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N° 110,553 - Esquema de
N9 449.793 - Companhia Brasileira de Linhas para coser - Aguar- Circuitos para estações intermediárias
de-se a solução dos têrmos -número no estabeleciment ode ligações para
transmissão de noticias - Requerente:
•
389.917 e outros.
Siemens fi Halske Aktiengsellschaft.
ReConsideraçoã de despacho N9 110.619 - Esquema de circuito
Republicado por ter saído com in- para instalações de transmissão de
correções.
teletipo - Requeernte: Siemens
Sterling Foundry Specialties Limited Halske Alctiengesellschaft.
- No pedido de reconsideração do 1•19 111.3181' - Chave de Bola termo número 324.203 - marca: Requerente: Zapparoll Serena SocieSterling - indeferimento.
dade Anónima Indústria e Comércio.
Tendo em vista o recurso inter- - N9 111.932 - Recuperador regueposto e considerando que O registro vedor de ar para alto fórno - Reanterior dado como impeditivo não querente: Centr Tcniqu da Industries
foi prorrogado, resolvo, na forma da de La Fonderie.
Lei, reconsiderar o, despacho deneN° 112.616 - Aperfeiçoamentos
ganido do pedido de registro, de em interruptor regulador reaarifugo
folhas 13, para efeito de conceder o Requerente: Robertshaw Fulton
registro requerido, com os exempla- Controls Company •
res de rolhas 19 e 22.
149 112.737 - Aperfeiçoamentos
em circuitos de aquecimento prévio
EXPEDIENTE DA - DIVISÃO
DE PRIVILEGIO DE INVENÇÃO para controles termostativos - Requerente: Robertshaw %liou Controla
Company.
Rio, 22 de janeir ode 1964
W 112.798 - Aperfeiçoamento
Notificação:
em regulador de torcida para fogaEXPEDIENTE
Uma vez decorrido o prazo de re- reiros a combustíveis líquidos - ReDO DIRETOR GERAI
curso previsto pelo artigo 14 d.: Lei querente: Estamparia Metalurgica Vinúmero 4.048, de 29 de dezembro toria Limitada .
MARCA INDEFERIDA
de 1961 e mais dez dias - para
eventuais j'untadas de recursos, e do N° 112.771 - Aperfeiçoamentoá
Rio, 22 de janeiro de 1964
mesmo não se tendo valido nenhum em ou relativos a dispositivos semicondutores de carbureto de mimo e
N° 389.917 - Corernte - classe interessado, ficam notificados os, re- processo de fabricá-los - Requeren32 - Editóra Corrente Sociedade querentes abaixo mencionados a
te: N. V. Philips GloeilampenfaAnónima, de acórdo com o artigo 96 comparecer a éste Departamento a brieken.
do Código, e nos térmos do parecer fim, de efetuarem o paagimento da
do Diretor sla Divisão Juridie. - taxa final concernentes a expedição
N° 113.010 - Aperfeiçoamento em
dos respectivos certificados dentro do aparelho reator e método de formarepublicado.
prazo de sessenta dias - na forma ção do mesmo -- Requerente: Genedo parágrafo único do artigo 134 do ral Electric Company.
TITULO
Código da Proptiedatle Industrial,
DE ESTABELECIMENTO
N° 113.093 - Aperte:çctináto
INDEFERIDO
em aparelho, de dois estagios para
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
alta temperatura - Requerente: CtDEFERIDOS
Térmos:
neral, Electric Company.
Nr 113.127 - Defletor Giratorio .
N9 389.918 - Editóra Corrente • Térreos:
_ classes: 32, 33, 38, 49, 50 e 25
para condicionadores de ar - Regue- •
N° 107.855 - Aperfeiçoamentos rente: Italo
- Requerente: Editóra Corrente Sociedade Anónima de acórdo com o Introduzidos em coletores planos de N° 113.145 - Esquema de ligação
artigo 96 do Cõdigo e nos térmos do energia -solar - Requerente: Thomas para a sincronização de um oscilador
- Requerente: Telefunken G.M.B.H.
parecer do Diretor da Divisão Jurí- Alfred Unger.
N° 107.856 - Processo de prepa- N9 113.146 - Dispositivo de des• ica - republicado.
ração de uma superfície seletiva vio para válvulas de raios catodicos
coletora de energia solar - Reque- - Requerente: Telefunken G.M.B.H.
DIVERSOS
rente: Thomas Alfred Unger.
149 113.164 - Dente Mergulhador
N° 444.694 - Pedro Nicoletti Nó 109.743 - Aparelho para o para equipamento escavador - ReProssiga-se, ficando sem efeito o tratamento de texteis - Requerente*
querente: American Brake Shoe
despacho que arquivou o processo.
Monsanto Chemical Comnanv.
• Company.

Decisões do Sr. Ministro - Republicado por ter saído tom incorre•
ções.
Casa Inoxidável, Artefatos de Aço
Limitada - Recorrendo do despacho
que indeferiu o térmo número
244.638 - marca: Casa Inox.
O Sr. Ministro exarou o seguinte
despacho:
Aprovo o parecer supra, quanto ao
item "B".
Em 2 de maio de 1963. Antonio
Balbino, Ministro da Indústria e Comércio.
O parecer item "ES" do Sr. Consultor Jurídico, diz o seguinte: b) pelo provimento do recurso de folhas
9-11. sujeito a decisão de V. Esta.,
nos trinos do artigo 50, parágrafo
único, da Lei número 4.048, de 29
de dezembro de 1961, concedendo-se
o registro da marca: Casa Inox,
como requerido e representada a
fedhas 3-5, sem exclusividade quanto
as palavras que a compõem se empregadas separadamente.
Rio, 29 de abril de 1963.

N. 113.172 - Processo de tratamento das superfícies de elementos ,semicondutores com uma pluralidade de
elétrodos e pelo meio urna juntada P'
- N. Requerente: Siemens
Schuckertwerke Aktiengseaschaft.
N. 113.275 - Refrigeração eia baixa temperatura. Requerente: Constock
nternacionaí Metharie L:m:ted .
N. 113.320 - Pro,....sso. de preduzir
Juntadas t', -il. num çorpo fu?damental de mater. ai sem:condutor preponderantemente. mono-cristalino. Requerente: S:emc as Schuckerwerk Aktiengsell
schaft.
! N. 113.437 - Aporj:iho de alimentação de tolhas. Requerente: Eterna.
tional Business Machines Corporation.
i N. 113.480 - Pdha de Combusti' vel aperfeiçoada. Requerente: Union
Carbide Corporation.

N. 113.518 - &atem(' para a lti•
tura de caracteres. Requerente: The
National Cash Register Compa,ny.
N. 113.449 - Banho Eletrolitico
para uso ein e!etro deposição de composições ferro-magnéticas. Requerentes
The Nat:onal Cash Register Company.
N. 113.589 - Aperfe:çoamentos eia
ou relativos a d spos'ções de circuto
destinadas a produz'r uma corrente em
forma de "S" através de uma bobina.
Requerente N. V. Philips'Glo-ilatnpenfabrieken
N. 113.369 - Palheta de limpador
de para-brisa para .yeiculos motorizados. Requerente: SWF Spez'alfabrik
Bar Autozubehor
• Gustav Rau G. M.
B . H.
N. 113.975 - Processo e dispositivo para comandar elementos magnéti.
cos de armazenagem. Requerente: The
National C.ach Register Company.
N. 113.976 - Dispositivo de descarga eletremica . Requerente: Sylvanica Electric Produts nc.
N. 11,3.974 - Apareho para
mentar el ementos de registro. Regue.
rente: The National Cach Register
Company.
N. 113.938 - Circuito de Coutrole
- Requerente: The Nations( Cash
Register Company. -

N. 113.721 - Processo para a se.
naracão de cht • rnho tetra alquilas e de
Zegler.
N. 114.045 - Mecanismo Acionador indI viival e reverslvel para fusos.
Requerente: Actiengesellschaft - Joh.
Jacob Rieter 8 Cie.
N. 114.125 - Interruptor autora*.
tico para farol de marcha à ré
de vele
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- As Repartições Públicas
•ingir-se-ãO • às assinaturas
anuais renovadas até, 28 de
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano
jornais, diàriamente, até às,
OIRZTOR OIERAL
iniciadas, em qualquer época,
15 horas, exceto aos sábado,'
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes.
quando. deverão' fazê-lo até às
- A fim de possibilitar :a reci-arros
•asrvIço
oa•puel.ma.çeas
ceacea
oã
secÃoea
11,30 horas::
messa
de 'valores acompanhaMUR/1...0
FERREIRA
ALVES
FLORIANO
GUIMARÃES
- As reclamações pertinendos
de
esclarecimentos gruam
tes à matéria retribuída; nos
à sua aplicação, solicitamos
,
DIÁRIO
OFICIAL
casos de erros ou omissões, deusem os interessados iprefen.o. °
verão ser formuladas por esrencialmente cheque ou vale
4. p.JDIêePdeØe de ***** imnsso Se Ofiumrturn.n•••
crito, à Seçãn de Redação; das
N.olor,Nal
Inclu•srlale de Nhnt.t4.4*
postal, emitidos a favor do
às 17,30 horas, no máximo
•e inctOIVU/la
Tesoureiro dá Departamento •
'até 72 horas após a satda dos
Irrtatãsu nnas eltcb,esclo Departarreate os, Irr.kr‘nas . Nacional
de Imprensa Nacional.
órgãos oficiais.
- Os suplementos às edi- Os originais deverão ser
ASSINATC11IAS
ções dos órgãos oficiais só
dactilografados e autenticados,
fornet-erão aos assinantes que
FUNCIONÁRIOS
ressalvadas, por quem de di- HEYMITIçõES E PMITICELARES
os soliéitarem no ato da assireita, rasuras e emendas.
natura.
Capitai e Interior: 'apitai
e
Interior:
_
.
- Excetuadas as. para o
0O,00'Semestre , • • Cr$
• • Cr$
450,00 - O funcionário público feexterior, que serão sempre Semestre .
Cr$ 1.200,00 1 A:10
Cr$
Ano
900.00 dera!, paea • fazer jus ao desanuais, as assinaturas poderconto indicado, deverá provar'
Exterior:
Exterior:
•
se-ão tomar, em qualquer époesta condição no ato da assica, por seis meses, ou uni ano.! Ano
Cr$ 1.300,00 Ano
•
Cr$• 1.000,00 natura.
Ai assinatura: vencidas
- O custo de cada e.kernplar •
'poderão . -ser suspensas sem parte superlote do enderêço vão continuidade 'nu .recebimento atrasado dos órgãos oficiais •
impressos -à número do talão dos jornais, devem os auinan- será, na venda avulsa, acresciaviso prévio.
Para facilitar aos assinantes de registro: o mês c o ano em te: providenciar a respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovações cem antecedência ano, e de Cr$ 1,00, poe ano
a Perificação do prazo de vali- que findará.
•
A- fim d.e evitar solução de' mínima, de trinta (30) dias.
decorrido.
dade de. suas assinalarem, na
'deverão remeter o expediente

EXPEDIENTE

ninAÇÂO

111

•reprIoda.11•

•

•

e Carnár.t.

N. 129.198 - Mário Baião. - e alteração , do nome .da titular - • contrato de patente n.° 53.466 culos automotrizes. Requerente: West!Anote-se
a".teração de nome.
Privilegio de invenção - Cumpre a
fãlische Metall Industrie G.M.B.H. Cumpra a exigéncia.
; N. 136.415 - Poul Cadovius.
exigência.
Lippstadt.
•
Diverso!
' Lanifício Sulriograndense S.A. - _
N. 114.317 ,---Aperfeiçoamentos em Apresente esclarecimentos por escrito.
unidades revestidas de aquecimento ele. Expediente da Divisão de Privilegio
No pedido de averbação de contrato
de Invenção
Metalgráfica Canco •S.A. - Na da patente 53.466 - Privilégio de
tricô e métodos de produção das mesmas. Requerente: General Electric Co. ! •
averbação de contrato que 'celebrou invencao - Cumpra a exigência.
Teredil Judith S.A, - No pedido
N. 114.352 - Aperfeiçoamentos int I republicado por ler- saído com .incoí- com Assistência Técnica American
•
reçoes •
Cari International Inc - Na patente de avetbaçãe, de contrato da patente
ou relativos a sistemas. Requerente:
55.262 - Privilégio de invenção - 53.466 . - Privilegio de invenção --e'
Automatic Telephone ea Electric ComNotificação
Arquive-se o pedido por falta de Cumpra a exigência.
pany Litnited.
cumprimento da exigência.
Willys Motors, Inc. No pedido
Rio.
22
de
janeiro
de
1964
em
N. 114.383 - Aperfeiçoamento.:
N. c 111.031 - Centris - Fundi-- de. transferência da marca 190.491
ou relativos a circutos de sinton:zação
Mod'élo - Cumpra* a exigência.
Uma vez decorrido o Prazo de re- cites Centrifugadas S.A.
para receptores que operam sob o curso previsto pelo artigo 14 da Lei de utilidade - Arquive-se, •
Raimundo Cortex Rufino - Na
principio super-heterodino. Requerem. n. o 4.048 de 29 de dezembro de
transferência do termo 461.729. te: N. V. Philips' Glocilampenfabrie1961 e mais dez dias - para even- Expediente da Seção de Transferên- Cvn,pra a exigência. •
ken.
cia e Licença.
tuais juntadas de recursos, e do mesRatiata Materiais Planográficos LiN. .116.196 - Levaniador para mo não se tendo valido nenhum inmitada - Na transferência do termo
vias férreas. Requerente: Franz Plas- teressado, ficam notificados os re- Transferência e alteração de nome de 461.591 - Cumpra a exigência.
titular de processoe
ser e loseph Theurer. .
querentes abaixo mencionados a comLechler Bauteschutzchemie OHG. •
-7 Na transferência do termo númeN. 146.079 - Aperfeiçoamentos cer parecer a este Departamento, a fins
Riu. 22 de janeiro de 1964
ro 412.994 - Cumpra a exigência.
fechamento de garrafas térmicas e si- de efetuar o pagamento da taxa
Inflares. Requerente: Indústria e Co- ! final concernentes à expedição dos
naiar Centrai de Ipanema FarraDivestsos
respe.aivcs certificados dentro do gens Ltda. •- Pede para ser anotamércio Scbral, -F,tda •
i prazo de sessenta dias - na forma da no título Baiar Central -- Termo
Walter Comercio a RePreseittaçUs
do parágrafo único do artigo' 134 do 1,395.704 - a alteração do nome de
Modêlo de Utilidade, Deferido
Código da Propriedade Industrial.
! titular - Anote-se a alteração de S.A. - No pedido de Alteração do
nome das marcas de números 89.785
.
_
• N. 111.541 - Nóvo tipo de ali•
alentador de rótulos , para colacleiras
89.981 • Modelo industrial deferido
ituCnreui.telucci és. Barbosa - Trans! e- -89.884 - 89.980
manuais. Requerente: julius --- Pira
1 rêncta para seu nbme da marca Café 89.952 -- 89.983 -- 89.984 -to,
'Termos:
Têrmo 461.558 - Ano- 89.985 - 89.986 ---: 89..987 - Ar; Monções
quivem-se oi pedidos, por falta de
te-se a transferência.
i
'.
ts,137.925
Nóvo
'modela
de'
Exigências .
cumprimento da exigência.
!
Folenglil
S.A.
Indústria
Brasileira
garrafa para bebidas erri gerg - Re• Instituto Medicamenta'. Fontoura
de
Produtos
Alimentícios
Pede
para
regera:.te
•
Indústria
e
Comércio
kda
N. 119.746 - Satoshi Tadano. Bebidas Pernambucana Sociedade !para ser anotada na marca Polencap • S.A.- - No pedido de averbacão do
Tome conhecimento do parecer.
! Tàrmo 461.664 - a alteração do contrato" da patente 60.192 - PriAná
N. 122:414 - Cor! Zeiss. - Cumpoine da titular - Anote-se a alte- vilégio de invenção -- Arquive-se,
por falta de cumprimento da exi
gên pra a exigéncia.
Tz-anstert:ncia e altelação de nome de ração de nome.
cia.
The
National
Cash
titu!ar
de
processos
N. 122.552 1 Instrumentos Elétricos Engro Socie•
R-agiste Company. •-- - Cumpra a exi; dada Anônima - Transferência para .! Expediente da Seção de-Exame
Monsonto Chemical Company - seu nome da marca Engro - Termo
gência.
..
Formal de Marcas
Trazkaferãneie paia seu nome do ter- 461.676 - Anote-se a transferência.
N. 112.967 - Owens Illinois Slass
mo
321.981.
Piivilégio
de
inven-.
r
• EXIGÊNCIAS
Company. - Cumpra a exigênc:a.
, Anate re,ra transferência.
123.329 - Izidoro Wanderley
- Exigéncias
Rio.
22
de
janeiro
de
1964
À--ra Indústria e' Comércio Li- Cumpra a exigência.
N.° 252.747 - Bicicletas Mo
Cia. Brasil Rodiaceta Febric;i de
126.928 - Yasuhisa LTeda. - mitacia--= Pede para ser anotada no
termo 138.323
Modal() industria
l
I Raion - No pedido de averbação do narck S.A.
Cumpra a exigência
Campa a •xIgtsancia.

Mr

.
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N. 0 341.241 - Laboratório Cata'moas*. S.A. - Cumpra a exigência.
N. o 359.945 - Nilson de CanaCumpra a exigência.
N. o 365.660 - AVM Auto Equir.mentos S.A. - Cumpra a eidgén.
ia.
N.° 380.162 - Bela Vista S.A.
-rodutoa Alimentícios - Cumpra a
xigência.
N.° 380.164 - 380.174 - ...„
80,177 -. 380.190 - 380.191
tela Vista S.A. - Produtos Ali..
aentícios - Cumpra as exigências.
N. o 416.623
Sociedade Imobiiária Jurema Ltda. - Cumpra a
-xigência.
N.° 417 $28 - 417.529 - Waler Ferrari - Cumpra a exigência.
N.° 418.064 - Siguel Sociedade
oi Instalações Gerais - Cumpra a
rxigência.
N.° 422.003 - Máquinas do Brasil Ltda. - Cumpra a exigência."
N.° 423.016 - B. T. Babbitf InCumpra
:Casula, Químicas S.A.
exigência .
N.° 427.246 -. L. de Freitas
Fratorea - Cumpra A exigência.
N .° 434.721 - Representações
-ryor S.A. -• Cumpra a exigência.
N. o 436.292 - Argol ' S.A. In:inana de Cachimbo. para Fumantes
• Cumpra • exigência.

DIARIO OFICIAL (Seção III)

Janeiro sie 1964 267

N.° 465.215 - Lanainaçito Sente
lorau por tampem • base de pinam. Ararrio Ltda. - Cumpra I oxigena
tio • mucura'.
N.° 412.486 - "JBAS"
ass- cia.
N.° 446.952 - Casa Gabara Sedas
N.° 412.846 - Fábrica Termo.
Lnfilco Incoaporated.
S.A. - Casa Gabara Sedas S.A. ue 6
bms de Artigos de Vidro Ltda.
Prorrogue-se o registro.
Titulo de estabelecimento &ferido
N.° 431.951 - Mecânica Calcula- Cumpra a exigência.
N.° 618.503 - aanurarnhia FábriDiversos
dora Dei : R.y - Classes 17 e 33 ca d *Tecidos Coviliso - Cumpra a
Cyrillo Dal Ray.
N.° 202.967 - Domingo, SerraN. 0 433.256 - Chie Paz - Clas- exier eia.
no - Arquive-se o processo.
N.° 620.849 - Laboratoires E.
se' 33 - Associação . Espírita BenefiN.° 202.069 - Campanha & Cia. cente Dr. Adolpho Bezerra de Me- Bouteille S.A.R.L. - Cumpra a
- Arquive-se o processo.
exigência.
nezes -- Art. 117 n.° 4.
N.° 202.105 - L. Bajgiehnan.
N ° 465.391 - Cafeaira Tajupa
Arquive-se o processo.
MARCA INDEFERIDA
Limitada - Cumpra a exigência.
N.° 202.170 - Armando de SouN.° 465.404 -- Saga Soc. AnóniN. o 414.005 - Brasil - Classe
za Torres - Arquive-se o processo.
me da akarintiat e Administração -a.
33 - Idrasil Expansão Territorial
Cumpra a exigênci a.
Expedição das Divisões e das Seções Limitada.
N 0 465.403 - Saga Soc. Anónirepublicado por terem ,,ido com inTransferência e alteração de nome de ma da Garantia e Administração
correções
Cumpra a exigênci a.
titular de porcas()
N.° 465.478 - Package MachiNotificação
Sir Jamas Murray d oBrasil S.A. nery Company - Cumpra a exigên.
Produtos Farmacêuticos - Pede para cia.
Rio, 22 de janeiro de Í964
ser anotada na marca Neo-Potera
N.° 465.538 - Hugo Vital
Uma vez decorrido o prazo de re- N.° 156.121 • alteração de nome
'Cumpra a exigência.
curso previsto pelo artigo 14 da Lei - Anote-se a alteração de nome.
N.° 465.207 - Aviplex Lusnino.
n.° 4.048 de 29 de dezembro de
Indústria de Máquinas Agtícolas
1961 e mais dez dias -para even- Ideal Ltda. - Pede para ser anota- soa e Faisticos Ltda. - Cumpra a
tuais juntadas de recursos, e do mes- da na marca Ideal - n.° 462.715 exigência.
mo não se tendo valido nenhum in- a alteração de nome - Anote-se a
N.° 465.359 - Metalúrgica Walteresaado, ficam notificados os regue- alteração de nome Empirir Indústria lig S.A. - Cumpre a exigência.
renter abaixo mencionados a compa- Nack.nal de Rádio g Televisão S.A.
N.° 465.344 - Matalfirgica Walrecer a êste Departamento a fim, de - Pede para ser anotada na marca lig S.A. - Cumpra a exigência.
efetuarem o pagameuto da taxa final Fidet tone n.° 216.515 - Marca
concernentes a expedição doa respec- Fidelsom n.° 260.808 - Marca EmDiversos
tivos certificados dentro do prazo de pire n.° 263.823 - Expressão: Em
Fr:gorífico Jandira S.A. - No
sessenta dias - na forma do pará- ilidia e televisão Empire lança no
Divereoa
grafo único do artigo 134 do Código presente a técnica do futuro número Pedid ode transferência do título
da Propriedade Industrial.
282.901 - a alteração de nome - n.° 252.705 - Arquive-se o pedido
N.° 404.464 - Gebeuder Alarde
de anotação de fls. 8 par falta de
Anote-ae as alterações de nome.
- Prossiga-ee com a indicação feita
MARCAS DEFERIDAS
Laboratório Sanitas S.A. --* Pede cumprimento da exigência.
adis Seção.
N.° 402.930 - Inccluva Indústria
N.° 406.875 - The Shepard EleN.° 426.042 - Parolai - Classe para ser anotada nas marcas Neori- e Comércio de Luvas Ltda. - Aguarmidol
n.°
288.666
e
Rontyl
número
:fator Company - Prossiga-se com a 8 - Lojas Parolar Ltda. - Coto
285.263 - a atteracilo de nome _ de-se.
indicação feita pela Snio.
excluaão de máquinas de torrar.
Anote-se a alteração de nome.
N.° 402.955 - Indústrias ReuniN. o .410.903 - 410.904 - P11
N.° 426.060- Zowar - Chias.
Helbra S.A.'Indústria Farmaceu- das São Jorge S.A. - Aguarde-se.
siga-a• com aa indicaçõea faltas pala 16 - S.A. Comercial e Construtora
fica -- Pede para ser anotada na
N.° 414.755
Fábrie ade Bobiwormaidora Industrial Ltda. - Prat- ZOwar,
marca Sorbiliver n.° 427.812 - a nas Eletra Ltda. - Aguaide-,e.
eação.
N.* 426.110 -- Vespacar - Clas- alteração de nome - Anote-se a alN.° 465.514 - Lis Representações
N.° 421.183 - Resinamentos Co- se 21 - Pinai° ik C. S.P.A. - teração de nome.
Ltda - Prossiga-se com as indicaral Ltda. - Prossiga-se com a indi- Com exclusão da alavancas de câmTorrefações Associadas indústria e ções feitas pela Seção.
•
bio e mancais de rolamentos.
cação feita pela Seção.
Pede para ler anoComércio
S.A.
N.°
430.883
Albertb
Lu:migrou
N.° 421.782 - Américo Golfei N . 0 426.111 - Veapacarro Prossiga-s. com a indicação feita pela Classe 21 u- Piaggio li C. S.P.A. tada na marca Jaca Mu'ato. número Tecidos S.A. - kquive-se o Pftsa
283.40- - a alteração de nome - Cees0 .
&saio.
--- Com exclusão deo alavancas de Anoteaw a alteração de nome . •
N. o 619.078 - 619.079 cambio e mancais de rolamentos.
Prorrogação de processo,
N.° 431.135 - Cacareco - Clasfido
- Aguarde-se
EXIGÊNCIAS
N.° 619.041 - Indústria e Cose 49 - Trai S.A. Ind. e ComérN.° 510.114 - Helitraço - Clascio - Com exclusão de bilhares.
United África Company (Timber) naércio Sobial Ltda. - Aguarde-a..
se 16 - Armaduras Helitraço S.A.
N.° 433.096 - "35" -- Classe 47 Ltd. - No pedido da transferência I N. 571.354 - Lanifício . Xmg
-- Prorrogue-se o registro.
'Limitada - Aguarde-se.
--r Auto Abastecedora 35 Ltda. N.° 524.112 -- Cruzeiro - Cias- Co mexclusão de óleo para fabrica- • amarai n.° 239.980 - CuMpra a
exigincia.
se 24 - Companhia América Fabril
Prwrogaçío de processos
ção de gás.
Anr'zio Fernandes - Na pedido
Prorrogue-se o registro.
N.°
433.017
Marambaia
4.51.728
de _transferência. de mura
Cruzeiro - ClasN.° 524.113
1:-"" 4à4.7.50 - M-IVIeridianial
.
Class() 16 - Marambéia Co:nercio
pra a exugencia.
se 24 - Companhia América Fabril de Ferro Ltda.
Cksse 11 - Meridional S.A. Co.
No
433.9,22
- Prorrogue-as o registro.
ECSA. S.A. Ex- mérc:o • Indívarla - Prorrogue--e o
N.° 433 203 - Stom - Classe
Comermal Sul Americana
N.' 524.114 • - Cruzeiro - Cas- 10 - Produtos Oduntológicos Stom •
.regiarr
-o com exclusão de adaraaos,
sa 37 - Companhia América Fabril Ltda. - Com exc usão de estojos de Cumpra a exigia/cie.
caixas para pulseiras e coares e sem
o- Prorrogue-se o registro retificandoN.0 464.366 - Bepjamin Abdon direito ao uso exclusivo da letra "M".
bolso.
*. a data para 13-6-53 - Quanto ao
Cu-npra a exigéncia.
_larga
I N.° 493.954 - Igranic - Classe
N 433.211 - Campo Belo clichê foi publicado em 21-6-63.
N.° 464.376
464.375
16 - Brookhirst Igianic Limited --a,
N ° 526.851 - IFIC - Classes Classe 50 - Viação Campo Bela
464.374 - Modas únicas Ltda. - I Prorrogue-se o registro.
33 - 41 - 42 e 43 - IntercontiCumpra as exigências.
N.° 433.631 - Riviere - Classe
nental Hotéis Corporation - ProrroN. o 464.411 - Jovial Indústria & ! N.° 526.979- Pó Bromidrosis
46 - Indústria de Sabão Tamoyo Comércio Ltda. - Cumpra a exi- :Dr. Echoll.- Classe . 3 - The Sclroll
gue se o registro.
Limitada.
' Manufazturing Co. Inc. - narrogência
N. 0 527.310 - Confecções Mongue-aa o registro co maverbação de
N°464.416
Otto
Hansel
JuOndelack
Clas14.°
433.854
teiro - Classe 37 - Comércio de
; contrato de exploração a favor de
nior
Cumpra
a
exiTecidos R. Monteiro S.A. - Pror- se 1 - Condoroil Tintas
;Produtos Dr. Scholl para Pés S A.
Com exclusão de massa de pomar. gência.
rogue-se o registro.
I- por despacho do Sr. Diretor de
N.°
464
477
Corretores
Unidos
Mar
de
Moscou
N.°
433.948
543.075
Almanaque
Super
N. o
:28-5 160.
.
eilgência.
a
tda.
Cumpra
Monteiro
1
X - Classe 32 - EditOra Brasil - Classe 41 - Eugênio
i
N.°
465.166
Masufatures
FiN ° 583.007 - La Chaneon --.
América Ltda. - Prorrogue-se o re- - Com exclusão de colorau.
N.° 386.079 - Casa Grande e-- brax Ltda. - Cumpra a exigência. ! Class e36 - Maidenforra Inc. -...
gistro.
N. o .465.203
Oficina Mecanica Prorrogue-se o registro.
N.° 563.827 - Bali - ame 48 Classe 41 - Cerealista Casa Grande
N.° 613..306 - Marcosta - ClasLtda., - Com ~Maio de azeite* o Ser dieta Ltda. - Cumpra a 83dJ. & E. Atkinson Lhnited
•
61•o; comestíveis • substituindo-a* coo- dna*
Prorrogue-se o registro. I
i ses 12 • 23 -. Casa Martins Costa
Prorrogação de nome comercial
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Leite & Alvas Industrial da Fumos'
Prorrogue-se o registro.
N. o 471.712 -- Chapelaria Realce
Ltda. - Classe 36 Chapelari aRealce Ltda. - Prorrogue-se o registro.

Flama S.A. Comércio • Imóveis
(Oposição ao term o601.005 titulo
Flama Fornecedora de Linsninas de
Madeiras).
Flama S.A. Comércio e Imóveis
(Oposição ao termo 601.004 marca

?rorrokação de titulo de estabeleci.
mento

Stec Serviços Técnicos de Seguros
Gerais Ltda. (Oposição ao termo
601.634 título Step Soc. Téc. de
Emprendimentos e Promoções).
Indústrias Rorni S.A. (Oposição
ao termo 602.227 marca Icron).
Marcel Emmanuel Duvert (OpoSição, ao termo 603.759 marca Unhafort).
' Frigor Eder S.A. Frigorifico Santo Amaro (Oposição ao termo número 605.372 marca Ede).
Shereria Williams do Brasil S.A.
Tintas e Vernizes (Oposição ao termo 604.335 _marca. Eletrolack).
Castor Serviços Técnicos S.A.
(Oposição ao termo 607.044 marca
Castor).
Adamovske Strojirny Narodni Po&
nik (Oposição ao termo 601.380
marca Adast),
Warner Lambert Pharraeceutical
Co. (Oposição ao termo 604.522).
Indústrias Albatroz Ltda. (0P orrição ao termo 602.502 insígnia Albatroz).
mitada (Oposição ao termo 601.481).
Serraço Comércio e Indústria Limitada (Oposição ao termo 601.564
marca Corta 'Aço).
Sul Fabril S.A. (Oposição ao
termo 601.640 marca Belaflex).
Indústria Fotoquimica Sove S.A.
(Oposição ao termo 601.726 marca
Bove).
-Zivi S.A. Cutelaria (Oposição ao
termo 601.806 marca Zivara).
Farbwerke Hoechst Aktiengezellz
-choferVmMistLuBrning ( Oposição ao termo 601.585
marca Pastan).
Cia. de Cigarros Sousa Cruz (Oposiçã oao termo 601.574).
Moinhce Brasileiros S.A. Mobra.sa
(oposição ao terrao.601.930 marca
Mobrasa).
Stefan Tokatliael (oposição ao têrmo 601.40S - marca Marfan).
Anderson Mlaytou & Co. Ixidústria9
e Comércio (oposição ao têrmo
601.819) .
ale° Par Comércio e Indil.stria de
Peças para Autos Ltda. (oposição ao
termo .601.706 - marca Mec Per).
Destilaria
ini Lula
sicão ao térrao 606.699 - marca
Cobrão).
Destilaria Montanarini Ltda. (oposição ao térmo 603.289 - marca
Cobrinba.
Destilaria Montanarini Ltda. (Oposição ao fértil° • 601.605 - Marca
Cobra).
João Iloppe Industrial S.A. (oposição ao termo 606.565 - marca
.L
João Hoppa Industrial S.A. (opoz
sição ao térmo 606.568).
João Ronpe Industrial S.A. (01)0lição ao tarro° 606.569 - marca
J. H.).
João Hoppa Industrial S.A. (oporicg"o- ao terra° 606.784 - mann
J. H.).
João Hoppa. Industrial S.A. (012rição ao termo 606.7C5 - marca
J. H.).
erafisul , Ca. Crédito e Financia=rito do Sul (oposição ao térmo
6afi.743 - marca Creffsa).
Metalúrgica Teixeira Ltda. (oposição ao tèrmo 601.7211 - marca
Soberano).

S,A. Tecidos e Armarinho - Prorrégua-se o registro.
N.° 614.694 - Pontal - Classe
16 - Pontal Material Rodante S.A.
Prorrogue-se o registro.
h.° u18.652 - tiom
esua
e; 1 - 1 drur.:u.o c.a houza
Prorrogue-se o registro.:
.....' 618.49 - A Uaráa . do Tan.... o - C z.st.e 42 - Tanoeiro Ine Ccm..i.) da Vasilhames
L- 1-rOiTJU3-Se o registro
a data para
de nova__
3 1o.
61G.',60 - Rubr-na.mo
Cue-e 3 - ,Arniituto soro Hormoteteir.co Naciona- S.A. "Ison" - Prorrogue-se o' registro.
N. o 619.083 - Cireoa - Classe
Ciresa Comércio Indústria Representações e Engenharia S.A. Prorrogue-se o registros
,N. 0 619.129 - Botar - Classe
3 .- Frederik Willem Rolf Van Den
Bauraen - Prorrogue-se o registro.
N. o 619.366 - Plastolux - Classe 1 - Usina São Christóvão Tintas
18:A. - Prorrogue-se o registro retikiCando-se a data para
N.° 619.561 - Hematiase - Classe 3 Panquimica S.A. - Prorrogue-se o registro retificando-se
o para
8-2-54.
N.° 619.819 - Nutrorange Classe 3 - Instituto -Terapêutico
Scil Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. o 619.827 - Nietorine - Classe 41 - Dr. Peter Frankel - Pror.
rogue-se o registro.
N.° 629.155 - Único Classe
43 - Companhia Monaco Vinhedos
IndKstria Comércio Importação e Exportação - Prorrogue-se o registro.
N.° 620.157 - Mant-Iper Classe 1 - Indústria Química Mantique:ra S.A. - Prorrogue-se o registro.
N.° 620.249 - Batuta - Classe
48 - A. O. Torre Filhes Ltda. Prorrogue-se c; registro sem direito de
variar em atires.
N.° 620.276 - Bolero - com
ligar ode mulher - Classe 48 Financiara de Perfurneria S.A. Prorrogue-se o, registro com o contrato de exploração A favor de perfumes Dana_ do Brasil S.A. - Despacho de 6-1-61.
- Classe 32. - The Sydney Rosa Co.
N.° 620.412 - Obrigado 'Doutor
.
- Prorrogue-se o .registro. •
N. 0 620.829 - Hamoatac Classe 3 --. João Gomes Xavier' Is
Cie: Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 0 620.771 - Menovan - Cias' se 3 - Winthrop Products Inc. ...Prorrogue-se o - registro co =averbação de contrato de exploração a fa"oz de Tira Sidney Rosa Co. - Despacho de 22-4-63.

Termoe:
N. o 111.867 - Privilégio de invenção - Aparelho para estampar
.- Requerente para Dymo Industries,
Inc. - Pontos publicados em 21 de
janeiro de 1964.
N.° 111.938 - Modelo de utilidade para - Nevo tipo sie guias paralelas para mesa de desenho - Requerem= Domingos Zanocco - Pon'tos publicados em 21 de janeiro de
1964 pára a data depositada em 21
de julho de 1959'.
N. o 139.912 - Modelo industrial
para - Nova e original configuração
e.rnamental aplicada a estufaa asterilizadoras - Requerente Leopoldo
Barci - Pontoe em 21 de janeiro de
1954 - para a data depositada em
12 de junho de 1962.
Privilégio de inN. o 147.744
venção - Nova máquina portátil de
lavar roupa Requerente André
Georgea Abel Dupetit - Estado da
Guanabara.
1 - Nova máquin apottetil de
lavar roupa - caracterizada Por ser
essenciainumte constituído de duas
peças, tampe própriamente dito, e
o conjunto motor transmissão de Virça. Total da pontos: Cinco reivindicações.

Prorrogação de insígnia comercial

Oposições

•

-

N.° 494.109 - Perfumaria Fleury
-- Classe 48 - Perjumaria Fleury
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N.° 618.651 - Edifício Washington - Classe 33 - Szaja Lejb Zeigner e David Zeigner - Prorrogue-se
o registro.
N.° 619.850 - Casa Volantim Classes 36 - 37 - 40 - 48 e 49
-,.. Jose Volantim ts Cia. Ltda. -Prorrogue-se o registro.
N.° 6,19.851 - Casa Volantim
Classes 36
37 - 40 -48 a 49
José Volantim tk Cia. Ltda.
Prorrogue-se o registro.
Retificação
N . ° 463.173 - Para o titulo
O.P.A.R. Organização Pesquisas
Assistência Representações - De
Luiz Teixeira - Fica retificado para
as classes 33 e 50 - Clichê publica.
do em 29-10-60.

NOTICI
Real icações

Dal Molin S.A. Indústria ComérN. o 579.987 Cobe - Classes
).6 • 33 - Companhia Brasileira de' cio e Agricultura (Oposição ao Urra°
leatruturas "Cabe" - Proncgue-se o 601.783 insígnia E).
Ind. Rot= S.A. (Oposição ao terregistro.
:no 601.591 titulo Romcy MagaziProrrojação de frase de propaganda ne)..
Flama S.A. Comérdo e Imóveis
" IN .0 620.026 - Satisfazem a to(Oposição
ao termo 601.V .9 nome* to*
as
cigarrilhas
"Talvis"
fumo
suado
marcial).
- Clama 44 - 5 .A. Fábrica
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Cia. Industrial -Farmacêutica (opa

siçrva - ao tèrmo 607.147 - marca

Caarlan).
Klockner Humboldt Deutz Aktierta
gesellachaft (oposição ao Urino n•
.60.705 - marca Ottofuso).
Avalie Instalaçes industriais Ltda.
(oposição ao tèrmo 605.749) - Carvalho & Cara.' Ltda. (oposição RO
têrzno 603.386 - titulo A Cegonha)
M. Das Branco S.A. Comércio e
Indú. trta (0"osicão ao térmo 592.679
- marec • fortaleza).
Cooperativa de Laticínios Teófil0
Otoni Ltda. (oposição soa têrmo n•
602.113 - marca Papagaio Azul).
M. Dias Branco S.A. Comércio e
Indústria (oposição ao t817110 539.804
- titulo Torrefação Fortaleza).
Laboratório Clinico Silva Araujo
S.A. (oposição ae térino 803.502 marca Scilla).
Levar Brothers)Pbrt Sunlight Ltd.
(oposição ao térmo 603.361 - marca
Solar).
Kaiser Jeep Corp (oposição ao tèrmo 602.283 - marca Meirelles).
Cla. Cervejaria José Weiss (oposi-.
ção ao Virmo 605.422 - título Distribuidora de Bebidas Pérola).
Cia. Brasileira de Discos (oposição
ao tèrmo 604.057 - raarca Uirapurft
- Cia. Brasileira de Discos).
Indústria Nacional de Artigos EA'
portivos Ltda. (oposição ao tarnto
604.917 - marca Vip).
Indústria Nacional de Artigos Esportivos Ltda. (oposição ao termo
604.927 - marca Vip).
•
Indústria Nacional de Artigos Esportivos Ltda. (oposição ao térmo
606.803 - marca Vip).
Atlântica Cinematográfica S.A.
(orosição ao termo 606.793 - marca
Atlanta).
Miguel Barbierl (oposição ao *mo 579.467 - titulo Eletro TécnIca
Bandeirantes).
Miguel Barbieri (oposição 9;0 tiomo 588.291 - título Depósito de
Materiais para Construção 13andet•
rantes).
Miguel Barbieri (oposição ao term0
532.729- marca Orbras)..
Cia. Teperinan de F.stofamentos
(oposição ao termo 603.418 - marca
Diadema).
Cia. Teperman de Estofamentos
( oposição ao térrao 603.417 - mares.
Diadema).
Copar S.A. Indústria de Resinas
Estrutiradas (oposição &O Urna° n•
604.703 - marca Oodepar).
Copar S.A. Indústria de Resinas
Estruturadas (ocosiclo RO térmo n•
604.704 - marca Codepar).
Hilário Marou •• dos Santos (090Bicão ao tarmo 605.848 - marca
Rex).
•
J. A. Chaves (oposição ao térmo
606.433 - marca Floralis)
Mesbla S.A. (oposição ao Urra° 11°
605.978 - marca Caiçara).
geleias Nogueira Melo (aposição ao
tèrmo 606.358 - marca Alfa)..
Condomínio, do ?Micto Belacap
(oposição ao ténue 601.907 - t1tulb
Edifício Belacap).
Casas José Araujo S.A. (oposição
ao têm° 596.6130 - nome comercial).
Casas José Araujo S.A. (oposição
ao térmo 596.056 - marca Ligh
Class).
Abel de Barros Coméreo e Indús- •
tria de Tintas S.A. (oposição ao bérmo 596.874 - marca Super Kleen).
Dias Garcia Importadora S.A.
(opcsiçao ao térmo 598.542 - marca
D. G. 7).
Dias Garcia Importadora S.A.
(cuosicão ao têrmo DG 6).
Casas José Araujo S.A. (oposição
ao térmo 596.679 - marca Classic).
Montécatini Societa Generale Per
L'Industria lvar^ra ri a e Chimica
(oposicão ao term-, 6o 1.840 marca
Neutral).
Republic Steel Corp (oposição aia
f s'\rmo 604.072 - marca Berger).
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Guarujá Cinematográfica Ltda.
(oposição ao tês= 478.931 - marca
Magistral).
Guaruj á Cinematográfica Ltda.
(oposição ao térmo 473.537) - marca Magistral).
E. P. Luna Publicidade Ltda. (oposição ao tarmo 601.256 - marca
Luna).
E P. Luna Publicidaci e L`Wa. coposiçãO ao thrmo 533.538).
• Editôra Abril Ltda. (cposição .ao
têrmo 586.512 - marca A Moda
Chic).
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Agência Noticiosa Éul Americana
De Millus Comércio e Indústria de
Frigorifico Armou ? do Brasil Soda+
S.A. (oposição ab têrma 602.959).
Roupas S.A. (oposição ao tarmo nki dade Anônima (oposição ao tarinor
Decorações Prodfs S.A. (oposição 604.027 -- marca Souvenir).
602.597 - marca: Craque).
ao têrmo 603.104 - nome comerDe , Millus Comércio e Indústria de
Frigorifico Annour do Brasil Som
cial).
Roupas S.A. (oposição ao tarmo n*
Decoraçaes Prodis S.A. (oposição 605.736 - marca Milo - classe 331. dedada Anónima (oposição ao riamo:
ao tarmo 603.106 - insígnia Prodi).
Indústria de Meias Brody Ltda. 601.826 - marca: Silves Stasi.
Decorações Prodis S.A. (oposição (oposição ao thrmo n* 604.034 Sherwin Williams do bras1 Socie.
ao têrmo 603.107 - marca Prodi). marca Brodiça - classe 36).
dada
Anônima, Tintas e Vernizes
Voi kswagen do Brasil Indústria e
Liggett & Myers Tobacco Company
Comércio de Automóveis S.A. (opo- (oposição ao te-mo 601. 322 - título (oposição ao tênno: 602.187 . - marsição ao Urino 605.064 - titulo Br Oasis
classes 41 - 42 - ca: Lucoflex - classe: 1) .
Indústria Pria Sport S. A. (oposiVolk's Boa).
43 - 41).'
Vol kswagen do Brasil Ind. e CoCia. United Shoe Machinerv do ção ao termo: 607.794) .
Indústria Praia Sport Sociedad, Anõ
mércio de Automóveis S.A. (oposição Brasil (oposição ao têrmo 602.867 Editara Abril Ltda. (oposiçãO ao ao têrmo 604.7S3 - marca Volksrio). marca Pop-Off - classe 11).
nima (oposi ção ao térmo: 607 796).
têrmo 587.369 - marca Horizonte).
Cia. Brasileira de Roupas (oposiIndústria Raphael Musetti S ;A.
Indústria Pria Sport S. A. (oposiSaib S.A. Impressora Brasileira ção ao térmo 600.170 - marca Top (oposição ao térmo 602.631 - marca ção ao tênue: 607.797) .
(oposição ao têrmo 600.469 - nome Set).
Universal - classe 40).
comercial).
Indústria Praia Sport S. A. (aposiJ. Lopes & Cia. Ltda. (oposição
Indústrias Paphael Musetti S.A.
Editôra Abril Ltda. (oposição ao ao têrmo 602.675 - marca Orleans). (oposição ao térmo 69a .631 - marca, ção ao tèrmo: 607.798).
têm° 586.515 - marca Modelos e
Fábrica de Linhas Adonis Ltda. Universal - classe 40),
. The L. D. Caulk Company (opa .
Maneo,uins).
(oposieão ao térmo 604.404 - marca • Cia. Mogiana de óleos Ventais sição ao térmo: 68,9.804 - marca:
(oposição ao - tarmo 602.252 - marca IRetroid, classe: 3).
Editôra Abril Ltda. (oposição ao Panfort).
- classe 41).
têm 602.697 - marca Cláudia).
Sociedade Comercial e RepresentaCidel S.A. Mercantil e Importado- Circ'
Ventas F. Antônio Rizzuto S.A. ra (opasicao ao têrmo 601.512 - (Gagliano & Cia. (oposical o ao tar- ções'. Gráficas, Limitada (oposiçao ao
mo n* 602.661) - marca Triunfo -Editora de Informaciones Comerciales marca Cidel).
têrmo: 605.363 - marca: Panorpna
classa 50).
Representaciones Y Mandatos CopoPolimercante Nordeste Ltda. (opo- classe: 50) .
aição ao tèrmo 593.659 - marca sição ao têrmo 58(3.780 - marca
Metalúrgica Mar S.A. (opoaição ao
Sociedade Comercial c RepresentaVertias).
thrmo 602.128 - Insígnia alar Poli). 1
Riomar Mercantil S.A. (oposição
Pclimercante Nordeste Ltda. (opo- classes 11 - 18 - 20 - 22 - 49). ções Gráficas, Limitada (oposição ao
ao tèrmo 600.665. - marca Criaçaes sl cão ao têrmo 586.779 - marca
Titulo: Panorama
Distribuidora de Bebidas Pinheiros térnio: 605.364
Riomar).
Ltda. (oposição ao tarrno 602.436) - classe:33).
Poli).
Sodesil S.A. Indústria de Adesivos
Polobras Confeceões S.A. (oposi- - marca Alto de Pinheiros - cl. 42)
Sociedade Comercial e Representa(oposição ao têrmo 599.235 - marca ção ao taram 598.552 L. marca Polo).
Indústrias de Chocolates Isacta ções Gráficas, Limitada (oposição ao
Bodiesel).
Cotonifício Va l inhos S.A. (oposi- S.A. (onosicão ao têrrno 602.144 - tèrrno: 45.365 - Nome: Panorama
Cardinal Imóveis e Administração ção' ao tarino 593.333 - insígnia marca Cu pido - classe 41).
Ltda. (oposição ao têrmo 602.780). Pastificio Valinhos)a,
Indústrias de Chocolate Lacta S.A. Propagada, Editaira . e Distribn'dora,
Indústria e Comércio Ruwa de MeAtlas do Brasil 'Tid. .e Comércio (oposieão ao tèrmo 602.015 - marca Lida.).
Sociedade Anônima Indústr;as Reutalúrgica e Plásticos Ltda. (oposição S.A.(oposieSo ao têrmo 596.915). Orauldea - classe 41).
ao térmo 599.370 - marca 'Ima).
Agrima Enuipamentias e Mánitinas niclas F. Matarazzo (oposição ou térAtlas do Brasil rndústria • e CoTecidos M. M. Ltda. (oposição ao mércio S.A. (000seicão ao Urino n* Agrícol as S.A. (oposição ao tétano mo: 601.677 • marca: Sol - clame:
tarmo 599.108 - marca E. M.).
602.305 - marca Aari-Mar - cl. 4) 46).
5 a(3.916 - marca Atlas).
Argos Industrial S.A. (opesisão ao
Inca. Territrais l e Imobiliária Ltda.
Cloroquin Sociedade Anón:rna. InEz,equias Teixeira de Barros (oposição ao térmo 601.488 - marca (oposieão ao té smo 603.656 - insíg- têrmo n* 602.515 - marca I. A. - dústria e Comércio (oposição ao tèrclasse
40).
nia "risca" - cl asse 33).
Borborema).
Pan Produtos Alimentícias Nacio- mo: 602.223 - marca: Clorofin Indústria e Comércio de Chinelos
Confeceões arafran Ltda. (oposição nais S.A. (oposição ao ténno no classe: 1).
e Calçados Luna D'Ouro Ltda. (opo- ao têrmo R01 .312 - marca Mafran
Companhia Usinas Nacionais (opo602.146) - marca Gualpan - classição ao térmo 601.256 - marca - classa 28).
sição ao térmo: 601.641 - marca:
se 41).
Luas).
'Indústrias Bra s ileiras de Tsapis
Transportes Transbras11 Ltda. Frita aahansen S.A. (oposição sa0 S_ S.A. Indústria e Comércio Concór- Pérola - classe: 41) .
Companhia- Usinas Nacionais (opodia (oposição ao tèrmo 601.615 (oposição ao térmo 599.561 - marca tarmn 6tr3 .2711.
titulo Sadi Serviços de Assistência sição ao tèrmo: 601.287 - marca:
Transbrás),
Indú strias Brasileiras de Lapis Dentária e Indústria - classe 33). Çriôlo - classe: 41).
Pompéta Indústria de Auto Peça3 Frita Sol-o/a s ai S.A. (oposição ao
Companhia Swift do Brasil (opoLtda. (oposição ao termo 599.110). Urina Pfin . n721 .
Companh ia Usinas Nacioinais (opo.
sição ao têrmo 605.061 - marca sição ao térnio: 601.642 Marca Famosas S.A. Comércio e
Indú stri as Brasileiras de Lapis Pik-Souce - classe 41),
Importação (oposição ao tanso n* Fritz aoh aosan S.A. (oposição ao
Socony Mobil . 011 Com pany Inc. Fábrica de Massas Alimentícias "Pé.
602.395 - insIgnia Famosa).
termo (1Ø3.'76i
(oposição
ao têtano: 602.133 - mar- rola" - classe: 41) .
Decar S.A. Importação e ComérSociedade Anónima, Indústrias ReuCelan
Draanização
Construtora
e
cio (oposição ao termo 602.934 ca:, Mobil - classe: 50),
nidas F. Matarazzo (oposição ao 'fr.
Incorporadora Andraus Ltda. (opomarca Fricco Beckeer).
Rollin I Haas Company (oposição mo: 601.363 - Titulo Bem Bom aicão ao têrmo 605.781 - marca
Moinhos Brasileiros S.A. Mobrasa Ciam - classe 50).
ao térmo: 602.020 - marca: Maneb classes: 41 - 42- 43) .
(oposição ao Urino 602.596 - marca
Celan Oreanizaeao Construtora e - classe: 2).
Volkswagen do Brasil Indústria e
Dias Branco S.A. Dibrasa).
Geraldo Mello D'Avila (opos .ção ao
Incorporadora Andraus Ltda. (opomérca lo
o d: nAou:tomóveis, S. A. (opoM. W. Simonsen & Filhos S.A. sição ao W11110 606.560 - marca têrmo: 600.991 - marca: Prainha - Comércio
trino:
s 606.395
- marca:
Importação e Exportação (oposição Ocean - classe 26).
classe:
42).
ao farm° 601.950 título. SimoSodewagen - classe: 6) .
Meirelles Souza & cia. Ltda. (opoCalcimento Sociedade Anônima nense) .
G. Couri El Companhia (oposição
sieão ao térmo 604.535 - marca mportação, Comarclo e Indústria
. Moinhos Brasileiros S.A. Mobrasa Radiante - classe 41).
ao tênno: 600.838 - marca JK 65
(oposição
ao
tanno:
601.628
mar-.
(oposição ao têrmo 602.595).
- classe: 36).
Meirelles Souza Et Cia. Ltda. (opoIndústrias Romi S.A. (Oposição ao sição RO termo 604.537 - marca ca: Carsul - classe 21-1).
Companhia Brasileira de Produtos de
têrtno 602.232 - marca IcrOn).
Casa
Asias
Indústria
6
Comérsic
Li- classe 41).
Indústrias Romi S.A. (oposição ao Radiante
mitada (oposição ao têrcrio: 603.353 Aço, Sociedade Anos ma (oposição
S. A
Supermercados
"Peg-Pag"
têrmo 602.22(3 - nome .comercial): (orosicato ao térmo 603.681 - marca - marca: Asia - cláse: 36).
ao tèrmo:, 605.959 -' marca: Apo,lo
Indústrias Romi S.A. (oposição ao Pea-Pão - classe 50).
- classe: 5) .
Auto Mecanica Brasilmag Limitada
iam° 602.228 - Icron).
flerta Confeceões Ltda.. (oposição
Companhia Brasileira de Produtos
(oposição
ao
têrmo:
575.525
marIndústrias Romi S.A. (oposição ao ao termo 601.197 - marca Beta 'de Aço, Sociedade Anônima (oposica:
Brasilmag).
classe 22) .
termo (302.229 - marca Icron)
ção ao têrtno: 605.960 - marca:
Neo-Rex do Brasil. Limitada Copo- - Apollo - classe:: 15) .
Indústri as ROmi S.A. (oposição ata Confecções Deatro Ltda. (oposição
siçào ao térmo: 696.107 - • Nome: ' J. B., Pimenta 6 ' Companhia Limita.
térmo 602.220 - marca Icron).
Indústrias Porra S.A. (oposição ao ao têrmo 601.801 marca Dextra) Neo Tez).
da (oposição - térmo: ,600.259
classe
343).
tanno 601 231 - marca Icon).
Destro Ltda. (oposição Neo Tex Indústria e Comercio de,Marasa das Louças "'a:1 doses:
Qufinica Industrial Fidalga jAdas aoConfecções
•terais
para
Construção,
Limitada).
térmo 601.876 - marca Modestra
1 15)
(000si çao no farino 602.143 - /barca
•
Neo-Rex do Brasil, Limitada (opo:. . •
- classe 36).
Atlas).
Scotch
Whisky
'Assecint oli
;The
.,
Indústria Metalúrgica Tergal S.A. sição ao térmo: 606.106 - marca:
(oposiaão ao tarmo: • 60,3.699 Inri ú s tria s Iri Pares S.A. (oposição (oposição ao térrno 601.472 - nome Neo-Tez - classe: 16).
'ao térmo 602.143 - marca Atlas). Tervel Indústria e Cornércio de Auto
Kibon Sociedade Anônima (lachis- me: Destilaria s Old Scotia' - Sociedade
(aufmica industrial Ficialia Ltda. Pecas Ltda.).
(rias Alimenticias) - (oposição no • Anônima. Indústria e -Comércio) .
c opos icao no térmo 601.8887) - marThe • Scotch - Whisky ' Assoe atina
Dorka S.A. Participações P Cornar- termo: 601.363 Bem-Bom Bar' s
ca ronfiançal.
mar(oposição ao' támoa' 602.951
rolo (oposicão ao têrmo n* 601.084 - Restaurante).
Indústrias P. Maggi S.A. Cordas marca dorea - classe 50).
Indústria e Comércio Djahna e Ray- ca: -Old Scotia - classe: 42).
e Barhantes • (oposieão ao térino no
Jocal admInistraeão Comércio e mundo da Fonte. Limitada (oposição -• The •'.. Seotch' ',Whisky AssoOation •
603 a71 - marca alaggi).
Inrhist sla • S.A. (oposicào ao térmo
(oposição ao térino: 603.700 -•-• marComercial São Domin gos S. A. 601.077 - -titulo Tetifiea Jocal - ao termo: 601.676 - marca, Brilex, ca: 'Mac- Cord - classe: 42)
classe:
46).
(oreslaão no tétano 599.346 - marca classe 33),
Scotch Whisky • AssoCiation
Frigorífico. do , Brasil Socie- ..The
Doo-amo s) ,
Cia. de Automóveis Dsasco - (opoAailro' o 'ootic'osa Sul Americana sição ao tarmo 601.051 - marca dade Anônima (oposição ao termo: (oposição ao tê:ano: 602.005 - maré:
ca: Red Scotch - classe: 42).
601.643 - marca: Magnôlia).
S.A. (oposiçao ao termo 602,958).
Ousa° - classe 21).
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tra.130 mm.; todo o conjunto exetueta
Massa FaLda Laboratório Raul Leia j oiweppe Micheloni - Oposição
",,rivibigio _de Invenção
do em três cdres sôbre fundo_ branco.
Sociedade Anônima (oposiç iio ao aO urino 603 045 - pára?, Pro- Total - pontos 2.
cla.sse 1.
terra: 604.210 - marca: Rifoderm duto Ci1
•TERM .() 2\1 9 143.249
- classe:
3).
n
Bayer
Aktier
Farbentabrik o
De 21 de setembro de 1962
Soa:et:bele &aefic?rIora da Caju' e gesellsehaft Oposicão ao terMo
Correlates de São joão da Barra. Li- 602.214 - marca Vulcolaca - - S.A. Indústrias Reunidas F. Ma.
TERMO N° 143.251
Mitnda (opos!ção ao termo: 603 281 classe 1.
tarazzo - S. Paulo e Filial nesta ciDe
21 de setembro de 1962
dade.
a.
- classe: 41).
Fundeap. Comércio e Indústria. LiZe-is Ikon .tek . G. - Opti".;5.ção ao
S. Indústrias Reunidas F, - Mata
Dasaulso indaytrial para 4:Nóvo e ori- razzo - S. Paulo e Filial nesta cid'a•
- m:tarla (oposição ao termo: 601.079 termo 632.226 - Nome Comercial.
- Marca: Fundipeças - classe: 21).
Ciba Socleté Mionyrne - Opw:- tanal de.:enho o:man:atai para tecidos». de.
Cbral. Companhia Industrial de ção ao termo 602.215 - marca
Desenho industrial pura aNõvo e oriciái-, se 1.
g:nal desenho ornamental para tecióleos Vegeta's (oposição ao ;iirnio: Vulcolux
dos>.
601.686 - marca :
•
- classe:
>iss Nkon A. G. - .0posição
41).
ao térmo 602.230 - Icron - dasCibral. Companhia Industrial -de se 7.
óleos Vegetais (opa:ação ao termo:
Zeiss Ikon A. G. - OpTsição:
601.120 - marca: Doçura
clasc: S44 termo 602.231 - marca Icron
50).
- classe 11'.
Imóveis S/C Limitada (opoVollzsmenwerk • A. O. - Oposição ao termo: 601.357 - marra:
co termo 602.196 - Titulo:
Lace - classe: 16).
• Volksb211 - classe 33.
• Casa Arthur • Armarinho, ,Sociedade
Volkswagentwrk A. G. - Opl
o
Anónima l000sição ao termo: 607.765
sição ao termo 002.668 - marca
.... marca: Artur - classe: 8),.
1.) Nôvo e original desenho ornaO Volkswagen - classe 32. .
i
Equ'pe, Construtora, S. A. (aposi.
mental para tecidos, em c res contras •
.
Aço Torsnr.a S. A. - -Oposição
1) iNõvo e origi nal . desenho orna- tantas 'e variadas, caracterizado por
çãotermo: 605.362 .
ao termo 602.270 - marca Unitor mental para tecidos, em côres contras- compreender motivos representando hs.
tql.e.pe - classe 33).
masa. 5
tantas e variadas, caracterizado por tras largas e verticais, ele 78 mm., de
Frigorifico Guanabara Sociedade- I
(opoairaão ao tkrfflo: ,605:005
NoAço Torsima S. A. - Oposição compreender motivos representando fo- largura, intercaladas por outras de reme: Fricanifoa Guanabara Sociedade ao termo 602.271 - innrca Unitor lhagens chapadas em diversas ctares, serva branca do fundo, na largura de
estampadas sõbre fundo de côr
50 mm., as primeiras ornamentadas por
À/16211U .
- classe 11.
bem timPada, tendo por sobreposição pequenas manchas irregulares e em aoaMison Decoraçõas. Limitada ,(apoPerrnatex Comp.any - Oposição novo: ralhos de folhagens de ceir viva breposição de maneira que entre elas
siçro ao termo: 604.483 .L Titulo? ao termo 603.626 - marca Per- farm.:raio .unt contra-fundo onde, tatu- se" destaque, de vez em quando, a*
IVIa'son Altive's Derarações - ^lasse: inaflex_- classe 11.
• /a:na outras ramagens se observam na manchas de cõr viva, manchas estas
40) .
Humble 011 & Refining Garapa- cõr mécl'a, dando a impressão de som- trabalhadas nas abres beije e cinza chaKasoar Winkler 6 Co. Iithaher
ny - Oposição ao termo 602.143 bra: catre tõdas estas folhagen sobres- padas em sobreposição e a aba verde
saem as de o5r bem escura, chapadas que fica ein destaque, todo o conjunto
Co. lahaber Dr. Schenker \Vinkler - marca Atlas - classe 4.
can sala-posição e dispostas, como as apresentado em seis ceifes seshre fundo
/oposicão ao termo: 601.328 Itartini 5 Rossi S. P . A . - Opo- anteriores,- de maneira irregular, no branco. - Total de pontos 2.
R eprentacões Siko; Ltda.).
sição
ao termo 607.341 - Frase: sentido ascendente e inclinadas ore para
Vollmwagen Aktiengesellschaft (opo
•
aição ao termo: 4601.347 - marca: Um whisky nacional de fama mun- a direita ora para a esquerda o que dal
certa levema ao conjunto, todo 'executadial - classes 42 e 43.
TERMO N a 143.252
Servavo lks - claase: 21). .
do em sete côrts sôbre fundo branco
E.
1.
Du
Pont
de
Nemours
And
De 21 de setembro de 1962
Daimler-Benz. Alaiengesellschaf t
.sotainiente encobertO..- Total de pon.
- Oposição ao termo 601.344 - Company - Oposição ao termo toa 2.
S:
A.
Indústrias Reunidas F. Kismarca Comercedes - Classe 21. 005.332 - marca Dacryl - clastarazzo - S. Paulo e Filial nesta cese
23.
Cotonificio Rodolfo Crespi S.A:
dada.
• TERMO N9 143.250
- Oposição no tèrmo 805.514 - Kodak Brasileira Comércio e LudasDesenho industrial para al\íóvo e
Título: A Princesinha - classe tria Ltda. - Oposição ao termo: -.De 21 de setembro de 1962
original desenho ornamental para teci22. .
605.028 - marca: Elos classe:
S.A. Indústrias - Reunidas P. Ma- dos».
131g-Lar Uillid,-,des Lida..- Opo- Institut Natioual Des App,ellations tarazzo - S. Paulo . e Filial nesta cisição ao tèr.u.lo 807.012 - Nome D'Origine Des Vins Et Eaux-De-Vie darb.
comercial. •
Desenho industrial para aNrivo e ori- (oposição ao termo: 606.007 marginnl desenho ornamental para teciA Exposição Modas S. A. -- co: Saracura - classe: 42):
Oposição ao termo 606,474 Jolins Manville Corporation - (opo- dos».
ea A Exposição,
sição ao termo: 602.122 Consórcio Mercantil. d
lm&vis- Oposição ao terrno..... j.M.D.).
604.472 - Insignia C.M.I. elas- Aguas, Sanitárias Super Globo ne Riis 32 e 33.
beirão Preto Ltda. •- (Oposição
termo: 605.411 - marca: Lavalsr desForinacon Fornecedora 'de mate: se:
46).
-rial Contábil Ltda. - .Oposição
ou termo 601.637 - Nome con:er, Guarda Muvais Gato Preto - (Opa.
sicão ao termo; 603.478 - Titulo:
,•
Nestle S. A.
Oposição ao ter- Restaurante aGto Preto - -Classe: 41).
1") Nôvo e original desenho ornapac• 602.119
marca Lucafe • - Rei da Voz Aparelhos Eletro-Sonomental para tecidos, cai abres- contrasalasse 41.
,.
tatues e variadas, caracterizado por
ros S.A. - (Oposição ao termo:
compreender motivos representando raIndústria. de Refrigeração Con- 604:150 marca: Noite de Gala magens grandes com fõlhas compridas
fui S.- A: - Oposição ao termo classe: "48).
e estreitas, muito semelhantes as' What
605.648 - marca 0ânsul.
'Industria e Co(terei° de Artefatos da
I( do abacaxi, apresentando falhas catamFábrica Indiana Comercio c In; Alfetala
...(ICAM) Ltda. - (Oposição
1') Nelvo e original dosada) Orna- padas em cór clara, chapada, com aoWisetria : ttcla. Opdsiçãir ao ter- ao • termo:
602.838 marca: ISAM mental para tecidos. em cõres contras- I, brepqsição de outra - mais escura
mo 602.618 - s atarck- Ind:a
'n na - classe: .5).
tantas e 'variadas, caracterizado por trabalhada em . fume, e outras fólhas
•
Classe: 41 . • • -_ " .
•
-mica Calma - compreender mdtiVos representando ar- • estampadas ent cinco côres vivas, cla
Companhia
Datam:tad
São Unto. ,A1Pargatas, .S.,1 A'. - (Oposiaoç ao termo: 603.934 merca: golas grandes, medindo aproximada- ras ou escuras, quase tealas e;obrepostas
Oposição
,iermo J603.878 - CEMEC classe: 6).
Inepta.% x 90mm ., colocadas irregular- e executadas em fume beni, fino, dei-.
Marca Boisaltas
classe' 36. ,.
mente no fundo e estampadas em côr xando aparecer a ..egr isolada apenas
Instaladora- Casa, Berts'
A. C.cuirpanlaia Eletiomecanica Gelam - clara, chapada, tendo como sobreposi- em pequenas manchas do que resulta
r- ção seis ou sete bolas e um risco hum bonito efeito de luz para o conjunto
- Opnsição . ao 'termo 606.884' - (Opo.sição ao termo: 603.933 - Me
marca Besta
ca: GEMEC classe: 8),
grosso semente de um lado astampa- realçado pelo fundo estampado em uma
classe 13.. Hidrotee Engenhará Indústria Construtora Canadá S.A. - (Opa- ' dos em c-õr mais escura; cempleta os c& viva, chapada, com manchps irremotivos lima espécie de fita, estampada gulares sobrepostas, chapadas ou tra" Comercio S. A.
a'.$15" ao termo: 604.066 Titulo: Ech-. em
côr escura, contrastando e chapada, balhadas' em fume Por meio de rein*Mo 608.307 - --ana4)P
roa °£Hiçidllr°onaae-c ficio Dom Vital - alasse: 33).
c.14ase
com (picote» dos lados, que passa 95- antes:. todo o desenho bastante cholo
Oluseppe Mie.beloul - Oposição General Electric Company - 40po. bre as argolas, junta-as entre si, des- cobrindo inteiramente 'o branco da peça
. ntras*o têm° $03.1)59 - icarea Préto sição ao termo: 602.144 marca: \Vai- crevendo listras em espiral no sentido e apresentado em oito aóres ao
vertical e estão distanciadas uma da ou- tantes. - Total de pontos 2.
°barbela - classe 1.• kte talkie).
te,
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Puldraulto taita ds asilado °Gni o ar*. 130 do Ciadlao da Propriodada /witastriel. Da &Ma da pubdsaméa consanalá a
a lemas dm 40 dlas sara o . dafortandamba podkdo, rumado affil pomo poderio aproe:40w ausa opodydei ao Deputam:4Mo
~Uma da Plaçoiodadia bodaMrial 1111/VM. aus 84194911% peeltultrados "ore a oemousio do ~atro rozpurido

Térino a° 611.719. de 9-10-1963
Kibon S. A.. Indústrias Alimenticlas
São Paulo

Termo a° 611.722, de 9-10-1963
Instituto de Angeli S.p.A.

Terino n° 611.725, de 9-10-1963
Kibon S. A., Indústrias Alimentícias
São Paulo

Térmo no 611.730, de 9-10-1963
Kibon S. A., Indústrias Alimenticiu
São Paulo

,e4Aleo

IINOWST:IrA41.15A41(tIAS)
iN111.14TR,

IS

Classe 41
Classe 3 *
Para distinguir: Xarope de baunilha
• Classe 41
Para distinguir: Como marca genérica:
artificial
Para
distinguis:
Balas, bombons, cara.
produtos farmacêuticos em geral
meles, chocolate, cacau, confeitos, doTermo
n°
6/1.727,
de
9-10-1963
Classe 41
ca, pralinês, pastilhas, goma, droas
Termo n° 611.723, de 9-10-1963
Kiboa S. A., ltwlástrias Alimentícia*
Para distinguir: Pirulitos com sabor Kibon S. A., Indústrias Alimentícias
São Pado
Termo 114 611.731, de 9-10-1963
São Paulo
de chocolate
Classe
Termo n° 611.732, de 9-10-1963
Termo a° 611.733. de 0-10-1963
Termo n° 611.720, de 9-10-1963
Têm° n° 611.734, de 9-10-1963
Kibon S. A., Indústrias Alimentícias
Termo n° 611.735, de 9-10-1963
São Paulo
Tkrmo ao 611.736, de 9-10-1963
Termo- e 611.737, de 9-10-1963
Lanifício Varara 3. A.
São Paulo
Para distinguir: Chocolate com Boga/
nhos de arroz
'Têrmo
6/1.721. de 9-10-1963
Klbon S. A., /Indústrias Alimentícias
Sãcr Paurcr

MAICR031

In cila tri a Tira si /

Classe 24
ALuziares, atacadores para caudilhos
Classe 41
e calçados, atadura, de algodão para
rerei.e
Para distinguir: Chocolate COM castanha
diverso. fias, ~arta para fins asedicim
uai& 'bandeiras, bordados, braçadeira*,
Ténno no 611.724. de 9-10-1963
borlas, cadeados, capas para móveis tt
Kilion S. À., Indústrias Alimentícias
pianos, carapuças para cavalos, corSão Pardo
deics. debruns, lã,. fitas, forro franjas,
ezmeo
•
festão., feltro para órgão, foros, galar.
detes, lamparinas.. mochilas, mosquete&
ros, nesgas, ombreiras e enchimento/
Classe V
para roupas de banem e senhoras,
Para distinguir: Pirulito com sabor
panos para en5eltes de móveis, não
de morango
fazendo parte doa mesmos, palmilhas,
passamares, pavios, rédeas, rendas, reTermo n° 611.721, de 9-10-1963
des, sacas, sinhaninhas para vestidos,
Kibon S. A., Indústrias Alimentícias
telas, tampos para almofadas, não faSáo Paulo
Cir.sae 41
zendo • parte de móveis, artigos êstes
Para distinguir: Confeitos de amendoim feitos de algodão, cânhamo, linho.
Juta,
seda, ralon, lá, pelo e fibras não
Termo n° 611.729, de 9-10.1963
inch:idos em outras classes
43
Kibon S. A.. Indústrias Alimentícias
TR
- AN.SPAPENTe
artifi,:ial eleClasse 36
Para distinguir: ::
São Pardo
mola:5,»
Para distinguir: Artigos da vestuárlai
e roupas feitas em geral: Agasalhas,
Térmo n° 611.726. de 9-10-1963
aventais, alpercatas, anáguas, blusas.
Kiboa S. A. Indústrias Alimentícias
botar. botinas, blusões. boinas, baba•
'São Paulo
douros, boates, capacetes, cartolas, cara.
puçu. casacão, coletes. capas, chalea
cachecola, calçados. chaeups, chapa
cintas. combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calça'. camisas, camisola*, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelas, dominó!, acharPes. fantasias, fardas para militsres, co• tiPt'iATRIA BRA5fLtIk'A
legiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros, jogos de !ingeria. jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, mantéis. meias,
Classe 41
• Gasse 41
Classe 41
malas mantas:. mandrião; mantilha& Pa'
Para distinguir: Pirulito com gabos de Para distinguir: Balas, carainelo. pastf- Para distinguir: Flocos açucarados
de letéks, palas, peahoar. pulava-, peleria"
limão e laranja
lhas, drops, praBries, confeitos
milho
peugas, pouchu, polaina', pijamas, pa.
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Mos, perneiras. quimonos, regalos.
robe de chambre. roupão, sobretudos
suspensórios. saídas de banho. sandálias
• sweaters. shorts sungas," . stolas. soutiens, slacks, taier. toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos
. Classe 22
linhas de costura, para bordar, feitos de
Fios tios cortados, fios continum, fios
penteados, monotios, fios torcidos e não
torcidos, fios mistos e similares, para
tricotagern. tecelagem, pasa uso comum,
substâncias térmo-plasticas•
Classe 34
Para distinguir: Cortinados, cortinas,
capachos, encerados, estrados, linóleos,
oleados, passadeiras, panos para soalhos, paredes e tapetes
Classe 23 •
Tecidos em gerai, tecidos para contrações em geral, para tapeçarias e para
artigos de can) e mesa: algodão. alpaca, Unhamo, cetim, caroá. casimiras.
jerseyl linho, nylon. paco-paco. perca-,
tina, remi, raion. seda natural, tecidas
plasticos selados irapermeaveis e teci• , dos de paao couro e veludos
Classe 37
Roupas- brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, s guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa; toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, guatnia
ções para cama e mesa, toalhiahas
(cobre pâo)
a/.
•
Classe 31
'Anéis de vedação para junções, anéis
obturadores, arruelas, bujões, barbantes,
barracas de campanha, buchas, betume
para vidraceiro, bolas para válvulas,
bocas do tanqu dee gazolina, diafragas
para vedação, massas para calafetar
borracha para potes, cordoalha, cordas.
correias de transmissão, canaletas, coberturas ci elonas, fitilhos, gaxetas, lonas, lonas para freios, mangueiras, mangotas, molas ara vedação, pestanas, rolhas, tampas, tubos de jato para vedação, tiras, tampões, tubulações para .vedações, tendas, válvulas de vedação e
tubos do radiador
Térmo n° 611.738, de 9-10-1963
Termo h° 611.739, de 9-10-1963
Térmo n° 611.740, de 9-10-1963
Têrmo n° 611.741, de 9-10-1963
Têrmo no 611.742, de 9-10-1963
Termo n9 611.743, de 9-10-1963
Tèrmo n° 611.744, de 9-10-1963
Lanifício Varam S. A.
Sio Paulo

In dustria

CROfl
Bra811 eira

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em gerai, teciam para confecções em geral, .para tapeçaria e para artigos de cama e mesa:
algodão, alpaca, canhamo, cetim, caroa,
Usinaras, fazendas e tecidos de là em
Peças, jersey, linho, nylon, paco-paco,
percalina. rami, rayon, seda natairal,
tidos plásticos, tecidos impermeáveis e
t.
tecidos de pano couro, veludos
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
c roupas feitas em geral: Agasalhos,
ventais, alpercatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba"(louros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão,, coletes, capas, chales,
tachecols, calçados, cbaéuPs, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças

de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, - camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas. gravatas, gorros, jogos de 'ingeria, jaquetas, leques.
luvas, ligas, lenços. maritais, meias,
maiôs, mantas. mandrião mantilhas, paletós, palas, penhoar. pulover, interinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quarion,os, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sweaters.. shorts sungas, stolas, soutiens 31acks, taier, toucas, turbantes.
ternos, uniformes e vestidos
'Classe 22
Fios de algodão, cânhamo, celulose.
juta, 10. fios plásticos, fios de seda natural e raiá para ,,tecelagem, para bordar, para costurar, tricotagem e para
croche, lios e linhas de saída espécie.
•
• fios e linhas para pesca
Classe 34
Para distinguir: Obstinados, cortinas,
capachos, encerados, estrados, linóleos,
oleadas, passadeiras, panos para soalhos, paredes e tapetes
Classe 31
Os seguintes artigos: Anéis de vedação
para junções, anéis obturadores, arruelas, bujões, barbantes, barracas de campanha, buchas, betume para vidraceiro,
bolas para válvulas, bocas do tanque de
gazolina, diafragmas para vedação,
massas para calafetar, ciculos de borracha para potes, cordoalha, cordas, corraias de transmissão, canaletas coberturas de lonas, fitilhos, gaxecas.
lonas para freios, mangueiras, mangotes,
molas para vedação, pestanas rolhas,
tampas, tubos de lacto para vedação,
tiras, tampões, tubulações para vedação,
tendas, válvulas de vedação e tubos de
radiador
Classe 37
Para distinguir: Roupas brancas, para
cama e mesa, acolchoados para camas,
colchas, cobertores, esfregões, fronhas,
guardanapos, jogos de toalhas, jogos
bordados, lençóis, mantas para camas,
panos para cosinha e panos dé pratos,
toalhas de rosto e banho, toalhas de
mesa, toalhas para jantar, toalhas para
chã e café, toalhas para banquetes,
'guarnições para cama e mesa, toalinh,as
(cobre-pão)
.*
Clas‘se 24
Alamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cordões, debruns, lã, fitas, forros, fradjas,
- festão, feltro para &aia°, fõfos, galardates, lamparinas, mochilas, mosquetalros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamares, pavios, rédeas, rendas, redes, sacas, sisshaninhas para vestidos,
•telas, tampos para almofadas, não fazando parte de móveis, artigos estes
feia de algodão, cânhamo, linho, juta,
seda, raion, lã, pelo e fibras não
incluídos em outras classes
Têrmo n° 611.745, de 9-10-1963
Gráfica Itamarati S. A.
São Paula
a.

4RÁFICA ITAMARATI
$/Aa
•

Nome Comercial

Térmo n9 611.746, de 9-10-1963
Gráfica Itaniarati S. A.
São Paulo

ITAMAR.ATI

Indústria Br8,11eira
Classe 38
Aros para guardanapos de pape,
agluanados. álbuns 1 em tra ria.) álbuns
para -retratos e autógrafos. balões (exceto para brinquedos), bascos para
correspondência. blocos paia cálculos
blocos para anotações, bobinas. brocha
ras no impressas. cadernos de escrever, capas para documentos. carteiras,
papel ou papelão. cápeclas de papel.
caixas de papelão, cadernetas. cadernos, caixas de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas. -cartões comerciias, cartões índices, contata cartolina, cadernos de papel nicht/letrado
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões eia brasis° cartuchos
de cartolina, chapas planava ficas; cadernos de lembranças. carrsaéia de papalio, envelopes, envólucofs para charutos de papel. encadernnão de papel
ou papelão, etiquetas. fõlhas índices.
bilhas de celulose. guardanapos, livros
no impressos, livros fiscais. livros de
contabilidade; mata-borro; ornamentos
de papel transparente; pratos. papelinhos, papéis de estanho e de aluminlo.
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, apel ming° cora
ou sem pauta, papel crepon, papel de
ceda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
para copiar, papel para desenhos, papel . para -embrulho Impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel pára embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente, ancos de papel,
serpentinas; tubos postais de cartão,
tubetes de papel
Vamo n° 611.747, de 9-10-1963
Hipertronica S. A.
Sã, Paula

BIPERTRONICA
Indástria Brasileira -

Janeiro de 1964res, aparêlros para aquecimento de
água. arelhos geradores eletroqubala
cos. ap ,relhos para recepçio, reprodu-,
ção de som e sônicas, aparelhos auto-,
maticos eléétricos de passar, aparêlhos
para . espremer trutas e 'legumes, aparalhos de alta tensão,' aparelhos de proteção contra acidente de -operários,
aparêlhos atiadores d eferramentas,
aparêlhos distribuidores de sabão e de
desincrustantes para instalações sanitárias. aparélhos esterilizadores, aparêlhos
c instrumentos usados na engenharia.
agrimensura geodézia, aparélhos ganificaciores, aparêlhos de análises, aparêlhos ozonizadores; aparelhos pasteuri;adores, aparêlhos reguladores e estabilizadores da pressão e do fluxo de - gases e líquidos, • aparêlhos para salvamento e para sinalização, • ripai-tiro.
para escafandristas, aparelhos para limpar vidros, aparelhos para combater
formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionados pela introdução de
molas, aparelhos para picar, cortar ou
reduzir comestiveis, aparelhos. espargidores, aparelhos e instrumentos de cal,
culo, aparelhos paza observações sumi- .
cai, aparêlhoa tesmostatos, aparilhos"
para natação, •ritonóraetros, aspiradores de pá, aerômetros, acendedores ti&
tricoã, alto-falantes, audificactores eléamassadeiras, antenas, batedelampaficadores elétricos, mamadeiras,
elétrica, barômetros, baterias de acuamlador,1, binóculos, hitias. bobinas, bcs.
Unas cir ,ndução, .exceta para fins curativos, t otões de caiar! r.has elatricas
baniam medidoras bumna.s. 1-daaolas, baterias elétricas, bules taira iças. cabras de
descaN a. câmaras • 1-4. u ,. l'eas e fotográficas, cafpainhas elétricas, chassis de
rádios, chaves elétricas, cinematógrafos,
cronógrafos, cronômetros, corpbustores
de gás, cidómetros, cristais de .rádio,
condensadores, cortadeiras para fotogra,
fias, chaves de alavancas, chaves auto..
caaticas, capacitores de bloqueio, capacitores eletroliticos, calibradores.. discos
para telefones, discos gravados, diais.
despertadores, enceradeiras elétricas, cagada° de assar carne, capelos óticos,
esticadores de luvas, espelhos de piás-ticos para eletricidade, esterilizadores.
xtintores de incêndio, ferros elétricos de
soldar, filtros e aparelhos filtrantes, fila
ti-os para óleo, filmes falados, fogões,
fogareiros, fusíveis, faróis como acessá.
rios de -veiculos para sinalização e para
Iluminação em geral, filmes revelados.
fôrmas elétricas, fervedores, frigoríficos,
fotómetros. fios elétricos, filtros de ima
terferência, topógrafos, garrafas medras,
geladeiras, globos para lámpadas, globos
para lanternas, globos terrestres para
ensino, gravadores, holofotes incubadores, indicadores de vácuo, instrumentos
de alarme, interruptores, lâmpadas
candescentes, lâmpadas codti.ns. /estes,
liquidificadores. maçaricos para soldar,
caldear e cortar, máquinas de fazer
café, mostradores para rádio, moinhos
de café, transformadores, tostasleiras, tripés para fotografias, válvulas para d.e
dios, válvulas de descarga, válvulas de
válvulas de vácuo e ventiladores

Classe 8
Abaixa luzes d elampiao, abajours,
acumuladores, actInômetros, amperômetros, amortecedores de rádio e frequência, anemômetros, aparélhos de televisio, aparêlhos para ilum'nação, inclusive os considerados acessór:os 'de veimios, apare-aros para. anúncios meaniTermo no 611.748, de 9-10-1963
cos, aparêlhos aquecedores e' medidores,
aparêlhos cromográficos, aparelhos de Geoter S. A. Engenharia, Indústria e
Comércio
barbear elétricos. aparelhos registradores e medidores de distâncias, aparêSão Paulo
lhos para purificar água, aparélhos de
sinais lampejantes, aparelhos reguladores de gás, aparêlhos de galvanoplastia,
tograficos, aparelhos automáticos para
OBOTBB
acender e regular gás. aparelhos para
S"áo Paulo—Capital
separar café, aparélhos para aquecer
edifícios, aparelhos para experimentar
Classe 33
dínamos. aparelhos para destruir usetos. aparélhos náuticos cientaicos. assa- Para distinguir: Serviços de engenharia
em geral
ralhos de ótica, aparelhos puiverizado-

•

9

Térmo n 611.749, de 9-10-1963
Causes S. A. Engenharia, Indústria e
Comércio
São Paula

EWER 2/A. ENGENHARIA
INIC STRI A E COMÉRCIO
Nome Comercial
Termo n° 611 . 750, de 9-10-1963
Hipertronica S. A.
São Paulo

HI PERT B ONI C
In dist ri a Brasil ei ra
Classe 8
Para distinguir: Abaixa lusas de lam-

pião, abajours, acumuladores aetinômetros, amperórnetros amortecedores de
minação, Inclusive os considerados acesrelhos de televisão, aparellics para ilusórios de veiculo s aparelhos para antinsrádio e frequência, anemómetros, apados mecanicos, aparelhos aquecedores
e medidores, apsrelhos cromográ ficas,
aparelhos de barbear elétricos, apare
lhos registradores e medidores de distkrcias, aparelhos para puriSicar água,
aparelhos de sinalização, lampejantes,
aparelhos reguladores de gás, apararas
de galvanoplastla, aparelhos didáticos.
aparelhos cinematográficos, aparelhos
automáticos para acender e regular gás,
aparelhos para separar café, aparelhos
para aquecer edifícios, aparelhos para
experimentar drênos. aparelhos para
destruir insetos, aparelhos náuticos científicos, aparêlhos de ótica, aparelhos
pulverizadores, aparelhos para aquecimento de água, aparelhos geradores eletro-quimicos, aparelhos para recepçáo
reproduçào de sorri e sônidos, aparêlhos
automáticos elétricos de passar, aparelhos para expremer frutas e legumes,
aparelhos de alta tensão, aparNhos de
proteção contra acidente de operários,
aparelhos afiadores de ferramentas, aparelhos distribuidores de sabão e de desinfetantes para instalações sanitárias,
aparelhos esterilizadores, aparelhos e
instrumentos usados na engenharia, agrimensura e geodesia, aparelhos gazeificadores, aparelhos de análises, aparelhos ozonizadores, aparelhos pasteurizadores, aparelhos reguladores e estabilizadores de sessão e de fluxo de
gases e liquidas, aparelhos para salvamento e para sinalização, aparelhos para sinais, aparelhos para escafandristas,
aparelhos para limpar vidros, aparelhos
para combater formigas e outras pragas
aparelhos automáticos acionados ela introdução de modas, aparelhos para picar, cortar ou reduzir comestíveis, aparelhos espargidores, aparelhos e instrumentos de cálculo, aparelhos para observações sismicas, aparelhos termostatos, aparelhos para natação,. aritonõmetros aspiradores de po aerometros,
acendedores elétricos, alto-falantes, amplificadores elétricos, amassadeiras, antenas, batedeiras, balanças comum e
elétrica, barômetros, baterias de acumuladores, binóculos, bitolas, bobinas, bobinas elétricas de Indução, (exceto para ins curativos), botões de campal.
nhas elétricas, bombas medidoras, buzinas, bússolas, baterias elétricas, bules
elétricos, caixas de descarga. câmaras
frigorificas e fotográficas, campainhas
elétricas, chassis de rádios, chaves 'elétricas, cinematógrafos, cronógrafos, cronógrafos, cronômetros, combustores
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gás, ciclômetros, cristais de rádio, condensadores, cortadeiras para fotografias,
chaves de alavancas, chaves automáticas capacitores de bloqueio, capacitores
eletroliticos, calibradores, discos para
telefones, discos gravados, diais, despertadores, enceradeiras elétricas, elétricos engenho de asnas carne, espelhos
óticos, esticadores de luvas, espelhos de
plásticos para eletricf dada, esterilizadores, extintores de incêndio, ferros elétricos de passar e engomar, ferro de soldar
elétrico, filtros e aparelhos filtrantes, filtros para óleo, filmes alados, fogões,
fogareiros elétricos, !risíveis; faróis como acessórios de veiculos para sinalização e ara iluminação em geral, filmes
revelados, fôrmas elétricas, fervedores
frigorificas, fotómetros, fios elétricos,
tros de interferência, fonógrafos,
rafas térmicas gazómetros, geladeiras,
globos para lâmpadas, globos para lar!.
ino
ternas, globos
terrestres para ens
gravadores, holo ótes, hidrômetros, incubadoras, indicadores de vácuo, instrumentos de alarme, interruptores, iso:adores, lâmpadas de cristal, lâmpadas iacandescentes, Limpadas comuns, lampa.
das flash, lamparinas,
lactômetros lentes, liquid:ficadores, lanternas mágicas,
limpadores de parabrisas, luzes trazeiras para veículos, lunetas, maçaricos
para soldar, :aldear e cortar máquinas
para . azer café, marcadores de passagens, medidores, microscópios, misturadeiras, máquinas falantes, mostradores
para rádios, máquinas para passar roufones, máscaras contra gases, moinhos
de café, sal, pimenta e outros temperos,
micrómetros, níveis, óculos, objetivas
fotográficas, pilhas elétricas, pede/metros, pluviômetros, birômetros, birometroa, pistolas de batas, lugs, inos de tomadas, anelas de sessão, ick-ups, pararaios, propulsores, painéis de carros,

r

quados; charutos, cigarros, cigarrilhos
Têrmo n° 611.757, de 9-10-1963
e cigarros de palha; artigos para Sti• Predial Miãágara Consórcio Imobiliário
mantes a saber: piteiras, cachimbos, caSão Paulo
chimbos orientais (narguileh), boquilhas, carteiras, cigarreiras para cigarros e bolsas para fumos, isqueiros, residuos de fumo e rapé, palha para cigarros

CONDOMINIO
EDIFICIO
SAN DIEGO

's. Tétano n° 611.752; de 9-10-1963
American Cyanamid Company
Estados Unidos da América '

CYCOCE1

Classe 33
Título

Classe 2
Para distinguir: Substâncias e preparações químicas usadas na agricultura,
na horticultura, na veterinária e para
fins sanitários

.

Térmo n' 611.758, de 9-10-1963
Indústria e Comércio $ão Paulo Auto
Acessórios Limitada
São Paulo

orr Ogaçã-O

Termo n° 611.753, de 9-10-1963
• Balas Líder S. A.
São Paulo

SPAALBEST054
In4uitrl.a Bras ilein
Classe 21
Para distinguir: Juntas de vedação para
blocos de motores a explosão

ç

Te'rmo n° 611.759, de 9-10-1963
Sparrow Importaçno Exportaeão e
Comércio Limitada
Ção Paulo

Classe 41
Reivindica-se o uso exclusivo do rótulo nas côres características como acima representada, tendo como nominativo "Balisa"

o

SPAR

Termo n 611.754, de 9-10-1963
Indústria de Calçados "Brigitte"
queimadores de óleo, quadrantes e sexandustri a Braci,leira fi
Limitada
•
tantes para observação astrológicas, reSão Paulo
frigeradores, rádios, fletores, reostatos.
Classe 50
relógios de ponto, de pulso, de bolso
Para distinguir: Impressos em geral,
e de parede, desertadores, contadores c
bilhetes, duplicatas, faturas, folinhas,
medidores de quantidade e volume, ranotas fiscais, papeis de correspondéndiadores, retentores de graxa e óleo recia, passagena, recibos e anúncios imcetores, regadores automáticos, raladoINDUSTRIA BRAS ILE IRA
pressos
res de comestíveis, registros para vapôr, gás, agua e outros liquidas quando
Termo n 611.760, de 9-10-1963
Classe 36 .
não . considerados pártes de máquinas,
Carvalho Faria
Cia. Limitada
Para d'stinguir: Calçados
reatores para luz fluorescente, registra;
Estao da Guanabara
dores, resistências elétricas, relays, sorTermo n 611.755, de 9-10-1963
veteiras elétricas 'caseiras, saqueies, siPredial Miáãgara Consórcio Imobiliário
naleiros, sereias de alarme, soldadores
PRORROGACÃO
São Paulo
elétricos, toca-discos, tomadas e- interruptores elétricos, tubos acústicos, torneiras, termômetros para observação
meteorolóqica, telescópios, tacómetros,
taxímetros, torradores de cereais, trenas, transformadores, telefones, tostadeiras, telégrafos, tripés para fotografia, válvulas para rádios, válvulas dei
descarga, válvulas de redução, vacuô•1111.-/10n•••n•n114.~.
metros, velas elétricas, válvulas elétricas de vácuo e ventiladores •
Classes: 12 22 — 23 — 24 — 30
Classe 33 .
•
35 — 36 — 37
48
Temi° n° 611.751, de 9-10-1963
Titulo
Companhia de Cigarros Souza Cruz
Titulo
Térmo n° 611.756, de 9-10-1963
"
Estao da Guanabara
Termo n° 611.761, de 9-10-1963
Predial Miáágara Consórcio Imobiliário
São Paulo
Comércio e Indústria de' Tecidos
Mousse Limitada
Estao da Guanabara

quadros distribuidores de eletricidade,

R1GITTE

o

9

.

CONDOMINIO
IFICIO
'hACAPULCO

A1.5MeRALDA

Automvel Clubs CONDOMINIO
INDUSTRIA BRASIL EIN
Classe 44

Para distinguir: Fumo em folha, em
corda e em rôlo, fumo picado, desfiado
e migado, acondicionado em latas, pa-i
cites e quaisquer outros recipientes ade-1

DANUZIA
.EDIFICIO .
LAGO AZUL INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 33
Titulo

Classe 23
I Para distinguir: Tecidos ern geral, ah
igodão. canhamo caroá, fazenda e teci-
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dds de lã ou pelo, juta, linho, pacopacO, rami, rayon, séda nalr
dos plásticos, tecidos de pano-couro
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Termo n9 611.767, de 9-10-1963
Diarios Associados Limitada
, Estao da Guanabara
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Termo n° 611.772, de 9-10-1963
E. Ferreira & Filhos Indústria e
Comércio S. A.
Estado do Rio de Janeiro

Termo n° 611.762, de 9-10-1963
Comércio e Indústria de Tecirh-ss
Mou.sse Limitada
Estao da Guanabara

MENSOPREN
Classe 3
Para
distinguir:
Um preparado farma.
ceutico ginecológico

Indústria Brasileira

DANIMA

Classe 2
rara distinguir: Inseticidas
Classe 23
Titulo
Termo n° 611.763, de 9-10-1963
"Adlar -, Administradora do Lar Ltda.
Estao da Guanabara
t,

Termo n° 611,778, de 9-10-1963
E.'Merck Aktiengesellschaft

t.,lasse 33
oinal de Popaganda

'Termo n9 611.773, de 9-10-1963
- E. Ferreira & Filhos Indústria e
Comércio S. A.
Estado do Rio de janeiro

RI

Termo n° 611.768, de 9-10-1963
Diarios Assoziados Limitada
Estao da Guanabara

ADLAR - Administradora

L

do Lar Ltda.

Indústria Brasileira

Nome Comercial

Classe 2 •
Para distinguir: Inseticidas

"Termo n° 611.764, de 9-10-1963
Brandão E.1 Jucá Limitada
Estao da Guanabara

Termo n° 611.774, de' 9-1Q-1963
E. Ferreira 6 Filhos Indústria e
Comércio S. A.
Estado do Rio de Janeiro

Têrino no 611.779, de 9-10-1963
Ciba Societé Anonyme
Ciba Aktiengesellschaft
Ciba Limited
Suiça

LIORESAL
Classe)
Para distinguir: Um preparado arni.s.
• catitico
Termo n" 611.780, de 9-10-1963
Pedro Deinetei co el Cia. Limitada
Paraná
Prorrogação

•PRORROÇACÃO
ARMAZEM DENETETICO

4n4S'çi
AS42).
1 ("0 -

Liasse 33
Sinal de Propaganda
Termo n° 611.769, de 9-10-1963
R •4 io-Peças Transiston Limitada
Estao da Guanabara

Cf)

:lhaue-g.edecw
Classes: 35 e , 36
Titulo
Termo n° 611.765, de 9-10-1963
Dial ios Associados Limitada
Estao da Guanabara

Classes: 41 — 42 — 43
Titulo
-

indústria Brasileira
Classe 2
Para distinguir: Inseticidas

Tèrmo n° 611.781, de 9-10-1963
Emprêsa Imunizadora "Insetilar"
Limitada
Estao da Guanabara

-

Têrmo n° 611.775, de 9-10-1963
Getec
Guanabara Química Industrial
Limitada
Estao da Guanabara

Classe 8
Para nistinguir: Aparelhos de televiGETEC - Guanabara
são, aparelhos de arcondicionado, aparelhos para iluminação, aparelhos didáQuimica Industrial- Ltda.
ticos, aparelhos cinematográficos, aparelhos de ótica, aspiradores de pó, acendedores elétricos,' altofalantes, câmaras
Classe 2 fotográficas, cristais de -rádio, condensadores, ' fios, pilhas elétricas, relógio Para distinguir: Produtos Químicos em
Classe g
Titulo
'te ponto, de pulso de bolso, válvulas
geral
para rádio, ventiladores
Térmo n° 611.782. de 9-104963
•Tèrmo n° 611.776, de 9-10-1963
T6.mo e 611.783, de 9-10-1963
Têrmo n° 611.770, de 9-10-1963
Jean R:511mi
Térmo n° 611.771, de 9-10-1963
Companhia Cervejaria Princeza S. A.
Suiaça
M. Thalenberg
.
Estao da Guanabara
São Paulo

ALEX

.
Classe 33
Sinal de. Propaganda
Térmo n° 611.766, de 9-10-1963
Diarios Associados Limitada
Estafa da Guanabara

Wists 0".cat~
Classe 33
Sinal de Propaganda

INDUS TR IA BRAS1Lfinik

Classe 8
Para distinguir: Relógios, despertadores,
Cronômetros, mostradores, mecanismos
para relógies
Tèrmo

611.777, de 9-10-1963

C. H. Boehringer Som.

Classe 24
Alemanha
Para distinguir: Bolsas, carteiras, estojos, lancheiras, malas, maletas, portaníqueis, porta-notas, porta-documentos,
pastas, sacos, confecionados em tecidos
Classe 28
Para distinguir: Bolsas, carteiras, estojos, lancheiras, malas, maletas, portaníqueis, porta-notas, porta-documentos,
Classe 3
pastas, sacos, confeccionados em plás- Para distinguir: Um preparado analépticos
tico

LEPTAMIDIN

Classe 12
Para distinguir: Aguardentes: simples
e composta, aguardente de cana, grasa, geropiga e bagaceira
Classe 43
Para distinguir: Aguas minerais, nataraia e artificial, água tônica, gasosas,
limonada, refrigerantes e suco de frutas, uvas, cajd, maracujá, mate, atm de
cola, tamarindo e soda

Segunda-feira *.zi
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Termo n° 611.784, de 9-10-1963
Lojas Carbo Roupas 3. A.
•
São Paula

Termo a.° 611.791, de 11-10-63
Comissária Marechal Lida,
Paraná

144AS

Classe 36
Frase de Propaganda

'PRORROGAÇÃO

alasses: 11, 21 e 33
Titulo

Classe' 41
Titulo

Termo na 611.792, de 9-10-1963
Termo n9 611.793, de 9-10-1963
Termo n° 611.794, cle- 9-10-1963
•
Pager Guy Espinet
Argentina

Termo n° 611.800, de 9-10-1963
Pedro Ribeiro Wanderley
Pernambuco

Classe 23
Para distinguir: Tecidos de algodão.
Tármo n° 611.786, de 9-10-1963
Farmácia Eva Limitada
Eatedo da Guanabaça

Formacia Eva Ltda,
Nome Comercial
Timo n° 611.787, de 9-10-1963
Farmácia Eva Limitada
Estado da Guanabara

*rirmo n° 611.788, de 9-10-1963
Carlili Bolsas Limitada
Estado da Guanabara
Classe 35

Classe 35
bolsas, carteiras, malas, maletas, portasbOta18, porta-chaves, porta-niqueis, pastas, sacos para viagem e sacolas
Têrmo n9 611.789, de 9-10-1963
Auto Comercial Limitada
Paraná

Auto Comercial
Oasaes: 11 — 21 — 47 — 39
Titulo
Tèrrno n° 611.790, de' 9-10-1963
Casa GuaranS, Limitada
Paraná

Casa Guarany •
Ciasses: 8 — 11 -- 12 — 13 — 36
41 — 42
43
44
Titulo

Cafd Estrela do Sul
Classe 11
Para distinguir: Café em grão, torrado
e moído
Timo n° 611 . 806, de 9-10-1963
Café Artebis Limitada, indú
strias e
Comérçio
Minas • Gerais

Café Arternis

Copacabana -

D. D - Total

Tann° n°611.795, de 9-10-1963
Indústria de Embalagens Linopeck
Limitada
Rio Grande do Sul

Classe 40
Para , distinguir: Móveis de metal, vidro
ou madeira, estofados ou não, colchas,
travesseiros e acolchoados para móveis

Indústria de
Embalagens
Linopack Ltda.

Termo n° 611.802. de 9 10-1963
. Irmãos Scherer
Rio- Grande do Sul

MIMO .
Indústria Brasilei7;

•

Classes: 2 e 33
Título
Termo n9 611.808, de 9-10-1963
Henrique Schaladowky e Arthur da
Fonseca Vianna
Estado da Guanabara

D -Total

Nome Comercia.

Termo . n° 611.796, de 9-10-1963
Indústria de Embalagens Linopack
*Limitada
Rio Grande do Sul

indústria dçs,
'Indústria Brasileira

'Indústria Brasileira

Termo a9 611 .805, de 9-10-1963.
Elmo José Naves
Minas Gerais .

Classe 2
Classe 41
Para distinguir: Substâncias e prepaClasse 41
raçea químicas usadas na agrizultura, Para distinguir: Café em gra°, torra- Para distinguir: Cafe em grão, torrado
do e em pó • na horticultura, na veterinária e para
e moído
fins sanitários
Termo
n°
61j
.801,
de
9-10-1963
Termo a° 611.807. de 9-10-1963
Classe 3
•
Irmãos ilaikowsvy —
Heartque Schaladowsky e Arthur
Para distinguira Substâncias qui/Meai.,
Rio Grande do Sul
Fonseca Vianna
produtos e preparados para serem usaEstado da Guanabara
dos na medicina e na farmácia
Classe 4
Para distinguir: Substâncias de origem
animal, vegetal ou mineral," em bruto
Indústria Brasileira
ou parcialmente preparadas

Drogaria Eva
Classes: 3 e 48
Titulo

Wand.erley",

• .oenojedeini

' IMITE LINE

IND. BRASILEIRA.,

Comerciai São 'José

Marechal

RABEJO- LTRSZA0 !RUMA 111100PAS

Termo no 611.785, de 9-101963 Çojas Garbo Roupas S. A.
São Paulo

Termo n° 611.799, de 9-10-1963
Comercial São José Limitada
Paraná

• TComiseárial

rixoriROGAÇÃO
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Embalagens
Unopack,1/4)
"-

Classe 46
Indústria Brasileira,
Para distinguir: Agua de lavadeira, anil,
cara para assoalhos, fósforos, graxas
Classe 2
para calçados, pomadas e líquidos para Para distinguir: Adubos, baraticidas,
tirar manchas, sabão comum, em pó, carrapaticidas, desinfetantes, defumadoem barras, tabletes, granulado e liquido, res, ungicldas, formicidas, germicidas.
saponáceos e velo
berbicidas, inseticidas, microbicidas e
raticidas
Termo n° 611.803, de 9-10-1963
Irmãos Scherer
Termo n° 611.809, de 9-10-1963
Rio Grande do Sul
Editora Coliseu Limitada
Estado da Guanabara

ULA

Classe 38
Titulo

nano n° 611.797. de 9-10-1963
Indústria de Embalagens Linopack
Limitada
RIO Grande do Sul

•

Linopack.
Classe 50
• Para distinguir: Impressos
Termo a° 611.798, de 9-10-1963
Distribuidora de Rolamentos S. A.
Rio Grande do Sul ,

tt.)istribuidora de.
Rolamentos SJA
Nome Comercial

fndilstria Brasileira
Classe 46
indústria Brasileira
1Para distinguir: Agua de lavadeira,
Classe 32
anil, cera para assoalhos, fósforos, grau
,as para calçados, pomadas e líquidos Para distinguir: Publicações Impressas,
livros impressos, revistas e boletins
para tirar manchas; sabão comum, em
pó, em barras, tabletes, granulado e liTermo n o 611.810, de 9-10-1963
quido, saponáscos e velas
Jan Strebinger
São Paulo
Termo n°611.804. de 9-10-1963
Rolamentos Paraná 3. A. •
• Paraná

`ALALC
•

•

R oiamentos-

Paraná SIA.'
Nome Comercial

Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso
em: abacates, duplicatas, envelópes, faturas, notas promissórias, papel de correspondência e recibos, Impressos
cartazes, placas, tabuletas e veículos, bi/hetes impressos

a

A
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Termo nio 611.811, de 9-10-1963
Jan Strebinger
São- Paulo

ALALC—PROMOOES
PANAMERICANAS
—Sjio Paulo—

Classe 33
Titulo
remo n° 611.812, de 9-10-1963
Odair Francisco Escalhão
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira

a

Classe 41
Para distinguir: Carnes abatidas de carneiro, cabrito, cavalo, porco, vaca, gabnhas, perus, patos, marrecos, coelhos e
linguiças
Termo n° 611.813, de 9-10-1963
Odala Francisco Escalhão
Estado da Guanabara •

Miramar
Indústria Brasileira
Classe 41
Para distinguir: Carnes abatidas de carsaleiro, cabrito, cavalo, porco, vaca gali•
'nhas, pelais, patos, marrecos, coelhos e
linguiças
Termo n° 611.814, de 9-10-1963
"Fricasa" Frigoríficos Carioca S. A.
Estado da Gila:ia:pra
r
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Termo n° 611.817, de 9-10-1963
pinar, máquinas combinadas para- se- carminados, e com pó de arroz. pentes.
Santoni
Indústria e Comércio Ltda. mear e cuiturar, , de desbanar. para Ca - pomadas perfumadas para o embelezasilar. maquinas e moinhos para forra.: mento da cutis. pon-pois, pó de
Estado da *Guanabara
gens, maquinas aoscadoras, ordena doarroz
res mecamcos, raiadores mecanicos ro.Termo n o 611.822, de 9-10-1963
los compressores para a agricultara,
Rening Mercantil Limitada
sachadeiras. semeadeiras •segadeiraa.
e Estado da Guanabara
socadores de terra, tosadores de grama, tratores agricolas.. válvulas para
máquinas agricolas
Indústria Brasileira

Santoni

Têrmo n° 611.818, de 9-10-1963
Clases 6
M. R. de Moraes
Máquinas e utens.lios para serem usaEstado da Guanabara
motor de partida. terminal âncora do
eixo do bendix, dínamos elétricos, coleODRÁ - Organização
tores de arraneo, aros, carburadores
correntes de distribuição, coroas, cais.
de Recursos
baradorea. caixas de câmbio, engrenagens, embrefrm, juntas universais,
partidas, pistões. 'freios, caixa de mu• Aodivisuais
•
dança caixa de , movimento central, colares de esferas para direção e moviClasse 33
mento central, engrenag em --.¡Pra moTítulo
vimento central, inhões livres- dentadas
Termo n°611.819, de 9-10-1963
para cabos. rolamentes. carburadores,
Companhia Parque da Várzea do
pinhões, macacos, alavanca para susCarmo
pender veículos, gatilho de partida de
Estado da Guanabara
funcionamento de. engrenagem de velocidade do veiculo. engrenagem para
eixo e manivelas alimentador para carburadores. anéis de pistão, anéis de esferas aara rolamentos, anais de óleos,
anéis, auto lubrificadores, agulhas de
regulagem do carburador, buchas, burClasse 33
rinhos e insufladores do ar, bombas luTitulo
brificadores, bombas de articulação de
combustível para motores, blocos de
Termo Mi 611.820, de 9-101963
motores. bielas. •balancins, cabeçotes. ciTapeçaria Sol Limitada
lindros, comutadores culatra de cilinEstado da Guanabara
dro do motor, caixas de lubrificação.
compressores, condensadores. cremalheiPRORROGAÇÃO
ras. cruzetas. dispsiotvo de arianaue
clinamos, dispositivi para ignição ele.
trica para motores. engrenagens. en.
grenagens de cremalheiras, eixos emboles, fusos, geradores. lubrificadores
centrífugos. motores. motores • de comClasses: 1 a 49
bustão. mancais. mancais de roletas
macados de rosca, magnetos . .para moro
Expressão de Propaganda
res, mecanismo impulsionador de dite
Tèrmo n° 611.821, de 9-10-1963
rencial, pistão pinhões. redutores ro.
Renhiu Mercantil Limitada
das, dentadas, segmentos do pistão seEstado da Guanabara
paradores de graxa. transformadores.
virabrequins. separadores, velas de
ignição,, volantes. 'Talos. hidráulicos e
freios de ar para veículos carburadores. anéis de segmento. bombas pra
TNTWISTRT ta n CT1 Vrr
óleos, cruzetas. câmbio. cárter de embreagem. -cárter do motor. comutadores
Classe 48
dos exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados abridores Para distinguir artigos de toucador e
água
de sulcos, adubadeiras. ancinhos maca. perlumarias em geral. Almiscar.
com hinaiioe de beleza agua fadal. arida de iavanda.
nicos e empilhadores
arrancadores mecânicos para nu • igua de colônia. , artainhoa água de
agua de rcsas. água de eltazera, batedeiras para cereais asara-as titula
nas ~mei perturnada lirneda em pó
para adubar, cedadeiras. carpida) r a s em pedras para banho. srilhantmas
ceifados para alfoz. charruas para au:-1 cabelo, . pestanas. cílios e bigodes
culutura. cultivadores debulOasiores bandolinas, batons cosenett . ...oe • para o
destocadores. _desentegradores, esmaga- crayons. cremes para a peie carmins,
dores para a agricultura. escarrilicado, cheiros em pastilhas, em rnivetes. em
res, enchovadeiras, tacas para maqui- lentilhas, em trociscos e -n , Piadas,
nas agrícolas ferradeiras. gadaahos cremes para barbear cremes dental.
garras para arado, grades de discos depilatórios. desodorantes i,ssoiventes,
ou dentes, maquinas batedeiras rara zretne para lunpeza da pele e para base
agricultura, máquinas insetitugas, ma- de pó de arroz esmaltes p ra unhas
quinas vaporizadoras máquinas de escovas para dentes cabelo roupas.
mungir, máquinas niveladoras de terra cílios e unhas • h aado 'res para o cabelo
máquinas Perturaderaa para a -agricul- pestanas. cilios e nigoaes. avelas para
tura. máquinas de plantar morpabar. a cabelo. glicerina perfumada para uso
ruas, máquinas regadeiras máquinas de de toucador gram pos para o cabelo
roçar, de semear para sulfatar de para maquilagem lança pia lamas 10.
toaquir. de triturar, de estarelar terra. geléia * de petrólao perfumaria lápis.
para irrigação, para, matar formigas g sabão em creme em elit ?I e. em pó.
outros insetos para hurrifaz eepulven- liquides para . ondulaç. ão. ai rrnanente.
:az desinfetantes Para ,dubar. para lixas para . unhas. laqué. Meus para o
agitas e espalhar palha. para . colher cabelo. pasta ' e pôs para iertres.
algodao. para colher cereais, máquinas emes. petróleo para •uso de toucador.
amassadoras para fins agricolas de pastas e pó para as unhas pam pons
cortai árvores, para espalhar, para ca para pó de arroz. papéis perfumados

VIM DO CARMO
,

CREDISO.L

UNHA
MEOCANTIL LÍOA,
Nome Comercial

Termo n° 611.823, de 9-10-1963
Emprésa Gráfica "O Cruzeiro" S. A.
.
Estado da Guanabara

FOFOCOLÂNDIA
Classe 32
Para distinguir: Jornais, revistas, álbuns,
almanaques, crônicas, programas radiofônicos e de televisão, peças teatrais e
cinematográficas
Termo n°611.821, de 9-10-1963
Emprèsa Gráfica "O Cruzeiro" S., A.
Estado da Guanabara

VEJO, ESCUTO E FALO
Classe 32
Para distinguir: Jornais, revistas, álbuns,
almanaques, crônicas, programas radiofônicos e de televisão, peças teatrais e
cinematográficas
Térmo n° 611.825, de 9-10-1963
Editôra de Bolso Limitada
Estado da Guanabara

RENING

Indústria Brasileira
Classe 41

Para distinguir: Carnes aba troas ne carneiro, cabrito, cavalo, porco, vaca, gali•has, Perús, patos, marrecos, coelhos e

linguiças
Termo n° 611.815, de 9-10-1963
Transportadora Martini Limitada
São Paulo

TRANSPORTADORA
, MARTINI ITDA,
Nome Comercial
Termo no 611.816, de 9-10-1963
Transportadora Martini Limitada
São Paulo
1

Crandmar
Classe 33
Titulo

e

Classe 32
Para distinguir: Revistas e Jo'rnais
Têrmo rd' 611.826, de 9-10-1963

Termo ri° 611.827, de 9-10-1963
Termo no 611.828 de 9-10-1963
Onimica-Valmey S. A.
Estado da Guanabara

BUYON.
Indústria Bresileira
'•

•

Classe 41 •

Para nistinguir:. Substâncias e essénsias

alimentícias e seus preparados, e ingredientes . de alimentps
Cla.sse 42
Para distinguir: Bebidas alcoolicas e
farthentadas
Classe 13
Para distinguir: Refrescos e águas usa- .
daá como bebidas
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Termo n° 611.837, de 9-10-1963
pestanas. ditos e ledgodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso Kodak Brasileira Comércio a Ina4stria
Limitada
de toucador, grampos para o cabelo,
São Paulo
para maquilagem, lança-perfumes. io.
ções, líquidos dentifricios, em pasta, em
geléia de petróleo perfumada, lápis
sabão em creme, em elixir e em pó
liquidas para ondulaçáo, permanente,
lixas para unhas, largue, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes. perfuClasse 1
Indústria Brasileirc
mes, petróleo para uso de toucador, Para distinguir: Papel fotográfico senpastas e pó para' as unhas, pon-pau
sibilizado
para pó de arroz, papéis perfumados,
carminados. e com pôde arroz, pentes,
Classe 46
Termo n9 611.838, de 9-10-1963
Para distinguir: Sabão comum, deter- pomadas perfumadas Para o embeleza.
Americana Tansul Company
gentes, ceras, pastas, liquidos e prepa- mento da cutis, pon-pans. pó de
Estados Unidos da Amérie
arroz
rados para conservar, polir e para laProrrogação
vanderia Tal-mo n° 611.833. de 9-10-1963
Classe 48
Química Valmey S. A
Para distinguir artigos de toucador e
Estado da Guanabara
perfumarias em geral: Almiscar, água
de beleza, água fadai, água de lavanda.
água de colónia, arminhas, água de
. SHANTUNG
quina, água de rosas. água de alfazeClasse 1
mas, amónia perfumada liquida. em pó,
Para distinguir: Material para dar resIndústria
Brasileira
em pedras, para banho, brilhantinas,
sisténcia a •.congelamento e estabilizar
bandolinas, batons, cosméticos para o
bebidas maltadas, cerveja e "alei
Classe 46
cabelo, pestanas, cílios e bigodes, Para distinguir: Sabão comum, deterTermo n° 611.839, de 9-10-1963
crayons. cremes para a peie, carmins. gentes, ceras, pastas, líquidos e prepaDa-Lite Screen Company, Inc.
cheiros an pastilhas, em tabletes, em rados para conservar, polir e para laEstados Unidos da América
lentilhas.' em trociscos e em pílulas,
vanderia
cremes para barbear, .cremes dental.
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
Termo no 611.834, de 9-10-1963
DA.L1TE,,
essências, extratos, estojos de perfumes,
OBA — Organização Brasileira
creme para; limpeza da pele, e para base
Artistica
Classe 8
de pó de arroz, esmaltes para unhas.
Estado da Guanabaría
escôvas para dentes, cabelo, roupas,
Para distinguir: Telas para clnematografia, colunas e suportes para projedias e unhas.,fixadores para o cabelo,
pestanas, cílios e bigodes, fivelas para
tores
o cabelo, glicerina perfumada para uso
Termo no 611.840, de 9-10..1963
de toucador. grampos para o cabelo,
Eletromar Indústria Brasileira S. A.
para maquilagem. lança-perfames, loEstado da Guanabara
ções. liquidas dentifrícios, em pasta, em
'geléia de petróleo perfumada, lápis,
sabáo em creme, em elixir e em pó,
liquidas para ondulaçào, permanente,
Induziria fkaaálaira
lixas pata unhas, Iaque. .51eos para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfuClasse 5
mes, petróleo para uso de toucador,
d
Para distinguir: Chapas de ferro,
pastas e pó para as unhas, pon-pons
ferro
laminado
ziTico,
latão,
para pó de arroz, papéis perfumados.
carminados, e com pó de arroz. pentes.
Termo n 9 611.841, de 9-10-1963
Rikei Laboratories, Inc.
Térmo n° 611.831, de 9-10-1963
Estados Unidos dg América
Termo n' 611.832, de 9-10-1963
Classe 8
Química Valmey S. A.
Para distinguir: . Edições e discos musiEstado da Guanabara
tSONALER
cais
Termo n° 611.829, de 9-10-1963
Termo n° 611.830, de 9-10-1963
Química Valmcy S. A
Estado da Guanabara
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611.844, de 9-101961
Itamar Muniz
Estado do Rio de Janeiro

Térmo

KODABROMIDE(c O

NYP'S KIN B1N

Classe 32
Para distinguir: Jornais, revistas e publicações em geral
Termo n° 611.845, de 9-10-1963
Confecções Montalverne Limitada
Estado da Guanabara

4:444

VG:JAZIalaça

"ELETROMAR.

NYP'S OLD BYN
Indústria Brasileira

Termo n9 611.835, de 9-10-1963
Organização Brasileira
OBA
Artistica
Estado da Guanabara

Para distinguir: Produto usado no tratamento de asma, bronquitase ou constrição bronquial , á

França
Prorrogação

Classe 46.
Para. distinguir: Sabão comum, detergentes, ceras, pastas, líquidos e preparados para conserva, po!ir e para iavandrazia
Classe 3o
Classe IN
Classe 33 Para distinguir: artigos de vesrua,,o de
rara distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar, água Para custinguir: Artistas e figuranles toda espécie, inclusive artigos de esporte
de beleza, água fadai, água de lavanda. 1 para radio, filmagens, televisão, circo, e artigos para crianças: fraldas e icuei70S, 'chapéus de toda espécie, espartiboite, orquestras e conjuntos para
água de colónia, arminhas, água de
lhos, coletes e porta-seios, calçados de
quina, água de rosas, água de elfaze.
bailes
toda espécie
nas, amônia perfumada liquida, em pó:
Termo n° 611.836, de 9-10-1963
em pedras, para banho, bzilhantinas,
Termo n° 611.843, de 9-10-1963
Veterinária Pecuária "Limitatla
bandolinas. batons, cosméticos para o Vepec
SanNigo Lenços e, Novidades Limitada
Estado da Guanabara
tabela, pestanas, cílios e bigodes.
Estado da Guanabara
crayons. cremes para a nele, carmins.
cheiros era pastilhas. em raaletes. em
o
3entilhas. em trociscos e ,ern pílulas,
wei
•
cremes para barbear. cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
emendas, extratos, estojos de perfumes,
•
creme para limpeza da pele, e para base
•
de pó de arroz, esmaltes para unhas
Nrts.aaríor,
tada •
*avivas para dentes, cabelo, roupas,
rla c-ala --'
Idlicts C unhas, fixadores para o cabelo.
Nome' Comercial

"REVILLON"

YEPEC - VeterinAria gaÁr
I'ecuárii Ltdi

** •

¥4.¥

./CONFECÇÓES%
'

la

MONTRLYfixf**4

Rio
*
* 4(
çk

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuarlos
e roupas feitas em geral. Agasalhos,
aventais, alpercatas, anaguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
doures, bonés, capacetes, cartolas carapuças, casacão, coletes, capas, cindes.
cachecols, calçados, chapeus, cintos, cintas, comkinações, corpinhos, caças de
senhoras e de crianças, cMções, calças,
camisolas, camisetas. cuecas, ceroulas,
colarinhos, cueiros, casacos, chinelos,
dominos, echarpes, fantasias, fardas, para militares e colegiais fraldas, galo-

chas, gravatas, gorros, jogor de linge.
rle, jaquetas, leques, luvas, ligas, lenços, mantõs, meias, maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, palatos, palas, penha.
roupão, sobretudos, salsa, suspensurios,
saida de banho, andalias, saveater, char.
tes. sungas, stolas, soutiens, slac.ks,
ta/ar, toucas, turbantes, ternos, niformes
e vestidos
Térmo n° 611.846, de 10-10-1963
Tomas Eduardo Moore
Argentina

Termo n° 611.842, de 9-10-1963
Revillnn ?raras (Socieété Anonyme)

« 044»

.. ....

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido,
arnendios, ameixas, amendoim, araruta,
arroz, atum, avela, 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, car9s, chá,
carasarlos,' chocolates, confeitos, cravo,
cereais; cominho crem ede leite, cremes
alimentícios, croquetes, compotas, can.
gica, coalhadas castanha, cebola, condimentos para alimentos. colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas,. ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias, favas; fécul xs. 'flocos, farelo, fermentos, feijão,
fi gos, frios, frutas secas, naturais e criste.lizadas; glicose, goma de mascar, gorduras, grânulos, grão de bico, gelatina,
aoiabuda, geléias, herva doce, herva
mate. hortaliças'. lagostas; línguas, leite,
candensacio. leite em pó, legumes era
, conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimentícias, 'mariscos, manteiga.
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scuirgarina, marmelada,' macarram mas= de tomate, mel e melado, mate, masasa para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ' ovas;
pães, paios, pralinés, pimenta, pós para
pudins, plckles, peixes, presunto', patês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animais; requeijões, sal, sagu, sardinhas,
sanduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim,' tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

.
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para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para Fabricar papel e
máquinas de , impressão, dínamos e
receptáculos

chocolates; cogumelos, compota con- partes integrantes para fins industriais,
servas, confeitos, cravos, damascos, do- máquinas de precisão, máquinas opera.
res . em geral, erva-mate, 'ervilhas, ar trizes, matares e suas partes, peças parpargos, essências não alcoólicas para ra veículos, alavancas, alternadores,
alimentos e doces; extrato. de te,mate; aceleradores, anéis de pistão, anéis de
Termo n° 611.849, de 10-10-1963
farelo, farinha de arroz, de avela, de pistão, anéis de esféras para rolamenMercantil Mauá S. A.
centeio, de cevada, de milho, de man- tos, anéis de óleo, anéis para facilitar
dioca, de sagu, de trigo, favas de bau- o arranque 'dos motores, anéis de segSão Paulo
,
nilha, de feijão verde e de mel; fé- mento, autolubrificadores, ariestes, apaculas para alimento; fiambre. figos: li- relhos para mistura de combustíveis de
gado, flocos de milho, de trigo. ~es- motores a explosão, máquinas amassativeis; fracnboezas; frutas confeitadas, em deiras, máquina,s amas'Sadeiras, máqu:nas
MÁ u
calda, em conserva, secas e verdes; fubá
Classe 11
de milho e de mandioca; gelatina: ge- amassadeiras de concreto e barro, máPerraaens e terramentas de sada espé- léias; goiabada, gorduras comestivaia, quinas de abrir chavetas, máquinas
cie, cutelaria em geral e adiras artigos groselhas, guandu, lagosta. laranja le- afladoras para ferramentas de corte,
de tneaal não incluídos em cutras clas- gumes, leite, leite condensado„..lentilhas máquinas para arqueação de embalaTermo n° 611.847, de 10-10-1963
ses: Alicates. aldravas, arruelas erre- limões, linguas, linguiças limas. (fre- gens e volumes, máquinas para afiar,
Vima n° 611.848, de 10:10-1963.
ses: Alicates, alcitavas, arruelas arra tas), maçãs. • amearrão, malte mandio- máquinas para ajustar, máquinas para
Matro — Materiais Rodo-viários, In- dores de latas, arrames lisos ou farpa- ca, mangas, manteiga:marga, mas. ma- ajustar, máquinas de atarrachar, batedústria e Comércio S. A.
dos, aparelhos de ,chá e café. assOdei- riscos, marmeladas, marmelos, massas deiras, bielas, braços, burrinhos, • blocos
Rio Grande do Sul
ras, açucareiros, brocas, bigornas, bat..- alimentícias, massa de aletria, massa de motores, bronzinas, blocos, barras,
xelas,
bandejas, bacias, baldes, bombo- de tomate, mel, melado, melaaclas, me- bombas de ar comprimido, bomoas lu- .
niere3. bules, colheres para pedreiros, lões, milho, milho verde, miadas. molho, brificantes, bombas de circulação, bomMATRO
- camisas para cilindros e trilhos, cadea- molho de _pimenta e de tomate. •molus. bas de combustivel pára motores, bom_Indústria Brasileire dos, correntes, cabides, caixas de metal cos. morangos, moscatel (uva) mos- bas de água e gazoíina vara automópara ortões, colunas, chaves, 'c' remones, tarda, nabos, nozes açucaradas, nozes veis, bombas hidráulicas, bombas cenchaves de "ara cusos conexões para en- do Pará, óleo de amendoal] (comesti• trifugas, rotativas de deslocamento e a
Classe 21,
canamentos, canos de metal, chaves de veis), óleo de babaçu (comestível). óleo pistão, bombas elétricas, bombas para
Para distinguir: Veículos e tuas partes fenda, chaves inglezas, cabeções. cane- de dendê, de oliva. olivas, ostras, ovas líquidos, para pressão hidráulica e paintémrantes: Aros para bicicletas, auto- cas; copos, cachepots, centro de mesa, de peixe, ovos, panquecas, pão pães de ra compressões, bombas elétricas para
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- coqueteleiras, caixas para acondiciona. açúcar, pão de I& passas, palmitos, pai- pneumáticos, brunidores para cereais,
tecedores, alavancas de cambio, barcos mento de alimentos, caldeirões, caçaro- té,s, patos, peixes salgado e seco, pêra. máquinas batedeiras, máquínas brunidobreques, braços ara veiculas, bicicle- las, craleiras, cafeteiras, dobradiças, pirtienta de Guiné pimenta malagueta, res, máquinas para bordar, máquinas
pó e- do Reino, pimentão, pinhas. betoneiras, cruzetas, cilindros, câmbios,
tas, carrinhos de mão e carretas, cami- enxadas, esferas, engates, enfeites para em
pinhões, presuntos, quiabos, queijos, cabeçotes, camisas, cariar de embreanhonetes, carros ambulantes, caminhões, arreios, de metal para automóveis, es- sal de cozinha, sal fino de mesa, sal
carros, tratores carros-berços, carros. tribos, formões, espumadeiras. foicem grosso. salame, salsa, salsizha. sardinhas gens. cariar de motor, carteias, comutanques, carros-irrigadores, carros, car- ferros para cortar capim, ferrolhos, fa- em lata, sementes de cominho. substan- tadores, cubos de placas de embreagens,
roças, carrocerias, chassis. chaas cir- cas, facões, frigideiras, cilindros para cias alimentícias sumo de frutas, Mina- culatras de cilindro do maior, caixas
culares para veiculos, cubos de veiculas laminação, ganchos, guarnições de me- ras, tacnarinos.. tomates, tortas, toucinho, de lubrificação, carburadores cabeçotes
carrinhos para máquinas de escrever, tal, garfos, ganchos para quadros, tremoços, trigo, triguilho, tripas, trutas, do cilindro, corrias, cadeias cortantes
para entalhar, cardans, bombas de óleo,
corrediços, para.velculos, direção. desli- gramas para emendas de correias, limas,
• vinagre
máquinas para cortar rios, camisas pagadeiras, stribos. escadas rolantes, ele- lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarras,
Classe 11 •
•
vadores para passageiros e para carga machadinhas, molas para portas de cor- Ferragelis e terramentas de Ws aspe- ra cilindros e trilhos, máquinas catadoengates para asnas, eixos de direção. rer, martelos. marretas. "matrizes, mar- cie, cutelaria em geral e outros artigos ras, caldeiras, máquinas de costura, mákeios, fronteiras para veiculas. guidão. mitas, navalhas, puas. pás, picaretas. de matai não incluídos em nutras cias- quinas adaptadas nas construções e conlocomotivas lanchas, motociclos, molas. pregos, picões, ponteiras, parafusos, blies, argolas, armações de metal, abi- servação de estradas, corre de madeiras
motocicletas, motocargas, moto furgões. porcas, pratos, porta-galo, porta-pão, cas: Alicates, aldravas, arruelas, arre- e carretos, máquinas para cortar e moer
manivelas, navios, ónibus, para-choques, porta-jólas, paliteiros, panelas, rasteloa dores de latas, arrames lisos ou farpa- carie e legumes, máquinas classificadopara-lamas, para-brisas, pedais. imitias, roldanas, ralo, para pias,, regadores, dos, aparelhos de chá e café, assadei- ras, máquinas de centrar, máquinas para
rodas para bicicletas, ralos para bicicle- serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te- ras, açucareiros, brocas, bigornas, bai- cortar, máquinas compressoias, carretéis,
tas, reboques, radiadores para veiculo*, souras, ~eiras. torquezas, trilhos xelas, bandejas, bacias, baldes, bombo- máquinas cravadeiras, carneiros hidráerodas para veiCulos, selins, tricicles ti- trilhos para Mtvadores, tenazes trava. nieres, bules, colheres para pedreiros, Ecos, maquinas para fabricar canhões,
rantes para veiculas, vagias, velocípe- dores, telas de arame, tubos para anca- camisas para cilindros e trilhos, cadea- máquinas para fabricar cigarros, máquides, varetas de controle do afogador e namentos, trincos, trilhos para portas dos, correntes, cabides, caixas de metal nas para toirar cortiça, distribuidores de
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de de correr, taças, molas para portas,
para ortões, colunas, chaves, cremonem gazolina, dispositvos de arranque difevasos, vasilhames e verrumas
carros, toletes para carros
chaves de ara Msos, conexões para en- rencial, dispositivos de gnição erétrica
canamentos, canos de metal, chaves de para motores, dínamos, fragas, desnataClasse 6
Traio no 611.850, de 10-10-1963
fenda, chaves inglezas, cabeções, cane- deiras para manteiga, desfibradores de
Para distinguir: Máquinas e partes de
Térmo n9 611.851, de 10-10-1963
cas, copos, cachepots, centro de mesa, cana e forragem, máquinas de.sempalramáquinas para tomas os fins industriais:
Tarmo n° 611.852, de 10-10-1963
doras, máquinas debulhadoras, descascaMáquinas de rosquear: se rras mecânicoqueteleiras, caixas para acondicionaMercantil !Vlauá S. A
doras, máquinas distribuidoras de concas, motores elétricos, alternadores, fermento de alimentos, caldairões, caçaroSão Paulo.
ramentas e placas para "to rnos, geralas, craleiras, cafeteiras, dobradiças, creto e barro, espuladeiras, eixos de
dores, plainas, máquinas de furar e cenenxadas, esferas, engates, enfeites para direção, eixos de transmissão, embreatrar, tornos mecânicos, prensas mec aniarreios, de metal para automóveis, es- gens, engraxadores centrifugas para forcas, máquinas amassadeiras, misturadotribos, formões, espumadeiras, foices. jas, engenhos de cana, expremedeiras
ras adaptados na construção e cansarferros para cortar capim, ferrolhos, fa- para manteiga, engrenagens para man•vação de estradas, mineração, corte de
cas, facões, frigideiras, cilindros para cais, engrenagens de chemalheiras, enmadeira, movimento de terra, carretos
laminação, ganchos, guarnições de me- grenagens para eixos de manivelas, ental, garfos, ganchos para quadros. grenagens de parafusos sem fim, engree outros fins industriais, elevadora, mágramos para emendas de correias, limas, nagens de distribuição, engrenagens mulquinas desempalhadoras, descascadoras,
laminas, licoreiros, latas de lixo, jarras. tiplicadoras, elevadores hidráulicas,
ventiladoras, ,moinhos para cereais,
machadinhas, molas para portas de cor- exaustores para forjas, esmeris, espumáquinas secadoras, trituradoras, pulrer, martelos, marretas, matrizes, mar- las, máquinas encanatorias máquinas
• verizadoras, fresas, politrizes, tranchas,
Classe 41
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de Abacaxis, abricós „acidas aromáticos mitas, navalhas, puas, pás, picaretas, ensacadoras, elevadoras, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores, para licores; açucar. ale tria, alface pregos, picões, nonteiras, parafusos esculpir, diatragmas, engrenagens de
• exaustores para forjas, bombas centri- alho, ameixas, amendoas. amendoim, porras, pratos, porta-gêlo, porta-pão. comando das válvulas, máquinas empifugas, rotativas, de deslocaram:to e a ananazes arroz, artigos de pastelaria; porta-jóias, 'paliteiros, panelas, rastelos lhadora, máquinas estaleirma eixos de
pistão para todos os fins, arietes, cal- aspargos. aveias, avelãs, zeitonaa azti- roldanas, ralos para pias, regadores. comando, engrenagens p-a ra eixos de
deiras e turbinas, injetores para cal- tes, bacalhau, bananas, banana glacê, serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te- comando das válvulas e para eixo de
- delras, válvulas e transportadores au- seca e em doce, bananada; banhe, bata- souras, talhadeiras, torquezas, trilhos manivelas, máquinas de astainpar, máqui• tomáticos de alta . e baixa pressão, tas, batatas doces; baunilha. beterraba. trilhos para elevadores, tenazes, trava- nas de esticar', máquinas para escava.
prensas hidráulicas, martelos mecânicos biscoitos, borachas, bombons. carses de dores, telas de arame, tubos para enca- ção de terra, Maquinas de x :aça° de
a r limpeza do motor,
e máquinas liimioias, máquinas opera- cabrito, carneiro, de porco, de vaca. namentos, trincos, trilhos para portas óleos, filtrode correr, taças, molas para portas, flilios para ales de vorjas, !tesas,
trizes, rotativas ou cortadoras para tisi- de caça (seca e verde); carnes em
. vasos, vasilhames e verrumas
fa soa, fornalhas para faindição furadeinar ferro, aço e bronze, máquinas para conserva, cacau, café, camarão, canela
Classe 6
ras forjas, forjas, máquinas para furar
indústrias de tecidos; teares, urdideiras. caramelos: castanhas; cebolas; cereais,
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras. ch: em folha, de Ceilão. de Pormu,sa. Para distinguir: Máquinhs para indús- e centrar, fornalhas para tratamentos
meadeiras, rolos e roletas, brunidores da !radia, preto, do Japão, e verde: trias texteois em geral, máquinas e suas ternacos, máquinas de fabricar papel,
•

4

máquinas para fabrico do fumo, máquinas para fabricar gélo, ralo:aúnas para
fabricar telas de arame, guilhotinas,
guindastes, geradores para corrente continua e alternada, geradores de aleira.
cidade, gazeificadores de Itquidos combustiveis, guinchos, injetor para carburadores, máquinas de iapiessao, aornos, industriais (fornalhas), máquinas
instaladoras, máquinas limadoras, máquinas de lavar vasilhames em geral,
máquinas para fabricrçao de bebidas
refrigerantes, de águas gazeificadocas.
máquinas de arrolhar e tampar garrafas, máquinas para engarrafar bebidas
e líquidos. máquinas para colagem dos
(atidos em vasilhames, máuinas para
fermentar e misturar bebidas, juntas universais para condutos d'água de motores e máquinas, larainadoras a frio e
a quente para aços e outras metais,
lançadeiras. lubrificadoras cent:ifugos,
máquinas de lavar pratos e roupas, máquinas lixadoras, macacos e mancais
Termo n° 611.853, de 10-10-1963
çociedade 'mobiliaria Beverly Ltda.
São Paulo

SOCIEDADE 'MOBILIARIA
BEVERLY LTDA.
Nome Comercial
Termo n• 611.854, de 10-10-1963
Dauro Cavallaro
São Paulo

DEBAT
Classe 32
Para distinguir: Um jornal
Taranta n° 611.855, de 10-10-196.3
Libertad S. A.
Uruguay
PRORRO GAÇfá'r"."'

Janeiro de 1964. 27R
.)
Tèrmo rt, 611.866, de 10-10-196
Dvakolan Indústria Plástica S. Ai *1
a:
São Paulo
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Tirano a' 611.860, de 10-10-1963
cool para fins industriais, alvaiade,
anil-corrosivos, ácido arsénico, brilhan- Dal Molha S. A. Indústria, Comarcio
tes a óleo, broosoreto de amônia', bicroAgricultura
59
matos, cloreto de sódio, cloreto de
Rio Grande *clo Sul
n1.)
amônio, cloreto de potássio, carbonato
LUOKOLAN INICSTRIÀ
de sódio, corantes para uso na indústria
MOINHOS EENOENHOI
mineral, creosoto para indastria, carboPLÁSTICA S/A.
ESPERANÇA
.—
nato de magnésio. cloreto de zinco,
Nome Comercial
cloreto de cálcio, esmaltes goma-laca Catinguá— R. G. do Cul
prepaiada. glicerina para uso na inTénno a" 611.867, de 10-10-1963;
&latria, hiposolfito de só4.11a, ioduzeto
Lavagens de Carros e Serviços Coner
de amónio, idrosollito. laca massa ai
Classes: 33 — 41
"Lava Kar" Limitada
base de óleo para correçao de pinturaa,
Titulo
49'
São Paulo
nitrato, óleos. potássio de sódio. po•
tássio pára uso na' indústria. secantes
Térmo n• 611.861, de 10-10-1963
para tintas, sais de arséniao usados Indústria e Comércio "Dobo" Limitada
LAVA X . A R
na indústria, sulfatos, tiritas. tintas a
r
São Paulo
álcool. vernizes a álcool
Sao Paulo—Capitai
Termo n4 611.857, de 10-10-1963
Indústrias de Tintas e Vernizes' Gold
S. A.

INleSTRIA E COMtRCIO
'DOBO" LTDel,

• São Paulo

mesmos

Nome Comercial

OOLD SILVER
Indastri a Brasileira.

Classe 33
para distinguir: Lavagens de carros, as
tadia, lubrificaçaes e re paros dos

Têm° no 611.862, de 10-10-1963
Creo — Asfalto Produtos Químicos
Limitada
São Pauic

CREO—ASPALT'O.
Azul da prérsia, azul ultramar, alumí- Indastria Brasileira
nio CM pó. para pintura, ácido nítrico, .„
Classe 1

Têrmo no 611.868, de 10-10-1963
Narciso Ribeiro da Silva
São Paulo •
CIR—CENTRO IMOBILIÃRIO.

RIBEIRO
Sao Paulo—Capital

vi

,r
alumen, água oxigenada, aauà raz. álClasses: 16 — 33 -- 50
,
Classe 4
cool para fins industriais, alvaiade,
•
Título
anti-corrosivos,' ácido arsénico, brilhan- Para distinguir: Pixe e carboline (oleo
tes a óleo, bromoreto de ~arnica bicroa bruto extaido do peixe para conserva.
Térmo n4 611.869. de 10-10-1963..
matos, cloreto de sódio._ cloreto de
Matro
Materiais Rodoviários, lis
ção de madeiras)amónio, cloreto de potássio. carbonato
dústria e Comércio S. A
de sódio, corantes para Uso na indústria
Termo a° 611.863, de 10-10-196.3
Rio Grande do Sul
mineral, creosoto para indústria, carbo•' jacomo Antonio La Selva
nato de magnésia, cloreto de • zinco
São Paulo
)ATRO—MATERIAIS
cloreto de cálcio, esmaltes, goma-laca
RODOVIÁRIOS,INMOSTRIA?
preparada, glicerina para uso na
dústria, hiposolfito de sódio. iodureto
1301e HUMOR EM
e comERCIO S/A.
O:
de amonio, idrosolfito. laca, massa
ac
ESTISMA
base de óleo para correção de pintaras,
nitrato, óleos, potássio de 'ódio po5,11
Nome Comercial
tássio para uso na indústria, secantes
Classe 32
para tintas, sais de arsênico usados
Para distinguir: Uma revista
Tarmo n° 611.870. de 10-10-1963 a
na indústria, sulfatos, tintas, tintas. 'a
Sociedade Imobiliária Beverly Lide",
álcool, vernizes a álcool
Térino n° 611.864, de 10404963
São Paulo Rádio Importadora webster Limitada
Termo n° 611.858, de 10-10-1963 a_
São Paulo
Kihon S. A.. Indústrias Alimenticia17
São Paulo

ALL—STATIONS
IndiSetrieSrasileira

BEVERLY
S'áo

Classe 33
Fira distinguir: Empreendimentos batibiliários em geral
Para distinguir: Artigos e aparelhos
eletrónicos: alto-falantes, antenas, agu• Tèrmo n° 611.871, de 10-10-1963
lhas para fonograaas, amplificadores;
bobinas para vadios e televisões, apa- Confecções ao Barulho da Marcolina
Limitada
relhos para controle de -Sons, condensaSão Paulo
dores aparelhos de comunicaç'áo interClasse 8

na, diais, discos gravados, aparelhos de
frequencia modulada, fonografos, "gra-

vadores - de discos, gravadores de fitas.
geradores estatisticos e eletronicon de

• Classe 41
Para dist:avir: I-Jerua mate
Tamis tia 611.856, de 10-10-1963
A manda ata:alagues da Silva
São Paulo.

.

Classe 41

Para distinguir: Sorvetes de flocos

s ramo n° 611,859, de 10-10-1963
Sonservit S. 'A. Fábrica de Caldeiras
a Vapor Engenharia. Indústria e
Comércio
São Paulo

alta frequência, que funcionam com vaitalas, máquinas falantes, aparelhos de
inteicomunicação, pick-ups, aparelhos
receptores de- sons, rádios, rádios fonografos, aparelhos de _televisão,. sin-

cronizadores,. selecionadores, transfor.
madores .ale sons, toca-discos automáticos ou não, transmissores, transistó.
res, válvulas para rádios e televisões
Têrmo n° 611.865, de 10-10-1963

Mercantil Mauá S. A.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

AQIIAMA-TI :C
I I, dústria BrasilAira

Classe 1
" Classe 6
sul da préraia, azul ultramar, alumipó
para
phoura„lairia nítrica, Para distinguir: Caldeiras em g eral, inroa em
clusive a vapor
alumen, água oxigenada, Ima raz, ál-

&TM/CANTIL

MAD1

8/41.
São Paulo
'Home Comercial

AO BARULHO DA MARCOLINAIndustria Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e rouatis feitas em geral: 'Agasalho.,
aventais. • alpercatas.. anáguas. blusas,
botas, botinas, blusa:as. boinas baba-.
douros. bcnes. 'capacetes, Cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chalea
cachecols, calçados chaéupi, cinto.,
cintas. combinações, corpinhos. calçais
de senhoras e de crianças, caiçaca,. calçam, camisas, camisolas., camisetas,
cuecas ceroulas. colarinhos. cueiros,
saias, casacos. chinelos, dominas, acharpes, fantasias fardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gorros, jogos de bagada, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, mantas, meias,
maiôs, mantas. mandrião- mantilhas, pa.
tetas. palas, penlio•ar. pulover, pelerinas
penas. pouchesa polainas, .pijamas, pu-

oou oegunda-feira 27
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ahos, perneiras, quimonos. regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas. atolas. sou.
tient, slacks, taier, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos
Termo n° 611.872, de 10-10-1963
Indústria Heliográfica Leopoldo
•
Macrado S. A.
.9.:stado da Guanabara

PRORROGAÇÃ(

Indusfria Nellografica
Leopoldo Machado S.A.
Nome Comercial
Termo n° 611.873, de 10-10-194.
Confecções Zelruth Limitada
Estado da Guanabara

1

•

tn»
(t Zelru
i

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário:
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpercatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusões, boinas baba.
doutos, bonés, capacetes. cartolas, cara
puças, casacão, coletes, capas. chalea
cachecols, calçados chaéups. cintos,
cintas, combinações corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
talas, casacos, chinelos, dominós, echarpes, fantasias, fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor.
rOs, logos de, lingerie. jaquetas, leques.
luvas, ligas, lenços. niantils, meias.
maiô', mantas, mandrião mantilhas. paletós, palas, penhoar. pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas. pijamas. punhos, perneiras, cruimonos, regalos,
robe de chambre. roupão. sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sweaters, shorts sungas. atolas, soutiens, slacks tater, toucas, turbantes
ternos, uniformes e Vestidos
Termo no 611.874, de 10-10-1963
Phillips-Van Heusen Corporation
Estados Unidos da América
Prorrogação

VAN

HEUSEN

Classe 36
Para distinguir: Camisas de eito duro
(dress shirts), camisas de eito mele
(negligee shirts) e camisas para trabalho e partes das mesmas, a saber: golas.
punhos e peitos pata camisas
Termo n° 611.875, de 10-10-1963
Indústria e Comércio de Móveis Carme'
Limitada
São Paulo

DOBRAFLEX
IND 13RASILEIRit

Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral. de
metal vidro. de aço ou 'madeira, esto.
:fados ou não, inclusive móveis para es-

critório. Armários, armaários para haTermo n° 611.882, de 10-10-1963
nhuiros e para roupas usadas, almofa- Visão Comércio e Importação Idimitada
das. acolchoados para móveis, bancos,
São Paulo
balcões, banquetas, bandejas, domiciliares, berços, biombos, cadeiras, carrinhos'
para chá e café, conjuntos para do,
mitólids, conjuntos para sala de iantzr e sala de vis"as, conjuntos para
terraços, 'jardim e praia, conjustos de
annáríos e gabinetes para copa e sozinha, Camas cabides, cadeiras gira.
siarias, ca.leiras de balanço, caixa dc
Nome Comercial
rádio, colchões; colchões de - mola disTermo n° 611.883, de 10-10-1963
,pensas, divisões, divans, discotecas de
madeira, espreguiçadeirosi guarda rou- Visão Comércio e Importação Limitada
pas, estantes, mesas, mesinhas, alcuSão Paulo
nhas para sadio e televisão, mesinha
para máquinas de escrever, Móveis palevisão, molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltronas-camas,
INDOSTRIti. BRAMEM
prateleiras poria-chapeus, sofas,
sofás-camas, travesseiros e
_
Claes 1
vitrines
Artigos da classe
Termo n° 611.876, de 10-10-1963
Terdto n' 611.884, de 10-10-1963
Inclúr:tria de Canetas Banda Limitada Visão Comércio e Importação Limitada
São Paulo
São Paulo

VISÃO-COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO LTDA.
IMO

VISÃO Mãe
E IMPORTAÇÃO
Classe 17
Para distinguir: Canetas lapizeiras

Classes: 5 — 6 — 11 — 21
Titulo

Termo n°611.877, de 10-10-1963.
Bebidas Mégre Limitada,
Estado do Rio de Janeiro

Termo n° 611.885,.. de 10-104963
Comoagnie Generale de Constructions
TeIephoniqur •
Françd

Bebidas Mégre Ltd

Janeirá de 1964
triccd, fotográficos, cinematográficos.
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de contrõle (inspeção); aparelhos automáticos desengatadores, para a introdução de uma moeda ou ficha; aparelhos para transmissão de da.
dos por via telefônica, aparelhos estintores, telex, máquinas falantes e
televisão
Termo n9 611.887, de 10-10-1963
Gráfica Musical S. A.
Estado da Guanabara

PRORROGAar

KtiVieci

é, Letra

Classe 32
Para distinguir: jornais, revistas, emas,
programas radiofônicos
Termo n° 611.888. de 10-10-1963
Gráfica Musical S. A.
Estado da Guanabara

PROBROGAdn

GRAFICA MUSICAL
Classe 32
Para distinguir: Músicas impressas, ao.
ledos, periódicos, jornais, livros e
revistas
Termo n° 611.889, de 10-10-1963
Companhia Mineira de Álcalis Ltda.
Minas Gerais

Nome Comercial
Termo n9 611.878. de 10-10-1963
Termo n°611.879, de 10-10-1963
Bebidas Mégre Limitada
Estado do Rio de Janeiro

COMPANHIA MINEIRA
OE ÁLCALIS LTDA

Classe 8
Para distinguir: Aparelhos e instrumenNome Comercial
tos científicos, náuticos, geodésicos, eléTermo n• 611.890, de 10-10-1963
Industrio Brasileira
tricos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de si- Companhia Mineira de Álcalis Ltda.
nalização, de contrôle (Inspeção); apaMinas Geri-,
Classe 42
Par adistinguir: Aguardente, bagaceira. relhos automáticos desengatadores, pa.
bitter, brandy, cervejas, conhaque, !er- ra a introdução de uma moeda. ou finet, genebra, gim, kirch, licores, rhum, cha; aparelhos para transmissão de dados por via telefónica,' aparelhos ex
vermouth. vinhos e whisky
tintores, telex, máquinas falantes e
Classe 43
televisão
Para distinguir: Águas gazeificadas,
Classe 33
guaranás, refrescos, refrigerantes, sodas • Termo no 611.886. de 10-10-19b3
Nome Comercias
e suco de uvas
Compagnie Generale de Constructions
Termo n° 611.891, de 10-10-1963
Telephonlques
Termo no 611.880, de 10-10-1963
Companhia Minera de Álcalis Limitad
França
Cerrato Bar e Resturante Limitada
Minas Gerais
Estado da Guanaban
Minas Geral,
'Classe .41
Artigos da clases

COMINAL

CLOROMINAS

Termo n9 611.881,. de 10-10-1963
Transportadora Visão Limitada
São Paulo

TRANSPORTADORA
VISÃO ITU
Nome Comercial

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 1
Para distinguir: Acido cloridico BHC,
clorto de amônia, cloreto de Cario, cloPara distinguir: Aparelhos e instrumen- reto de benzina, cloreto de cadmio, clotos cientificos, náuticos, geodésicos. ele- reto de cálcio, cloreto de sódio, cloreto
de platina, cloreto de zinco. cloridrato
de anilina, DDT, PVC, soda cáustica e
Classe

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 4,00

iri clorêto de sódio

