétricos e automáticos, ferros
elétricos, de passar e engomar, frigideiras elétricas, fonógrafos, geladeiras elétricas, interruptores, lavadores e liquidificadores elétricos, leiteiras automáticas, lustradeiras, lanternas elétricas, lâmpadas, misturaciores elétricos automáticos, microfones. , mostradores, pilhas elé;
tricas, refrigeradores, resistências ektricari, panelas automáticas de pressão, reatores, sorveteiras elétricas, sirenes elétricas, sirenes elétricas, torradeiras elétrica 3, transformadores, tomadas elétricas,
válvulas elétricas e ventiladores

Para distinguir: Materiais para coastruçeis • decoraçõés: Argamassas, /agl.
Ia, areia, azulejos, batentes, balaustres,
blocos de cimento: blocos para pavi.
mentaçao, calhas, cimento, cal, cré.
chapas isolantes, caibros, caixilhos, colunas, chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga, para NO,
•difteaçaies preenoldadali, estuque, emuL
aão de base asfiltico, estacas, esquadrias, fones, frisos, gesso, grades, 'anelas. estruturas metálicas para coastru.
vflaa, lamelas • de metal, ladrdhos,
brio, luvas de junção, int), !agiotas,
anatsrial isolante contra frio • caio:
manilhas, massas para revestimentos de
TermO n.° 609.707, de 26-9-63
paredea, madeiras para construções,. mo.
loelmir Cardozo SantAna
micos, produtos de base ssftltico, pro.
Cluanabara
dato. para totrnar impermeabilizantes
a *argamassas de cimente e cal hidrau.
pedregulh3, pro latos beturn1a080!
unperiaeabtlIzantea liqutdos nu sob ou- -Carriet Milionário Nvcrontú
tras tomas para revestimentos c cubo.
usos uns construções, pera'anas, placas
para pavimentaçào, peças ornamentais
Classe 50
de cimento ou gesso para teto* e pareImpressos
de*. papel para forrar caras. Massas
609.708,
de 26-9-63
Têmno
n.o
peenuetea portas, portõea, piam, ao.
Indústrias Reunidas Astral Ltda.
anti-rukloa para uso nas construções.
Guanabara
leiras para portas, tijolo.. tubos de con..
ereto telhas, tacos, tubos à ventilaçào,
tasques de cimento, vigas, vigamento.
vitr6a, venezianas
Têrmo n.o 609 .70, de 26-9-1963
Cerâmica Mogi-Guaçú S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO
CERÂMICA MOGI 7 GUÀÇU
C.lasses: 15 e 16
Titulo de Estabelecimento
T'èrrno a.° 609.706, de 26-9-61
lielcimar França dos Síritos
Rio de Janeiro

,
410fr,'
s Indústria Brasi/eira
' Classe 8
Para distinguir: Aqueeefigts, agaccedo-,
res automáticos, aparelhos para moer
carne, aspiradores' tie- iP6i, pMeiIlo1 /é¡ricos para lavar: rieendedoree elétrieoe,

%mo n.° 609.711, de 26-9-63
Cia. Ltda.
Irmãos Quirino
São Paulo

(CERÂMICA
'QUIRINO)
Classe 16
Material de ' construção
nano n.9 609.712, de 26-9-63
Alberto Alcioli de Santana
Sergipe

fatos, forinicidas, fumigantes, j ungicidas, glicose para fins veterinários. guano, _herbicidas, inset:cidas, insetifugos,
larvicidaa, microbicidas, medicamentos
para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papei fumega.
tóraa, pós inseticidas, parasiticidas, hmgicidas e desinfetantes, preparações e
oroci atas inseticidas, fermicidas. desin.
Ietantes e veterinários, raticidas, recné.
dias para fins veterinários, sabões vete.
rinár:os e desinfetantes, sais para fins
agrícolas. horticulas, sanitários e veterinários, sulfatos, superfosfatos vacinas
para' aves e animais, venenos contra
linetos, animais e herva daninhas
Termo n." 609.715, de 26-9-63
Produtos Químicos Teco Ltda.
São Paulo

TECO

4 -

IND. I3RASILEIRA
Classe 46
Desodorantes
lisra,gostiotrateurs,
.9/1101JVAII,,:4taCIPC

C.Ialse 41
•
Café
cru, em grão, torrado e moldo

Térrnos as. 609.716 a 609.718, de
26-9:63
Macife S. A. Materiais de Construções
Guanabara

f-mwa..,41

Termo n.° 609.713, cle 26-9-63
'INDUSTRIA BRASILEIRA
Gestra Latino Americano Indústria e
Comércio de Equipamentos Industriais
Ltda.
Classe 11
Guanabara
fkrralens e terramentas de tõda
cie, cutelaria em geral e autros artigos
de me:al não incluídos em outras Casses: Alicates aldravas, arruelas rrreses: Alicates, aldeavas, arruelas arras
dores de latas. arrames lisos ou farpa.
dos, aparelhos de chá e café, assadeiIndústria Brasileira
ras, açucareiros, brocas, bigornas. baixelas, bandejas, bacias, baldes, bombo.
Casar 50
nieres bules, colheres para pedreiros,
Classe 6
Pequeno fabrico de artefeatos e macamisas para cilindros e trilhos, cadeaintegrantes não
Máquinas
e
suas
partes
deiras, metais, papelões e material de
dos, correntes, cabides, caixas de metal
incluídas nas classes 7. 10 e 17
limpeza' em geral
"
para °rides, colunas, chaves, cremones,
chaves de .ara ralsos, conexões para enTértno n. o 609.714, de 26-9-3
609.709, de 26-9-63
Têrmo
Laboratório de Produtos Quitnicos e canamento., canos de metal, chaves de
Cie, Ltda.
Irmãos Quirino
•
Veterinários Vigor Ltda.
fenda, chaves inglezas, cabeções cane.
São Paulo
São 'Paulo
cara, copos, cachepots, centro de mesa,
coqueteleiras, caixas pa?a acondicionamento de alimentos, caldeirões. caçarolas, crakiras, cafeteiras, dobradiças,
enaradaa, esferas, engates, enfeites para
t
arreios, de metal para automóveis, estribos, formões, espumadeiras, foices,
ferros para cortar capim, ferrolhos, laClasse 16
ca, facões, frigidcitas, cilindros para
Material de construção
Classe 2
Substâncias e preparações químicas usa- laminacão, ganchos, guarnições de me.
Têrmo n.° 609.710, de 26-9-63
das na agricultura. na horiacultura na tal, garfos, ganchos para quadros,
Irmãos Quirino 6 Cia, Ltda.
veterinária e para fins sanitários, a gramas para emendas de correias, limas,
São Paulo
saber: adubos, ácidos sanitárlos, águas lâminas,. Itcoreiros, latas de lixo, jarras,
desinfetantes e para fins sanitários, machadinhas, molas para portas de corapanha-mosca e insetos , (de „goma, e rer, ;martelos; marretas. matrizes. MarPapel ou papelâo), álcalis, bactericidas, mitas, navalhas, puas, pás, picaretas,
baraticidas, carrapaticidas„ crestai, creso- pregos:, picões, ponteiras, parafusos.
talina; creosoto, desodorptR s_, desinfe7 porcas, pratos, porta-gélo, porta40(i;
posta-jóias, paliteiros, • panelas; rastelcni,
tantas, defumaslores, extarminadores
Pragas - e hei-vos daiiiehas,a esterilizane .rOldanas, ralmo:.para ' pies, regado
1
CUse 16
ter, erdisrocações para animais, enxer- 'serras, serrotes, sachos, sacarrolhas.
Material de construção
tos, farinhas de ossos, fertilizantes, foi- souras, batedeiras, Iorque*" Ira

grmãos
E.

Ada.'

CERÂMICA
IRMÃOS QUIRINO

NARIO OFICiAL (Sejio
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trilhos para elevadores,* tenarg a trova- ticos pira eletricidade, esterilizadores,
Sores, telas de arame, tubos para enca- xtintores de incêndio, ferros de
namentos, trincos, trilhos para. portas soldar, filtros e aparelhos fitrantes, Interferência, fonôgrafos, garrafas Me:lacas.
de correr, taças, molas para portas,
fotómetros, fios elétricos, fi'tros de In,.
vasos, vasilhames e verrumas
foros para óleo, filmes falados, fogem,
Classe 50
fogareiros, fusíveis, faróis como acessó.,
p ara distinguir: O timbre de todos os rios
de veículos para sinalizaçáo e para
impressos comerciais da firma, tais co- iluminação- em geral, filmes revelados,
mo: papeis de carta, memorando, ena fórinas eletalcas, fervedores, frigoríficos,
• velopeã, cartões de visitas e comerciais, res, indicadores de vácuo, Lstrumentos
faturas, avisos, recibos, títulos, cheques, geladeiras, globos para lâmpadas, globos
letras de câmbio, duplicatas, pra:ni g:só- para lanternas, globos teareatres para
:ias, ações, bilhetes e passagem
ensino, gravadores, holofotes incubado
de alarme, interruptores, ~padas InClasse 8
Abaixa luzes de lampiáa, abajours, candescentes, lâmpadas co gulas, lentes,
acumuladores, actinômetrosa aniperonse- liquidificadores, maçaricos ,,ara soldar,
troa, amortecedores de rádio e frequên- caldear e cortar, máquinas- de fazer
cia, anemômetros, aparelhos de televi- café,' mostradores para rádio, moinhos
são, aparalhos para iluminação, inclu- de cale, transformadores, tostadeiras, tripés para fotografias, válvulas para rásive os considerados acesserios d vet. dios,
válvulas de descarga, válvulas dg
çalos. aparelros para anúncios mecâni- redução,
vacuarnetros, velas elétricas,
cos, aparelhos aquecedores e medidores,
*válvulas de vácuo e ve.s/Adores
aparelhos cromográficos, aparelhos de
barbear elétricos, aparelhos registradoTermo n.° 609.719, de 26-9-63
res e medidores de . distâncias, apare- Macife S. A. Materiais de Construções
lhos para purificar água, aparelhos de
Guanabara
sinais lampejantes, aparelhos reguladores de gás, aparelhos de galvanoplastla;
aparelhos didáticos," aparelhos cinema:
tográficos, aparelhos automáticos para
acender e regular gás, aparelhos para
separar café, aparelhos para aquecer
edifícioe, aparelhos para experimentar
deaarnos, .aparêlhos para destruir insetos. aparelhos náuticos científicos, apaClasses: 5, 8, 11 e 16
eêlhos de ótica, aparelhos pulverizado, ees, aparelros para aquecimento de
Titulo de estabelecimento \
egua, aparelhas geradores 'eietroquiraiTermo n. o 609.7e0. de 26-9-63
tos, aparelhos para recepção, reproduGuapa'a reknes Limitada
e'ão de som e sônicos, aparelhos automáticos eléétricos de passar, aparelhos
para espremer frutas e legumes, s parèlhos de alta tensão, aparelhas de prateço contra' acidente de operários.
aparelhos , afiadores d eferramentas
OarèRIO,S distribuidosas Ge sabão a de
deaincrustaptes para- Instalações aaaitaSi a s, aparelhos esterilizadorea, aparelhos
e instrumentos usados na engenharia;
( 7.T.111
i
etaarirnalasura geodézia, aparelhos gasea.
.`t,"
Icadores, aparelhos de análises, apareos ozonizadores, aparelhos pasteuri„ Xadores, aparelhos reguladores 'e estabi.
Classe 32
lizadorea da pressão e do fluxo de gases e líquidos, aparelhos para salva- Impressos e cartazes eia geral. nahetes
mento - e para sinalização, aparelroa de loteria; cabogramas, cartazes imst
.para escafandristas, aparelhos para hm- pressos literais de propaganda, cheques
ela): Aros, aparelhos para combater dada; etiquetas impressas, escapuiases.
;formigas e outras pragas, apar'elhoa ata- Satnras, folhinhas impressas, notas pro..eemáticos acionados pela introdução de clichês, cartões termoplásticos de latente
malas, aparelhos para picar, cortar ou
missórias, ,recibos e rótulos
reduzir comestíveis, aparelhos espargi
'reuno ne 609.721, de 26-9-63
'dores, aparélhos e instrumentos de calGuapira Filmes Limitada
l(ento, aparelhos para observações sisaniBahia
aea.s. aparelhos tesmostatos, aparelhos
'liara natação, aritonômatro, aspirado)es de pó, aerômetros, acendedores ele'eticos, alte-falantes, amlificadenase
amassadeiras, antenas, eatedeimpliftaadoras elétricos, ameasadelras,
atenas, batedeiras, balança comun. e
écrig, barómetros, batelas de acuava.
de- aa, 1.4óculos, bit Ate bobinas,
as da iladuçao ac seta para fins cilas
Nome comercial
etevos,-boas de cataaalahas eletriats
• bonibas meclídoras basinas, lessolas, ha.
n.°
609.723, de 26-9-63
'Selem
'Setas stétriCas, bales Maricas, adiu de
Insobiliárin Precata Ltda.
"lee sca4e, câmaras frigotIfcas e fetaGuanabara
ráficael agfpainhas elétricas, chassis de
Loa, PfffVes elétricas, cinematógrafo:a
.., 4 ,
orá eLa cronômetro, aombustores
eldeanetros, crilkstea de Mo,
is de alairstnem, dastvaa auto.- I
acitores da btoise to. cppaerolitleos, calibra ores, alma,
donas, discos grados. &ata'
enta. deIrm e alcaa,
oa
ê
Avie
. de Irfis„ espe 08 de P
a
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Termo n.o 609.724, de 26-9-63
A. Moinhas Rio Grandenses •
Rio Grande do Sul

f4akrt

Termo n. 9 609.730, de 27-9-1961
Textil Rachel Lida,
São Paulo

BACBEL

•

Ind. Brasileira

Classe 23
Tecidos em geral, tecidos para contecções em geral, para tapeçarias e pare
artigos de cama e mesa: Algodão; al.
Clasae 41
paca, cânhamo, cetim. caroá, casimiras, fazendas e tecidos de lã em peçaa,
a-aninhes e farelos de soja
juta, jersey, aylon, paco-paco, percaTernso n.° 609.723, de 27-9-1963
una, rama raiou, seda natural, tecidos
Sul Americana de Despachos Sociedad: phissecos, tecidos impermealizávels e
Anônima
tecidos de pano couro e veludos
São Paulo
Termo n.°-509.731, de 27-9-1963
tTL_R IQA4
Canfecções Sakuraba Ltda.
• São Paulo

In.dústria Brasileira

Classe 50 .
Impresaos

SAKURABA

:nd. Brasileira

termo n. o 609.726, de 27-9-1'483
Classe 36
DISVESA — Distribuidora de Veleuloa
Para distinguir: Artigos de vestuarto4
Santo Antonio Ltda.
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
São Paulo
aventais. alpercatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babaDISVESA
douros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados, chaéups, cintos.
Clas.se 21
cintas, combinações. corpinhos, calças
Veículos e suas partes integrantes não de senhoras e de crianças, calções, calincluídas em outras classes
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, cerotilas, colarinhos, cueiros.
Termo na 609.7271 de '27-9-1963
Servixem — Comissária, Importadora e saias, casacos, chinelos, dominós. acharpes, fantasias. fardas para /Minares, co, Exportadora Ltda.
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorSã'o
ros, jogos de tisnaria, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços. mantôs, meeis.
maiôs, mantas, mandrião mantilhas, pa'ERVIME.x
letós, paias, penhear, pulover, pelariam.
peugas, pouclaes. polainas, pijamas, puClaara:
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
Impresos para uso em cheeues.- dupli- robe de chambre. roupão. sobretudos.
catas, envelopes, faturas, notas' promis- suspensórios, saldas de banho, sandálias
sórias. papel 'de correspondência e reci- sweaters, shorts sungas, atolas, soubos. Impressos em cartazes, placas, ta- tiens. slacks, saias, toucas, turbantes,
buletas e veiatilos. Bilhetes impressos
ternos, uniformes e vestidos
ficos, prograreas aircenses
Termo n. o 609.732, de 27-9-1953
Termo n. 6' 600.728. de 27-9-1963
Onalastria Anda de Calçadas Ltda.
Junta Paro-ate:AI da Igreja Matriz
São Paulo
P.a . equia S'o 10.10 Batista

ANDA

Indá BrAsileire

QUERMESSE
DAS NAÇÕES

Classe 36
Calçados
Termo ne 609.733, de 27-9-1963
• Vinícola Gramont Léen
São Paulo

Classes: 33. 41. 42 e 43
Título

Termo n°609.729, de 27-9-1963
Vinícola Graniont Ltda.
São Paulo
.%3

I 92-1.1tble trte4a

k\_9)
rant') III

Classe 4?
Champagna
.Teritto a» 609 . 734. d
Agrovete 5 A.
São Ra
AGROVET1

[nd. Brasileira
.~0~1~0.4M~NU104,,,V,41
.11.. ta: .3 UI -ta

Clasaa,
;Vinhas.

3
S
itsadmi.. ias

• " -,•
•G.eassa
teaia.maees,a cesittàas
icult rti, sa' iitittkchltttra.
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, na veterinária e para fins sanitários, refinado, bronze bronze em bruto ou para máquinas de escrever, móveis paa conatruçõesa persianas, placas para paa Babar; adubos, Melem \seratairioa,
Nata deeinfatantes e piras Ana sanitário& apanha-mamas e insetos (de
goma e Orme& ou papelão), álcalis,
haatalieldas. burra:ir-idas. easrapaticadas,
esesol, mmosotaitatt, emosoáo. Modomalte. ellainfatantea, deftnamilonts,
•tenninadores de panas e httrvas dana
abas, esterilizantes, embroeaoaes, para
animada, enxerto', farinhas de cum,
lertaltaantas, fosfates, Sorralcidaa, fanai- rates, fungicadas, Oleosa para lias
esterinério& moam herbicidan
insetifugom larvieidam microbial.
dise, medicamentos para animais, aves
e peixes, óleos desinfetantes e vetaria
nados, petróleos sanitários e desinça*Untes, papei furnegatório, pós insana:a
den, peraticidas, fungicida* e desinfetante,. preparações e produtos anseta
&Iara gennicidas, desinfetantes e veterintartoe, raticidas. remédios para fins
veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins agricolaa
bortículas. sanitários e veterinários,
sulfato., saperfosfatos, vacinas para
aves e animais, venenos contra insetos.
animais e hervas dadinhaa
.
Termo ri.° 609.735, 4e 27-9-1903
Bar e Lanches Tip-Top Lide.
São Paulo

TU-TOP
Ind. Brasileira
Classe 41
anohee de: mortadela, presunto, aamijo, salame, pernil, churrascos e café
em líquido
Termo na 609.736, de 27-9-1963
Areja Móveis Ltda,
São Paulo

ARAJTY

Ind. Brasileira
Classe - 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não. inclusive móveis para escritório. Armários, aramados para banheiros e para roupas usadas, almofadas. acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas. bandejas, domiciliares, berços, biombos, cadeiras, carrinhas
para chã e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de jantar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conjustos de
armários e gabinetes para copa e cozinha, camas, cabides, cadeiras giratórias. cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de. mola .4pensas, divisões, divans, discotecas de
madeira. espreguiçadeírasi guarda-roupas, estantes, mesas. mesinhas, rnesiabas para rádio e televisão. mesinha
para máquinas de escrever móveis palevisào, molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltronasacamas.
prateleiras porta-chapéus, sofás,
sofás-camas. travessairmr e
vitrines

parcialmente trabalhado. bronze de levisão, molduras paro quadras. aortamanganês, bromo em pó, bronze em retratos, poltronas, poli-tonou-camas.
prateleiras, porta-chapéus, sofás„
barra, em fio. _chumbo em bruto ou.
sofás-camas, travesseiros e
parcialmente preparado, cimento mevitrines
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
Taram a.° 609.740, de 27-9-1963
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
Mecánica Lin-Car Ltda.
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
São Paulo
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabaLIN-CAR
lhado, mala temperado, alma maleável,
Ind. Brasileira
laminas de metal, lata em fedha, latão
em Milha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, Emalhas,
Classe 50
magnésio, manganês, metais não trabaImpressos
lhados ou parcia/mente trabalhado, me- —
Termo n.°' 609.741, de 27-9-1963
tais em massa, metais estampados,
Organização de Vendas
metais para solda, níquel, ouro, zinco, ORVE1M
Imobiliárias, Ltda.
corrugado e zinco liso em Rilhas
São Paulo
nrmo nal 609.738, de 27-9-1963
Mecânica Paraguassu Ltda.
São Paulo
&g) Paulo-Capital

PARAGUISSI1
Ind. Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques, braços ara veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carrosarrigadores, carros, cara
roças, carrocerlas, chassis, chaas circulares para veículos, cubos de veiculas
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veiculas, direção, desiigadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para (anos. eixos de direção.
'freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas. para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos,
rodas para veiculas. selins, trickles, tirantes para veiculas, vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros. toletes para carros

Classe 33
Compra e venda deimóveis, administra. ção predial, engenharia, financiamentos,
terraplanagem, loteamentos construções, urbanizações, pavimentação, arruamentos, arquitetura, projetos e planejamentos, imobiliária, construtora, acimi
nistração, incorporações e investimentos

Termo na 609.739; de 27-9-1963
Indústria de Móveis Colibri Ltda.
São Paulo
•

COLIBRI

Ind. Brasileira

Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritório. Armarias, arrnaários para banheiros i para roupas usadas, almofadas, acolchoados _para móveis, bancos,
balcões, banquçtas. baadejas, domiciliares, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para dorTanino n.° 609.737, de 27-9-1963
mitórios, conjuntos para sala de janAçonac — Aços Nacionais Ltda.
tar e sala de visitas. conjuntos para
São Paulo
terraços; jardim • e praia,. conjustos de
armários e gabinetes para copa e coAÇONAC
zinha, camas, cabides, cadeiras giraInd. Brasileira
tórias, cadeiras de balanço. caixa de
rádio, colchões, colchõesde mola.
. 'Classe 5
pensas; divisões, ;. divans, díscotecas de
laço em bruto, aço preparado, aço madeira. espreguiçadeirasi guarda-roudiXe, a ço para tipos, aço fundido. aço pas, estantes; mesma mesinhas, medmacia/marna trabalhada, aço •
:aça hat para rádio • e rtelevisão, namihaba

Termo na 609.742, de 27-9-1963
Eletro Indintria Schmitt S.A.
São Paulo

LUSUEMIX
Ind. Brasileirti,
Classe 8
Artigos da classe
Térrno n.° 609.743, de 27-9-1963
Encadernadora Camen Ltda.
São Paulo
C •A'11 E N

Ind. Brasileira
Class5 e0
Artigos da classe

Termo a.° 609.745, de 27-9-1963
Irmãos Moutinho
São Paulo

MOUTINHO
SC. BRASILEIRA
Classe 16
Para ,distinguir Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila,
areia, azulejos, batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, are. chapas
isolantes, caibras, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, edificações prernoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, lageotas, material isolantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções mosaicos, produtos de base asiáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, pedregulho, produtos betuminosos, impermeabilizantes, líquidos ou sob outras formas
to ou gesso para tecias e paredes, papel,
para revestimentos. e outros /1508 nati

vineartação, peças ornamentais, de cínicapara forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parqueies,
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos, vareis
Termo na 609.746, de 27-9-1963
Pemauto
Auto. Peças Ltda.
São Paulo
P E'MAUWu
Ind. Brasileira
Classe 21
Para distinguir; Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto.
móveis, auto-caminhões, aviões, amora
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques. braços ara veiculas, bicicietas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carroza
tanques, carros-irrigadores, carros carroças, carrocerias, chassis, chaas drar:ares para veiculas, cubos de veicula
carrinhos para maquilam de escrever,
corrediços, para veiculas, direção, desta.
gadearas, estribos, escadas rumines, elevadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de daeaâo.
Sreios, fronteiras para Veículos. guidão,
locomotivas., lanchas. motociclos, molas,
motocicletas, motocargan moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-cheques,
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, ratos para bicicletas, reboques, radiadOres para veiculos,
rodas para veículos, selins, tricicles tirantea para veículos, vagões, velocipedas, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
SOLTE, ered saman SOLIED
Termo na 609.717, de 27-9-1963
Elza Dal Roverl Sartori
São Paulo

CARAVELAS
Ind. Brasileira
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido,
aulêndios, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grão, camarão canela
em pau e em pó. cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho crera cde leite, cremes
alimentícios, croquetes. compotas, cangica, coalhadas castanha, cebola, condimentos para alimentos, coloranten
chouriços, .dencle, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares empadas, ervilhas, enxovas, extrato de to. fémate, 'arinhas alimenticias, favãs
culas flocos, farelo, lamentos, feijão,
figos, frios, frutas sêcas, naturais e cristalizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de' bico, gelatina.
goiabada, geléias. herva doce, herva
mate, hortaliças, lagostas, linguas, leite,
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro massas • tilinnenacias, mariscos, manteiga,
margarina, arotmeieleadnal,elarndao.camrraatoe,,,
sa de tomate'''.
sais paca; mingaus, molhos, moluscos,
zttle°ssatarrleo4 sm-cer' otriladela
esti; enis
65 oluse
sotrasad
, • a;OV;S:
pães, _paios : pralitiés, 'pimenta,' pós
para
pudinN,;pitkles,' ' pe ixes,restint s, 'pà
rés lietit-ko's opasti
p ast ilhas,
as pizzas;
P
aaania
maiSca balanceadas oara'' assa •
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Termo n.° 609.758, dd 27-9-6d
envOlucros contendo um iortinacuto
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas en- de preparados de beleza necessários pa. "Franz-Wagen" Serviços de 1Vlotoras
Ltda."
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de ra tratamento específicos da plee e reSão Paulo
dpientes de carmin (rouge), pó
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talbi.de arroz
rim. tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
FRAITS—WiGER
Termo n.° 609.750, de 27-9-63
toucinho e vinagre
Ind. Brasileirb.
Hy-Line Agro Comércio Ltda.
São Paulo
Térmo n.° 609.748, de 27-9-1963
Classe 6,
Comercial e ImPartadora Astor Ltda.
Carb-iiradores e motores- à explosão
HY—LINE
São Paulo
T nd. Brasileira
Termo n.° 609.759, de 27-9-63
Giuseppe Ghinsbero
s
São Paulo
Classe
10
B 4 01?
Aves
e
ovos
em
geral,
inclusive
do
. •
. 4e/ra
bicho da seda, animais vivos, bovino,
cavalar, caprinos. galináceos, ovinas e
Classe 21
sumos
Freio (parte integarnSe do veiculo).
Classe 11
Termo • n.9 609.751, de 27-9-63
cuios ferroviários, orelha de parada pe.
Canivetes, cortadores de unhas, facas,
Agro
Comércio
Ltda.
,Flv.Line
ra aparelhagem de tração, amortecedoIminas e navalhas
São Paulo
res de choques, para choques, carro,
Termo n. 9 609 .760, de 27-9-63
Ornbus, automóvel, anteparas, auto-ca'EY—LINE 'AGRO.
Giuseppe Ghinsberg
minhões, alavancas, plavancai de camGOItRCI O LT D.
São Paulo
bio, alavanac de freios, breques, bar.
ras de freio, braçadeiras de mola, buSCIIICE
chas, barcos, barras de tração, barras
Nome comercial •
Ind.. Braiisileir$
-ee- direção, cabos de veiculoa, carrocerias chassis, carcassas, coroas, capotas, . Termo n•° 609.752. de 21-9-63
Classe 11
engates para veiculos,- engrenagens, em- Liwasin — Publicidade e Rejwesemacõest Canivetes, cortadores
de, unhas, facas,
São Paulo.
breagem, feixes de molas, hélice< molâminas
e
navalhas
las; motociclos,- malcais de veículos.
LINCOLN
pedais; paralamas, porta laterais, piTermo n.° 609.761, de 27-9-63
nhões, porta-rodas, parabriksas, para.
'Ind. Brasileira
Flamingo — Discos Ltii.
choques, pistões. rodas, reboques, tamSão Paulo
bores de freis, varetas de veículos,
Classe 38
biqcletas, motocicletas, retentores, aros
Sacos de papel
para bicicletas, aviões, braços para veíTersno n.° 609.753, de 27-9-63
culos, carros tratores, carros de tanClasse 8
ques irrigadores, chaas circulares para Forpez — Indústria de Peças de RlásDiscos
tico Reforçado Limitada
vriculos, cubos d eveiculos,
São Paulo
Termo /1.0 609.762, de 27-9-63
ras, fronteiras para veículos," lanchas,
Mauro de Andrad• motociclo, manivelas, para-lamas, vareSão Paulo
tas de oontiole do afogador e
FORPEK
acelerador
Ind. Brasileire

Janeiro de 1D64
areia, azulejos, batentes, balaustres, bico.
cos de cimento, Mocas para pavimenta.
atio, calhas, cimento, sal. ceei uhaPad
isolantes, caibras, caixilhos, colunai)
chapas para coberturas caixas d'água:
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, safio".
,gões presnoldadas, estuque, emulsão de
lume asfültico, estacas, esquadrias, °atra.
turas, metálicas para construções, 'atue.
ias de metal, ladrilhos, lambris, lavai
sle função, laças, lageotas, material Ud.
lantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes, ata.
deiras para construções, mosaicos, prot
dutos de base asfáltiao, produtos parti
tornar impermeabilisantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, padre.
guita, produtos betuminosos, imperam.
bilisantes, liquidas ou sob outras forma
para revestimentos e outros usos imã
construções, persianas, placas para pe.
vimentação. peças ornamentais de Gime*
to ou gesso para tectos e paredes, papei
para forrar casas, Mamas anti-rui dos
para uso nas construções, parquetes.
portes, Portões. Pisos, soleiras para por.
tijolos, tubos de concreto, telhas, ti'aos tubos de ventilação, tanques de etmento, vigas, vigamentos. vitr6s
,Têtrao n.° 609.764, de 27-943
Secos e Molhados Perneio Ltda.
.
São Paulo

FERANJO

r nd.

Brasileira.

•
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargoa.•
açúcar, alimentos para animais, amido..
amendoim, ameixas, amêndoa, araruta,
arroz, atum, avela, avais, mita, azei.
tonas: banha, bacalhau batatas, balas.:
biscoitos, bombons, bolachas, baunithai,;
café , eca p6 e em grão, camarão; cane4a
PROVAG
•
'em pau e em pó, cacau, carnes, chk
Termo n.9 - 609.749, de 27-9-1963
Classe 6
End. Bra9i1éiT4
caramelos chocolates, confeitos, crava.,
I rene Simões Sirianni
Peças de-plásticos para máquinas ope/cereais,
cominho, creme de leite, cremei,
São Paulo
ratrizes
Classe 2l
alimentícios, croquetes, compotas, cart a , Para distinguir: Veículos e suas partes gica,' coalhadas, castanha, ceda, concito ¡Termo n.9 609,754, de 27-9-63
istegrantes, aros para bicicletas, auto- mentos para alimentos, colorantes.'
F.stabelecimentos
Nacional
Indústria
PIL N
moveis, auto-caminhões, aviões, amor- chouriços, dana, Ocas, ddces de fruTecidos
'Eme'
S.
A.
Ind. Brasi1air4
tecedores, alavancas de cambio, barcos, tas, espinafre, essências alimentares, ern.',
São Paulo
breques, braços para veículos, bicicle- padas, ervilhas, enxovas, extrato de tcin
•
tas, carrinhos de mão ; carretas, cami- mate, farinhas alimentícias, favas,
Classe 48 AGUILA—DARGENTO
flocos, farelo, fermentos, leilão, 1
nhões,
caminhonetes, carros-ambulantes, cuias,
Para distinguir: Creme para barbear,
figos,
frios,
frutas sécas, naturais e crus. 1
Ind. Brasileira
carros-tratores, carros-berços, carros, talizadas, glicose,
sl'aão para barbear. dentifrício:4 sabões
goma de mascar, gar. ,
tanques,
carros-irrigadores,
carros-carda toucador, pentes, esponjas para touduras,' granulas, grão de bico, gelatina, i
Classe 36
roças, carrocerias, chassis, chapas, cir- goiabada, geléias, barca doce, herv'd
cador,. perfumes, -cosméticos. águas de
Confecções em -geral
culares para veiculas, cubos de vei- mate, hortaliças, lagostas línguas, len*, .
_ colónia e de toucador, cremes de toucaculas, carrinhos para máquinas de es- condensado, leite em P^S, legumes sei j
Termo n.° 609.755, de 27-9-63
dor, loções, carmin (rouge), bastões
crever, corrediços para veículos, cubos conserva, lentilhas, linguiça,
louro; maga
Super Mercado Tire e Pag Ltda.
. para os lábios (batons), pó-para o rosde rodas, colmeias para radiadores de ans alimentícias, mariscos, manfelaei ;
São Paulo
to sacket de talco (tale sachet), pó ctÉ
veiculos, desligadelras, estribos, esc.a- margarina, marmelada, macarrão, maita1zo, pó para banho, pó para empoar,
das rolansea, elevadores para paasagei- sa de tomate, mel e melado, mate, maga
TIRE EC
b •-..-ses para maquilage e bm.:as para pó,
roa e para carga, engates para carros, sas para mingaus, molhos, moluscos,
preparados para limpeza de pele em -, End. Brasileira
e
Mos de diresão, freks, fronteiras para mostarda, mortadela; nós aloirada, ao.
•44r;na liquida, de creme e de pó. tais
veículos,
guidão, locomotivas, lanchas, zoa: óleos comeitivels, ostras, ovni
camô creme ara limpeza, cremes lubri•
Classe 41
motocicletas, molas, motociclos, moto- pães, patos, prelimis, pimenta, pés pai*
fizaates, .cremes amaciadores de tecido;
pic.klea, peixes, presuntos,' p&
Artigos da classe
cargas, moto fugões, manivelas, navios,
.cre:ries para bases de, maquilage, creme
petit-pois, 'pastilhas, pizzas, pudink
ônibus,
para-choques,
para-lamas,
para
para a pele, creme para as mãos, cre'I'-értuo n•0 609.756, de 27-9-6C-- brisas, pedais, pan4Oss, rodas para
queijos, rações balanceadas para sair+
O Rei Cebola Ltda.
me para os olhos, máscaras de creme
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhai,
para
veículos,
raios
para
ciastes,
ralos
•
São Paulo
rom, adstringentes, refrescador .para a
^bicialetaa, reboques, radiadores para Vel- sanduiches, salsichas, salines, sopas 61
loção para a base de maquilaae,
tadas, sorvetes, sacos de tomate s.
aulas, rodas para veieulos, tie- L
torradas, tapioca, temeras, Min
10,12 para Ser &Mera a pele, preparatarantas para velatilon, vagem, rim,asttremoços,
oleies,
tortas para e
dos eSpeclais para cabeças' de negro;
"Ind.Reasiletre
aontrole de aio- manto de animaistortas,
velocipedee,
varetas
de
e aves, torrões, towit.e
máscaras e preparados para tnneir a
•gador e acelerador, troteia, trolvibus,
oinho; vinagre
peie, tais como carmin (rouge) em fórrem de carros, toletes para remos
Classe 41
nu de creme, maquilage (makeup), baAlhos e cebolas
fauno
609.765, de 27-9-6,
r-', tosão para bronzear, carmin (rouTaoa.• 609.763, de 27-9-61
Ottelaa Mectuca Brasitalla Ltda.
Porcelana
Amazonas
5.
A.
ge) earfer, maquilage (tnakeup) para
609.757,
de,
27-9-i3
Termo n.9
São Paulo
São Paulo
perna; preparados para alaquila.ge Apeabtoi — Indústria Grá.fica Ltda.
inaketiii) dos olhos, tais COMO lápis
São Paulo
4144,401IAS
I1.2 4
para os olhos, embelezaras paca ar.
Ind.. Brasileiro_
4PICSBRA
Et4
ciiios, sombreador para Qs olhos; losãO.
Ind. Brasileira
0:-abajczadora; desodorantes em fôrma.
N.lai‘da e de arame; sala inhaInntes, sair
. o, sabão para .banho, brlibaneasf
• b iy. h
PM
,12,1'~1._1104 tmtosli°00 ba
~.~.#1•n••••n
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-ed ap cao.traa .8a3tterquar ap sotuap
palão, envelopes, invólucros para abac
ratos de papel. encaderaação de papel
ou papelão. etiquetas, folhai Inana,
fôlhas de celulose, guardanapo'', livros
,144ffit
não impresaos. livros fiscais, livros de
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
,
de papel transparente; pratos. popellCiosa 36
nboa, papéis de estanho e de athaninio,
Titulo
papéis sem, impressão, papéis em branco
1:4 .767, de I-6T-- para impreseito, papéis fantasia. menos
alep
..150
PlásFkos 114agara Ltda.
para forrar paridas, apel almaço com
São Paulo
ou sem paute, papel crepon, papel de
seda, paifoel impermeável, papel me boC 03.7"p' N DA DOR
bina para Impressão. papei encerado,
BrasilaiT.A
papel higidnico, papel Impermeável
para copiar, papel para desenhos, paClasse 48
pel para embrulho impermeabilizado
Penses
pape/ para encadernar, papei pare escrever, papel para imprimir, papel pa%mo n.o 609.768, de 27-9-63
rafina para embrulhos, papel celofane,
!inibiria de Malhas Bibitas Ltda.
papel celulose, papel de linho, papel
São Paulo
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, roBIBITÁS
setas de papel, rótulos de papel, rolos
Ind. Brasileirt
de papel transparente, sacos de papel.
serpentinas; tubos postais de cartão,
Classe 35
tubetes de papei
Artigos de vestuários, roupas feitas,
seani-confeccionadas ou sob medida,
Têm() n.o 609.771, de 27-9-63
popa homens, senhoras e crianças, a
Mercedes Dei Cario
sabert Agasalhos feitos de peles nana
São Paulo
aials ou artificiais, aniguas, aventais,
bastas, babadores, blusas, blusões, boa
ssI 130W' RU;
ias, bonés, boleros, corninações, casa.
é
capotes,
calças,
calça-saias,
chiar.
abes.
Classe 13 •
Jos, cintos, cintas, camisas, camisetas,
Titulo
atiças% cartolas, coletes, corpinhos, cc.
malas, cuecas, colarinhos, cueiros, cha•
tèrspo n.° 609.772,_ de 27-9-63
Pua: dolmans; echarpes, estolas; farda.
"939" Automóveis Ltda.
atos; gorros, galochas, gravatas
.Sào Paulo
guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; lera
doa, leques, lançaria, ligas, libres, lia.
gerias; mantas, meias; palas, paletó*
Tnc1.9nasileira
pantufas, pijamas, peignoirs, punhos,
celta: e peitilhos para camisas, pelara
nes, polainas, ponchas, pullovers;
Classe 21
Automaveis
monos, quepis; regalos, robe de cham.
bre, roupas de brim para o trabalho,
Termo n.° 609.773, de 27-9-6-.3
roupas feitas para crianças, roupões ge
• Hospital Garai da Lapa 'r-tda
banho; saias, sapatos, sandállaa, sou'
aso Paulo
daos, shorts, sungas, slacks, sueteres,
suspensórios, soutiens, sobretudos: bat.
LWPA
ka, ternos, toucas, tailleurs, turbanteu
- Ind. Brasileira
itniformes, uniformes para empregadas:
vestidos; xalea
• Classe 10
T4rmo na 609.769, de 27-9-63
Artigos da classe
Pantfteadora União .Arieanduva Ltda.
Tionio n.o 609.774, de 27-9-63 .
São Paulo
Casa de Móveis Marabá Ltda.
Sá° Paulo
ORDINA
In . Brasileira
.
Timo na 609.766, de 27-9-6i
dado,' Petrauckna
Seio Paulo'

Classe 50
Impressos
Tomo 4.. 609.770, de 27-9-63
,
1140 Martinho — Comércio de Papéis
S. A.
São Paulo

0A0 MARTIU110
Ind.. Brastietra
Classe 38

'toar para guardanapos de papel.

aOutinados, álbuns (em branco), &luas

.tare retratos e autógrafos, balões (ez-

brinquedos), bloca; para
rrespondéncia. blocos pare cálculo.,
ocos para anotações, bobinas, broclatas
,iats aio Impressas, cadernos da asares
'ver. capas para documentos, partairea.
' . as de papelão, cadernetas, cada,.
, mães de ce,rtio, Caixeta pare piatet 4 4irirt00 de visitas, caaes Co, . citas, cartões Indicas, conlett. barlisa
24 »miemos de papelcae
10
, 111259 Paea &multo. c's eram
' S;t£424°4
' aeN 4flit'W eP2 Vigi'
Mo

:~t,,,árá.,,5„, a

•

1

MARABA
IND.

BRASILEIRA

1

p,as,• arfantes, mesas, mesinhaa, meainina para radio e taleaLsão, marinha
para máquinas de escrever, móveis pa}avisam molduras para quadrou portaretratos, poltronas, poltronas-camas,
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Tampo na 609.775, de 27-9-63
Organização Ewal Ltda. São Paulo

E

wAL

IND. BRASILEIRA
'—
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nado
nele e estrangeiros, publicações lanares*as, revistas. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas
"Carmo n.° 609.776, de 27-9-63
Oswaldo•Sibille
" São Paulo

BLOCOBOM
IND. BRASILEIRA

parcialmente trabalhado, aço pálio, açu
refinado, bronze, bronze em bruto G 5
parcialniente- trabalhado, bronze da
manganês, bronze em pó, bronze ata
barra, em fio, chumbo em bruto cat
paçaialmente preparado, cimento LUCMICO, cobalto, bruto ou parda/me:asa
trabalhado, couraças, estanho bruto oa
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado, ferra
em barra, ferro manganas, ferro velho
'gusa em bruto ou parcialmente trab,i
lhado, gusa temperado, gusa maleavei,
laminas de metal, lata em Rilha, latão
em 'cilha, latão em chapas, latão ma
vargalhões, liga metálica, limalha:.
magnésio, manganés, metais não traba•
filados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampado:.
metais para solda, níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em Visas
Têtrao n.° 609.778, de 27-9-61
Frigorifico Medina Ltda.
São Paulo , ,

r— "I •

MZ DIN.&

Brat:alei nr.

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargo:.
açúcar, alimentos para amimais, .amido
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta
arroz, atum, aveia, avelãs, seita, azo,
tonas, banha, bacalhau, batas, baia..
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha
café em pó e em grão, cama4o, canela
eai pau e em pó, cacau, cataias, chá
caramelos chocolates, confeitos, cravo
cereais, cominho, creme de leite, creme,
alimentícios, croquetes, compotas, can
gIca, coalhadas, castanha', ceola, conca
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dendê, d3ces, desces de foi
tas, espinafre, essa:Idas alimentares. em
padas, ervilhas, enxovas, extrato de to
mate, farinhas alimenticin favas, te
cuias, flocos, farelo, fermentos, feaão
figos, frios, frutas sècas, naturais e ara.
talizadas, glicose, goma de mascar, gor
duras, gránulos, grão de bico gelatina
goiabada, geléias, herva doce, hena
mate, hortaliças, lagostas línguas, leite
condensado, leite em pó, legumes eia
censerva, lentilhas, linguiça, louro; massas alimentícias, mariscos. manteiga margarina, marmelada, macarrão mas
sa de tomate, mel e'tnelado, mate, ma s
para - mingaus, molhos, moluaeos -sa
mostarda. mortadela; nós mascada ma
zer óleos comestíveis, ostras, ovas.
pães, patos, pralinés. pimenta,' pós para
pudins, picicks, peisaes, presuntos, pa
tês, petit-pois, pastilhas, pizzas, palies:
queijos, rações balanceadas para an.
mais, requeijões, sal, sagu, sardialtal.
sanduíches, salsichas, animes, sopas er,latadas, sorvetes, sucos de tomate e da
frutas; torradas, tapioca, tilinala, talha

Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas, avalla, areia, azulejos, batentes, balaustres,
blocos de cimento, blocos para pavi=muna°, calhas, cimento, cal, ara,
chapas isolantes, caibras, smixilhos; colunas, chapas para coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga, pariu lixo,
edificações pronoldadas; estuque, emula
são de base asfáltico, estacas, esquadrias, forros, frisos, gesso, grades, Janelas, estruturas metálicas para conatataa
çaes, lamelas de metal, (adiam lambris, luvas de junção, lages lageoess,
material isolante contra frio e caiar,
manilhas, massas para revestimentos de
"Arredes, madeiras para coastrusões, mogateai, produtos de base asfáltico. produtos vara totrnar impcsmeabilizantes
a ,argamassas de eimeato e cal hidráulica, pedregulho, prol:tos betuminosos
haperntealst 'untes Iiral,ts ou sob -mita
Mas formas para revest:mentos e outros
usos nas construções, persianas, placas
para pavimentação, peças ornamentais rim, tremoços. tortas. tortas' para ali•
de cimento ou gesso para tetos e pare- mento de animais e aves, tanõ ss. touca.
des, papel para forrar casas, mascas
citam; vinagre
anti-ruidos para uso nas construções,
parquetes, portas, portões, pisos, soTértno n.° 609.779, de 27-943
leiras para portas, tijolos, tubos-de coa,.
iniportadora e Exportadora
ereto, telhas, tacos, tubos de ventilação,•
"Yokohatna" Ltda.
tasques de cimento, vigas., vigamentos
São Paulo
vitrõs. venezianas

Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
tpeta1. Vidro, de aço ou madeira, esto, ou não, inclusive móveis para eafados
aritório. Armários, armaárlos para baUsadas, almofenheiros e para das, acolchoad para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domiciliaTarmo nal 609.777, de 27-9-83
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para oba e café, conjuntos para does Niquelação e Cromeação Praia Grande
Ltda.
raltórios, conjuntos para sela de janSão Paulo
tar e saia de visitas, conjuntos para
terraços, jardini e praia, conjuatos de
atimários e gabinetes para copa e ur4 GRVIDt
zjisha, campei cabides, cadeiras gira.
Iniel Brael e re
tógiga, cadeiras 4 balanço, coaxa -dar
Classe $
radio, cotçhõas, colchfSes ds mola, dastas da Ago etu bruto,
atv„Itle 4 4'.an!
nt aaa
g „tesa. 1ta~sítasaa
iteas.„

Y OK O H AM A
", IND.E4RASK_VRP,
Classe 48

Para chstingtair: Artigos de toucador e
"aitli em gata!: Almiscar, água
' , Oitis facia1, ágpa de lavas,i,
a de cobaia, ara:anhos, agsta

.
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quinas. gua de roias, água de alfazemas. amonia esfumada, liquida, em pó,
era 'pedras, para banho, brilhantinas,
•• bandolinas, . batons, cosenStiana, para o
cabelo, pestanas, cilicia e bigodes. cra' iyons. creme para limpeza da peia e
i"para base de pó de arroz cremes para
". • pele, carmins, cheiros em pastilhas,
em tabletes, em lentilhas. em torciscos
e em pilulas, cremes para barbear, cre:atei dental, depilatorios, desodorantse,
dissolventes, essências, extratos, citajo para perfumes, s esmaltes para. unhas,
escovas para dentes, :abeto, roupas,
tinos e unhas, Staaciroes para o cabelo,
pestana, cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para. o cabelo,
'geleia de, petroleo perfumada, lapis para maquilagem. lança-perfumes. loções,
;líquidos, dentifrícios em pasta. em sabão em creme e em elixir e em pó.
ilíquidos para ondulação permanente.
lixas -para unhas; laque. óleos para o
'Cabelo, 'pastas e pos para dentes, per'. fumes petroleos para .uso de toucador;
. 'pastas e pós par. aa unhes pon-pons
'Para pó de arroz, "papeis perfumados,
carminhos e com pó, de arruz, pentes.
"'Ornadas ertumadas ara o cnibelezamen• ta .da cutis, °mons, pó mie arroz. pastas
,dentiliricias. porta-pó d earrozs porta.
,perfumes, rougei. redes para o cabelo,
s sais perfumados para o banho, sabões
e aaboaetes, perfume em massa, em
barra, em bastões

de lu.a;ão, lages, lageotas. material isoTermo n. 9 609.785, de 27-9-63
alumen, água oxigenada, água raz, ál'antes contra frio e calor, maralhá. mas- Bua-Ben Publicidade e Promoaão Ltda. cool para fins' industriais, alvaiade,
sas para revestimentos de paredes, criaSão Paulo
anti-corrosivos, ácido arsénico, brilhati-,
deiras para construções, mosaicos, protes a óleo, brornoreto de amanha bicrodutos de base asfáltico, produtos para
matos, cloreto de sódio, cloreto de
tornar impermeabilizantes as argamasamônio, cloreto de potássio, carbonato
sas de cimento e cal, hidráulica, pedrede sódio, corantes para uso na indústria
gulho, produtos bettaninosos. impermeamineral, creosoto para indústria, carbo1 FESTIVAL ESPORTIVO DAS
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
nato de magnésia, cloreto de zinco,
para revestimentos e outros usos nas
cloreto de cálcio, esmaltes„ goma-laca
CiOLUIAS ESTRANGEIRAS DA
construções. persianas, placas para papreparada, glicerina para Imo na Ira
vimentação, peças ornamentais de cimenchistria, hiposolfito de sódio, iodureio
PAULO
¡ato
to ou gesso para tectos e paredes, papel
de amônio, idrosolfito, laca. -massa à
para forrar casas, massas antiatiidos
base de óleo para correção de pinturas,
para uso nas construções, parquetes,
nitrato, óleos, potássio de sódio, po.
tássio . para . uso na indústria, secantes
portas, portões, pisos, soleiras para porpara tintas, sais de 'arsênico usados
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tana , indústria, sulfatos, tintas, tintas e
cos tubos de ventilação, tanques de ci" Classe 32
álcool, vernizes a álsool
mento, vigas, Vigamento', vitrõs
Título
. Classe 2
Têrmo n.° 609.783, de 27-9-63
Substancias e preparações siais:lacas Usafitrmo a.° 609.786, de 27-9-63
Panificadora Nossa Senhora do Monte Big"-/Sen Publicidade e Promoção Ltda. das na agricultura, na horticultura na
do 'aliam Ltda.
veterinária e para fins sanitários, a
São Paulo
•
São Paulo
saber: adubos, ácidos sanitárias águas
desinfetantes , para fins sanitários,
apanha-mosca' e insetos (de goma e
• , NO S S A SENHORA U0
papel ou papelão), álcalis, bactericidas,
•
baraticidas, carrapaticidas, crassa, cresta
' MONTE DO 'MIRIM
talina. creosoto, desodorantes, desinfe•
tantas, &fumadores, exterminadores de
CO NORES30 RA C IONAL ME TILEVUXO
Classe , a I
pragas e hervas daninhas. esterilizam
Alcachofras, a/ctria. alho, aspargos,
tes. ernbrocações para animais. enxeraçúcar. alimentos para animais, amido.
tos, farinhas de ossos. fertilizantes. !osamendoim, ameixas. amêndoas, alarida.
fatos, forrnicidaa fumigantes, fungiciarroz, atum, aveia. avelãs,- zeite. azeidas, glicose para fias veterinários, guatonas, banha, bacalhau, batas, balas,
no. herbicidas, Inseticidas. insetifugosa
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
•larvicidas, microbicidas, medicamentos I
café em pó e em grão, camarão, canela
• Classe 32
para animais, aves e peixes, altos de-,
em pau e cf11 pó, cacau. carnes, chá,
Título
sinfetantes e veterinários, petróleos sacaramelos chocolates, conteitos. cravo.
• , Termo n.° 609.780, de 27-9-63
nitários e desinfetantes, papel fumegaUrino n.o 609.787, de 27-9-63
croquetes, compotas. canOrçjabra — Organização Brasileira de , alimenticios.
tório, pós inseticidas, pasesiticidas. fonBig-Ben
Publicidade
e
Promoção
Ltda.
cereais.
cominho,
creme
de
•
cite,
cremes
Negócios em Geral Ltda.
•
gIcidas e desinfetantes, preparações e
gica,
coalhadas,
castanha.
exala,
condiSão
Paulo
São Paulo
produtos inseticidas. fermicidas, desinmentos para alimentos. colorantes,
fetantes e veterinários, raticidas, reméchouriços, dendê, desces, dóces de fru.
dios para fins veterinários, sabões vetetas, espinafre, essências alimentares, ens.
rinários e desinfetantes, sais para fins
padas. ervilhas, enxovas, extrato de to.
agrícolas, horticulas, sanitários e vete
mate. farinhas alimenticias. favas fe.
-.
rinárias, sulfatos, superfosfatos, vacina!
, cuias. flocos, farelo, fermentos. feij1o,
para aves e animais venenos contra
TELEVISA()figos, frios, frutas sécas,-naturais e cris- 1 ENCONTRO NACIONáL
insetos. animais e herva daninhas
taltzadas, glicose, goma de mascar, gor)
Classe 3
duras grânulos, grão de bico gelatna,
Classe 50
Produtos farmacêuticos em geral
goiabada. geléias, herva -foce !serva
•Para distinguir: Impressos para uso máte, hortaliças, lagostas línguas, leite
(Remédios)
1
.em: cheques, luplicatas, envelópes, fa- condensado, leite em pó, legumes em
Classe 4 i
turas, notas promissórias, papel de cor- cor serva. lentilhas, linguiça, louro: masSubstancias e produtos de origem' anirespondência e recibos, impressos em res ali/nana cias, mariscos. mantetga
Liasse sas.
mal, vegetal ou mineral, em biasta nu
cartazes, placas, tabuletas e veiculo& margarina, marmelada, macarrão. sess.
Titulo
parcialmente preparados: Abrasivos em
bilhetes impressos
sa , de tomate, mel e melado, mate, masbruto, argila refratária, asfáltico eis
sas Para mingaus. molhas enoluszas
Termo a.° 609.788, de 27-9-63
Termo n.° 607.781, de 27-9-63
mostarda:- mortadela: nós moscada ri a Bib-Ben Publicidade e Promoção Ltda. bruto, algodão em bruto, borracha asa
• Canifrcio de Materiais Para Construções zes: _ óleos comestíveis. astrás, ovar:
aruto, bauxita. benjoim, breu. cânfora
São Paulo
Sitecma Ltda.
caolim, chifres ceras de plantas, ceras
pães. patos, pralinés, pimenta, pós (sara
São Paulo
vegetais de carnauba e aricuri, crine
pudins, picadas.' peixes, presuntos, tra.¡Vf
de cavalo, crina em geral. cortiça eu
tês, petit-pois. pastilhas. pizzas, pudins:
••
bruto, cascas vegetais, espato, erva
queijos. rações balanceadas para animais, requeijões, sal. sagu. sardinhas,
tnadicinais, extratos oleosos, estopas
sanduichesa salsichas, saknes. sopas en
enxofre, fôlhas. Sibras vegetais. Flore:
latadas, sorvetes, sucos de °anate e de
secas, grafites, goma em bruto. granas
FESTIVAL BRASILETRO.DE TEIMOSO - era boita. ideselghtir. liquidas de plan
Frutas; torradas, tapioca, tarnaras. talharim, tremoços, tortas, tortas para alitas. Iates em bruto ou parcialmente
mento de animais e aves, torrões, touclpreparados. minérios metálicos maái•
•
chibo; vinagre
'ras em bruto ou parcialmente trassa•
lhadas. cai toras, serradas e aplainadas
Tênias n. o 609.784, de 27-9-63
miaa, mármores exii bruto, aio se de
Big-Ben Publicidade e Promoção Ltda,
mangasses, óleos' de castas vegatals
•
São Paulo
•caasse 32
o,
Óleos em bruto ou parcialmente prepaTítulo.
rados, plumbagina em bruto,' pó 3,q
moldagem
para fundições, "pedras lori
Têrmos
na.
609:789
h
609.804
t
Classe 16 •
sada*, piche em bruto, pedra calcaatia
609•810 a 609.842, de 27-9-1963
plantas inediefrb-114. pedras em brito
'Para distinguir' : Materiais para construSocie
s""ilade- Rádio Marconi Ltda,
'ções e decorações: Argamassas. argila
quebracho, raizes vegetais, resines, 're
liaRATONA
ESPORTIVA
•
I
São Paulo •
'areia. azulejos, batentes, balaustres, blosinas naturais, resíduos testeis, sillei1/41
ENTRE
AS
COLETIVIDADES
. tas de cireento, blocos para pavimentaseivas, talco em bruto, xlsto. 'asso
ESTRANGEIRAS
DE
S.
PAULO
chapas
cre,
tão. calhas, cimento. cal,
• •• MARC 0.14_Ll
betuminoso ,e saiamo
s
•
isolantes, caibros. caixilhos, colunas,
Classe 5
chapas para coberturas caixas d'água,
/nàdisria.'Brasilelta
Aço
iam
Sruto,
aço preparado. ."'
caixas para' coberturas: -caixas d'água,
doce. aça' para tipoe, aço fundido, 'aio
caixas de descarga ara lixos. ed5ficaiparcialaseate . trabalhado, 'aço palio. 'ao
1..
çaes premoldadas, estuque. emulsãoade
Pf
estru7
:
refinabriinzra'broa se ela brnto.0,
. base asfáltico, estacas, esquadrias,
Classe 32AZid da pi rirsiael
,.. anslizur
turas metálicas para construções. /amee fulaaenais alumí- parcialtnenti trabalhado, broesze wili
• '3'1W/o
• •+
nio 'em p6. para 'plittura, kido. nitri o, í esengisisés,» bronze em ,p6, bregow ..,.1
,di i) metal, ladram! lambris,. litwas

ORGABRA
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Classe 10
barra, em fio. -chumba em bruto ou outras insetos, para burrifar e pulvsn tetAo cent.-a acidsnte de op.:rara:a
parcialmente preparado, cimenta me- zar desinfetantes, para adubar, para aparélkos afiadores d eaerramentas, Para distinguir: Abaixa-linguas, abre
tálico. cobalto. bruto ou parcialmente agitar e espalhar palha, para colher aparélhos distribuidores de sabão e de bocas, adenatomos, afastadores, agrafo,.
trabalhado, couraças, estanho bruto ou algodão, para colher cereais, maquinas desincrustantes para instalações sanitá- 'agrafos para ossos, agulhas para lajeparcialmente trabalhado, ferro em bruto amassadoras para fina agricolas, de rias, aparélhos esterilizadores, aparêlhoa çãof algodao hidrófilo, alicates, amálgabruto ou parcialmente trabalhado, ferro cortar árvores, para espalhar, para ca• e instrnmentos usados na engenharia, mas; aparadores. aparadores para fina
en: barra, ferro manganês, ferra velho, pinar, máquinas combinadas para se- agrimensura geodézla, aparalhos gasel. médico-cirúrgicos, aparelhos para masgusa em bruto ou parcialmente traba- mear e culturas, de desbanar, para eu- ficedores, aparélhos de apáliies, aparé- sagens. aparelhos de presaao arterial,
lhado, gusa temperado, gusa maleável, afiar, máquinas e moinhos para forra- 11203 ozunizadores, aparélbos pasteuri- aparelhos de diatermia.' aparelhos de
lâminas de metal, lata em fólha. latão gens. máquinas toscadoras, ordenado- zadores, aparêlbos reguladores e estabi raios ultra-violeta, aparelhos de raio 'X,
em tolha, latão em chapas, latão em res, mecánicos, raladores mecanicos, ro- lizadores da pressão e do fluxo de ga- aparelhos de infra-vermelho, aparelhos
vergalhões, liga metálica, litnalhas los compressores para a agricultura, ses e líquidos aparelhos para salva- duraa; bisturis, cadeiras para clinica
magnésid, manganês, metais niie traba- sachadeiras semeadeiras, segadeiras, meato e para sinalização, n areros médica, cambraia hidróSila, canulas. ta.
nulas, cataplasmas de feltro, catgut, cêlhazias ou parcialmente trabalhado, me- socadores de' terra, tosadores de ,gra- para escafandristas, aparêlhos pa:a
vidros. aparêlhos para combates ra laminada, cêra para incrustações e
tais em massa. metais estampados. ma, tratores agricolas, válvulas para
máquinas' agrícolas
formigas e outras pragas, aparatos au- articulações, cêra colante, cintas pdra
metais para solda, níquel, ouro zinco
tomáticos acionados pela introdução de fins clínicos, cintes umbelicais, colhecorrugado e zinco liso em !saibas
Classe 7
Clases 6 Máquinas e utensílios para serena usa- molas, aparelhos para picar, cortar ou res cortantes, compressas de tecidos,
Máquinas e utens,lios para serem usa- dos exclusivamente na agricultura e reduzir comestivels, aparelhos espargi. costátomos, curetas; dentes artificiais,
mofar de partida, terminal âncora do horticultura a saber: Arados, abridores dores, agarélhas e instrumentos de cal. dentaduras. depressores, dilatadores, daelevadoeixo do bendix. dínamos elétricos, cole- de sulcos. adubadeiras, ancinhos mecâ- culo, aparêlhos para observações s:smi- chas, drenos, duchas vaginais:
res, espartilhas, espéculos vaginais, es.tures de arranco, aros. carburadores nicos e empilbradores combinados cas, aparêlhos tesmostatos. apariahos poaias
clinicas, estufas, espátulas, escorra:dr; de distribuição, coroas, cai, arrancadores mecânicos par agricultu para natação, aritonômetros, aspiradobaisislorss, caixas de cambio, engrena- ra. batedeiras para cereais, bombas res de pó, aerõmetros, acendedores elé- capelos, escopros, extratores, escavadores; fios de linho para • feridas, facas:
gess embreagem, juntas universais, para adubar, celfadeiras, carpideiras, tricos, alto-falantes, amlificadores
partidas, pistões; freios, caixa de mu- ceifados para afloz, charruas para agri- tricosa aneassadeiras, antenas, batedel. ganchos para milaculos cela ftimetr'o.s,
/dant;a caixa de movimento central, co- cultura, cultivadores, debulhadores, amplificadores elétricos, amassadelraa gazes, godivas, goiva , gêsso. grzimpos
lares de esferas para direção e movi- destocadores, desentegradores, esmaga antenas. batedeiras, balança Nanam e para soturas. guta•ssreha; h:sten:Macmento central, engrenagem para mo- dores para a . agricultura, escarrificado- elétrica, barómetros, baterias ee acuam- tros; irrigadores, instrumentos cirúrgivimento central, biliões livres dentadas res, enchovadeiras, facas para máqui- ladorcs, binóculos, bitolas, bobinas, 'aa. cos para operações; ligaduras de Cii•
para cabos, rolamentos, carburadores. nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos, binas ae indução, ',aças° para fins cura. nhamo. líquidos e pós para limpeza e
pinhões, macacos, alavanca para sus- garras para arado, grades de discos avos, baiões de ca,nua laa as elétricas polimento ara fins odontológicos,
pender velculos, gatilho de partida de oudentes, máquinas, batedeiras para aomiaas medidoras. :mana, bússolas, na luvas e dedeiras de borracha, limas para ossos,- lancetas; massas plásticas para
funcionamento de engrenagem de velo- agricultura, máquinas insedfugas. má- zeriaa eléa iras. aulas e..êt . icos, caixas
cidadz do veiculo, engrenagem Para quinas vaporizadoras, máquinas de sl.SLE1 1 3, câmaras felçaiaf icaz e foto fina odontokigicos, mascaras para aneseixo e manivelas. alimentador para car• mungir. máquinas niveladoras de terra, gráficas; cafpainhas elétricas, chassis de tesia, mesas de operações, maa.as para
buradcres, anéis de pistão, anéis de ca- máquinas perfuradoras para a agricul- rádios, chaves elétricas, cine.naitógrafas, curativos, martelos 'artificiais; perfuraiaras para rolamentos, anéis de óleos, tura, mquinas de plantar, motochar- cronógrafas, cronômetros, combustores dores, pés e. braços artificiais. placas
anéia, auto lubrificadores. agulhas de ruas, máquinas regadeiras, máquinas de de gás, cidómetros, cristais de rádio, para obturações de canais, porcelanas,
regulagem do carburador, buchas, bur• roçar, de semear para sulfatar de condensadores, cortadeiras para fotogra. protetores para seios. pincéis para gar•
ninhos e insufladores do ar, bombas lta tosquir, de triturar, de esfarelar terra, fias, chaves de alavancas, chaves auto.. ganta, pinças akationicas, protetores;
brificadores, bombas de articulação de
a para irrigação, para matar formigas e máticas, capacitores de bloqueio, Capa- rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge e
eletroliticos, calibradares, assoa rodas para' desgaste dentário, reto:cucombustível para motores,
de outros insetos para burrifar e pulveri- citores
motores, bielas, balancina, cabeçotes, ci- zar desinfetantes, para adubar, para para telefones, discos gravados, diais. pio bugia. ruginas; sarjadeiras, sandalindros, comutadores, culatra de cilin- agitat e espalhar palha, para co er despertadores, enceradeiras eletricas, en- raca. séda e trina para souturas, sacas
dro do motor, caixas 'de lubrificação, algodão, para colher cereais, máquinas genho de assar carne, espelhos óticos. para gélo e bolsas para água quente,
compressores, condensadores. crentalhei- amassadoras pair fins agrícolas de esticadores de luvas, espelhos de plása sondas, seringas para lavagens e injema, cruzetas, dispsiotvo de arranque. cortar árvores, para espalhar, para ca.. ticos para eletricidade, esterilizadorea, ções, serras, serras para raquiotomis;
xtintores de incêndio, ferros elétricos de
Mamilos, dispositivi para ignição elá- pinar, máquinas combinadas
para se- "alam., filtros e aparelhos filtrantes, fil- tampões 'higiênicos preservativos, simtilca para motores, engrenagens. en- mear e culturais de desbanar, para
iana, termómetros, tesouras, trepanas,
enafrenagens de cremalheiras. eixos. em- afiar máquinas e moinhos para forra- tros para óleo, filmes falados, fogões, toalhas higiênicas; ventosas. verniz iso.
fogareiros, fusíveis, faróis como acessóbolos, fusos, geradores, lubrificadores
lerate para fins cdontológicos
gens, máquinas toscadoras, ordenado- rios de veículos para sinalização e para
ntrifuges, Motores, motores de ama- res
mecânicos,
raladores
mecanicos,
'roiluminação
em
geral,
filmes
revelados,
a°,
mcais,
mascais
de
roletas,
an
usi
Classe II
^atacados de rosca, magnetos para moto. los compressores para a agricultura, fôrmas: elétricas, fervedorea, frigoríficos, Ferragens e terramentas de t6,13
sachadeiras,
semeaderas
segaderas'
sofotômetro*,
fios
elétricos,
faiam
de
lua
'rua. mecanismo impulsionador de dite- cadores de terra, tosadores de grama,.
cie. cutelaria em geral e outro.; magoa
terferência. fonógrafos, garrafas técnicas, de metal não incluídos em
i' pistão, pinhões, redutores, ro
*cia.-ataras cias,tas,
tratores
agrícolas,
válvulas
para
geladeiras, globos para lâmpadas. globos blies, argolas, armações de metal,
dentadas, .segmentos do pistão. se .
máqunas agrícolas
para lanternas, globos terrestres para ses: Alicates, aldrava., arruelas aabri.
liaradores de graxa, transformadores,
r reensino, "gravadores, holofotes incubadra. dores de latas, arrames lisos ou farpavirabrequins, separadores, . velas de
Classe 8
reg
,
indicadores
de
vácuo,
instrumentos
Iguiç3o„ votantes, freios, hidráulicos e Abaixa luzes de larapia°, abelours.
dos. aparelhos de chá e café. assada'ficam de ar para velculos,, carburado- acumuladores, actinômetros, ampara:lie. de alarme, interruptores, lâmpadas in- ras, 'açucareiros, brocas, bigornas, bai, anéis de segmento. bombas para troa amortecedores de rádio e fragata. candescentes, lâmpadas comuns, lentes, xelas, bandejas, bacias, baldes, bomboleoa cruzetas. câmbio, cárter de em- cia, anemômetros, aparelhos de talava liquidifiaadorea maçaricos rara soldar, niers& bules, colheres para pedreiros,
breagem. cárter do motor, comutadores, saca aparelhos para iluminação, inclu- çaldear e cortar, máquinas de fazer camisas para cilindros e trilhos, cadeados exclusivamente na agricultura e sive os considerados acessóxios de vai- café, mostradores para rádio, moinhos dos, correntes, cabides, caixas de metal
korticultura a saber: arados, abridores colos. aparelros para anúncios atecani- de café, transformadores, tostadeiras, tri- para ortões, colunas, chaves, cremoneas
de sulcos, itdubadeiras, ancinhos macia coa, aparelhos agua-vedores e medidores. pés para fotografias. válvulas 'sara ré,.. chaves de ara.çusos conexões para ca.
'íleos e empilhadores , combinados aparelhos cromográficcra, aparelhos de dios, valvulas de descarga, válvulas de canamentos, canos de metal, chaves de
arrancadores mecânicos para agricultu- barbear elétricos, aparelhos registrado- redução, vacuómetros, velar elétricas,
fenda, chaves inglesas, cabeções, caneválvulas de vácuo e ventiladores
ra. batedeiras para ' cereais. , bombas res e medidora; de distancias, aparecas, copos, cachepots, centro de mesa.
para adu isar. ceifadeiras, carpideiras. lhos para purificas água, aparêlhos de
Classe 9
charruas
para
agri.
sinais lampejantes, aparêlhos regulado- Instrumentos musicais, inclusive partes cogueteleiras, caixas para acondiciona-llatnrks oa- a"aa.
debulhadores,
-cuitivanores.
res de gás, aparelhos de galvanoplastia, integrantes, a saber: abafadores de mento de alimentos, caldeirões, caçarocadozes, desentegradorça, esmaga- aparélhos didáticos. aparelhos cinemas som, acordeons, apoia-queixo para vio- las, craleiras, cafeteiras, dobradiças.
enxadas, 'esferas. engates, enfeites
a Para a agricultura. escarrificado» tográficos, aparêlhos automáticos para lonastas, arcos de yiolinos, associo*, arreios, de metal para automóveis,para
etma. encalovadeiras, tacas pare maqui- acender e regular gás, aparelhos para bandolins, banjos, baterias, barítonos,
ara , aricolas. ferradeiras, gadanho*, separar café, aparelhos para aquecer berimbaus, bonabardinos, bombos, bo- tribos, formões, espumadeiras, foiceis,
ferras para cortar capim, ferrolhos, fs.
g ari'-, nitra arado. .gaides de discos edificios, aparêlhos para . experimentar quilhas para instrumentos musicais, cas, facões, frigideiras, cilindros para
ou dardes, máquinas batedeiras rara dínamos, aparêlhos para desaruir Inse- campainhas de orquestra, cordas eia- lam
ianâo, ganchos, guarnições de meaaricultura, máquinas insetifugas,
tos, aparalhos náuticos clentificos, apa- velha de instrumentos musicais, carrital, garfos, ganchos para quadros,
%bua vaporizadoras, máquinas de rêlhos de ótica, aparelhos pulverizado- lhões de orquestra, cavaquinhos,
clarinetes, contrabaixos, cornetas, prazos pala entendas de correias, litnaf,
eungir, máquinas niveladoras de terra. res, aparelrps para aquecimento de calcas, fagotes, flautas, guitarras, harlicorelros, latas de lixo, jactei,
máquinas matinadoras . para a agricula água, aparélhos geradores ektroquind- mónicas, arpas, lacas. ~ceias para Mminas,
macbadialkas,
moas pare portas de ama.
tara, máquinas de plantar, motochara coa, aparalhos para recepção reprodta bombos d)oés, órgãos, pandeiros, pia- rei', &tutelo',
marretas. %abria". Or
,
rims, máquinas regadeiras, máquinas -de sio de suat e ibakoit, agarilipaís
nos, plateia Rratos, rabecas, rabee§e4
navpihas, puas, pie
podar, tapar= realejos, /amarg as sakopones, iamboar, de semear, para sulfatar, de matidos elaétric "`
prirgata
pines,
ponteira',
pbrafus2s,
ida de triturar. de esfarelar terra, para espetam
atm e leg gaaas. aPaal* raia tamborins, trombones tubas, violas, porcas, pra
-stVga
, lasea irrigaçao, para Catar formigas e l) s da hlia
vfolonc
e
• aPaa !hos dg IRCt
£412:tet_
p

a;

▪

4-8

Terça-feira 7

roldanas, ralos para pias. regadovea
-*erras, serrotes, sachos, aacarrolbas, 11, *ouras, talhadeiras, torquezaa, trilhoa
-trilhos para elevadores, tenazes. travas
dores, telas de arame, tubos para anca'sarnentos, trincos, trilhos para portas
de correr, taças molas para pottas,
vasas, vasilhames e verruma."
Cesse 12
Artigos de metal comum: alfinetes, agulhas, argolas, botões, colchetes, dedais,
s fivelas e fechos corrediços, garras, grifas de metal para enfeites de vestidos,
missangas, lantejoulas, ilhoses e
presilhas
Classe 13
- Abotoaduras para punhos. águas malinhas lapidadas, aitinetes para adornar
•skettuários, de metal precioso, sena' 'Precioso ou suas Imitações, anéis de
adorno, balangandans, berloques, baia
• cais, broches, colares, contas de metais
'Ou pedras reciosas ou semi-reciosas e
-anás imitações, usadas como adornos
tiú na confeçção de bijouteria& corrente/ de uso Individual ara adorno, dia4:.. ma ntes lapidados, esmeraldas .lapidadas.
medalhas com santo, pulseiras, safiras
_ !apiadas, topázios :apidadar turrnalinas
lapidadas e Murquezas- lapidadas
•
Classe 11
ali _a Vidro comum, laminado, trabalhado
ajn tôdas as formas e preparos, vidro
..,gistal para todos os fins, vidro induz
trial com telas de metal ou composi,,aões especiais: ampolas, aquários, asa i sadeiras, almofarizea, bandejas, cube-Au, cadinhos, cântaros, cálices, centro
sate mesa, cápsulas copos, espelhos, astorradeiras, frascos,. formas para doces
fónna para Menos; "fios de vidro, garrafas. garrafões. graua, globos, haste,
a jarros, jardineiras. licoreiros, maznadei..ras, mantegueiras, psatos, pires, portaMias, paliteiros, potes. pendentes, peai:lassais, saladeiras, serviços para res ttéscos, saleiros, tubos, tigelas, traves.
vasos, vasilhames, vidro para va
, &aaas, vidro para relógios, varetas,
vidros' para conta-gotas, vidro para
automóveis e para para-brisas e

01410 OFICIAL (Seção III)
las, de metal ladrilhos, lambris, luvas
de Sadio, 'ages, lageotas, material iscs
bates contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos: de paredes, madeiras para construções. mosaicos, pra
dates de base astaltico, produtos para
tonar ampermeabilizantei as argamassas d aviamento e cal, hidraulica, pedreg ulho. produtos betuminosos, imaermeabilizaates, liquidos ou sob outras formas
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esteiras, embornaia, estojos, guarnições medicinal), tesdas, tira para vedatt
para utensilios, malas, peneiras, redes, tubos para vedação:- tubulações p
rédeas, suportes para filtros, sacolas.
vedaç;o; válvulas para vedação
sacos e telas para assentos de cadeira
Classe 32
Para distisguir: Almanaques, agertelaip
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de mataria anuários, albuns, impressos, bole tiaqi

plásticos e de nvion: Rectpientes fabet catalogas. edições impressas, Solhe
cadoz de material plático. revestionew jornais, livros impressos, publicaçtos confeccionados de substâncias ani- impressas, revistas. orgàos de publi
mais e vegetais: Argolas, aaucareiras,
dadas
reis sons ocupo a suguem/sana, esed armações para óculos, butes, bandejas.'
Clases
34
coastruçées.. persiaaas. placas para pa- bases para telefones, baldes, basaas.
vimentação. peças ornamentas de cimen- bolsas, caixas. carteiras, chapas, cabos Tapada Cortinas e anos ara as
to ou gesso para tectos e paredes, papel para ferramentas e utensilios, cruzetas, e aradas. Linóleos, oleadas e encerrai
para forrar casas. massas and-ri:idos caixas para acondicionamento de ali- inclusive para instalações hospitalar,
Clube 35
para uso eus construções, parquetes mentos. casas "de material plástico
portas, portões, pisos, soleiras para por- para baterias coadores, copai canecas, Para distinguir: Couros e Pele s prikP,'
o los, tubos de concreto, telhas, la- colheres, conchas, cestas para pão ema radas ou não e seus artefatos: camisa,"
tas. tij
uta, tubos de ventilação, tanques de ci- tinhas. capas para álbuns e para livros, vaquetas, cromos, pelicas e mus adia
cálices, cestos, castiçais para velas. fatos: almofadas de couro, revesameaa
mento. vigas. viga:p ense, vitrOs
caixas para guarda de objetos cartuchos, tos de couro e peles, arreios, boba,
.•
Classe 24
coadores, para chá. descanso para pra- , carteiras, caixas, chicotes de couro,
atacadores
para
espardihos
Alamares,
tai, copos e copinhos de plástico para neiras, capas, estojos, malas, maldae.
e calçados, ataduras de algodão para sorvetes, caixinhas de plástica .,ara soa guarnições de couro para veículos,
diversos fins, exceto para fins medici- vetes, colberinhas. pasinbas. garfinhos pas para livros e álbuns, portanais, bandeiras, bordados, braçadeiras, de plásticos para sorvetes, tortninhas porta-chaves, porta-niquela, rédeas, Ra...
borlas, cadeados, capas para inoveis e de plástico para sorvetes, discos de tas, selins, sacos para viagens. sac
pianos, carapuças para cavalos, cor- mesa, estojos. estojos para óculos, em- solas e solados de couro, tirantefil
dões, debruns, "lã, fitas, forros, franjas, balagens de material plástico para sorarreios e valises
festão, feltro para órgão, fõfos, galar- vetes, estojos para objetos, espumas de
Osmee 36
iates, lamparinas, mochilas, mosquetei- nylon, esteiras, enfeites para automó- Para distinguir: Aventais. blusas, *da
nasgas, ombreiras e enchimentos veis, escoadores de pratos, massas anti- iões. boinas, botas. babadouros, C34*
para roupas de homens e senhoras, ruidos, formas para doces, fitas isolan- cos, coletes, capas, chales, cachecol
panos para enSeites de móveis, não tes, filmes virgens, fios de celulose, calçados, chapéus, cintas, combinaçõe
fazendo parte dos mesmos. palmilhas. fechos para bolsas, facas, guarnições, corpinhos. calças, calções, camisas. stfi's
passamares, pavios, redeas, sendas, re- guarnições para chupetas e mamadeiras. misetas, camisolas, cutias, ceroulas. 01-•
porta-blocos guarni- ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
des; spcas, sinbaninhas para vestidos. guarnições telas, tampos para almofadas, não fa- ções para qi uidificadores e para bate- cueiros, casacão, dominós, echarpaia
zendo parte de móveis, artigos estes deiras de - frutas e legumes, guarnições fraldas, galochas, gravatas, gorros, tiê
feitos de algodão. cânhamo, linho, juta. de material plástico para escusai°, e quetas, luvas, ligas, lenços, lecamA
objetos, guarnições para bolsas, garfos, manteas melas. maillots. mantas, asaras
seda, raion, lã. pelo e fibras não
galerias para cortinas, jarros laminados drião, malhas, paletós, palas, penboar,
incluídos em outras Classes
plásticos, lancheiras, manteguetras,
peugas. puloveres, ponches, palatina%
Classe 25
arinóls, prendedores de roupas, pu- polainas, pijamas, punhos, robe sIR
Para distinguir: Arvores da natal. bi- xadores para móveis, pires, pratos. pali- chambre, sobretudos, suspensórios, sou.
be lots, bolas para enfeites de arvores teiros, pás de casinha, pedras pomes artiens, tailleurs, toucas e vestidas
de natal, cartas geogralicas. cartões
porta-pào. pulseiras para relóClasse 37.
s. cartazes, displays. estatuetas, gios. protetores para documentos, pu- Roupas brancas, para cama e amas
estampas, gravuras, frutas de vidro, fi- xadores de água para uso doméstico, Acolchoados para camas, colchas, aos
gura sde ornatos, festões, fotograSas, porta-copos, porta-n,queis, porta-noras bestares, esfregões. fronhas, guardaria.
frutas de louça, figuras para enfeitar porta-documentos, placas, rebites, rodi- Pos, fogos bordados, jogos de toalhas.
bolos de aniversarios, batizados, casa- nhas, recipientes, suportes, suportes para Tença& mantas para camas, panos para
mentos e outras quaisquer comemora- ladrilhos e adesivos para azulejos, cosinha e panos de pratos, toalhas de
xícaras
ções, gravuras, imagens, letreiros, ma- peças, carretéis para tecelagem e guar- rosto e banho, toalhas de mesa, toas
• Classe 15.
nequins. rnaquetes, obras artísticas, obras nições de material plástico para indús- lhas para jantar, toalhas para chá e
'P.á'ra distinguir: Artefatos de porcelana. de pintura, paineis e cartazes para de- tria textil. colas usadas 11-35 indústrias,
fàiânça. barro e terzacota 'ouças vidra- corações e par aexposição, projetos. guardanapos. fiteiros, tubos, tigelas café, toalhas para banquetas, guarnla
da/ para uso caseiro, adornos, fins ar.. mostruários de mercadorias diversas e tubos para ampolas. tubos para serin- ções para cama e mesa, toalhnshas
(cobre Mio)
listicos e instalações sanitárias; artefatos para • propagandas, suportes artísticos gas, travessas, tipos de material plás•
Classe, 38
de ceramica pata uso caseiro, adornos e para vitrines, estatuetas para adornos tico, sacolas, -sacos. saquinhos, vasilhaAros para guardanapos de rarel
fins artísticos, alguidares, almofarizeat
mes
para
acondicionamento,
vasos,
xíe para fins artísticos. taboletaa
s
isSadeiras, barris, bules, Nas, bacias,
caras. cotas a frio e colas não fachadas aglutinados. aluna (em branco) 5
Classe 26
bebedouros, biscoiteiras, bombonieres. Artefatos de madeira em geral: Argo- em outras classes, para borracha:, para para retratas e autógra fos; baleai
ândejas. ar.heiras, copos, consolos, calcurtumes, para marcineiros, para carpia cato para brinquedos), blocos
deirões, cantaros, cadinhos. cofres, las. algudares, armações para balcões
teima, para vidros, pasto adesiva para correspondência, blocos para cálculos,
cubas, compoteiras comedores para aves, e para vitrines, artefatos de madeira correia, pasta e pedras para afiar. blocos para atai:ações, bobinas. brochatãçarolas, canecas, centro de mesa. dei.. para caixas, tppume, bandejas. barris, esmeril em pedra, em pó, em disco, Ma não impressas; cadeanos de deras
éãnsa-talberes. escarradeiras ;Ominas, fil- baldes, batedores de carne, caixas, cai- em pasta para afiar, moer e desgastar. ver„ capas ,para documentos, carteiras
cunhas, crutros. graus, g/nbae, jarra& lardineiras, xões, caixotes, cavaletes,
rebolos, adesivos para tacos, adesivos papel ou papelao, cápsulas de papal,
licoreiros, leitei-as, lavatórios. amante., zetas, Cubas, caçamba, colheres, cestos
caixas de papelão, eaderaetas. caderda,. calçados
guelras, moringas. moliseras, afeias, pa. para mies, cepos para cosinha, cabos
nos caixas de cartão, caixas para paClasse
29
res, pratos, pilões, pratos aarti ornatos," para ' ferramentas, cantoneiras, engra- Para distinguir: Espanadores, escovas pelaria, cartões de visita., cartões eoa
Mas, pinos, porta-joias, potes, porta- dados, estrados, esterinhas, estojos, utmarciais, cartões indicas, confeti. carcomuns, lambazes e vassouras
toalhas, porta-papéis higiênicos sopei- ast ada, formas, gaiolas, guarnições
Classe 30
tolina, cadernos de papel melindrado
rais. saladeiras, saleiros, aervlços para para porta-blocos, guarnições para cor- Guarda-chuvas, guarda-sol, bengalas e e em bragas para desenho.. Menina
refrescos, serviços para frioa, chá e tinas, guarnições de madeiras para
suas partes integrantes
**colaras, carteies em branco, canarim*
Santas, travessas, talhas, taças, balela*, utensílios domésticos, gelos, malas de
Classe 31
de cartolina, chapas planegretcas, namadeira,
palitos,
pratos
pipas,
pinos,
vasilhanies. vasos sanitário.. skarn.
Adesivas de. vedação, anais para veda- demos de lembranças. carretéis de paidores, prendedores de roupas, pe- ção, argolas para vedaçãp, arruelas pelão; envelopes, cava:lucrar para doapasaos
Classe 16
•
Para distingair: Materiais ara cos..
n des -monogramas, palitos, pasinitas, para vedação; barracas d ecampanha, ndos de papel, encadernação de papel
abes e decorações: Argamassas, argila, garSilithos e colheres 'para sorvetes, pa- betumes para vedação, buchas para ve- 0,13 papeias>. ettiquetas; falhas indica&
areia, azulejos, _batentes, balausires, /da litos para dentes. táboas de passar rou- daçJlo, bujão (rõlha para tarraxa); ca- feias de celulose; guardanapos; livros
coa de detento, blaeos para pavimenta- pas, táboas de carne, tonéis torneiras, bos, canaletas, cimento refratário para
impressos, livros fiscal& livros de
• ção • calhas, -cimento, cal,' de, chapas tambores, tampas, suportes de madeira, revestimento de caldeiras, cordas, cor- pão
contabilidade; mata-borrão:. ornamento.
bolsaste& • caibros, caixilho& eoloaas
todinha, rolos, rosários e vasos
déis, cordões, correia/ de transmissão de papel traasperente; pratos, papeschapes- para coberturas, atinai fado'
Classe 27
de tôda espécie: enxárcia*, eaferas para nos,' papéis, de, estanho e de alumínio,
catatua de . -descarga para lisos, adthea- Artefatos de palha ou fibra, néo ha- veação; Milhos para amarradios, for- papéis
seal 11111âc440- papéis ene bralico
OMS. arrasadas/ia& estutpte." dandslio de claidos em outras classes: Cestas, coa ras para vedação; lonas, lonas para
para impressão,, pamlis fantasia, massod
balar-asfaltada , estacas,- amMadriaa,
tos,-cabos para utensílios,' asstoa peta treine .cle velados; manguleras, amuas para ferreg,Peredes. papel, almaço ceie
rqa. avisas. gisacs, iraste& jaula& ostra costuras ,eekto... tpeest pães," -cabem da Patas '''vedatitoi
De ma pista, papa) cxepom papel de
lidas Pare Wflts'allat
, taras metidas*, para -essitstançama latam asandiddialniUntd, siaints Par dIfeites, ihaa, issiaaõeS POin Vadação
(fil11 1780 seda, papel impernseavel, papal em hoa
II Ir
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bina para , impressão. pairei eacerado,
papel higiênico, papel impermeável
--para copiar, papel para desenhos, papai para embrulha impermeabilizado,
papel para encadernar, papel para edcravar, papel para imprimir, papel parafina para ebbrulhos. papel celofane,
papel celulose, papel de acho, papel
absorvente. papel para embrulhar tabaco. papelao; recipientes de papel. rosetas de papel. rótulos de papel. rolos
de papel transparente, sacos de papel,

Classe 41 •
cador, perfumes, cosméticos, águas de
Claeee 50
Alcachofras, aletria, alho, aspargos, colónia e de toucador, cremes de te...Paa. Para ditsinguir: O timbre da rcqueree açúcar, alimentos para animais, amido, dor, loções, carmin (rouge), bastões te usadc em papeis de carta papeis t
amendlos, ameixas, amendoim, araruta, para os lábios (batons), pó para o ros- ofício, cartões, comerziais e de visite
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei- to, sachet de talco (tale sachet), pó de envelopes de qualquer tipo, faturas, ,d
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas, talco, pó para banho, pó para empoar, pricatas, letras de zarnbio, cheques, u
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha; bases para maquilage e bases para pó. tas promissorias, debentures, apotice
café em pó e em grão, camarão, canela preparados para limpeza de pele em ações, folinhas, passnens aereas, fel
em pau e em pó, cacau, carnes, chã, Sórma liquida, de creme e de pó, tais roviárias, rodoviárias. maritimas be
caramelos, chocolates, confeitos, cravo, como creme ara limpeza, 'cremes lubricomo bilhetes de sorteio
cereais, cominho crena ede leite, cremes ficantes, cremes amaciadores de tecido.
Ciasse 17
alimentícios, croquetes, compotas, can- cremes para bases de maquilage, creme
gica, coalhadas castanha, cebola, condi- para a pele, creme -para as mãos, cre- Para distinguir máquinas e instalaçõe
•
mentos para alimentos, colorantes, me para os olhos; máscaras de creme parra escritórios e desenhos em gera,
Classe 39
- Para distinguir: Artefatos de borracha, chouriços, dendê', doces, doces de fru- rosa; adstringentes, refrescador para a Arquivos para correspondência, alma
' borracha, artefatos de borracha para tas, espinafre, —essências alimentares, em- pele, loção para a base de maqtalage, fadas para carimbos e para tintas, abri
dores de cartas, arquivos, apontadorea
veículos, artefatos de borracha não in- padas, ervilhas, enxovas, extrato de topara dar firmeza a pele. prepara- berços para mata-borrão, borrachas
cluídos em outas classes: Arruelas, ar- mate, Saranhas alimentícias, favas, fé- loção
dos
especiais
para
cabeças
de
negro;
brochas, canetas para desenhos. corta
golas, amortecedores, assentos para ca- culas, flocos,' farelo, fermentos. feijão,
deiras, borrachas para aros, batentes de figos, frios, frutas sêcas, naturais e cria- máscaras e preparados para tingir a dores de papel, oolchetes, carimbadorea
cofre, buchas de estabilizador, buchas, talizadas; glicose, goma de mascar,. gor- pele, tais como carmin (rouge) em . fór- cestos para papéis e correspondeetcla
buchas para jumelo, batente de ,porta. duras, grânulos, grão de bico, gelatina, ma de creme. maquilage (makeup), ba- classificadores, clips. coladores, canetae
batente de chassis, bicos para mamadei- goiabada, geléias, herva doce, herva se,- loção para bronzear, carmin (rou- compassos, cofres, canetas tinteiros, ca
res. braçadeiras, bocais, bases para te- mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite, ge) "parfet", maquilage (makeup) para netas esferográficas desenhadores, -data
lefones, borrachas para carrinhos indus- condensado, leite em pó, legumes em a perna; preparados para maaaage dores com minas, descansos para lapa
triais, borracha para amortecedores, cónserva, lentilhas, linguiça, louro, mas- (makeup) dos ollios, tais como lápis e canetas, esquadros. espátulas, furado
bainhas de borracha para rédeas, cochim sas alimentícias, mariscos, • manteiga, para os olhos, embelezadores para os res, fusins, fichários, fitas para máquf
de motor, câmaras de ar. chupetas cor- margarina, marmelada, macarrão, mas- cílios, sombreador para os olhos; loção nas de escrever, fichas para arquivos
'dões maiiiços de borracha, cabos para sa de tomate, mel e melado, mate, mas- embelezadora; desodorantes em fórma máquinas para escrever, calcular, e ao
fitas gomadas, máquinas para
ferramentas, chuveiros, calços de borpara mingaus, molhos, moluscos, liquida e de creme; sais inhalantes. sais mar,
grampear, goma arábica. gomadoree
racha, chapas e centros de mesa, cor- sas
basho.
sabão
para
banho,
brilhantinai,
mortadela, nós moscada, nodas de borracha, cápsulas de borracha mostarda,
preparados ara tratamento das unhas grampeadores, grampos e ganchos par:
para centro de mesa, calços de borra- zes; óleos comestíveis, ostras, ovas; e envOlucros contendo um sortimento escritórios, giz, godets, instrumentos de
pães,
paios,
pralinés,
pimenta,
pós
para
cha para 'tnáquinas, copos de borracha
de preparados' de beleza necessários pa- escrever e de desenhos. lápis. Lapiseiras .
para freios, dedeiras, desentupideiras, pudins, pickles, peixes, presuntos, pa- ra . tratamento específicos da plee e re- molhadores, mata-borrão, máquinas •
apetrechos para apontar láple. mapo
discos' de mesa, descanso para pratos, tês, petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins;
cipientes de carmin , (rouge), pó
tecas, metros para escritórios e para
en'costos, êmbolos, esguicha c . estrados. queijoa rações balanceadas para . ani•
de
arroz
, esponjas de borracha em quebrajacto mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
desenhos, papel carbono. perfuradores
Classe 49
pastas para escritórios, com tachas de
ara toeneiras, fios de borracha lisos,
Gesse 42
logos. brinquedos, artig6s desportivos e metal, pastas 'para escritórios com fefôrmas de borracha, guarnições para
móveis, guarnições . de borracha para Aguardente. aniz, aperitivos, bagaceira, passateinpos. a saber: álbuns para re- chos de metal. porta-tinteiros. portaautomóveis, guarnições para veículos, batidas, brandy, bitter, cachaça, cerve- cortar e armar, aviões. automóve:a lápis. porta-canetas, porta-carimbos,
lancheiras para escolares, lâminas de jas, cidra, conhaque; extrato de malte aros. argolas, bercinhos, bonecas, bone- porta-cartas. porta-blocos, penas, prenborracha para degraus, listas de borra- fermentado; çernet; genebra gengitirra; cos, baralhos de • cartas, bolas para sas, pincéis, prendedores de papéis. percha para janelas e para portas, lençóis gin. ginger; kirsch, kummel: licores; todos os esportes, brinquedos erro forma cevejos. réguas. stencis, separadora+
de borracha, manoplas, maçanetas, pro- maarsquinhos: nectar; piperman on. de animais. balões de brinquedo, bilha- para arquivos, sinetes. tiritas para es
tetores para para-lamas, protetores de ches; rum; suco de frutas com álcool; res. brinquedos mecânicos. brinquedos cravar. tiralinha, tintas para carimbos
para-chóques, pedal de acelerador, peeira forma de instrumentos musica a. tintas para duplicadores. tintaa para ent
, vinhos, vodka e whiskys
brinquedos cai forma de armar. br.n- pressao, tintas para desenhos, aparelho
dal de partida, peras para businas,
Classe 43.
pratinhos, pneumáticos, pontas de borquedes ' de borracha .om • ou sem asar]. para tirar cópias. pastéis de tintas Pari
racha para bengalas e muletas, rodas Águas gasosas, naturais ou artificiais; vio. carrinhos. carrocinhas. caminhões escrever e desenhos, máquinas de es
tnassiças, rodízios, revestimentos de caldo de cana. callos de frutas; gua- cartas de jogar, chocalhos. caneleiras
dereear, máquinas -egtstradoraa
borracha, rodas de borracha para mó- raná, - refrescos, refrigerantes; soda, para esporte, cartões para lOto, casiClasse 18
xaropes para refrescos
Vais, sanfonas de vácuo, suportes de
nhas de brinquedo, casinhas de armar Para distinguir: Armas e munições de
Classe 44
motor, sapatas do pedal de breque, secadeiras de brinquedo,- carteiras e en- guerra e caça: alfanges, arpões balas,
sembaio e isoladores; suportes, semi- Para distinguir artigos para fumantes: velopes com falhas para recortar e baionetas, canhões, carabinas. chumba
pneumáticos, suportes de câmbio, san- Cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, car- armar, calçados para bonecos, cordas para caça, cartuchos, dinamite, espole.
fonas de Partida, saltos, solas e solados teiras para fumos, charutos, cigarros. ci- para pular. clavinas para tiro ao alvo tas, explosivos, espingardas, fusis. Nas%
- de borracha, surdinas de borracha para garrilhas, filtros para piteiras e para copos de dados caixinhas de asissiea de artifícios, metralhadoras, pistolas
aplicação aos fios telegráficos e telefó- isqueiros, piteiras. tubos de cachimbo, dados. dardos, discos. doramós esp.n
pólvora, punhal. revolver
nicos, travadores de porta. tijela s,
rapé, tabacos
gardas de brinquedo, espingardas de
Classe 19
tubos, tampas de borracha para contaClasse 45
vento, estaquinhas para jogar, enigmar: Para distinguir: Aves e ovas esti geral
gotas, tinas de borracha para elaboração Flores naturais, plantas, sementes e mu- engenhos de guerra de brinquedo. ter inclusive do icho da seda, anatais vivos
de substâncias química
das para agricultura e floricultura e a rinhos de engomar, ferrar:narras pa-a bovinos, cavalar, caprinos. gallnáceol
horticultura
crianças •fieurat efe aves e aatmais,
ovinos e sumos
Classe 40
figuras para lago de xadrez, togões e
Classe 20
Classe 46
Para distinguir.. Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, O sto- Alvejantes, amidos, anil, água de lava- fogãoz , lhos de 1 einquedoa logos cit Apetreshos navais e aeronáuticos: Aus
ktdos ou não, inclusive móveis para es deira, água sanitária, cera para soalhos, tutebol de mera. totlheiras oara espotar coras, bóias, cinta de natação, fateixa .
para quedas e salva-vidas
acitório. Armários, armaários pari aa- detergentes, esponja de aço, fósforos. ganchos para -pesca guisos para crian
Classe 21
Ornem e para roupas 'usadas, almota. lixivia: lã de aço, pomadas para, cal- ças, h sacras. 'c lós, iscas artifietals
ha. acolchoados para móveis, bancos, çados, palha de aço, preparados para para pasca. jogos de damas, logos de Para distinguir: Veiculos e suas parta
bsfetbes, baaquetas, bandejas, domicilia. polir e limpar madeiras, vidros, metais dominó, logos de raquete, linhas para Integrantes: Aros para bicicletas, auto.s. berços, biombos, cadeiras, carrinhos e objetos, panos Para polir e para lim- pesca, luvas para box, para esgrima móveis, auto-caminhões, aviões, amor.
jogador de soco, máscaras carna- tecedores, alavancas de câmbio, barco(
para -chá e café, conjuntos para dor- peza, panos de esmeril e material abra- para
valescas. mesas de bilhar, de campista, breques, braços ara veículos, . triciclo!?
mitórios. conjuntos , para sala de jan- sivo empregado _na limpeza de -metais e de
roleta, de xadrez, mobilias de brin- tas, carrinhos de mão e carretas, caniltar e sala de visitas, conjuntos coara objetos. sabões em geral e saponareos, quedo,
miniaturas de utensílios domés- ahonetes, carros ambulantes, caminhõea,
terraços, jardins e praia, conjustos de velas e velas a base de estearias, ticos patins,
patinetes piões, petecas. tanques, carros-irrigadores, carros, cair.
armários, e gabinetes para copa e co- sabões em pó, m flocos, esponjas de plarquetas para
ginástica, peças de carros, tratores carros-berços, carroslimpeza
- zinha. camas, cabides, cadeiras giralogos de damas dominó e -xadrez, pelo- roças,
Classe
47
earrocerias, chassis, chaas
tórias, cadeiras de balanço, caixa -de
tas. pianos e outros instrumentos musireato, colchões, colchões de mola, dis- Carvão' mineral, de turfa o uvegetal . cais de brinquedo, pistolas de atirar orlares para veículos, cubos de veiculo*
pensas, • divisões, divans, discotecas de Ceras para iluminação, combustíveis, flexas, papaga.os de papel. paneliahas carrinhos para máquinas de escrever,
madeira. espreguiçadeirasi guarda-rou- Ilieces de iluminação, gasolina, gorclu- quebra-cabeças em forma de armar corrediços, para veiculos, direção. désli.
paa, estantes, mesas, mesinhas. mese re de petróleo. graxas. lenha, lubrifi- raquetes, redes de pasca, redes para ',ladeiras, estribos, escadas rolantes, elealtas para .rádio e televisão, mesinha cantes nafta, óleos iluminantes, óleos jogos, rodas de roletas. revólver de vadores para passageiros e para carga
para máquinas de. escreVer, móveis pa- lubrificantes, parafinas, petróleo refi- brinquedo. soldadinhos de chumbo, es- engates para carros, eixos de direção.
nado, .querozene e turfa
levisão, molduras para quadros portaboieiros para logos, tacos a dc bilhar. Srelos, fronteiras para velculos, gt idão,
Classe 48
retratos, poltronas, poltronc -camas,
tambores- para crianças, "teia:bana:e?. locomotivas lanchas. motociclos,' malas,
Para distinguir: Creme para barbear, tamboretes. tênis,. de mesa, trens e vias motocicletas. motozargas, moto furgões,
prateleiras, porta-chapéus.
sabão para barbear, dentifricios, sabões ,férreas para brinquedos, vares para manivelas, navios, 6nibna, para-rhoquea,
sofas :cemas, ' travesseiros e
de totteador, ;entes, esponjai para toapara -lamas, para-brisas, pedala, pantOes, •
• vitrines
pesaa„ vagoamaa e se9.1194 , •
• •

-.
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radas para bicicletas, ralos, para Weideta:4 reboques. radiadores para veicules,
roda* para veiculo', selins. Cicieis., tirantes para velcukm, vag6ea, velocipedm vareta," de coatrole do afogador e
acelerador, tréleis. troleibus„ varara de
carreai, toletes para carro*
Classe 22
Fases distinguir: — Pios de alg,xleici.
e. .de linho, cahnhame • juta, fio' de
beda natural, rayon e fios de lã, para
tecelagem para bordar, para coimara.
hieotegaro e para credite, fios pliistieNti
e fios de celuloe.
Classe 23
Tecidos era geral. tecidos para (cofreallaa em geral, para tapeçarias e para
. artigos de cama e meia : Algodlo, alpaca, atediam°, cetim, caro*, casimira',
lavandas • tecidos de la em peças, juta,
jeraey, linho, nylon, paco-pato, percaraml„ ralai, seda natural, tecido.
pittaticoa, tecidos impermeáveis e
tecidos de parlo couro e veludos

Termos na. 609.845 à 609 1846 de
'
27-9-1963
Corbisa — Industrial Agro-Pecuária
Limitada
São Paulo

Termo n.° 609.805, de 27-9-1963
indústria de Oculoa Soletrar Lula
São Paulo

Classe 19
Artigos da clame
Classe 11
Artigos da clame

50U:1:AN

Termos os. 609.849 ã 609.850, de
27-9-1963
Corbiaa — Industrial Agro-Pecuária
Limitada
São Paulo

T

1 1int)

fa Classe 8
Óculos

o

Termo n. 609.806, de 27-9-1963
Coin er — Comercial e Importadora de
Ferragens Ltda .
São Paulo

F11 d s .ti?2, s.Ii9I?li

Classe 41
Rações balanceadas para animais

Classe 41

Classe 11
Ferragem

Termos os. 609.851 à 609.852, de
27-9-1963
Corbisa
Industrial Agro-Pecuária
Limitada
São Paulo

FUBÁ DO SITIO
Ind. Brasileira

' Classe
41
Fubá

ROLAM
Ind. Brasileira

(cobre pão)
Termo 5n.° 609.808, de 27-9-1963
Representações Lourdinez Ltdà.
São Paulo

L'YURDIIrEZ
Ind. brasileira
Classe 8
parelhos de rádios, aparea sas de televisão e suas partes integrantes

u

Termo n.° 609.809, de 27-9-1963
Adega Sumaré Ltda.
São Paulo

SIJEARE

Ind. Brasileira
Classe 42
akeálitaa

Classe 19
Artigos da classe
Termos ns. 609.853 à 609.854; de
27-9-1963
Corbisa
Industrial Agro-Pecuária
Limitada
São Paulo
FARINHA 1:1U

MANDIOCA DO
SITIO
Ind. Brasileira
Classe 19
Artigos da classe
Classe 41
Farinha de mandioca
Termos na. 609.855 à 609.856, de
27-9-1963
Corbisa
Industrial Agro-Pecuária
Limitada
São Paulo

RERA
SITIO

ind. Brasileiro

Temo a.° 609.860. de 27-9-1963
Valuta Material Plástico S„A.
Guanabara
PRORROGAÇÃO

B P I Iii0..

I.

Classe 28
Um material plástico

o

Termo n. 609.861, de 27-9-1963
Indastria e Comércio de Calçados
Arco-Flex S.A .
São Paulo

AGRO.FLEx
indústria 13raeiletra

0

Guanabara

Termo n.° 609.866, de 27-9-63
Cooperativa Imobiliária 1.1russanga Ltda.
Rio de Janeiro

Indústria Brasileira)

CANJICA
DO SITIO. _
I n d.. brasl. eira

'Termo
n. 8 609.865, de 27-9-63
Hércules Imóveis S. A.

Clame 33
Insígnia comercial

Termo a.' 609.859, de 27-9-1963
Helio Nana Quesitel
Rio de Janeiro

PR011ITTOS DO
SITIO
Ind. Brasileira

Janeiro 'cie 1964'

4~1t=1111hg

Termoa na. 809.817 à 609.848, de
27-9-1963
Industrial Agro-Pecuária
Coa-bisa
Limitada
São Paulo

Classe 19
Artigos da classe

café, toalhas para banquetas, guarnições para cama e mesa, toalhiuhas

Termos as. 609.857 à 609.858, de
27-9-1963
Industrial Agro-Pecuária
Corbisa
Limitada
São Paulo

Classe 11
Farelo
Classe 19
Artigos da classe

COINntc
t Ind. Brasileira

Classe 37
soupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões. fronhas. guarclauaoos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
casinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar. toalhas para :Sá e

-.

Classe 41
Farinha de milho
Classe 19
Artigos da classe

Canjica

Termo ri." . 609.807, de 27-9-1963
Indústria de Colchas e ltecidos
Rolam Ltda.
São Paulo

(‘Seção NI)

FARELO DO SITIO
Ind. Brasil eira

,•••n•

Brasileira

c

FARINHA DE

'

Classe .36
Calçados

Termo 0. 609.862, de 27-9-63
Alexandre Som16
Guanabara

Reader's Lux

COOPERATIVA
IMOBILIÁRIA
illESAN6A LTDA:
Nome

WAINOCK

dal

11.•n••n•

Tirano a.° 609.867, de 27-9-63
Cooperativa Imobiliária Urummaga Léria.
Rio de janeiro

-C

I

1

asam 33
Insign1a conwrcial
•Tarmo a' 609.868, de 27-10-196k
G.T.C. Companhia Técnica Comercia/
Guanabara

CTC - COMPANHIA
TÉCNICA COMERCIAL Nome Comercial
Termo a.° 609.869, de 27-9-63
CTC — Companhia Técnica Comerelol
Guanabara

INDVSTRIA BRASIMITIA

indústrta Brasileira
Classe 8
Classe 6
Lâmpadas com suporte e garra pare
Artigos da classe
fixação; lâmpadas com interruptores
para leitura.
Termo n. 609.870, de 27-9-63
Indústria de Perfumes Sayonara Ude,
Termo n. 609.863, die 2.7-9-63
Rio ele janeiro
, Hareules Imóveis. S. A.
Guanabara

o

o

HÉRCULES
IMÓVEIS S. A.'
Nome comercial
Ténno n.° 609.864, de 27-9-63 •

Hércules Imóveis S.
Guanabara

A.

HÉRCULES -

•

INDÚSTRIA DE PERFUMES
SAYONARA /LTDA.,
Termo n.° 609.871, de 27-9-6,5_
Indústria de Perfumes Sayonara L.
Rio de Janeiro

ifIENNÊ. JAPONE1
tiNDosTRIA BASIal"

Class, 19

Artigos da clame
Classe 41

Claire A)
ete atitabalasimierati

Classe 48
AatiosolO sla ciosa* •

\

n
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Vamo ea.• 609.872, de 27-9-63
IsarMuttriti dr Perfumes Sayoimeree Lida.

Rio ,de Jarechro

HERO,

017.894

.Classe 32
Artigos eia ii:/áisce

76nno ac° 609.873. de 27-9-63
Leiliuctria de Perfaerart Sayonarra Ltda.
Rio de janaíro

'rkrino •.1 609.380, de 27-943
Feittbre Temem Ltda.
Guanalbara

JAPONEZ

'INDUSTRIA

,41*

tiços

dama

Tratomme Peças Ltda.

HATOM

navios na. 609.881-a 609 884, de
27-9-63
C046P:441.3 de Ferro Ma-leíevel
Guanabara

MESMACOLA MESQUITÁ
\ MATEM/5 CONSUMES LIDA,
Norne comercial
•

•INDÚSTRIA DE BEBIDAS
tARMARY LTDA.

609.875, de 27-943
%ruo
Tratonsac Peças Ltda.
Guanalora

TRATOMAC

INDUSTRIA BR /UIVEM
•Casse 1
Adágios da classe
Classe 5
.Artigoa da .Jassa
Classe 6
.Artigos da classe
Classe 11
Artigos da classe

\k,PEÇA$.'
e

Titialu

7

Ae estabelecimento

'nino n.° 609.876. ale 27-963
Nilza Pinto Moreira
- de Janeiro
Rio

R ARCA DE VERGALHES
MAM.

*Mulo o.° 609.885, de 27-9-63
Companhia .de Ferro MaleLvej
Guanabara

,futiagive3

A.KRAFAL›,"

• ENTóRA
TEEMM
N.4,14 e, 41.1r<

Guanabara

GINE COMERCIAL
E INDBSTRIAL
METALÚRGICA LTOA,

CONFEITAREA E
LATICÍNIOS
DELICIOSA

Classe 5
Artigos da classe

111`11,11571I1A IMAS= A

"Ç .-11110 o.° 68.876, ele 27-943
liclitora Terrain
Guanahar,

Torno n.° 609.890, de 27-9-63
Dine Comercial e Industrial Metalúrgica Ltda.

Térrno
609.891, de 27-9-63
Confeitaria e Laticínios Deliciosa Ltda.
Guanabara

INDUSTRIA ERAS/LEIRA

CLIsse 5
(.1,sse
Art goi

Nome comeu ial

Nome comercia:

Claçses: 5 e 11
Titulo de estabele zurrem--— Thazio n. W9.877. de 27-9-63
Nilza Pinto Moreira
Rio de Janeiro

Timm() n.° 609.886. de 27-9-63
Fábrica dr Artefatos de Madeira
Jorge Ltda.
Rio de Janeiro

FÁBRICA DE ARTEFATOS
DE MADEIRA
519.! ffiRE LTDA.„.
• ,t

rif*HoW .cear.ereir,1

it ESCOLAR
Classes: 38 e 49
Titulo de tfstabelecirnento
Timm° n.° 609.895. ele 27-9-63
D. Marotta
.Rio
janeiro

CASA ORION
anafa: 1, II e 16
Titulo ele trstiluelecirneoto

Teinno n.° 609.889, de 27*-943
Têrmo n.9 609:896, de 27-9,63
Indústrias de Bebidas Carmarv Ltda. Laje Engenharia e Construçrs Ltda.
Rio ele 7.i.aelro
Guanabara

tupi:1571tIA BRASTLEIRA
A,tigoe da cle.sse

o'q

Térreo a.° 609.888; de 27-9-63
Mesenaeola Mesquita 1Viateriais Coastendes Ltda.
Rio de Janeiro

'Classe 32
Artigos-da classe

•••nn•••

%riso a.' 609.374. .de 27-9-63

Trino n.° 609.294. de 27-9-63
Edward F. Silva
Rio . de Janeiro

CIL5
, 26
Artigos da classe

TERRAPLENAGEM,
Pd REVISTA,

BusrLEIRA

fitulo de eretalieleebretreste

INIDOSTRIA. busulaPtA

•

Arngoa da classe

'

CONCA MODAS'

SÃO JORGE

DRAsuIDIA

INDOSTRIA SRA MURA
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-^

(i09.893. ele 27.3.63
reuno
Térrno a.° 609:887, de 27-19-63
Fábrica de Artefatos de Madeira Sito Deusellidit °nanes ti Cniancii Ltda.
CU:~ 36
Jorge Lide.
Guanabara
Rio de Janeiro

Timuio 609.879,
se!'
de 27-943
Relatara Terram Ltda.
Guanabara

'CREIAM APOR/
e.

(Seção El)

LAJE
INDUSTRIA

7.LEIRA

Casse 16
Artigos da claSts
Termo n.° 609.897, de 27-9-63
Waldemar Freitas da Costa
Rio de Janeiro

MIRAHY
INDÚSTRIA BRA SILEITA
C:a.s- -18
Artigos da ciasse

Térmo n." 609.898. de 27-9-63
A. Mazzo; Indústria e C-ornercio
Espirito Santo

GBAN FINO
INDÚSTRIA BRASILEIRA)
Classe IS
Artigos da classe
Térmo a.' 609.899. de 27-9-63
Roessler ti Cia. Ltda.
Rio de Janeiro

flOESSLER
INDÚ5TRIA E2_P.21.7LEIRts

Glasse 41
Titulo de estabekcimento

41
Artigos da clawe

Tênno ltC 609.892, de 27-9-63
Confeitaria c Laticínios Deliciosa Ltda.
Guanabara

Têm° ri," 609.900. de 27-9-63
Panificadora Borda da Mata Ltda.
São Paulo

MANTEIGA DELICIOSA
INDÚSTRIA. bE.AsraniA
Casse 41
Artigos 45. elasme

BORDA DA MATA
Industrie. Praisileiri
Classe 41
1'o
Para distinguir: Aveia "olear. azeite
Ws*, -bolos. bombons. bolaclase
isitaa, donriancatc• tara alisnantaq
colearent•a, canelas, cravos, café, ea.
i. .:.. ,- •

e
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DIÁRIO OFICIAL (Seção !II)

reis, áoces, doces' de f leite ainoilea,
composto de fadai em conserva, prepa•rodos em massa, era caldas, em com, pOta, em geleia, farinhas, farinhas alimentícias de cereais, féculas, gorduras,
• assas alimentícias de cereais, mama CC
mates, peixes em conservas, queijos,
ueiões, rações balanceadas para antMais e torrões -

refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó,. bronze em
barra, em fio, chumbo, em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
em barra, ferro manganês, ferro velho.
Termo n.° 609.901, de 27-9-63
gusa em bruto ou parcialmente trabakai441 S. A. Hoteleira e 21.&niniseadora lhado, gusa temperado, gusa maleável,
São Paulo
lâminas . de metal, lata em fõlha, latão
em fédha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, limalha*,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais era massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em Silliaa

Jane:ro Je 1564

água oxigenada, bactericidas, banhos
ara carneiros, cloreto de cal para desinfecção, preparado c% -creosoto para desisfecção, preparado defumador, preparados desinfetantes, pastilhas para destuir insetos, pó para proteger os carneiros contra mascas, pós inseticidas e
para destruir pragas, água de potassa
para fins sanitários, prepavados para
destruir pulga se piolhos, preservativoi
para ç lóres naturais, sabão e preparado
paraelavar cachorros, sais para fins agricolas, horticulas, veterinários e sanitários, formicidas, carrapatecidas, salitre
do Chile, cloretos de zinco, sulfato de
zinco, loções medicamentosas para uso
veterinário, Muricidas, vacinas, sOros especIficos e reagentes para fins veterinários, embrocação para animais, loções
medicamentosas, para uso veterinário,
preparados para esterilizar instrumentos
cirurpicos

Classe 37
Roupaa brancas, para cama e mesat
Acolchoados para camas, colchas, co.
bertores, esfregões, fronhas, guardaria..
Pos, Jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos parai
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas - para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guarni.
ções para cama e mesa, toalhinhaa
•
(cobre pão)
Classe 22
•
Para distinguir: Fios era geral para
tecelagem e para uso comum. Linhas
para costura, bordados e trIcotagetn.
Fios de algodão, fios de linho, Unha.
mo e juta, fios de seda natural, ratona
e fios de lã para tecelagem. para boi-.
dar, para costura, trIcotagem e para
crochet, fios plásticos • fios de celularse. Linhas para pesca
Termo' n,° 609.906, de 27-9-63
Classe 34
S. A. Pirâmide Industrial e Adminis
Para distinguir: Os seguintes artigoas
Têrmos as. 609.911 a 609 .917, de
tradora
Tapetes para automóveis, tapetas, cor27-9-63
São Paulo
tinas, passadeiras, capachos. (bóie"
Lanificio Varam 3. A,
oleados e encerados, panos para sualboa
Nome comercial
coNromtno urricIo
e paredes
Classe 23
z. • Tkino o.' • 609.902, de 27-9-63
LAGO AZUL
Tecidos
em
geral,
tecidos para aotiSecs•
Nelio Gonçalves
siío paulo-capitpl
LEMA •
ções em geral, para tapeçarias e para
São Paulo
Classe 33
TnMetria Brasileira artigos de cama e mesa: Algodão, ais
paca, tinham°, cetim, caro& casimiras,
Titulo
IP A N •
fazendas e tecidos de lã eia peças, juta.
Indástria Brasileira
Têm° n.° 609.907, de 27-9-63
Classe 36
•
jersey, linho nylon, paco-paco, perca.
Artil S. A. Hoteleira e Administradora Para distinguir: Artigos cie vestuartos lina, raiai, ralou, seda natural, tecldoa
Classe. 2
São Paulo
e roupas feitas em geral: Agasalhos. -Mancos, tecidos impermeáveis e tecidoa
erre distinguir: Pedras de desinfetantes
aventais, alpercatas, anáguas, blusas
de pano couro e teeidos
p ra banheiros sanitários, armários, gabotas. botinas. blusões, boinas, baba
A R ir I L
vetas, móveis
Teriam n.° 609.918, de 27-9-1965
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara• SIO PAUIO-CAPITA1
Cardim j Cardim Ltda.
aças. casaco, coletes, capas, chales,
tk,mo n.° 609.903. de 27-943
São Paulo
cac,hecols. calçados, chaéups. • cintos,
Chocolate Dulcora S. A.,
Classe 33
São Paulo
Para distinguir: Cort;fircio hoteleiro, ad- cintas, combinações corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calministração de bens próprios
ças. camisas, camisolas, camisetas,
Termo a.' 609.908, de 27-9-63
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Marques
Cia.
IQVINDÚSTR.iA DE 0100R0h
salas, casacos, chinelos, dominós, acharDE ALUmtmo PROTENOGE
São Paulo
pes. fantasias fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros,, jogos de lingerie, jaquetas. leques,
Classes: 11 e 16
luvas, Ligas, lenços, ta antas, meias.
JIRIBI21
Sinal de Propaganda
maiôs,
mantas,
mandrião
mantilhas.
pa/ridástria Brasileira
Inchistrja Brasileira
letós. palas. penhoar. pulover, pelerinas, Termos na. 609.919 5 609.923, de,
peugas, pouches, polainas, pijamas, pu27-9-1963
Classe 41
Classe 42
diatinguir: Creme de tcleocotate Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira, nhos, perneiras, quimonos, regalos. Manap — Manufatura Naciánal
robe de chambre, roupão sobretudos.
Plásticos S.A.
batidas, brandy, bitter. cachaça, cerve- suspensórios,
sairias de banho, sandálias
rrilirmo n.° 609.904, de 27-9-63
São Paulo
jas,
cidra,
conhaque,
extrato
de
malte
sweaters, shorts sungas. stolas, sou• M a rques 6 Cia,
fermentado,
fernet,
genebra.
gengibirra
slacks. taier. toucas, turbantes,
São Paulo
ginger, ldrsch. kurnmel. licores. tiens,- ternos,
unifotnies e vestidos
rAsiresquinhos,
nectar,
pipermint,
ponSIIZA3 là. ches, rum, suco de frutas com álcool,
Classe 31
vinhos, vodka e whisky
Para distinguir: os seguintes artigos:
211.41Ãe t ria Brasileira
anéis de vedação para junções, arrueTermo n.° 609.909, de 27-9-63
las, bujões, barbantes, buchas, cordoaClasse 46
Cia. Brasileira de Expansão Agro
lhas, cordas, correias de transmissão,
lvelantes, amidos, anil, água ae a2 vaPecuária "Cibrepan"
canaletas. fitilhos, mangueiras rolhas.
des, Agua sanitária, cera para soalhos,
São Paulo
tampas. tiras, tampões, tubulações para
. bargantes. esponja de aço, fériforos.
- vedação e tendas. canos
iticivia. Ia de aço, pomadas para cai..,,
Classe 24
os, palha de aço, preparados para CIA. BRASILEIRA-1:5
Classe 22
Alamares, atacadores para espartilhos
• limpar madeiras, vidros, metais EXPAN$10 ACRO PRCUIRIA
distisguir: Fios em geral, para
• • Letal, panos para polir e pare unie calçados, ataduras de algodão para Para
"arBREPAN"
diversos fins, exceto para fins medici- bordado e tricotagem; fios em gerat
na, panos de esmeril e material abra!I
tecelagem jse uso comum; fio de
nais, bandeiras, bordados, braçadeiras, ara
o empregado na limpeza de metal, e
lã
ou
elo em meada ou novelo, torcida
borlas, cadeados, capas para móveis e
isca
atoe, sabões. em geral e saponácacis.
ou não; fio de lã ou pêlo, em meada
Nome comercial •
pianos, carapuças ,para cavalos. coe: ou
fl • velas. a base de estearias,
novelo, para bordado, costura, crodões, debruns, lã, fitas, forros, franjas,
ÉS
em pó, nt flocos, esponjas de
Termo n. 0 609.910, de 27-9-63
chê e trico; linhas para bordado, coafestão,
feltro
para
órgão,
fõfos,
galar.
limpeza
Cia. Brasileira de Expansão Agro
tura, crochê e tricô
dates, lamparinas, mochilas, mosqueteiPecuária "Cibrepan"
Classe 49
.?; tiGralp_ n.' 609.905, de 27.9-61
ros, nesgas, ombreiras e enchimentos rogos, brinquedos,
São Paulo
•
artigos desportivo,
Metalúrgica .Lia Ltda.
para roupas de homens e senhoras, passatempos, a saber:
álbuns para reSão Paulo
panos para - &cites de móveis, não cortar e armar, - aviões,
automóvela,
CIBREPAII
fazendo parte dos mesmos, palmilhas„ aros, argolas, bercinhos, bonecas,
LIA
bonepassainares, pavios, rédeas, rendas, re, cos, baralhos • de cartas, bolas para
*trio BraRtleira I fnstria Brasileir*
das, sacas, siuhaninhas para vestidos, todos os esportes. brinquedos era forma
telas, tampos para almofadas, não fa- de animais, balões de brinquedo, bilhaClasse 5
Classe 2
zendo parte de móveis, artigos estes res, brinquedos mecânicos, brinquedos
k:
bruto, aço prelim.., aço Para distinguir: Acido .feruw .... Ang feito i de algodão, cânhamo, linho, juta, essa forma de instrumentos musicais,
, 140 para tipos. aço fundido. aço sanitários,. adubos ara agricultura e bucseda, rafais, lã, pêlo e fibras .não
brinquedos em forma de armar. briri-,
almente trabalhado, aço pátio, aço ticultura, água de cal, (desinfetante)
incluidos era ontem dasses
quedos de borracha com ou seta soft-
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di
maqii:nas pa- cadimes, mamaram para 'fabrico de fari- ides, aleagrartadoms, aiestereadases paca ilhas -de alta temia aparelha de pr
v os. b unidores de cale e
.preassae para feno e aparelhos p.a.• ia hasoura, dessoodaores, distribuidores laça° contra addente de
t
pana burilar, burri- quirws aitara eatinaão de incêndios, avie- 'de estrume, elevadores de corrente para aparelhos afiadores d
ck.breotautes, cadeia cor- tarbiers, ^amarias de impressão, ma- a agricultura, aparelhos para empilhar aparelhos -distribuidores de =hão e
n.:as.
entalhar, cadeia de transmis- iores para instruções de caldeiras ias- palha, aparelho para ~fardar palha darincrustantes para instalações aanit
a c,Ideii:s de cwregarlores, máqui , as talaçaes de transportes e para .fabricar aparelho para enfeixar o feno, togava' rias, aparelhos esterilizado!'"
p. benelwiar ,ca', caixilhos de ma- combustiveis, insufladores, máquinas de !adores, aparelhos para engavelar o mi- e instrumentos usados na eng
quinal de tricô. va/andras (maquilas), jato de areia e aparelhos para jatos, lly4 máquinas combinadas de engavelar agrimensura geodesia, aparelha
má :41.414s para caiaados, caldeiras a' va- joeiras mecânicas, máquinas coloetoras e "'dar, prensa de ensilagem, escarifi- ficadorea. aparelho' de análises,
rar para InAquinas, máquinas' para fa- máquinas de misturar. máquinas para cadores mecanicos, esmagadores paca e lboi aronizadores, aparelhqs
, bnear e preparar canhões, máquinas moagem, rara cortar modelos, moedores, agricultura, estirpador macanico, facas sada" aparelhos reguladores.
para Feriu. ar canos de fusis, maquiada máquinas de aquecimento de pratos, má- de máquinas agrícolas, facas de sega- lindares da pressão e do buo -de
paza cápsulas, ináquina,s pata capsular quinas de moldagem, máquinas de moi- deiras, fiandeiras, foices para ensilagem, es e liquido,, aparelhos para
çarriahos para conulads de nhos, monta cargas, morteiros misturado- maquinas de atar forragem, ganhadeiras. mudo e para sinalização, apar
malharia, ináqu;nas de cavilluir
las moedoras e trituradoras de ossos, g: ".!anhos mecanicos„ grades articula- para escaltuniriatas, aparelhas para
M: .terliilitS de centar centrifugam. máquinas para cortar padrões. maquinas das, grades tiangulares, grades de mo- par vidros, apertalhos para
cratradores de tornos. brunideiras, illá" para 'fabricar papeis, de papelão, proa- la para a agricultura, grades para nac. formi9liz e outras Pugne, Warelboi a
qUitaia de c,eruejaria .mguinas para
aas de para fuso de pregão, máquinas de 1r, semeadores de grama, gramadeiru temáticos acionado' pela Introdução
brj.ko de hos:014e, máquinas para cias- perfurar, perfuratrizes, máquipts para de linho, máquinas pulverisadoras para molas, aparelhos para picar, cortar
bar, prensa para fabrico de cidra. ma- impressão fotográfica, pirteoes, guindas- a horticulutra, grandes implementas boa, seduzir coraestivois, aparelhos
calásas para fabricar cigarros, cinta atle- tes, placas de 'guarda para máquina0 tiaaltura, grandes implententos 'sortiam- dores, aparelhos e, astrumentee de
SiVI para .polias, coletores para dum- máquinas de purificar o ar, máquinas las, grandes implementas de jardinagem,
apara/hos para obeervaebee
mos, coletes para motores, motores para fabricar amei-jos e laticínios, rebar- grandes implementas para a agricultura,
aparëlbos assmostalos,
de ,.anbustão. motores, máquinas para radares, máquinas de rotular, máquinas grandes implementas de jardinagem, para natação, arlionómetros, aspluda•
‘04gpos,..ões tiográficas, má ciainaa £44:4- para a indústria de sal, máaufnas para amadas implementas para a agricultura, na de pó, aerómetros, acendedores eik
psessords. maquioas para ,distribuiç,ão fabricar salsichas, maquinas para bm. instalações de irigação para a aerical- tricos, alto-falantes, amlificadoras
de concreto e para misturar concreto. par sementes, máquinas para extrair tura. máquinas regadeiras insectiftagas, tricas, amassadeiras, antenas, luttedilmáquisas condensadoras, cotsehatores de adros. separadores, serras seta fim, má- instrumentos oratórios, eleaterreadores amplificadores elétrico& asemsadeirae,
água, máquinas para conservar estra- quinas soprantes, máquinas de estreio- para ri lavoura, ralos para leivas, apa- elétrica, barilmetraa, bataria ce acsin3ito
das .0 Para construir eatradas, £ortailo.. tipar, máquinas de tanazar, tamisas,. te- relhos para ligar o feno, vaporisadores lado:"., binóculos, lati" habita" õél"
re,a Judaicas, milatanas para traçar cias sem fim transportadoras, teares. de líquidos para_ a agricultura, máqui- 4..inbs de indução, mata para flas cara,
condoi, e fabricar coiceias de traasior- máquinas para acabamento de tecidos, nas agrícolas e seus orgãos, máquinas tavcs, totem, de earara.zher elet
rnadene6 de tra.aaparte, esquinas para ia- tesouras de máquinas para talhar. má- horticulas e seus orgãos, máquinas a bonda medidoras bus fraak, Mesa"
bricar correias. máquinas para carrear. quinas de timbrar, tornos, maquinas tor- v-„rbr para fins agrícolas, máquinas pa- terias elo:ricas buiu sitaitsoa,
cortadeiras (máquinas), máquinas de radoras, travadores meu:agia-os para ser- ra sulfatar, máquinas agrícolas, maqui- elesar, a amarra likusid'eas
cortar cortiça, máquinas cosedeitas, co- rai:7-mquinas para fabricaçSa de trilhos, nismo agrícolas, mondadeiras. monda- gráficas, cafpainhais elétricas. &asais
sraomes de arame para encadernadores, turbinas hidráulicas e vapor, máquinas dor, motoarados, motocharruas, instru- rádio., chaves elétrica" ciacesatógra
máquinas par.a coser nu brochar livros, para usinar, bombas de vácuo, vassou- mentos de motocultura, niveladores de cronógrafos, cronõmetros, combustor
de tdstura, máquinas de esticar e adel- ras mecatticas para ruas, ventoinhas. terra, grades d enivelar, máquinas de de gás, eidansetroa, cristais de rádid,
gaçar couros, maquinas para alaasibea- máquinas de cortar vidros, máquinas vo- °asna agrícolas • .horticulas, grades pa- condensadores, cortadeiras para fotogriÀ
ção ale tipos, coittores de lama e para lantes com .exceção dai máquinas a suas ra descamisar e cortar pés de milho, bas, chava de alavancas, chava autrte
dinamos e motores motores de consistis- partes Listara-antes incitadas nas classes. perfuradoras para a agricultura mera- Gálicas, capacitam de bloqueio cap*
10 e 17'
aoanico, plantadores, máquinas de 'plan- citam eletraliticos, calibrada"
tão, máquinas de tipografia, aompreaso7
tar, máquinas de abrir poços no campo, para telefoqa. discos gravados,
Classe 7
ree (maquinas)„ compositores niecãssi.despertadorek, eaceeadeeraa elétricas,
coa, maquinas para distribuiçao, pana Para distingnir: Máquinas de agricul- máquinas de podar seres vivas, pren- gealso
de amar carne. espace
amassar concreto. máquinas condensado- tura • horticultura e suas partes Mate- sas de criadagem, prensas para palha.
esticadora de luvas, espelhos de
ras, rafluinas de trançar, máquinas de grkulteS : abridores de sulcos, máquinas máquinas pulverisadores para a agricul- ticos para eletricidade, esteriliza
crina/. máquinas de corta, encerar, gra- para adubar, distribuidores d .adubo. tura, máquinas pulaierisadores para hor- chi/ores de incêndio, luza alei:ice
var e laminar Louros, engrenagens de máquinas para agitar e espalhar palha, ticulut Leal:alça de arado, máquinas -re- soldar, filtros e aparelhos latrante&
cremalheira, separadores de Cftffle, Cli- grandes ismaraNatais agrrilcolas, maqui- gadeiras, maquinismo pegadores auot- troa para óleo. filmes falado& kg&
vo& enecánlios, cubos de placa de em- nas para irrigação agrícolas, grandes maticos, máquinas de regar, máquinas kiganaros. fusíveis. Mia 0300
breagem, culatra de motor, cilindro ma- instrumentos para a nricu#tara., =aqui, de abrir regos, máquinas de roçar, ro- dos de veiculo. para abarazação e
quinas de debruar, debulhadoras, deoa- nas par a griculttua, máquinas para a das para leivas, grades com dentes
iluminação ele geral. filma revelad4.
copiadores, deaagregadores, desbagado- agricultura, ajustadores de leivas, má- redeiros, rolos compressores para a la- famas elétricas, fervedores, frigorificai,
rea, máquinas para descascar graos, de- quinas de colher algodão, máquinas voura, sachadeiras, máquinas de chagar, fotómetros fios elétricos, filtros de likg
•senigraçadores, desfibradores, deogsise- amassadoras par afins agrícolas e borti- máquinas de sachar e recolher, segadei- terferência, fonógrafo'. garrafa ~sal'
Scadores, desintegradores, desnatadei- cuias, ancinhos mecanicos, ancinhos - e ras, semeadores, amadores combinadas, geladeiras, globos para leasirad"
rtia, despoolpadores, máquinas de con- empillsadores combinados mecanicoi, maquinismo combinados de semear e para lanternas, glabra beerestres
tenção para máquinas de meias, diabre- aradas, automóveis aradas, arados a saith:tar, sementeiras, secadores de terra ensino, gravados" israisdaies
tes, diferencial, dispositivos para a ig- vapar, ralhas de arados, arrancadorets agricolas, toscadores te grama, trato- res, indicadores de vácuo, faetramen
res, enfeixadeiras de trigo
de /derme, iatemepeOem, hImpedes
nição elétrica para ~tome para fiar, ale batatas ~casacos, arrncdores de
Classe 8
candasc.entea, tampadas menina, lest
serrar, para descaroçar algodáo e para beterraba macanicas, arrancadores de
levaatamento de vagam aliviado s im- Pás de algodão meranicos, máquinas de Abaixa lues d elampião, abajoura. liquidificadores, atagelices pera sid
peradores (maquinei), datheadeliaa ~- ar quente para fins agrícolas, máquinas acumuladores. ~mus, aseperéme- caldear e coa" máquinas de fez
abicas, máquinas para domar, vagas, de radar arames, máquinas combinadas tre, amortecedoras de -rádio • irequée café, moatradorea
rádio. In
dinair.os, máquinas ele drenar, elk011 da de,,aachar e recolher batatas, braoriairas ma, aaeasómetroa, aparai/tos de aderi- de café. transfor~s, eodadtints,
treasaiimitio, elevatores de vap6r, gera- para cereais agrícolas, bombas de jar- ria aparelhos para ilurenação, inala- pez para fotografias, válvulas para
dores de eletaadade, caldeiras, eletro- dim, bombas de adube, máquinas para alva os considerados acessérloa ével- dias, válvulas de descarga, válvulas
válvulas de vacino • veati;adoeu
motores, distribuidoras de papel de em- espalhar gel agrícola:, máquinas para ados. aparélros para ~mi
- bakipeau, embreagens, macminas de em- abrir aaaaos de irrigação, capinadefraa coe, aparelhos aquecedores e Medidoras,
Clama 31
, balageim embreagem, mimem de em- eivada-ma de batatas, cailadeixaii, má- amalho" cromográfiros, apartam de Ferragens e Emanantes de Oda esi
elétricos, aguilhoa mimada- de. cutelaria em geral. metros artig
brulhar, máquinas de niebatir, magadma, quinas ~ardas de (asilar e engaveempaceadores, máquinal pus eacader- lar, &aços ,cortaates de ceifeiras, ma- ru e medidores de diriam:km. amea- de metal não Melados em outras c
naçao e casedores de alliffle • para emita- cadame para sondar cevada, chapas de lho' Para purificar agi," aparelhos de bit" argolas, arneagies t ommetal, a
deruação, máquinas para encher e para apóio para • arados, chapes de reforço abado lampejasses, aparillios regulado- blies, argolas, embebes
metal,
engarrafamento. engrenagens, máquinas parm ararias, choram", durmas
res de gila amen= de gaivanoplastla. dores de latas, arames
leas, aparelho' automáticos para dos, aparelhos de dal • ode,ou
entalradeiras, equip.ador, e&GERkts rolan- charruas de logo deanteiroa charruas toiref
tes. nsconsdores de gdieo, esnulgadorcs de sub-solo, charruas vdhataeira, gar- Isca"r t regular gás, aparelhos para ren, aeucarairos,: broa" bigornas,
da batas, maquiam% de esculpir, maqui- ra de charruas, rleahs de abaetas, má- separar rafe, apmelos para aquecer zdnik bandeia,, baias, belida,
am& para raiar cama de espingarda, quinas de colher arroz, máquinas de ediftdos, aparelhos para eaperimentar okrea, bules, Dama para
elevadores de ~bacias para ~mu colher lupulo, cortadeiras de herva me- chamem amalho. para ~trair iam- 'amigas para chiaras • cilho", oacletmáquinas pára emadeirais, maquiam da casacas, gastadeiras, de etigo: eamidEdGat, toa, raiare/lios náuticos cindiam= doa, amante& @abicha, caias ates
e:2
'eia/armar. Máquina" de esticar. máquinas facas e 'cortadeiras, cortadoras de grama rabos de énea, aparellios pula
para cie" coimam . chaves,
Ora' pteparair o matéria!' para estradam inecanicos, „máquinas de cortar raizes, roa, empalam para aquelmento de abava de arta!mao";. ~moa
para
'de berro,
de edquetaa.,:evapci. cultivada:iras, maquinas de ,aultiviar, raia água, aparalhos. geradores eletroquati.làbo 'de e44 '
a
"
"
e
Pds
i
i
i
~
radrin'es,,
e,
atascam,
cos,
aparélhoe
(para
recepção,
reprodaktt. para, oaCaMisfa",
quinas tombinadas de aultivar
&ires opbegies. "'
dir4iklua". .pÂ, zr=vMp. laftw máquipas,..# edgsbarbar milho,' máquinas c8o,,é Iam e "árdua aparam . aias- 'ea..-'créPos:).U:RA4ak
"-- "ama de
nas a 4.;itd, 'de esq) eabgeknes n- e maquinismo de dabadhar, grade, com mastros Métricos de para" aparkehas coqueteleiraa
niar
etrajzzank
a
feeta"dortte. Mas mugida" Meu é- doei*. para agricultara, dant% de gra- para *preme fruta e Jogam" . ants4-: manto de
ia

.c, s.
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i o. carrinhos, carrocinhas, caminhõea, isoa, cOpos e ccpinhos de plástico para tas, /aturas, duplicatas, recibos, letras
- ...ima de jogar, chocalhos, caneleiras sorvetos, caixinha',', de suástico para sor- de 'câmbio, notas promissoras,
placas,
• ra esporte, cartões para ato. caai- vetes, colherinhas, pasinhas, garfialsos letreiros, luminosos memorando,, pro• de brinquedo, casinhas de armar, de plssticos para sorvetes. torminhas pagandas e mrádios, televisão e jornais
iras de brinquedo, carteiras e ca' de plástico para sorvetes, discos de
•aspes com fõlhas para recortar e mesa, estojos, estojos para óculos, em•
Tèrmo n.0 609.926. de 27-9-1963
•Pinar, calçados para bonecos, cordas balagens de material piástiso para sor- Importadora Exportadora Indapendeacia
ara pular, clavinas para tiro ao alvo, vetes, estojos para objetos, ssputnas de
Limitada
de dados, caixinhas de memica, nylon- useiras, enfeites para automóSão Paulo
. lados. dardos, discos, dominós, emala- veis, eacoadores de pratos, nwssas antiáardas de brinquedo, es pingardas de. ruidos, formas para doces. :lias isolanpenso, estaquinhas para jogar. enigmas tes, filmes virgens. fios de celulose,
, iéngenhos de guerra de brinquedo, ter fechos para bolsas, Facas, guarnições.1
.inhos ir engomar, ferramentas ae a guarnições para chupetas e mamadeiras
Ciaste 8
iamos figuras de aves e animai& guarnições para porta-blocos. guarni•
para criança aprender a andar,'
Luras pa-a leigo de xadrez. fogões e çõe3 cara liquidificadores e para bate- Aparelho
educador dos membros inferiores,
. aoz a .hos de tissiquedua jogos de deiras de trutas e legumes, guarnições
aparélho de ginástica
taba: de mesa, Joelheiras para espo ts, de material plástico para utensílios e
ncbos para 2,:wa. guisos para cria '1' objetos, guarnições para bolsas, garfos.
Tértno n. s 609.927, de 27-9-1963
s, na, erss. io Dós, iscas artificiais galerias para cortinas. jarros, laminados
(Prorrogação)
a pesca, jogos de damas, jogos de plásticos, lancheiras, mantesj aciras, inaAntonio Scola
omino, jogos de raquete, linhas para las, orinóss, prendedores de roupas, pus
São Paulo
saca, luva:: para boa, para esgrima, andores para móveis, pira:, pratos, palira jogador de soco, máscaras cama-. teiros, pás de cosinha, pedras pomes ar.
paorotoaAçÂO
ver. lcas, mesas de bilhar, de campista, ficials. porta-pão, pulseiras para reló- RELOJOARIA e JOALHERIA SCOLA
de : :!eta, de xadrez, mobilias de brins gios, protetores para documentos, pu- •
'i çar s miniaturas de ate:131110a dosnés• xadores de água para uso doméstico,
.1
patins, patinetes, piões. petecas. porta-copos, porta-n,queis. porta-notas,
Classe: 8 e 13
.tas para ginástica, peças de porta documentos, placas, rebites, rodiTitulo
1- ,,, de damas dominó e xadrez, pelos nhas, recipientes, suportes, suportes sara
t • "unos e outros Instrumentos musas ladrilhos e adesivos para azulejos,
Tèrmo n.° 609.928, de 27-9-1963
• ias de brinquedo, pistolas de atirar peças, carretéis para tecelagens e guarRepresentações "D" Staqua 1-ida •
is : .s. papagaios de papel, shaaelinhaa, nições, de material plástico para indús. aloss cabeças ali forma de armar. tria testa colas usadas nas Sndústrias,
1 qu...es, redes de pasca, redes paia. guardanapos, saleiros, tubos, tigelas,
rodas de roletas, revólver de tubos para ampolas, tubos para serin"
»
f a aq -elo, soldadinhos cls chumbo, ta- gas, travessas, tipos de material plásl- .e:ros para jogos, tacos de bilhar. tico. sacolas, sacas, saquinhos. vasilhaINDUSTRIA IIRASIt.EIRA 1 :res para crianças, taliburésis, mes para acondicionamento. vasos ai(sai-as para brinquedos, varas para caras. colas a frio e colas aio incluídas
Classe 11
tands areteis, ténis de mesa, teens e vias eia outras al :ases, para borracha, para
. curtumes, para marcineiros, para carpin- Para distingcir: Alimentação para aves
pesas vagonetes e zepz/ina
teiros, para vidros, pasta adesiva para e animais, amendoas, araruta, alpiste,
Classe 24
vai, avelã, amido, ameixas, zeites. açus
Pare distinguir: Artefatos de algodão. correia, pasta e pedras- para afiar, car, azeitonas, atum, amendoim, alhos,
esmeril
em
pedra,
em
pó,
eas
disco,
rlyign plásticos, canhamo, caroã, juta,
t s. floro, paco-paco, rasai, rayons seda, em pasta para afiar, moer e desgastar, balas, bombons; biscoitos, bolachas. haMas, bananada, bolos, bacalhau, baa a ural e outras fribras, alakares ata. rebolos, adesivos para tacos, adesivos riba,
canela, chouriço, chocolates, cade calçados
:adores, bicos, bolas de tecidos para
ramelos, coalhadas, camarão, carnes,
--anisaras, bordados, borlas, bandeira, Tèrmos as. 609.924 à 609.925, de carne de baleia, confeitos, cacau, cecordões, cadarços, coadores de café.
27-9-1963
reais, cebolas, creme de leite, creme de
a absrtas para rauqtes, coberturas para
S. T. Construtora e Administramilho, condimentos, crustáceos, chã,
a aasios, debruns, enfeites, etiquetas, endora S.C.
cravo, café, cangica, côca,s; castanhas,
raeio, entrelas, flamula, fitas, franjas.
$ão Paulo
cominho, cangiquinha, conservas ali. feros de café, galões, laços de chapeus,
mentícias, doces, drops, ligada, frutas,
Ilatoehilas, montas, nesgas, ombreiras,
frutas secas, em caldas, cristalizadas e
; sssamanaries, palmilhas, pavios, sacas.
compotas, féculas, Jigos, fermeato, faaassainanes, pon-pons, pingentes, rec..
rinha, fava, farelo, fubá, ROMS de mass. is, recleas, redes, sacos, sacolas, tiras
car, geléias, goiabada, gorduras, sido
telas para bordar, xergas
de bico, glacés, glicose, baunilha, extrato para doces, de carne e de tomaClasse 46
te ,ervilhas, enxova, flocos, essenclas
A .11 , 30. alvejantes, anil, ágga á iava.
: • • rs; água sanitária, cera para assoapara balas, doces e alimentos, gelatinas.
. -4, detergentes, esonjas de aço, féis,.
granulos, herva-doce, línguas, Linguaças, leite, lombo, leite condensado lei...a.a. lixivia, lixas, là de aço poma.
paar calçados, palha da aço, pra.
Classe 16
te em Pó, legumes, lentilhas, lagosta,
r),—,..los para polir e limpar mdetras, Para distinguir materiais para constru- mel, marmelada, mortadelas, manteiga,
• -iras. metia e *birros, panos para po ções e decorações: -Argila, areia, ba- mostarda, mariscos, moluscos, molhos;
I . , t para licapãsa anos de csmeril e tentes. balaustres, calhas, cimento, cal, margarina, massas alimentícias e de,
e.... r., -4 abrasivos- emprega.t. aa lim- crê, chapas isolantes, caibros, calXilhos, tomate, melado, milho, nós mascada,
É e' de metais e objetos, sabões em colunas, caibros, caixilhos, colunas, chaa óleos comestíveis, °atras, paios, passeIte I cabaias em pó, em flocos, saponá- pas paa coberturas, edificações premola latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
`. .1 ..CO., velas e velas a base de
dadas, estuque, estacas, esquadrias, for- frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talhaestearina
ros. oesso, frisos, grades, janelas, lame- rim, tremoços, tortas, tortas para alii_Cliente 28
las de metal ladrilhos, lambris, luvas de
mento de animais e aves, torrões,
17' ,- . distinguir: Artefatos de material junção, laje, lajeotas, madeiras para
toucinho e vinagre
e
de
ayloa:
Recipientes
fabripasticos
construções, material contra frio e calor,
cados de material plástico. asvestimmo mosaicos, produtos de base asfáltico,
Termo n.° 609.929, de 27-9-1963
•tos confeccionados de substâncias anis produtos para -tornar impermeabilizantes
.Edi Emprêsa de Implementos
ma' , e vegetais: Argolas, açucareiroa, as argamassas de cimento e cal hidráuIndustriais Ltda.
a:trações para óculos, bules. bandeias, lica. pedregulho, placas para pavimen- São Paulo bases para telefones, baldes, bacias. tação, peças ornamentais de cimento ou
' bolsas., caixas, carteiras, chapas. cabos gesso para tetos e paredes, parquetes,
para ferramenta.' e utensílios, cruzeta/. portas, portões, pisos, papel para forrar
'iscas
i para aeoadicionameato de ma- casas, soleiras para portas, tijolos, tubos
tatos. caixas de matutai plástico de concreto, Chis, tacos, tubos de vena
ra baterias, coadore...copos. canecas.
Viação, vigamentos, veneziaans e
Ilserea, concebas, cestas para pio. ~vitreis
I
NU, capas para álbuns e para livros,
ClasSè
50,
ces, cestos, - castiçais pata ve'ask Ps ' idistingair: Papes
de cartas, ens.!
' as para guarda de Met* earatchosh, velotses'a c-rateei comerciais
e 'de' VIMNome Cornar4'
iSen,delem»
era
4Strci para chã,

'SUPERBAB1

é

1,3 tr.

D STAQUE

D
EMPRESA DE
IMPLEMENTOS
INDUSTRIA S, LTDA.
••..

•

•

Tèrmos ns. 609.930 à 609.935, de
27-9-1963
"Edi" Empresa de implemento.
Industriais Ltda.
São Paulo

- ED

I

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 6
Para distinguir:
Abanadores de cereais, máquinas para acabamento e pp.ra tecer, acendedores para máquinas de'
explosão. bombas (máquinas) de acionamento, aciplamento (azia!), acoplamento de rodas livres, máquinas Pa
adegas, máquinas para adelgaçar, Etcruelas, ag rocondensadorea máquinas de
ajustar, alargadores, rolos, compressores, máquinas de dsscascar, batedores
de algodão, bombas hidráulicas .(para
algodão), carneiros hidiáulicus para
algodão, formadores de fins de algodão,
prensas para algodão, purificadores de
caroços de algodão, serras para descercar algodão, trituradores e -transportadores de algodão, tubos enca1xata5lores
para tirara o algodão dos vagou, alimentadores para carburadores, carburadores clarificadores, máquinas para alisar o couro, máquinas e prensas para
alisar cereais, grãos, frutas, alimentadores, velas de alumagem para náquinaa
e mofares, dispositivos de alumes elétrico, magnetos de alumen paia moto-.
res, amassadeiras de massas e concretos, amassadeiras de barro, descascadores de grãos e cereais, amoladores, máquinas de amolar, amortecedores de lijquidos, anéis de difusão pira maquis
nas de fabricar açucar, anel de broca,
máquinas para aparar couro, aparelhos
condutores de caroços de algodão, aparelhos elétricos de cepatar minérios, aparelhos redutores de consumo de combustível, aparelhos de extrasão de minas,
aparelhos de lixiviaaao, aparelhos para
enfardar feno,- aparelhos para esmolar,
para facilitar o arranque dos motores.
para fabrico de águas gasosas, rem
manusear carpas. para rachar e trabalhar metais, máquinas para couro, para
limas, para madeiras e para toneis,
aquecedora% de água de alimentação,
condensadores de :sombria de ar comprimido, motores de ar quente, máquinas- para torcer arame. misturadores de
de armação, sustentaderes de máquinas,
aros de ferro, arco adesivo 'para polias, dispositivos de arranque, máquis
nas para arrolrar garrafas. brunidorea
de arros, mánhos de arroz, acensorcs
hidráulicos, foles de aspiração, aspiradores (não aparelhos), máquinas para
assetinar, máquinas para fabricar açúcar, máquinas para atarrachar, máquinas
de soldar, automáticos, pingadores, máquinas de cortar aveia, bancadas,tors
nos de bancadas, bancos para serrar,
bandagem de rodas 'adesivas de polias,
motores de barcos, barras de agulhas
para máquinas de costura e barra de
calodor para máquinas de costura, barsarnento de tornos, batedeiras de argamassas, máquinas batedeiras de ovos,
batedores de algodão, moinhos, com batedores centrífugos, bate-estacai, más
quinas para bater couros, batedeiras
mecânicas para extração de ouro, máquinas para cs fabrico de bebidas gata
sosas, máquinas para benifciar algodão.
cereal. e -café, bielas, máquinas de fabrico de bilros, bombas, teares, teares
para boneteria, máquinas para bordar,
máquinas para preg'ar 'botões, máquinas
Pzieál franqueais roupas e' tecido:1i, prehidejlea& brinqbadars, briiretiOrt4' broCils
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anileiras, -cafeteiras. .rdobradiças,
'enxadas, oco/eras, anates, enfeites para
arreios, de metal para automóveis, isitribe;8,7 far!abel, espumadeirias, fakaa
errog para cariar capim:. ferrolhos, .1a.
cas, /artes, ./rigideiras. (ali:adros •para
-larninagao, ganchos, guarnições de metal, garfos, ganchos para quadros,
ramos para -emendas de correias, limas.
laminas, licoreiros, latas de lixo, jarras,
machadinhas. molas para portas ala oeorxer, martelos, marretas, matrizes, marmitas, ~valhas, puas, pás, picaretas.:
pregos, picões, ponteiras, para/ uras;
porcas, ,pratos, porta-gelo, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, - .panelas, rasteias.
roldanas. ralos para pias, regadoras,
serras. ;serrotes. :sachos, mearrolhaz,
lautas, talhackiras, larguezas. Unhas
malhos para elevadores, tenazes, aravadores, telas de arame, tubos para enca.
nainentos, trincoa, trilhos para portas
de correr, taças, molas para portas.
vasos, vasilhames. e verrumas
Classe 21
Para 'Veictilos e suas parte.s
integrantes: Aros para bicicletas, auto.:
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, barcos
breques, araaos ara veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, c,ania,
%Maneies, aceras •ambulantes, aarninhaes.
a.:art os, tratores carros-drenais, carros.
amigues. carrosarri g arlores, aux*, cap.'
coças, carrocerias, chassis, theas
atilares -para veículos, cubas de veiculas
,carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos, direção, desla
çadeiras. estribos. riscadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates paia (arras, eixos de direção.
Natos, fronteiras para veículos, guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas, moto furgees.
Manivelas, navios, ,kinibits, para-aagues.
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicle
tas, reboques, radiadores para veículos,
codas para veiculas, achas. tricicles, tirantes para veículos, vagões, kvelocipe.
des, vareios de controle do afogador e
acelerador, tróleis, aroleibus, varaes de
carros. toletes para carros
Classe 50
Impressos para uso em cheques, dupli
catas, 'envelopes, faturas. notas piorais.
irórs, papei de correspondência e red.
bata impressos em cartazes, placas tabuletas e veículos, bilhetes impressos

Arquivos para correspondência. elmo-,
Termo a.° :609,941, de 274-3'963
fadas para carimbos e para tintas, abai.'
1(Prorrogação)
dores de -cartas,- arquivos, apontadorea
Rio Gráfica a .Editera Ltda.
berços para inata-borrão, borrachas,:
Guanabara
brochas, canetas para desenhos, cortadores de papel, colchetes, carimbadores,
cestos para papéis e ,corsespondencia,
classificadoras, dips. ,coladares. canetas,
Oeste
compassos, cofres, canetas tinteiros, ca.
netas esferográficas desenhadares, datadores com minas, descansos para lápis
'Cases 32
e canetas, esquadros, 'espátulas. furado.'
.Revista
res, fazias, fichários, .fitas para máqui~a de -escrever, fichas para arquivos.
Termo na 609.942, de 27-9-1963
máquinas para escrever, calcular, 1 ao(Prorrogação)
mar. klita4 atontadas, 'máquinas para •
Rio Gráfica e Editõra Ltda.
grampear, goma arábica, gomadores,
•
'Guanabara
grampeadores, grampos e ganchos para
escritórios, gis, aodets, instrumentos de
escrever e de desenhos, lápis. lapiseiras,
malhadores, mata-borrão, máquinas e
apetrechos para apontar lápis. mapa.
Cla.ses 32
tecas, metros para escritórios e para
Revista
desenhos, papel carbono, perfuradores,
Termo ar° '609.943, de 27;9-1963
pastas para escritórios, com 'fedias ale
Ersio Xavier Presta
-metal, pastas para escritórios. com 'h-São Paulo
alos de metal, porta-tinteiros, porta/ápis, porta.canetas, porta-carimbos,
porta-cartas, porta-blocos, penas, prenAI&
sas, pincéis. prendedores de papéis. per3,5),
cevejos, raguas, ritmeis. 'separadores
.
n,
para arquivos. isinetes, tintas para -es"
crever, tiralinha, tintas para carimbos,
tintas para duplicadores, tinias para impressão. tintas para desenhos. aparelhos
para tirar cópias, pastéis de tintas para
escrever e -desenhos, máquinas -de enO :5"k, 44
dereçar. máquinas -registradoras

Campeões do

.a
outras fibras: ..Cortlões, fitas. cadarços,:
debruns, galões, tiras, cnfettes,
de chapéus, aetiquetas, entramelo,areral
das, bicos, bordados, passanianarlej
alamares, xergas, franjas, palmilhas, laca/
gas, atacadores, esfregões, ,ombreiraâ
pavios, mochilas, máscaras montas,.,,
tros de café, passamanes, coadores dg
café, borla.s, ancas, sacas, telas para
bordar, rédeas, cobertas para nagucteix
pálios
coberturas para cavalos, bandeiras

.n••n•••

Termo ria £09.945, de 27-9-196.'
Optica ()linda S.A.
São Paulo
• lhe

ROCKY LANE

Termo 'is.0 £09.938, de 27-9-1963
Eletroprojetos Bernhauser e Eletrowatt
•
Guanabara

tr n ri

(z)
e:,")•

.s94>
Classe 28

,

Armações ara .óculos, de 'celulóide,
lástico .e palietileno

r

Termo n.° 609.946, de 27-9-1963
(aptica Olinda S.A.
• •
.n
São Paulo

e

im a

x.5),

m

r)

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
EL,ETROPROJETOS integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amorBeteritaum e Electr.() - Watt
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
át4,1breques, braços ara veiculos, biciclesome Civil
tas, carrinhos de mão e carretas, cami—
nhonetes, carros ambulantes, caminhões.
Usino a.' 609.939, de 27-9-1963
carros, tratores carros-berços, carros.
Nome Comerical Indústria 'Metalúrgica 'Wallidigaferro tanques, carros-irrigadores, carros, carLimitada
roças, carrocerias, chassis, chaas dr- Termos ns. 609.947 à 609.955„ã
•
Paraná
-27-9-1963
calares para veículos, cubos de veículos
•rlt n
carrinhos para máquinas de escrever, Saeledade Industrial de Artefatos di
Borracha "Soinarbo" Ltda.. a 7
corrediços, para veículos; direção, desli
São Paulo
riALLIDIGAFERRO gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção,
indústria Brasileira
'Teias, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas. motociclos, molas,
Termo a.' 609.936, de 27-9-1963
Classe II
motocicletas, motocargas, moto furgões,
Bebidas Maramby S.A. Ind. e Com. Limas, grozas, pregos, telas ne arame, manivelas, navios. arribas. para-choques,
-Rio Grande do Sul
serras em geral, arame farpado e
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
ferramentas
rodas para bicicletas, raios para bicicleUdiaistria Braallein
tas-, reboques, radiadores para veículos,
Termo 11.° 609.940, •de 27-94963
rodas para veículos, selins, tricicles, tiMoraes S.A. (Indústria e Comércio), rantes para veiculas, -vagões, velocipe.1
sucessores de Moraes el Cia.
' Classe £
des, varetas de controle do afogador e
Piatti
Peças
de
borracha
para
máquinas
acelerador, :tróleis, troleibus. varaes de
industriais
carros, toletes para carros
, -.a
Indústria Brasileira
Classe 10
PRORROGAÇÃO
Apetrechos de borracha usados na
Térzno ta° r609.944, de 27-9-1r.53
, Classe 42
medicina ciriirgica e odontologia
Tecidos e Arte-atos risca- - S.A.
a
Oca
çaletlf‘.nt
Conhaque
Classe 12
São Paulo
Botões de borracha
n.° -609.937. de 27-9-1963
Ter
Classe 17
'arraso e Cia. Ltda.
•
Borrachas se apagar
Gttm-,;,!•.?•.a
-Classe 22
oP
COCO Ca
rios de 'borracha
4.
"- e Classe 23
limsmoso rara tias aeinarlas
• , 'Teeidos de borracha, borracha es.
Pallnitnern 1- Momoa Ci.a.
4
"
Peças
Reininnear =SIO 00 ruma,
40
'Classe 31
Taras*. 'rolhas, correias e guaraiot,
Indústria 1B,rasi1eira
•
:
•
-de borracha
Clarse '24
• ' )
Cl'asse '34
Casse 41
a
"Cortinas e tapetes -de borraaha ,
• •i
• .'ÇLS,Se• 1 7 •
,
, r: • Substâncias usada corno aumento ou Para distinguir* Artefatos de algodão,
' .1
(2alse
4 Cia0 ingrediente -de alimento:
-attnkratoo, 'linho, arta, seda natural'
Para ClisGrigulf 413Á414nas e ,Instalaçaes
( ' I ' ) 'Brataiiedor • de torra4bie
rnion, , lã. card. ,.,riunia„, Paro-peco,
aradura tia Caca fiabatent
para, escritórios, e desenhas , em t, penal:

"tv

o
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n- n
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Timos as. 609.956 à 609.957, de rádio, colchões, colchões de mola, dispensai, divisões, divans, discotecas de
274.1963
.1sts: vc, plast S.A. Indústria e Consórcio madeira, espreguiçadeirasi guarda-rouSão Paulo

neraropmast
Inddatria Brasi/atra
Classe 23
recidos plástico.
•Classe 34
Cortinas e tapetes plastros
Classe 36
,Capas plásticas, calças e cuela-as
ticos, capuzes e chapéus plasticus,
aventais plásticos .
Classe 37
Rotapas de cãma e mesa confeccionacias
em plástico
Termo n.° 609.960, de 27-9-1963
_Novoplast S.A. Indústria e Gantércio
Sio Paulo
n
NOVOPLAb2
INDIISTRIA E COURCIO
Nome Coararctal:
Termo n. 9 609.961, de 27-9-1963
T.E.N.S.A. Talleres Eletrometaliirgicos Norte Sociedare Anômala
Argentina

Transpar
Classe 8
Equipamento esecial lava•-paraurisas
Termos es. 609.962 à 609.963, de
27-9-1963
T.E.N.S .A. Talleres Bicar:aruá ItIrgicos Nade Sociedare Ariaalma
Argentina

pas, estantes, mesas, mesinhas, meainhas para rádio e televisão, mesinha
para máquinas de escrever, móveis palevisão, molduras para quadras porta.
retratos, poltronas, poltronas-camas,
prateleiras. porta-chajiéus. sofás,

sofás-camas. travcaseiros e
vitrines

Termo n. o 609.965, de 27-9-1963
Padaria Confeitaria Avenida Ltda.
Minas Gerais

Classe 41
Pão de leite .

Jano;ro

Termo n.° 609.969, de 27-9-1983
(Prorrogação)
'idgar Rutishauser

cif 1964

Timo ai.• 609.977, dg 27-94963
Roger Emile Bougard e Robert Artuand
Bougeard

Guanabara

mextuifi

friãtistrk -

"ji 4

Cabe 32
Casse 8
Máquina duplicadora

Almanaque'', anuários, álbum' moreisoa, cartazes, catálogos, jornais ~kl

Termos ns. 609.970 à 609.972, de
27-9-1963
khulke e . Mayr G.m.b.H.
Ah:manha

GROTAN

naus e estrangeiros, publicações impem,.
seg. revistas. Propaganda em rãcItoi,
televisão, jornais, programas radiofdai.

cos, peças teatrais e cinematográfica*
e revistas impressas

Térmo a.° 609.978, de 27-9-1963
Roger Brade Bougard e Robert Amam!
Bougeart1
Guanabara

Classe I
- — Substâncias químicas e compostos 'quíTermo n. 9 609.966, de 27-9-1963
micos usados nas indústrias e nas aná- :As Cem Maiores Eiiiprezas
Indústria de Roupas Varginha
lises químicas; substâncias químicas, e
Minas Gerai ;
cio Brasil
compostos químicos para evitar •
corrosão e a oxidação
Classe 2
Classe 31
R
Suoatáncias quitnieas e compostos qui- •Aimanaqu&s, anuários,
N q A"a,
álbuns impres' micos usados na agricultura, na horti- sos,
catálogos, jornais nacto
cultura, na jardinagem, na veterinária naus ecartazes,
-estrangeiros, publicações imprege para fins sanitários
;ndústria Brasileira
na, revistas. Propaganda em rádio.
e
Classe 3
televisão, Jornais, programas radiofôni36
Drogasi produtos químicos e comostos cos. peças teatrais e cinematograircaa
químicos usados na !artnácia e na
Para distinguir:prtigos vestuários
e revistas impressas
mcdicina
e roupas teias co geral: Agasalhos,
Térreo
n.° 609.979, de 27-9-19
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
—ir
Termo n.° 609.973, de 27-9-1963
Harou Nigri
botas, botinas. blusões. boinas baba.
W.
Abi-Ramia
Guanabara
dotuos, bonés, capacetes, cartolas, carao
' de Janeiro
puças, casacão, coletes, capas. chales.
cachccols, calçados, chaéltps. cintos,
71--atas ..ass..a las'a.açôe a a arainhos, calças
calçõas, calI•..e,sola a camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, rue: ma
Classes: 35 e 36
saias, casacos, chinelos, dominós, achar
pes, fantasias, fardas para militares, coTermo n. 9 609.993. de 27-91--83
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorElos Química Industrial Ltda.
ros. jogos de !ingeria, jaquetas, leques,
Gira aa:aa ra
!uvas, ligas, lenços, mantós,
Clusse; .35 e 36.
naiiiós, mantas, mandrião mantilha . , Ia.
Título
letósi palas, penhoar. pulover,
_
peugas, pouches, polainas, pijamas, puTétano n. 9 609.974, de 27-9-1963
nhos, perneiras, quimonos, regalos,
Tritunli Vv'erke Nurnix. rg A .0
Uma Indústria Brasileira
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Ma:naná .
suspensórios, saldas de banho, sandálias
A Serviço da Beleza Feminina
__
sweaters, shorts sungas. stolas, soutiens, slacks, talar, toucas, - turbantes.
Classes: " 1, 2, 3, 28. 41, 46 e 4
ternos, uniformes e vestidos
Frase de propaganda
Classe
17
Termos as. 609.967 à 609.968, de
Máquinas de contabilidade e cálculo
Termo n.° 609.994, de 27-943
27A-1963
Facundo Ichaso Argote
(Prorrogação)
Termo n.° 609.975, de 27-9-1963
R. de Janeiro
Yitrofarma Indüstria e Comercio de
Tf-turiúa Werke Nurnberg A.G.
,Vidros S.A.
Alemanha
Guanabara

ct R, si

•

La

ESCHOINH
uoDns

..94,e4Uente

ELOS

• Classe 1 •
Lignidon para freios
Classe 21
Aaessórios de freios paraautomávais

Termo n.° 609.961, de 27-9-1963
José de Araujo Bastos e José Roberto
Ribeiro Bastos
Ca./anal-tara

EUCONTA

PRORROGAÇÃO
Ciz3s.se 4)

VITROFARMA
A CSMILEIRA.

Tnuipph Factura
Classe 17
Máquinas faturadoras

Para distinguir: Móveis ana seral, de
metal vidro, de aço ou madeira, estoTermo n.o 609.976, de 27-94963
fados ou não, inclusive móveis para IaTriumh Werke Nártlberg A.G
Classe 10
critório. Armários, armaárioa para baAlemanha
•
ampolas
Seringas par injeção
nheiros • e para roupas usaclaa, almofaradioógenas
das, acolchoados para móveis, bancos,
Classe 8
balcões; banquetas, bandejas, domicilia- Aparelhos e Instrumentos de vidro, a
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos saber: Alambiques de deatilação, apaara chã e café, conjuntos para dor- relho farnel, uriômetros, aparelhos sorClasse 1'7
mitórios, conjuntos para sala de Jushlet, lentes côncavas, convexas, de
Máquinas de escrever ri, ...ánL as, e
tar e sala de viritas, conjuntos para
foco simles ou 1,1-focal
elétricas
terraços, jardim e praia, conjuston
e
cortnS aios e gabinetes para copa
zloht, cansas, cabides, cadeiras giraPREÇO 1)0 NÚMERO DE- BOJE; Ç.R$,I
tórias, cadeiraa de baiana., catest

MATURA

HOTEL
NEVADA
Classe 33
Titulo

Tétano ri.° 609.995, de 27-94-1
Otto Heusch
Rio de Janeiro

TERESÕPOLIS
HOTEL
Classe 33
Titulo

