ESTADOS UNIDO

SEÇÃO
ANO XXII — N.° 3$1

CAPITAL FEDERAL

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RIO DA INDUSTRIA
DECISÕES DO SR. SECRETARio, 14 de fevereiro de 1964
Eterna do Brasil Cimento Amianto S. A. — recorrend° do despacho que deferiu o pedido de privilégio de invenção para — Processo e
instalação para a fabricação conténue
de tiras de material isolante, como
pape:ão para cobertura ode telhados
• material semelhante em chapas, por
meio de tiras de fibra de vidro ou
outros materiais de fibra de vidro ou
outros materiais minerais a guisa de
suportes para a massa Requerente: Algemeene Kunstvezel Maatschappij — N. V,
O Sr. Secretário da Indústria arou o seguinte despacho: -. •
• Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo único do artigo 50. da
4.048. de 29 de dezembro de 1961,
e da Portaria Ministerial 216, de 27
'de setembro de 1963, e lhe dou provimento para manter o despacho recorrido de fls. 43 v•, que aplicou o
artigo 7.° do Código da Propriedade
Industrial.
Rio de Janeiro. 6 de fevereiro de
1964. Asa.) José Ignacio Caldeira
Verciani — Secretário da Indústria.
Francisco José Cabral e João Pereira Mendes — recorrendo do despacho que deferiu o pedido de modelo industrial para — Nevo modelo de sapato infantil — terra° n.0
65.105 — de J. B. Figueiredo.
O Sr. Secretário da IndEstria exarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso interposto nos
termne do parágrafo único do artigo
50 da Lei n.° 4.048. de 29 de dezembro de 1961, e da Portaria Ministerial n.° 216, de 27 de outubro
de 1963. e lhe nego provimento para manter o despacho recorrido, com
observância dos pareceres técnicos de
LI,. Iii e 112, do processo. — Ata.
Jo Tgnacio Caldeira Verciani — Se.
cretario• da Indústria.
Liso Ubbelohde — recorrendo dó
de,wrho que indeferiu o pedido de
privilégio 'de invenção para — Processo e aparelho para encrespar Filamentos — Termo 67.561 — O Sr.
Secretário da IndlCstria azarou o se
1113

guinte despacho:
Conheço do recurso, nos tártnos do
• único do artigo 30, da Lei n.°
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4.048, de 29-12-1961, e da Portaria
Ministerial ro.° 216, de 27-9-63 e lhe
dou provimento para reformar o despacho recorrido de fls. 99 V., para
conceder a patente requerida com os
pontos característicos de fls. 95-96'
do processo.
Rio, 6 de fevereiro de 1964. —
Asa.) José Ignacio Caldeira Vomitoni — Secretário da Indústria.
Heinrich Wilhelm Schmitz -- recorrendo do despacho que indeferiu
o pedido de privilégio de invenção
para — Registro torneira aplicánl
a latas contendo brometo de metila
ou semelhante — Termo 68.158.
O Sr. Secretário morou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo único do artigo 50, da Lei
n,° 4.048, de 29.12.1961, e da Portaria Ministerial . ti.° 216, de "21-91963, e lhe nego provimento, para
manter o despacho recorrido de fls.
47 V., que aplicou o artigo 11 ,parágrafo 1.0 do 'Código da Propriedade
Industrial (falta de novidade).
Em 6 de fevereiro de 1964. Ais.)
José Ignacio Caldeira Verciani
Secretário da Indústria.
Stephane Joseph Brondello — recorrendo do despacho que indeferiu
o pedido de Modelo de Utilidade —
Dispositivo acionador por meio de
ficha, de comando distribuidor.
Termo 68.398.
O Sr. Secretário da Indústria esaa.
rou o seguinte. despacho:
Conheço do recurso, nos termos do
parágrafo único do , artigo 50, da Lei
it•'' 4.048, de 29-12-61, • da Portaria
Ministerial n.0 216, de 27-9-1963, e
Mentor a patente com os pontos característicos de fia. 64, ressalvados
os direitos de terceiros.
lhe nego provimento para manter o
despacho. recorrido de fls. 18 V.
que aplicou ao caso o artigo 11 —
parágrafo 1P do Código da Propriedade Industrial (falta de novidade).
Em 6 de fevereiro de 1964. —
Ass.) José /gnacio Caldeira Verciani
— Secretário da Indústria.
Cia. Brasileira de Estireno — recorrendo do despacho que deferiu o
termo 84.847 — Privilégio de Invenção para — Processo para a fabricação de Polietilenos de elevada
p850 molecular — Do ' requerente:
Farbwerke Hoechst.

tém sua flexibilidade om temperata
re de funcionamento até 45°C não
I altera por efeitos migratórios adver
aba as propriedades elétricas do Ole
tétrico do cabo • pode ser processa
O Sr. Secretário da Indústria exa- do sem limitações críticas de tempos
rotura. — Total de ponto: dois pois
rou o seguinte despacho;
Conheço do recurso, nos termos do tos.
parágrafo único do astigo 50, da Lei
S. A. Tubos Bruna — recorreu.
n.° 4.048, de 29.12.1961,.e da Por- do do despacho que deferiu o pedido
taria Ministerial n.°.216, de 27-9-ti3, de privilégio de invenção para .e lhe nego provimento para manter Nova válvula de caixa de descargo
o despacho recorrido de fls. 61, que — termo 106.494 — de Alombar
observou os laudos técnicos. do Ins- Tedeichi.
tituto Nacional de Tecnologia de fls.
O Sr. Secretário da Indústria exa
32 e 67 inclusive.
Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de rou o seguinte despacho:
1964. — Asa.) José Ignacio CaldeiConheço do recurso nos termos do
ra Verciani — Secretário da Indús- parágrafo único do artigo- 50, da Le
tria.
4.048, de 29.12.1961 e da Portado
Pirelli S. A., Cie. Industrial Bra- Ministerial n.° 216, de 27.9.1963, o
sileira — recorrendo do despacho que lhe nego provimento para manter •
deferiu o târtno 64.836 — privilégio despacho recorrido de fls. 37, da ro
de invenção para — Composições consideração e conceder a pateou
para encepamento de cabos — dó com os pontos característicos da f a.
requerente: Standard Electric& 5. A. 35 do processo.
O Sr. Secretário da Indústria exaRio de Janeiro, 6 de tenreiro de
rou o seguinte despacho:
Conheço do recurso interposto a 1964. — Ase.) José Ignéclo Caldas
fls. nos. termos do parágrafo único ra Verdeai — Secretário da Inclui
do artigo 50, da Lei n.° 4.048, de iria.
29-12-61, e. da Portaria Ministerial
Termo roP 106.494 — de 8 de nal
n.0 216, de 27-10-1963, e lhe dou vembro de 1958. — Alembert Te.
provimento em parte, para conceder deschi — S. Paulo. — Pontos: —
a patente com os pontos carasterf a- Nova válvula de caixa de dese4rgs
ticos de fia. 64, ressalvados os di- — orlo. de invenção.
reitos de terceiros.
1 — Nova válvula de cabra de des.
Em 6 de fevereiro de 1964. —
Asa.) José Ignacio Caldeira Vomito- carga, do tipo que utiliza uma els
fera na saída, possuidora de um ane,
ni — Secretário da Indústria.
Temi° n.0 64.836 — de 22 de de menor diâmetro que a esfera. dos.
posto na saída da caixa, sendo que
novembro de 1952. — Retificação.
Standard Electrica S. A. — Es- ao referido anel se encontra associa.
da urna peça tubular, caracterizada
tado da Guanabara.
Pontos: — Composiçõed para en. por ter um rabeio inclinado portados
capamento de cabos — Priv. Inven- de hasta interna acionável no senti.
ção. — 1 — Um cabo elétrico para do axial do referido tubete e em di
emprego para transmissão de energia ração a mencionada saída da caixa
elétrica de alta freqiiiincia, compreen- dita haste interna portadora de cha•
dendo condutores e um dielétrico — péu de rodada° de Mima°. — Trota
Polialkileno — consistindo de 30 a de dois pontos — Retificação.
35 partes em piso de um copolítnero
Fambra S.A. Fiação e Malharia
de cloreto de vinil e acetato de vi- de IA — recorrido do despacho
nil, 30 a 25 partes em IPéso de um que indeferiu o pedid ode registrt
copolímero de acrilonitrilo e 20 a 23 da marca — &ligara — termo .
partes em peso de Polies2er — número 184.573.
de Glocol propileno e ácido-sebadO Senhor Secretário da Inclua
co, caracterizado pela adição dessa
composição de 21/2 a 3 partes em trial exarou o seguinte despacho:
peso de silicato básico de chumbo conheço do recurso, nos têrmos do
branco, 2 a 4 partes em peso de foi- parágrafo único do artigo 50, (11
fito dibesico de chumbo a 2 a 5 par- Lei n.0 4.048, de 29 de dezembro
tes em peso de Polibuteno, tendo de 1984 e da Portaria Ministerial
peso molecular entre 10.000 a 12.000 n.o 216, de 27 de setembro de 1983
no qual uma composição protetora e lhe ndgo provimento, para man.
em forma de capa e obtida que ror ter o despacho recorrido de fls. 1
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'EXPEDIENTE

'reverão remeter o expediente
*Minado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA .NACIONAL
14ornais, diàriamente, até às
~em -castm.
!III horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA •
quando deverão fazê-lo até às
cffliora 0 seurvaço erg onsauc.aceosses guie ma saçÃo os amomple
11,30 horas.
MURILO
FERREIRA
ALVES
FLORIANO
GUIMARÃES
1 — As reclamações pertineni res à matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
lemos de erros ou omissões, de*selo m Verão ser
ser fórmuladas por esoubowdonde OanspedIdenta
ilrawartarnorde
trito, à Seção de Redação, das
nOnelonnt do Preprl
InduntrIn1 de Idintnamitele

11) às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos

'órgãos oficiais.
.
, — Os originais deverão ser
n'rdactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
— Excetuadas as para -o
eXterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer épa.
co, por seis meses ou um ano.
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensos sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinatura, na
que aplicou o artigo 95 n.° 5 do
Código da Propriedade Industriai.
Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de
1964. Ass. José. ,Ignácio Caldeira
Verciani — Secretário da Industrial.
Galeria das Lonas Limitada —
recorrendo do despacho " que indeferiu o termo 188.= — Marca
Piccadilly. — O Senhor Secretário
exarou o seguinte despacho: conheço do recurso, nos têrmos do
parágrafo único, do artigo 50, da
Lei n.o 4.048, de 2 de dezembro
de 1961, e da Portaria Ministrerial
n.° 216, de 27 de setembro de 1963,
e lhe dou provimento para conceder o registro de acórdo com os
exemplares de fls. 16-17, do processo devido a efetielt cessão de
folhas 14.
Rio de Janeiro, 6 de fevereiro
de 1964. Ase. José lgnácio Cat.
deira V ercani — secretário da.
Indústria.
Octávio de Nnchile — recorrendo do despacho que indeferiu o
termo 199.091 — insígnia comercial
— Publicidade Eco. — O Senhor
Secretário da Inceistria exarou o
seguinte despacho: conheço do
recurso nos termos do parágrafo
imico do artigo 50, da Lei itimero
4.048, de 29 de dezembro de 1961,
de 27 de setembro de 1963 e lhe
e da Portaria Ministerial n.° 216,
ciou provimento para reformar o
despacho recorrido e conceder o
registro e a anterioridade indicada,
registro por inesidstir colidência
entre a marca registrada e a anterioridade indicada, com aplicação do artigo 93 do Código do
Prpriedade Industrial.
Rio de Janeiro, 6 de fevereiro
de 1964.
Aia. José Igndcio Caldeira Ver.;
Cinia — Secretário da Indústria.

Ida Onda:marta. Cernérolo

Impresso nas oficinascio Departamento Os Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

I

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e Interior:
Semestre . • . Cr$ 600,00 Semestre . . . Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano
Ano
Cr$ 900.00
Exterior:
Exterior:
Cr$
1.300,00
Ano
Ano .
. .
Cr 1.000,00

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva
renovação com antecedência
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias:

parte superier do enderêço vão
impressos o número do talão
de registro, o mês e o ano em
.
que findará.

Companhia Comercial e Imobiliaria Miramar — recorrendo do
despacho que indeferiu o termo ..
205.930 — ncme comercial — Companhia Comercia/ e Imobiliária
Miramar. O Senhor Secretario da
Industrie exarou o seguinte despacho: conheço do recurso inter,
posto nos termos do parágrafo
unico, do artigo 50, da Lei número
4.048, de 29 de dezembro de 1961,
e ea Portaria ministerial n.o 216,
de 27 de outubro de 1963, e lhe
dou provimento para reformar 'o
despacho recorrido de fls. 14 V.,
para conceder o registro com aplicaçao do artigo 109 2.° do Código
da Propriedade Industrial.
Era 6 de fevereiro de 1964. Ass.
José Ignácio Caldeira Verciani —
Secretário da Indústria.Laboratórios Farmacêuticos Espasil S.A. — recorrendo do despacho que — deferiu o pedido de registro da marca — Epavesii — termo 217:271 — de Expansão Cientifica S.A. — O Senhor Secretário da Industria exarou o seguinte
des,pachce conheço do recurso Interposto nos termos do parágrafo
único do artigo 50, da Lei n.° 4.048,
de 29 de dezembro de 1961, e da
Portaria Ministerial numero 216,
de 27 de outubro de 1963, e lhe
nego provimento para manter o
despacho recorrido de fls. 10
em virtude de transferência efetuada a fls. 64.
Rio de Janeiro, 6 de fevereiro
de 1964., Asa. José Igndcio Caldetra Vercianj — Secretário da Indústria.
1eaborteerápica Britol S.A. Inaástria Química e Farmacêutica
— recorrendo do despacho que deferiu o -termo 316.151 — marca
Total Komplex Beta Thompson
do Laboratório Dorsay do Brasa'

Fevereiro de 1964
— As Repartições Públicas
ungir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos Órgãos competentes.
— A fim de possibilitar a remessa de valores acompanha- •
dos de esclarecimentos quanto,
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro • do Departamento
de Imprensa Nacional.
— Os suplementos às edições dos órgãos oficiais st se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no alo da assinatura.
— O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
— O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiai*
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de •Cr 1,00, por ano
decorrido.

Limitada. — O Senhor Secretário competenciá desarquivar processo,
da Indústria exarou o seguinte des. Ibem como conceder mais de um
pacho: conheço do recurso, nos pedido de restauração, como mortermos do parágrafo único do arti- ! reu no caso presente, requeira,
go 50, da Lei reo 4.048, de 29 de querendo, ao Senhor Ministro, por
dezembro do 1963, e lhe nego pro- equidade.
vimento para manter o despacho N.o 63.772 — Egas, M Gonçal.
recorrido de fls. 26, que aplicou vez — modelo de utilidade. —
ao pedido de-, fls. 2, o artigo 93 Arquive-se o processo, uma vez que
do Código da Propriedade In- não foi atendida a exigência.
dustrial,
Luiz Plácido Tojal.— no pedido
'de registro dos títulos — Noite de
Rio de Janeiro, 6 cie fevereiro Festa — e — Noites Alagoanas
de 1964. Ass. José Igndeio
— processo 162 de 1863. — Manra Verciani — Secretário da In- tenho a exigência.
dústria.
EXIGETICIAS
Expediente do Diretor Geral
EXIGENCIAS
Rio, 14 de fevereiro de 1904
Termos:
N.o 41.804 — Glaxo Laborat01reg Limited — privilégio de invenção — preliminarmente, apresente
novos relatórios e reinvindicações,
de acórdo com as sugestões do
parecer do Doutor Rego Freitas.
DIVERSOS
J. Coimbra • S.A. Coméreau e
Indústria — na reconsideração do
despacho que indeferiu o pedido
de modelo de utilidade — termo
107.054. — Arquive-se o recurso,
uma Vez que
foi pago no prazo legal, a taxa, apesar da notificação feita. — Em seguida, arquive-se o processo.
Teruo, Narita — no pedido de
restauração do termo 94.976, mo.
delo . de utilidade. — Nada' há que
deferir, uma VeR que foge a minha

ao

Republicado por ter saldo
com incorreçães

Termos:
N.o 111.601 — Merck & Co. Inc.
— cumpra a exigência.
N.° 114.719 — Erwin — Vurba.
— Cumpra a exigência.
N.° 123.343 — Glaxo Labotoriea
Llmited. — Cumpra a exigência.
N.o 124.579 — The Upjohn Company. — Cumpra a exigência.
N.0 127.012 — Ciba Societé Anonyme. — Junte procuração.

Divisão de Marcas
EXPEDIENTE DO DIRETÓR
Rio, 14 de fevereiro de 1964
Notificaçãd:
Uma vez decorrido o prazo de
r ecurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n.° 4.048 de 29 de dezembro de
1961 e mais dez dias — para eveutuals juntadas de recursos. e do

atuarta-feira 19
,
mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notttleatIOS a comparecer a êste DepaltaMento a fim, de efetuarem o Paa
mento da taSa final concernenes a expedição dos respectivos
Certificados dentro do prazo de Ws.
senta dias - na forma do parárafo único -do artigo 134 do Cógo da Propriedade Industrial:

JIARiO•OFICIAL. (Seção III)
N.° 225.697 - Tupi - el. 33

de: Gráfica Tupi Ltda.

N.° 392.258 - Mauari el.
11 - .de: Maseari S. A. Indústria
de Viatura..
N.° 406.416 - ABCECE classe
41 - de: Indústrias Alimentícias Gerais S. A.
N.° 415.327 - Invencível
classe 41'- de: Umbelino Ramos.
EXIGÊNCIAS

MARCAS 'DEFERIDAS

N.° 400.182 - Lamussi as Filhos
Ltda. - Torno sem efeito o despaN.o 190.469 - Tiocem D. - cias- cho de arquivamento - Cumpra o
3, do requerente - Laboratório requerente a exigência.
N.° 412.127 - Vickers IncorporaTorres S.A. - sem direito ao uso
ted - Mantenho o exigência.
exclusivo da letra "D" isolaad.
NP 439.067 - Sociedade ImobiN.o 301.222 - Desirae - ciasae 48, de - Laboratório Zambeletti liária Tangarai Ltda. - Cumpra a
exigência.
Sociedade Anónima.

Termos:

NP 364.301 - Monoearril alasse 6 de - Munck, Brumfield
S.A .Equipamentos Industriais e
Agrleolas - conclusão de aparelhos cortafrios, e condensadores,
cortinsa automáticas e linotipo.
N.° 404.754 - Magic - Voice
- ciasse 8 de Benedetto Pepitone.
, NP 406.392 - Sanareo - classe 42 de - Bar e Café Simarco
Limitada.
NP 406.652 - Ritmopan Classe 3 de - Laboratórios Moura
Brasil Orlando Rangel S.A.
NP 410.624 - C'Est-Orey - I
classe 48 de - Societé Monsavon
L'Oreal.
N.o 415.140 Vigor - classe 4b
çie S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor, com exclusão de
Ioda caustica e quaisquer prepatados para lustrar.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA 'E
LICENÇAS
Rio, 14 de fevereiro de 1964
Transferência e alteração de nome de
titular de probessoa
Saima S. A. Indústria e Comércio - transferência para seu nome
do têrmo 136.527 - privilégio de
invenção - Anote-se a transferência.
Buchanan, Mine as Cia. Sociedad
Ananima, Comercial e Industrial pede para ser anotada na marca Buchanan - n.° 159.077 a alteração
do nome da titular - Anote-se a alteração de nome.
Pittesburgh Plata Glass Company
transferência para seu nome das
Calcene - número 177.062.
Columbia Couthern - n. 0 177.061.

N.° 416.106 - Flâmula - el. 41 marcas:

1-11-Sil - registrada sob •número
177.063.
1-Ii-Sil - número 177.064.
N.° 424.093 La Française Silene - número 177.065.
el. 22 - de: Fiação de Lã CantaSilene - número 177.066.
reira Limitada.
•de: Ediara e Distribuidora Avo

N.° 424.109 - La Parisionne ql. 22: de Fiação de Lã Chantareira
Ltda.
N.° 438.463 - Red-Blue - classe 44 - de: Fábrica de Cigarros
Étudan S. A.
N.° 438.757 - A Feira dos Queijos - cl. 41 - de: A. Feira dos
Queijos ¡ala.
N.° 438.787 - K. G. S. - classe 8 - de Rentaro Takahashi.

Columbia Southern - n.° 184.325.
Figura de Mulher - n.° 203.179.
Pittchlor - número 230.485 Anotem-se as transferênciae.

F. Conte S. A. Indústria e Comercio - transferência para seu no-

me da marca - Sapicuá - niGmero
213.679 - Anote-se a transferência.
Salvador dos- Santos tis Cia. Ltda .
pede para ser anotada no titulo
I- Casa Jardim - n.° 282.434
NOME COMERCIAL DE,FERIDO a alteração do nome da titular
Anote-se a alteração de nome.
N.° 227.378 - Cia. de Cimento ú. orz-Walderaar Paula Freitas- Santos e
rortlend Maringá - requerente:
a. de Cimento Portland Maringá. Antonio José Gonçalves Moreira -Leite
acardo com o artigo 109 n.° 2 do - transferência ara seu nome do tin9 têrmo 442.369
tulo Superball
s igo.
- Anote-se e transferência.
; Café Rampini Ltda. - transferênTITULO DE ESTABELECIcia -para seu nome da marca - Café
MENTO DEFERIDO

_

d

1 Rampini - termo 455.553 - Anote-

N.° 408.193 - Cinema de Arte se a transferência.
'Laboratório Sanitas S.A. - pede
- cl. 33 - de: Oswaldo Leite Rodia - de &cardo com o artigo 117, para ser anotada nas marcas:
Sanotisina - número: -161.571.
número 1, do Código.
Figura de Rotulo - n9 167.353..
NP 439.147 - Escolas BrasileiFigura de Rotulo - n* 169.022.
ras por Correspondência
cl. 33
Dermadryl - número 170.605.
de Mário Celso Suarei - de
Fenobromina - número 170,618.
'cardo com o artigo 117 n.° 1 do
Sanobrom1na - número 170.939.
Código.
MARCAS INDEFERIDAS
)1P 202.272 - Telernondial -

d.5 - da: Oarbard Kurts.
,)

•"

San1cilina - número 171.893.
PulmocrisIna - número 173.357.
Pyelocrisan - número 173.339..
Emblemática - número 178.131.
Tebesartitas - número 184.621.
•
c
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Oro-Argirium - número 184.638.
Necrorgan - número 285.440.
Cebedina - número 185.409.
Imano - Bacter - número 288.111a
Plasmosaaitas - número '188.233.
Imunobil - número 288.112.
E,streptobi - n9 190.425.
•
Plasmorgan - número 288.113.
Cerbartrol
n' 192.294.
Stomayloril - número - 288.114 -o
Angio-Cardia n' 193.627.
as alterações do nome do titular -ao
Anemo Cito - n' 193.632.
Anotem-se as alterações de nome.
Imunopulmol - n° 193.633.
EJIGENCIAS
Tiuracilbeta - n9 193.776.
Acidorgan
n.° 193.879.
Link Belt Piratíninga Transportadores
Vacinas Prof. M. Lindenberg Industriais Ltda. - No pedido de avernúmero 193.882.
bação de contrato da marca número
Suplanta -- n' 193.883. .
148,940 - Cumpra a exigência.
' Pluriamina - n° 194.081.
. Campeão - Comércio e Indústria de
Reno:Oardia - n° 194.368.
Café Ltda. - Na averbação de conSulfalantoina - n° 194.562.
trato da marca: 200.877 - Cumpra
Aminorgan - n° 194.637.
exigência.
Bolocilina - n° 195.383.
Karl Thoinae • G.M.B.H. - Na
Blenorreheina 193.448.
transferência da marca n.° 205.430 Bensostidin
n9 196.094.
Cumpra a exigência.
Vacidina - n9 196.095.
Fábrica de Artefatos de A,:o Tupy
Sanitas - n° 199.836.
S.A. - Na averbação de contrato da
•Quinometil - n 9 202.067.
marca: 220.098 - Cumpra a exigênVit.arenal
n9 202.068.
cia.
Tot Ulcos - número 210.932.
Pabapantina - n9 210.974.
Fábrica de Artefatos de Aço Tupy
Bismaneurin - n' 210.978.
S.A. a-- No pedido de averbação de
Metodil' - n9 211.865.
contrato das marcas 221.171 - 238.835
Laboratório Plasmorgan e Sanitas ao - Cumpra a exigência.
Brasil - n9 212.821 - Titulo de ésFábrica de Artefatos de Aço Tuay
tabeleamento.
S.A. - Na averbação de contrato
Colimbeta
n9 213.842.
das marcas 233.107 -, 235.556238.G60 - Cumpra as exigênc,as.
Frix-Sanol - n9 223.688.
Nina - GMBH - Co. - Na
Sanitas do Brasil
ri' 224.560.
alteração de nome no térmo 363.123 L.B. Sanitas - ri, 231.242..
Cumpra a exigência.
Sanofrixol - 119 232.682.
Veb (K) - Polytechnik Karl Marx
Fenoverina - n e 234.272.
Stadt - Na transferência do têtuo:
Multihepar - n9 236.942.
351.084 - Cumpra • exigência.
Gonadorgan - n9 236.943.
Condrio - n° 237.220. .
DIVERSOS
Telioretil
n' 237.221.
Condriorenal - n9 237.222.
S.A. - Cotonifitio Gávea - :ao
Alantosulfa - n° 237.246.
pedido
de desarquivamento no têrmo
Condriogaster - tr, 237.441.
N. 390.968 - Retifique-se o nnaa,
Loborgan 237,442.
do titular como solicitado a fls.
Fenoveran - n. 242.601.
Pancocidina
n. 144.097.
L.B. Sanitas - n. 244.300.
NOTiCIARIO .
Diracil - n. 246.577.
Transcyamina - n. 246.723
OPOSIÇÕES
Notacilina - n. 251.0.11.
Benzoquinolin - n. 251.228 _
Cia. Química Rhodia Brasileira Gen'oplastin
n. 251.229.
apresentando oposição ao termo: 568.551
L.B. Sanitas - n. 212.357.
marca Liovit - do Laboratório Faria.
Aluno - n. 254.518.
cêutico Internacional S.A. - e não
Acobelina - n. 256.152.
ao térmo 568.536 marca: Liov1t - do
Edificio Sanitas - n. 258.458
Laboratório Farmacêutico Internacional
titulo.
S.A. - e não ao têrmo 567.556 Rinital
n. 259.473. .
«informe saiu publicado em 21 de maic
Rimidol - n. 259.474.
de 1963 - erradamente.
Rinoleo - n. 262,493.
Ibia - Instituto Bioquímico InterTisiacid - n. 262.820.
Americano S.A. - Apresentando opoAntipalur - n. 265.498. sição ao têrmo: 568.556: marca LioLiposolvina - n. 265.866.
i vit - do Laboratório Farmacêutico InSolvolipinas - 26.867.
:Sanzacicnal S.A. - e não no termo
Calcipen - número 267.250.
567.556 - conforme publicado erraMultideseinterin - n. 9 271.150.
em 22 de maio de 1963.
Polydesinterin - número 271.151. ,damente
Schering Corporation (oposição ao
Pu1mol - número 276.548.
têxmo n•9 608.839 - marca: DesenMultibeta - número 277.463.
friol - cl 3)
Duobiótico - número 284.593.
Indústrias José KaIll S.A. (oposiLactisynbiotina - n.9 284.594,
ção ao tarmo n. 9 610.255 - marca
Jotace - cl. 36).
Necrorgan - número 284.595.
• Max Lowenstein S.A. Fábrica
Pancocid - número 284.596.
Aliança. de Artefatos de metaie
(oposição ao tèrmo n.9 610.242 marca Famamax - ol .8).
AVISO AS REPARTIÇÕES
Bison Artefatos de Couros Ltda.
PÚBLICAS
(oposição ao têrmo n.9 609.362 marca Biza - cl. 36).
O Departameiko de ImParson & Bouquet (oposição ao
prensa Nacional avisa às
térzno n.9 610.601 - marca: "P Et"
Repartições Públicas( em gecl .11) .
ral que :lavarão providenItapetininga Propaganda Ltda.
ciar a reforma das assina(oposição ao têrmo n•9 611.000
turas dos órgãos oficiais
marca "Spor - 01. 32).
até o dia 29 de fevereiro
Manufatura de Gravatas e Len•
corrente, a fim de evitar o
ços
Duplex S.A. (oposição ao tér%0
cancelamento da remessa a
n.9 810.909 - marca
- 01.
partir daquela data.
36).
Vemag S.A. Veiculas e Máqu
rdn
Agi/moias (oposlçao ao taarao
•

•
(1

1

-
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ro 609.581 •- marca: Mil Milhas
•
- cl. 21).
Sociedade Técnioa de Materiais
°Sotema" S.A. (oposição ao termo
na (i09.'01 - marca: Sitecma cl .16).
Rádio Bandeirantes S.A. (oposição ao termo n.? 609.977 - marca:
Gula RB da Industrio.
cl .32)
Enka S.A. Metais e Ligas (oposição ao termo n.9 602.222 - Insígnia: EMCA).
Enka S.A. -Metais e Ligas (oposição ao termo n.9' 605.449 - marca: Enko - CI. 8).
Terram Terraplanagem Meaaniza.•
da S.A. (oposição ao termo número
em Reva'as, - cl. 32).
Tarraxa Terraplanagem Mecanizada S.A. (oposição ao termo número
609.879 - marca Terram - Classe 32).
Terram Terraplanagem Mecanizada S.A. (oposição ao termo número
609.878 - Nome comercial: Editora Terram Llta.).
Meirelles & Ferreira Ltda. (oposição ao termo n.9 607.540 - marca
Corimbata - cl. 42).
E. Baroni & Filho& (aposição as
termo n.9 609.608 - marca: RinTin-Tin -a- el. 41)..
Warner Lambert Pharmaceutical
Cempany (oposição ao termo número 608.225 --- marca: Gud Bola
cl .41).
•
Companhia Lanifício Alto da Boavista (oposição ao termo número
607.487 - marca: Decais( - dasse 23).
Produtos Químicos iba S.A. (oposição aoC termo n.9 607.152 - marca: Premia - cl. 41).
Italplast Indústria de Artefatos
Plásticos Ltda. (oposição ao termo
n.9 611.413 - Nome comercial: Italplast Embalagens Plásticas S.A.)..
ompanhia de Cigarros Souza Cruz
(oposição ao termo n.9 607.313 Título: Charutaria Estrela).
Companhia Santista de Papel (oposição ao ternio n.9 609.537 marca Santista - el. 32). D'Olne Companhia de Tecidos Aurora (oposição ao termo n.9 607.962
- marca: Jotex - cl .36).
Brasital S.A. para a Indústria e
o Comércio (oposição ao termo número 607.592- marca: Stylon cl .32).
Promotor Administração investimento e Promoção Ltda. (oposição
ao térnio n.9 607.210 - nome comercial).
•
•
J. Sarcoue & Cia. Ltda. (0P061ção ao termo n.9 607.133 - marca
Casas Príncipe Verde - el. 36). _
Empresa Beta de Construções S.A.
(oposição ao termo n.9 607.088 Nome comercial Beta Indústria e
Comércio S.A.):
Indústria Metalúrgica Gazola Ltda.
(oposição ao termo n.9 607.019 cl. 23).
marca Gozai
Indústria Metalúrgica Gazola Ltda.
(oposição ao termo n.9 607.043 marca Gazal - d. 37).
Indústria Metalúrgica Gazola. Ltda.
(oposição ao termo n.9 607.047 -.Gozai - cl. 49).
J . Pinnentel & Cia. Ltda. (oposição ao têrrno n.9 607.130 - marca:
Minerva'- cl .38).
J. Pimenta] & Cia. Ltda. (oposição ao termo n.9 607.131 - marca
Minerva - cl .17).
Aparelhas .Elétricos Toneluit S.A.
(oposição ao termo n. 9, 601.200 marca Telcolux - cl. I).
BeI-Lar do Recife Móveis e De-corações Ltda. (oposição ao termo
na? 60,3..745 marca: Loja Bali.

-
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I Brasitex Polimer Indústrias Qui' aaleas S.A. (oposição ao termo número 553.553 marca Brasiflex).
"Brasitex Polimer Indústrias Qu ími
-casS.A(poiçãaterno'úmro 553.555 marca Brasiflex).
I VoIkswagenwerk A. G. .(ooasição
ao termo n.9 602.701 sinal de propagando).
I Hans Schwarzkapf (oposição ao
termo n.9 602.676 marca Glyce).
Lab. Brasileiro de Medicamentos
Ltda. (oposição ao termo n.9 454.527
- niarca penetracyna).Distribuidora de Bebidas Domiciliar Ltda. (oposição ao termo número 662.962 - marca Catita).
Província Imobiliária Comercial
Ltda. (oposição ao termo número
603.087 - . titulo Província).
Província Imobiliária Comercial
Ltda. (oposição ao termo número
603.086 - insígnia Província),
S.A. Elpidio Lima Rosa-Indústria
e Comércio (opcsição ao teimo número 602.997 - marca Lima. Rosa) .
E. I. du.. Pont de Nemours and,
C. (oposição ao termo n. 9 602.020
marca Maneb).
Omega, Louis rBandt & Frere S.A.
(oposição ao terzno n.9 604.249 -

Fevere:ro de 1964

' Indústria e Comércio GaroZo Li- ' Loja Olympia de Campinas Comera
=toda (oposição ao termo número Cio c Representações Ltda. (opzisiçáo
603.894 - marca-- 3 Garotas) • .
Olympiar.
Asteca S.A. Assistência Técnica ao termo 604.756 marcam.0
e8rcsiaIS.
rmnz.
'Administrativa (oposição ao terna° Beta. • Industrial e Comercial
koposiçao ao termo 6
co'
n.9 604.960 - insígnia A stec).
Indústrias Gessy LeVer S.A. (opo- marcial).
Industrias ,Mecânicas Herniann Lida.
sição ao termo n.9 605.007 - nume
comercial).
(oposição ao termo 608.160 titulo Re.
Forma S.A. Móveis e Objetos de frigeração Helmar • LtdaY,
Arte (oposição ao termo n.9 604.153
1 Madison S.A. Importação e Coma.;
- marca Formiolar).
Magal . S.A. Indústria e Comércio cio (oposição ao termo 599.565 mala
ca M).
(oposição ao termo n. 9 605.097
sinal FM).
Madison S.A. Importação e ComCr.
Auto Drive S.A. Importação e Co- c¡o (oposição ao ,termo 599.865 mar.
mércio (oposição ao termo número ca M).
594.903 - marca Overdrive).
S.A. Importação e Conlér,
E. Miyamoto dz Cia. Ltda. (opo- cioMadison
(oposição ao térmo 599.869).
silçoároao têrmo n.9 603479
- marca ; Cia. Brasileira de Investirnemos (opoFlora).
Codespal Comissária de Despachos sição ao termo 604.472 insígnia CM I) .1
Kaspar Winkler ei Co. Inhacer
Ltda. (oposição ao termo n•9 604.713
Schenker Winkler (oposição ao termo
- titulo Codespar).
Codespal Comissária de Despachos 604.505 marca INCAS).
•
Ltda. (oposição ao termo n.9 604.708
Mecániea 'Nacional S.A. (oposi,;ão
- marca: Codespar)
ao termo 597.242 marca A Nacional),
Depósito de Materiais para Cons- Smith Vianna Sifuentes 6 ¡Ca. Lia
trução Arval Ltda. (oposição ao ter- mitada (oposição ao termo 609 ; 588 mar.
nio n•9 604.283 - marca Barval). Société Lanvin Parfums (oposição' ca Alvorada)
ao termo n.9 603.796 - expressão 'Casa Colombo Artefatos e Maquina'
Non Pecha a fra . S.A. (oposição ao termo 441.963 mar.
General Electric C.° (oPosição ao de propaganda
que inebria).
ca EMAP).
termo n.9. 603.108 - marca Tele- frãneia
Nivada A.G. Nivada S.A. Nivada 1 ,.Ca
zi.sa(cColombo Artefatos e Máquinas
trori) .
Ltd.
(oposição
ao
termo
n.
9
603
251
Ibrahim Ahined Sutil (oposição ao - marca Nevada).
ção ao termo 441.965 mar.
termo 9 587.695 marca VIP vira
S.A.
de
Materiais
Elétricos
Same
ca
4-....'""4
"")
•
política).
_._ I Acheson Industries Europe Lhnited
Ibrahim Ahmed Sued (oposição ao (Oposição ao terna° n.9 603.296
(oposição ao termo 604.823
marca
Elmetec
cl.
8).
marco
termo n.9 587.691 inshignia VIP).
Laboratório Climax S.A. (oposi- LAG).
ao têrmo n.9 606.789 - marca
Ibrahim Ahmed Sued (oposição ao
Espólio de Fernando Chinaglia (õaotermo n.9 587.697 - marra VP va- Klinomax).
.sição ao termo 604.539 .marca.Voga).,
Magnesita S.A. (oposição ao terlores políticos).
Sequeiros Lopes 6 Cia. Ltda, (cipo.
Ibrahim Ahined . Sued (oposição ao mo n.9 608.275 - marca &F).
.sição
ao termo 603.108).
Magnesita S.A. (oposição ao tértermo 9 587.696 - marca VIP vaSequeiros Lopes ,Cia. Ltda. (opa.
mo n.9 608.168 - marca somag).
lores políticos).
The Gillette C. (oposição ao tèr- Lição ao termo 603.3/7 insígnia Teles.
Ibrahina Ahmed Sued (oposição ao
.9 602.892 - marca Super tereo).
termo n.9 587.692 marca VP vira
meos t ) n.
T
politica).
B Industrio e Comércio de BijcuAbrasivos Bettin & Bettini
Ltda.- teriaMLtda.
Société Lanvin Paxfunis (oposição
607.444
{oposição ao termo número
ao termo n.9 603.797 - expressão (oposição ao termo n.9 .
603.939 marca M B).
1VIon Pecha a fragr-noia que ine- marca Produtos Brasília).
1 Sequeiros Lopes 6 Cia. Ltda. (opo.
Sa nteko S.A. Comércio .Importa
.
bria).
Cia, Geral de Indústrias (oposi- man asportaçao (Oposição ao termo aiÇão ao termo 603.348 marca Teles.
'tereo).
ção ao termo n.9 605.973 - marca n.9 (03.061 - marca Pincelux).
Regeral).
ape
Papelaria
Ultra Ltda. (oposição a
Torrefaçães Associadas Industria e IP
Orquiraa Ind. Químicas Reunida<
termo 590.663 marca Ultra).
.iniércio
S.A.
598.81a
S.A. (oposição ao termo• n.9
(oposição
ao termo Sequeiros Lopes 6 Cia.. Ltda. (opa
z.)02.053
marca-Whisky
Café
Mulato).
- marca Jiitinlio).
The Scotch
Association sição ao termo 603.564 marca Teles.
Tecelagem Ibirapuera S.A. (opo- (oposição ao termo 602.612 marca Wls- tereo) .•
sição ao termo n.9 605.135 - nome can
l Soc. Comercial e de Participações
joas)e.
comercial).
Vieira
ra Etrusco (oposição ao ter. Ltda. (oposição ao termo 604.300 tiTecelagem Ibirapuera S.A. (opotalo Socopal).
sição ao termo n. 9 605.136 - insig- mo 603.111 nome comercial). • Olin Mathieson Chemical Corp. (opa . S.A. Cotonificio Cacica (oposição ao
nia Ibirapuera).
A Soc. de. Moagens do Recife tição ao Carmo 606.000 marca Agro- termo--606.923 marca Vin Cron).
Ltda. (oposição ao termo número , vete).
Fábrica de Artefatos Textis Arfra
602.541 - marca Café Libertdor).
Olin Mathieson Chemical Corp. (opo- S.A. (oposição ao termo 605.894).
Cibo Société Anonyme (oposição ' sição ao termo 606.067 marca Agro- Marcovan Ferragens Comercio e In,
ao termo n.9 603.080).
, dustria Ltda. (oposição ao termo nó.
.Soc. Técnica de Materiais Sota- vete).
Cia. Brasileira de Cartuchos (opa- mero 601.692 nome comercial). ma S.A. (oposição ao termo número
sição ao termo 608.797 insígnia CBC). S.A. Industrias •Rennidas 12 mata.
e04.882
marca Boteina).
Fábrica de Aparelhos e Material EIS- razzo (oposição ao termo 604.085 mar..
Produtos
- Elétricos Brasileira S.A.
.
(oposição ao termo ca Radiante).
_
PEB (oposição ao térmo n.9 604.946 trico FameLtda.
- titulo Musllar).
! D'Olne Cia. de Tecidos Aurora(opo•
602.064 marca Emblemática). Willielm Naumann (ophsição ao
Fábrica de Aparelhos e Material Ele- sisão ao termo 604.104 marca Sola.
tèrmo n.9 604.669 - marca Wai- trico Fama Ltda. (oposição ao termo sol) ..
•
S.A. Industrias Reunidas F Mata.
Indústria Esteárica Santa There- I602.064 .marca Emblemática)."
Fábrica de Aparelhos e Material Eis- razzo (oposição ao termo 604.535 marzinho S.A. (oposição ao térmo nú- trico
•
Fame Ltda. (oposição ao termo ca Radiante).
.-,
mero 603.745 - marca Aladim).
602.065 marca Emblemática)..
D'Olne
Cia.
de
Tecidos
Aurora
(opa.
Wilheim Naumann (oposição ao
Fábrica de Aparelhos e.Material Ele.
térma n.9 604.568 - nome comer:. ' Cie° Faine Ltda. (oposição ao tia- sição po termo 604.102 marca Sola.
sol).
1
ciai)
mo 602.066 marca Emblemática).
A Sheaffer Pen Co. (onosição
Aster. Corretores Reunidos Ltda. ,
I
Metalurgica
Mogi
Mirim
S.A.
'Inmo n.9 604.960 (oposição ao
ia) a.0
osiçpao
756peomaco
rca. 0
(olplym
sh6e04
aff.er
ao
, dústria e Comércio (oposição
(oposiçãoao térmó wterÀno
insígnia Astetrj.
Eletro Indústria Walita S.A. (opo- 607966 marca Sraai t) .
(oposi. termo 604.757 . nome comercial).
sição ao termo n.9 604.55a - mar- ' Cia. Brasileira de Cartuchos
Bromeca S.A. Ind.60eComércio lopoi'
ca Tanta).
ção ao termo 610.551. marca . C B C). kiçâo a, termo606
_ .9
Pra.'
rtr
Forma -S.A. Móveis e Objetos e I Mack Trucks Inc. (oposição ao ter- ine g ) . . ,
''.
..
Arte (oposição ao termo n.9 664.156 mo 605 311
Mek).
:
•-,
- sinal de propaganda Formilar).
Co- Battistela 6 Poliscastro (oposição ao
1
Volkswager(
.
dá
.Brasil
Ind.
c
.
Forma S.A. Móveis e Objetos de mércio de Automoveia S.A. (op9sição termo 602.543 -titulo _Empresa Comer.
Lar).
Lundgren Irmãos Tecidos S.A. - -Arte (Oposição ao têrmo n.9 604.155 ,ao termo, 608.053 titulo iVolkshoose). - cial Londrinense)....
marca Formilar).
(oposição ao têrrno n.9 612.305
Mercantil e Importadora Moreira
cia. 12 -- . Alimentos Selecionados Amoral . Comércio 'e Industria jabaciaa'S.A: i -'Soc.-Ltda.
Titulo: ,Casa Paull,sta
(oposição ao termoaml•
i
(oposição
ao
termo
608.940
f'isotca
i
coIrinãoS"
605.405
S.A.
(oposição
ao
térmo
n.9
36).
, mero 607.016 marca Moreira) .
,rnercial).
Arte (oposição ao têrmo n.9 604.156 - marca Amaral).

marca

A

n.

n.•

1

•
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D'Olne C:a. de Tecides Aurora (opoShell Brasil S. A. Petróleo (alio.: ICia, lIansen Industrial (Oposição
Canstrutora Betar Ltda. (oposição ao
sição ao termo 604.103 marca Sola- sição ao termo 603.614, insígnia ao termo 605.566 marca Hans.).
termo 607.211 nome comercia l ). •
Escritório de Construções e Engenha- sol..
i Cia, Hansen Industrial (Oposiçã)
i
Coornyl
S. A. Tecidos • ArteConfecções . Marajá S. A. (oposi- Seii)
ria Ecel S.A. (oposição ao termo núfatos de Nylon (oposição ao termo ao termo 607 725 nome comerciai).
ção ao termo 607.832, marca VIP).
mero 605.976 marca Ecil).
605.581)
Stenco Aparelhos e Equipame.r.mi
Confecções
Marajó
S.
A.
(oposiJorge Mattar (oposição ao termo nuDalin-pine S P A (oposição ao têr- Elétricos Ltda. (Oposição ao termo
ção ao Urino 607.881, marca VIP).
mero 605.762 marca Ben Flor).
mo
597.757,
marca
,Damila).610.474 marca Stincor).
Construções Elétricas è
Malhas Tecsport S.A. (oposiçãO ao BliBlindex
Kihon S. A. Indústrias Allinentindadas Lido. (oposição ao tèrCia. Industrial de Papel Pirohy
cias
(oposição
AO
termo
609.056,
titermo 604.902 marca Telstar).
mo 603.502, marca Blindex)
. (Oposição ao termo 607.708 marca
Super Mercado Bem Bom).
United States Steel Corp (oposição
Lêda Bólsas Ltda .
(oposição ao tulo
Moinhos Brasileiros S. A. Mo- Sip).
ao termo 605.959 marca Apollo).
Urino 603.220, marca Iêda)
Igro Rolamentos S.A
(Oposição
Confecções Bernardo Ltda . (opo- brasa (oposição ao termo 607.172,
Ind. Augusto Klimmek S.A. (oposi-"
titulo Nabraza).
ao termo 602.228 marca Icron).
ç:5.o ao termo, 607.802 titulo Condor). sição ao termo 605.307, t'tulo Casa
Equipesca Equipamertos de PesIgro Rolamentot, S.A.
(Oposição
Mecânica de Equipamentos Pesado São Bernardo).
Comércio e Indústria Limitada
lAda Mistas Ltda. (oposição ao ca
Mep Ltda. (oposição ao termo 604.585
(oposição ao termo 005.300, 'narra ao termo 602 232 marca Icron).
teimo 603.636, marca Leda).
Igro Rolamentos S.A. (Oposição
marca MEP).
Joel de Souza (oposição ao termo "Equipe).
Cia. Cervejaria Cayra (oposição ao termo 602.226 nome comerciai).
Mecânica de Equipamento Pesado 608.756, marca Quebra Galho MecáTorrefação Mogiana Ltda. (Oposiao termo 608.882, marca Cairo).
Mep Ltda. (oposição ao termo 604.586 nico).
Promotor Administração InvestiS. A. Fábrica Camelo Indústria ção ao termo 607.600 marca Café
marca Mep).
e Promoção Ltda. (oposi- e Comércio de Calçados (oposição J6ia).
Mecnaica de Equipeuneato Pesado mentos
ção ao termo 603.240, título Pro- ao termo 608.857, naarca Camelo).
Indústria e Comércio Auto Peças
Nlep Ltda. (oposição ao ttrmo 604.587) motor).
Indústrias de Papel Rio Verde SoImobiliáira Sul Americana Ltda. (opoPaumar Comércio e Importação Li- ciedade Anónima (oposição ao ter- Welton Ltda, (Oposição ao termo
607.664).
sição ao termo 609.725).
mitada (oposição ao termo 603.970, mo 606.606, marca Rio Verde).
Mobiliária Estrela do Lar Ltda. (opo- marca Almar).
S. A. Fábrica de Tecidos e BorIndústria Metalúrgica Gazola Ltda.
Ind. Quimica e Farmacêutica dados Lapa (oposição ao termo n.° (Oposição ao termo 606.987 titulo A
sição ao termo 608.588 marca Estrela
Schering
S.
A.
(oposição
ao
termo
609.773,
marca
Lapa).
do Lar).
Funcional),
marca Prolothan).
Jorge, Nicolau & Irmãos- (oposição
Decofer Industria e Comércio de Ar- 604.248,
Bernardo Gomes Ci Cia. Ltda.
Cia. Brasileira de Comestíveis ao termo 609.585, marca Nutrina).
tefatos de Metal Ltda. (oposição ao -(oposição ao Urino 601.193, titulo).
Indústrias de Papel Rio Verde So- (Oposição ao termo 606.413 marca
termo 606.054 marca Decoferaa).
Emar -.Representações e Comércio ciedade Anônima (oposição ao ter- 'Bei Piso),
Frank S.A. Limitada (oposição ao termo núme- mo 606.607, t'tulo Rio Verde).
Importadora Werner
Angora Administração de B2115 Limarca ro 606.493, marca Ernar).
(oposição ao termo 609.303
Societc Des Ateliers René HalfterAlvorada Representações Importas meyer (oposição ao têrnio 610.101, mitada (Oposição ao termo 599.432
Werner).
tiulo Laminadora Angra).
Luiz Bessa de Almeida (oposição ao ções Ltda . (oposição ao têrmo n.° marca Agena).
João Vicente de Araujo Filho
606.37:1,
marca
Alvorada)
.
Ernesto
Neugebauer
S.
A.
Indústermo 609.700 marca Comafe).
Transportadora Conquista Limi- trias Reunidas (oposição ao termo (Oposição ao termo 609.601 marca
Flaenssgen ei Cia. Ltda. (oposição tada
(oposição ao termo 607.173, 608.077, marca Barbicacho).
Tangara).
ao termo 604.364 marca Nata).
marca Conquista).
S. A. Indústrias Reunidas MarSapataria Cientifica Correto Ltda.
Sociéte Lanvin Parfurns (oposição chionatti (oposição ao termo núme- I Angora Administração de Bens Limitada , (Oposição ao termo 605.555
(oposição ao termo 604.792).
ao termo 603.792, expressão de pro- ro 610.164, marca Sairmo).
Engarrafamento Uisque do Norte Li- paganda Mon Pecha o Perfume de dade Anônima (.1FE (oposição ao marca Tangera).
Eletro Mecânica Isotec Ltda. (OpoUnião Fabril Exportadora Soda?
tintada (oposição ao termo 603.812). Cleópatra).
Soc. Lanvin Parfums (oposição termo 610.403, marca Vero Cruz).
sição ao termo 607.662 marca Isotec).
Benjamin Burigo (Oposição ao terao têm() 6Q2.793, expressão de proCompanhia Cervejaria Brahmo
Ind. e Com. de Bebidas Primavera
mo 587.562 marca Café Pinheiro).
paganda Moo Peche).
(oposição ao termo T10.906, marca -Ltda. (Oposição ao termo 603.896
Viuvo F G Schmidt 6 Cia. LLtda.
Societe Lanvin Parfums (oposição Cascatinha).
marca ao' têrrno 603.777, marca My Sin). - •hell Brasil S. A. Petróleo (opo- marca Primavera).
(oposição ao termo 592.721
Ieda).
Ind. e Com. de Bebidas Primaveia
Indústrias •Gessy • Levar S. A. - sição ao têrmo 611.808, marca D D
Levet Brothers Port Sunlight Limitcd (oposição ao termo 604. .921, mar- Total).
Ltda. (Oposição ao termo 603.895
Shell Brasil S. A. Petróleo (opo- , marca IN [movera).
(oposição ao termo 610.335 marca Be- ca VIP).
Indústrias GessY Lever S. , A. sição ao termo 611.807).
lezol •
osição
ao
termo
605.469,
marca
S•A Fundacões
•
e Estruturas FE j Dianda Produtos Técnicos de Eor(o p
Francjsco do Cruzeiro Seixas ( opo(oposição ao térmo 610.978, hviignia racha S.A. (Oposição ao termo número 606.744 marca Diana).
sição ao termo 605.085 marca Seixas).' I Humble OU Refining Co. (opo- FE).
Volkswag,en do Brasil Indústria e
Asfiteo Assessoria Fiscal Contebil
Francisco do Cruzeiro Seixos (opo- sição ao tenni) 605.323, marca JaComércio de Automóveis S. A. de Despachos Ltda. (Oposição ao tersição ao termo 605.086 marca Sei- tolubri).
Refining Co. (opo- (oposição ao termo 610.741, marca mo 605.149 titulo Afisco Assistência
liumble Oil
xos).
sição ao piano 605.324, marca Tur- Volks de Votuporanga).
Modas Etam S.A. (oposição aa ter- boil).
Volkswagen do Brasil Indústria -e Fiscal Contábil) .
mo 591.016 marca Elam).
Ilumble Oil & Refining Co. (opo- Comércio (oposição ao térmo númeH. S. Produções Cineinatográficas
Nadir • Figueiredo Industria e Comér- sição ao termo 605.325, marca Men- ro 605.064, titulo Volks' Bon).
Ltda.
(Oposição ao termo 608.482 'il
Volkswagen
do
Brasil
Ind.
e
Cocio S.A. (oposição ao termo 608.338 tom
Lble Oil & Refining Co. (opo- mércio de Automóveis S.A. (Oposi- insígnia H.S.).
marca K).
Borflex Artefatos de Borracha LiNadir Figueiredo Ind. e Comercia sição ao termo 605.326, marca Men- ,- ção ao termo 604.733 titulo Volkstolubril, classe 47).
mitada (Oposição ao termo 606,892
S.A. (oposição ao termo 607.999).
rio).
Humble 011 & Refining Co. (opoFarbenfabrieken Bayer Aktiengesells, posição ao termo 605.321, marca I Volkswagen do Brasil Ind. e Co- nome comercial Indústria de artefatos
chaft (oposição ao termo 605.008).
Mentojato).
mérci ode Automóveis (Oposição ao de Borracha Borlex S.A.).
Associação de Ajuda Mútua .dos
Estudio Gestores (oposição ao ,ermo
1-lambia Oil & Refining Co. -(opo- termo 610.723 marca Volpartes).
Motoristas S.A. (Oposição ao Urro°
sição ao tèrmo 605.320, marca Ja602.284 marca Chucolin).
Sidol
Werke
Siegel
Ci
Co.
(Oposi609.260 titulo Taxi Amarelo).
Efegeh Imoveis S C Ltda. (oposi- tolubril). '
Humble 011 & Refining Co. (opo- ção aot errmo 607.051 marca Seri- I Associação de Ajuda Mútua dos
ção ao termo 604.340 marca Epece).
dol).
sição
ao
trino
605.319,
marca
JaConvem Cia. Nacional de Veiculos tot1),
Cia, Hansen Industrial (Oposição Motoristas S.A. (Oposição aa termo
E. I.,
Motorizados (oposiçào ao termo 604,533
, 609.259 titulo Taxi Amarelo).
Du Pont de Nemours And Co.1 ao termo 607.562 marca Hansa).
marca Coa Vel).
I Associação de Ajuda Mútua das
(oposição ao térmo 603.217, marca
Cia.
Hanaen
Industrial
(Oposição
Industria Resegue de Oleos Vegetais Corlon).
Motoristas S.A. (Oposição ao termo
S.A. (oposição ao termo 605.316 mar- Volkswagen do Brasil Indústria e ao termo 607.563 marca Hansa).
609.258 titulo Taxi Amarelo).
Hansen
Industrial
(Oposição
Comércio de Automóveis S.-A. (opoca Mentol).
Associação de Ajuda Mútua cl
Industrio Resegue de Oleos Vegetais sição ao térmo 806.124, marca ao termo 607.564 merca Hansa).
lks)
Cia. Hanser Industrial (Oposição Motoristas S.A. (Oposição ao termo
S.A. (oposição ao termo 605.325 mar- V Mesbla
S. A. (oposição ao termo ao tôrmo 607.565 marca Hansa).
609.256 titulo Taxi Amarelo).
ca Mental!).
606.388, - marca Meg). •
Associação de Ajuda Mútua dos
Isofil S. A. Fios Cabos e Materiais
Mesbla S. A. (oposição ao termo
Motoristas S.A. (Oposição ao termo
Isolantes (oposição ao termo 605.176 606.389, marca Meg).
AVISO AS REPARTIOES
Associação de Ajuda Mútua dos
Ernesto Macário de Santana (opomarca Isolex).
PÚBLICAS
Ortho •PharmaceutIcal Corp. (oposi- sição ao termo 607.218, maroa Café
609.255 titulo Taxi Amarelo).
ção ao termo 604.222 marca Perical). Vania).
Moforistaa S.A. (Oposição ao termo
O Departamento de ImOrbitur S. A. prganização BrasiPromotor Administração Investimen609.254 titulo Taxi Amarelo).
leira e Indústria de Hotéis e Turisprensa Nacional avisa às
tos e Promoção Ltda. (oposição ao ter= mo (oposição ao termo 609.570,
Associação de Ajuda Mútua doo
Repartições Pública em gemo 604.217 nome comercial).
Motorista. S.A. (Oposição ao teimo
marca Panorama).
ral que deverão providenD'Olne Cia. de Tecidos Aurora (opo- -Cia. Brasileira Rhodlaceta Fábri609.253 titulo Taxi Amarelo).
ciar a reforma das assinasição ao termo 604.101 marca Solasol). ca de Raiou (oposição ao térmo n.°
turas dos órgãos oficiais
Associação de Ajuda Mútua dos
608.392,
marca
Orgalba).
Promotor. Administração Investimenaté o dia 29 de fevereiro
Shell -Brasil S. A. Petróleo (opoMotoristas' 6.A. (Oposição ao 'termo
tos e Promoção Ltda. (opsçloão ao tercorrente, a fim de evitar o
sição ao térmo 603.614, morsa D D
609.252 titulo Taxi Amarelo).
mo 604.216 marca Promotor).
cancelamento da remessa a
Associação de Ajuda , Mútua doe
CVOIne Cia. de Tecidos Aurora (opo- Tex).
partir daquela data.
Shell Brasil S. A. Petróleo (opoMotoristas S.A. (Oposição ao termo
' lição ao termo 604.105 marca Sola- sição ao térmo 803.644, nome co609.251 título/TM Amarelo).
sol).
mercial).
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MARCAS DEPOSITADAS
leibtleaçaa fetta de adirdo cora • ark 230 do Csidl,f,o da Propriedade Iaiduatrial. Dei data da putacepto COULeçaDá a
meter a prazo de 03 alisa para o datatiziaaiiia do pedida. Daratads tene penso poderio apresentar suas operaições ao Deporta:mata
Nadam/ da Petspziadade ladiatrlal ~elas 04 se /teima prejudicados com a %amasio do-~ao Nqueride
Termo n.° 614.008, de 23-10-63
Antonio Custódio Costa
São Paulo

Termo n.9 614.017, de 23-10-63
Termo n.° 614.013, d e23-10-63
(Prorrogação)
Arquitetura -Arena São Paulo
Engenharia — Administração Ltda. Companhia de Terras Norte do Paraná
São Paulo
São Paulo

ESPIANADA

Termo n.° 614.009, de 23-10-63
Antônio Cusódio Costa
São Paulo

COMPANHIA DE TERRAS
NORTE DO PARANK
Nome Comercial
Sinal de Propaganda
Termo n.° 614.018, de 23-10-63
“Set" — Serviços e Equipamentos
Técnicos S. A,
São Paulo

"SM" sumos E 1

k

EQUIP AMENTOS TECNICOS

Classes: 16 e 33
Sinal de Propaganda

Nome comercial
Têrmo n.° 614.011, de 23-10-63
Arquitetura -Arena São Paulo
Termo n.° 614.019. de 23-10-63
Engenharia — Administração Ltda. Laraco — Comércio de Perro e Açu
Classe 36
.
Ltda.
- São Paulo
-Artigos de vestuário, de toda sorte,
São Paulo
inclus_ve cie esporte e para crianças

SOLEMLAR

Tarmos na. 614.010 à 614.012, de
. 23-10-63
Antonio Custodio Costa
São Paulo

,T A.M.ÁIA
Classe 22
Para dsitinguir: Fios para tecelagem e
para uso comum, fios de algodão, de
linho, de canhamo, de juta, de rami, de
lã, de seda natural ' e rayoa, fios de celulose e fios plásticos, linhas de costuia, para bordar, para crochet e para
tricotagem
Classes: 16 e 33
Classe 23
Sinal de Propaganda
Tecidos em geral. tecidos para cosfecTermo n.° 614.015, de 23-10-63
ções em geral, para tapeçarias e para
Vitor M. El Batali
artigos de cama e mesa: Algodão, alpaSão Paulo
ca, cânha.no, cetim, caroá, casimiras,
fazendas e tecidos de lã em peças, juta,
jersey, linho, nylon ,paco-paco, percalina, rami, raion, seda natural, tecidos
plásticos, tecidos impermeáveis e
tecidos de pano couro e veludos
Classe 24
Mamares, atacadores para espartilhos
Classe 17 e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fists taedici- Papéis carbono e fitas para máquinas
nais, bandeiras, bordados, braçadeira],
de escrever, calcular e somar
borlas, cadeados, capas para móveis e
Termo n.° 614.016, de 23-10-63
pianos, carapuças para cavalos, corVitor.M. El Bat'ah
dões, debruns, lã, fitas, forros, franjas,
São Paulo
festão, feltro para órgão, fõfos, , galardetes, lamparinas, mochilas, mosqueteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para en.çeites de mõveis. não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,_
passamares, pavios, rédeas, rendas, redes, sacas, s'ril-!aninhas para vestidos,
telas, tampos para almofadar, não fazendo parte de móveis, artigos êste4
Classe 17
leitos de algodão, cãnhamo, babo, juta.,
seda, raion. Id. pêlo e fibras não
Papéis carbono e fitas para máqUIliall
Incluídos eia outras amua,
de escrever, calcular "e somar

4RÁÇ O
Classe 5
,Aço era bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto .ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parciahnente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente tiábalhado ferro
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em folha, latão
em Rilha, latão em chapas, latão em
vergalhões, , liga metálica, lirnalhas.
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais esfarripados,
metais para solda, niquel, ouro, zinco
Têrmo n.9 614020, de 23-10-63
Indústria de Colchas Paloma Ltda.
São Paulo

PALOLA
indústria Brasileira

•
•

U-

ssossoGACÃO

Classe 5c)
Para dist.nguir o timfie da requerente
a ser usado em papéis de carta, papéis de oficio, envelopes, cartões de
visita e comerciais, memorando, faturas, avisos, ocntratos, cheques, notas
promissórias, dupl_catas, açõe, apólices, debêntures, letras de câmbio, pas-sagens, bilhetes, folhinhas e demais
documentos usados pelo requerenet

Termo n.° 614.021, de 23-10-63
Miguel Angel GreIla
Argestine

a

Classe 37
Roupas brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas.' cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos, jogos bordaeos, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
cozinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toa.
lhas para jantar, toalhas para dia e
café, toalhas para banquetas. guarnições para cama e mesa, toa/lila/ias
, (cobre pão)
41 •

EXPOSITOR

Classe 2
Substâncias e preparações gama:cais usadas na agricultura, na horricultura ais
veterinária e para fins sanitários,' a
saber: adubos, ácidos sanitários, águaa
desinfetantes e para fins sanitários,
apanha-mosca e insetos (de goma e
papel ou papelão), álcalis, bactericidas,
baraticidas, carrapaticidas, creso`, cresotalina, creosoto. desodorantes. desinfetantes, defumadores, exterminadores de
pragas e hervas daninhas, esterilizantes, embrocações para" animais, enxertos, farinhas de ossos, fertilizantes, fosfato& formicidas, fumigantes, fungici.
das, glicose para fins veterinários, gua-no, laetbicidas. inseticidas. Insetifugos,
larvicidas, microbicidas, medicamento:
para animais, aves e peixes. óleos de.
sinfetantes e veterinários, petróleos sa.
nitários e desinfetantes, papel fumega.
tór1o, pós inseticidas, parasiticidas, fun.
gicidas e desinfetantes, preparações
produtos inseticidas, fermicidas. desin.
fetàntes e veterinários, raticidas, reine.
dios para fins veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fina
agricolas, horticulas, sanitários e vete.
rinários, sulfatos, superfosfatos vacinai
para aves e animais, venenos contra
1.7.rmo n.° 614.022, de 23-10-63
Miguel Angel
Argentina

OLLIDAY
Classe 2
Substâncias e preparaçoes quimicaa
usadas na agricultura, à saber: adubos,
adubos artificiais para O solo. álcalis •
para fins agricolas, bactericidas, ceras
para enxertos. cianamide de )cio
como adubo para o solo, dehunadorea,
desinfetantes usados na agricultura e
na horticultura, escórias básicas pata
adubos, essências para exterminar animais ' e plantas daninhas, extratos de
quassia para fins horticolas, tertilizantez para o solo. formicida, guano, inse..
blugos, massas para enxertos, pastilhas
para destruir insetos, preparações para
preservar o solo, preparações para dei.
trair insetos, bervas e plantas
sais para fins agrícolas sais para.
fins horticolas, substâncias quiancai"
para destruir insetos. hen/as e pl antas
daninhas, venenos _contra e verraina,
venenos para insetos e visgos
contra lagartai
'remo n.9 . 614 .023, de 23-10-63 Editóra Prelúdio Ltda.
VIOLA Ç_DOURADA

Inductria 13/mai/eira

":.•.•

Classe 37
I. Revistas

:1‘0
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Têrmo n.9 614.029, de 23-10-63
Africana Tecidos S. A.
Pará

nrmo n.° 614.024, de 234043
Editóra Prelúdio Ltda.
São Paulo

Termo n.° 614.042. de 23-10-63.
Antonio Fontes J>.ael;edo
Guanabm
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PRORROGAÇÃO

n AMPEUS DA VIOL

PRORROGAÇÃO

DOURADA
Industi ia Brasileira
Classes: 12, 22,23, 24, 36, 37 e 48
Título de estabelecimento

Classe 32
Almanaques, agendas, boletins. Doietin,s
Impressos, crônicas, folhetos, jornais,
revistas, peças teatrais, programas radiofônicos programas de televisão

Têrmos os. 614.037e 614.438, de
23-10-63
Boudométal Société Anonyme
Bélgica

Trino n•° 614.025. de 23-10-63
Condomínio do Edifício Comercial
Tijuca
Guanabara
'Centro

(Seção III)

CÂNICA
BEIRIZ
Classe 6
Título
Termo n.9 614.043, de 23-10-63
Raul Carratu e Luiz Guindo
São Paulo,

E FrOFiii
Classe 3
Substâncias quimicas, produtos e preparados para serem usados na medicina
ou na farmácia
Termo n.° 614.048. de 23-10-63
Larnifer — Comércio de Ferro Ltda.,
Guanabara

Comercial TillIC3

QUI -SHOW

Classel;:tulo
a 50

INDUSTRIA BRASILEIRA

'Têm ° n.9 614.026. de 23-10-63

,Galeria Comerciai Nuca
Classes: 1 a 5v
'Título
Ténno n•° 614.027. de 23-10-63
Gráfica Cartex Ltda.
Guanabara

Indústria Brasileira
'
Classe 25.
Cartazes e painéis
nrrno n.° 614.028, de 23-10-63
Haroldo Lucena da Silva
Rio Grande do Norte

Indústria Brasileira

'`n

Condomínio do Edifício Comercial
Tijuca
Guanabara

Classe 25
Estampas, imagens, gravuras e cremos
esportivos

Classe 5
Aço em bruto. aço preparado, aço doce
aço para tipos, aço fundido, aço par.
ciabnente trabalhado aço polido. 11Ç4
refinado, bronze bronze em bruto, ara,
ates lisos e far p ados. bronze de usam
ganês. bronze em o& em barra. chumbe
Terei:Lo n.° 614.039. de 23-10-63
em bruto ou parcialmente preparado,
Centrofer — Comércio de Ferro e Aço
cobalto em bruto ou parcialmente tra•Ltda.
balhado, cimento metálico, cobre em
Guanabara
bruto ou parcialmente trabalhado, couraças, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado, serro bruto ou parcialmente
frabalhado ferro er. Narra, em chapa,
INDUSTRIA BRASILEIRA
fundido. maleável. manganès, gusa, ve.
lho, gusa. temperado, maleavel.
minas para fechaduras. fUnls, furadorea,
lata() em vergalhões, alumini. alpaca
Clásse 19
Ferro, aço e metais
Animais vivos, inclusive aves e ovos tampados. para soldas, para ligas, !Ma
lidas metálicas, metais em massa, eff•
• Tênno n.° 614.040, de 23-10-63
lhas, magnésio. metais não trabalhadora
Termo n.° 614.045, de 23-10-63
Bem-Bota Refrescos Ltda.
'Estabelecimentos Comerrais Retinidas
parcilmente trablhados, níquel. oure
Rio de Janeiro •
S. A. — Casa Sloper"
oáldio, papel estanho, platina. poeira
Guanabara
de zinco, prata solda. tungstênio,
ktpar tntt
doo coo
zinco corrugado, zinco liso e
•4111:11:ji tntstAI ts, su.. 0$ ******
em . fõlha
SOUDOMET AL
Classe 1
Artigos da classe
Classe 6
Artigos da classe

Têrmo u.° 614.044, de 23-14-63
Louveira-Brasil S. A. Agro-Pecuária
e Participações
São Paulo

Têrmo n.° 614.049, de 23-10-63
Loias Boa Vista S. A.,
oernambuco

Indústria Brasileira,
Classe 41
Café torrado e moldo
Vimos na. e'' "' - 614.036, de
Pkié 23-10-63
te Anonyme

fi, te,
.
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be ~I

Classe 36
Cintas em geral

RECIFE

IPM MINI

sm•stct .99 ...s.-.

Termo n.9 614.046, de 23..10-63
Corras. Cremar & Co.
Alemanha

Classe 8
Título, de estabelecimento
'ramo n.° 614.050. de 2340-63
Pinta o 7 Ltda.
Minas Gerais

Classe 41
Refrescos
Têrmo n. 9 614.041, de 23-10-63
Antonio Fontes Azevedo
Guanabara

PRORROGAÇÃO
Classe_ 1
Artigos' da classe
Classe 6
Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe

•

EtEIRIZ

Classe 6
Máquinas para panificação

Classe I
Corantes; tintas, agentes químicos protetores contra ferrugem, em parUcu/ar.
tintas protetoras contra ferrugem

Classe 33
Sinal de propaganda
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0

Termo n. 614.051, de 23-10-63
Extra — Gráfica Editora Lida..
Rio Grande do Sul

Fevere;r0 de 1

9

.
,%,.
Termo n. 6l4.057. de 2310-03
Termo n.° 614.063, de-23 10-63
Ti:rtncr n.° 614.070, de 22-10.63
Farmacia Na,.:,ma, dt flomeopat a Ltda. Farmacia Nacional de Hotneatiatia Ltda. Reformadora de Pueus ãletróptat Lida
Pa , a na
1 .t-ia
Rio Grande do Sul

-

EXTRA

Reformadora

Indústria Brasileiro.

de Pneus

Indústria Brasileira
indústria Brasileira
Classe 32
Alinauaques anuários. álbuns impus.
! St 3
.se. 3
naja e estrangeiros, publicações imoraisUm produto farmacêutico medicinal. hoUm produto taimacéutico me Iteina! botas. revistas. Propaganda em rádio,
meopático. indicado no tratamento da
meopático, indicado na abasidade
televiso, jornai,s, programas radic,fónileucorréa
cos, peças teatrais e cinematográficas
Termo n.° 614.058. de 23 10-63
Termo n.° 614.064. de 23-10-63
e revistas impressas
F,arn-.ácia N aonal di Ficrneoaat a Ltda.
Farmácia Nacional de Hccneopatia Ltda.
Paraná
Ténmos os. 614.052 e 614 053, de
23-10-63
Airton José Lourenço e José Freira
Farias
Paraná

,

ar

,

Plantâgo

°leo de

OMPOSTO

ase 3
Um produto farmacêutico med:cirial, homeopático, indicado na dor de ouvido

Indústria Brasileira

t r,dústria Brasileira
c

A

l

.

n.

olcro a num

Mónte Branco
Indústria Brasileira

_

Classe 26
tjasas pré-fabricadas de maneira
Termo n.° 614.055, de 23-10-63
Serraria São Braz S Cia.
Santa Catarina

Serraria

São Braz Cia.
Nome comercial

0

Carfae 3
Um produto fartnacét tico men:Lula,. nomeopático, indicado como anti-espasmódico

.

Economico Ltda.

TA

-

Termo n.° 614.061, de 23-10-63
Fctiaác ia Nacional de Homeopatia Ltda.
ná

_
anuit n.° 614.067 de 23-10-63.
E. Cagliari
Paraná

notlito de Beleo:

cheildna

, Elite,
614.068, de 23-10-63
R. Adegas
Cia.. Ltda.
Rio Grande do Sul
.•

Timo n.°

C rase 3
lie produto farmacêutico medcinal, homeopático, Indicado no tratamento da
prisão de ventre

Echinocactut
-47-4~31C-4,,w~v",

Brasileira

haPática
„

,

Classe 11
Colheres, facas e garfos d. metal-

4.•1 NeoStico, indicado ocoo Mio-bula

Nome comercial

;

Termo n.° 614.073, de 23-10-63
Agência Brasilia Autonióa eis Ltda.
Pernambuco

Agencia Brasilia
Automóveis _lida,
Nome comercial

0

Termo n, 146.074. de 23-10-63
hmorooradora Irmãos Almeida Ltd,
Pernambuco

Incorooradora
Irmãos ' Almeida Ltda.
Nome comercial
Termo n.' 614.075, de 23-10-63
Intercâmbio Mauriceia, Ltda,
Rio Grande do Naia.

• Mauriceia
BOREAU
—

q

Classe 36
,
Titulo

'érmo n.° 614.069, de 23-10-63
R. Adegas 8 Cia. Ltda.
R10 Grande do Sul

•

rouNDIAL
Classe 36

e

Casas Carvalho S/A
Confecções e Comércio
dè Tecidos .

Classes: 33 e 48
fitulo de estabelecimento

,„aantria Bra'alcir°

. indústria
—4
Ciam 3
Clesse 3
produto farmacêutico meoicinala
naonlitico, indicado na itkr"" 8;i.ka produto farmacêutico med'cinal, 11.3,

-

)1PLOMATA

Nome comercial

Termo n. 614.056, de 23-10-63
Termo n.° 614.062, de 23-1043
Farmácia Nacional de Homeopatia Ltda. Farmácia,Nacional de Homeopatia Ltda,
Panná
Parai,á

'Indústria IlrasitalrfiN

Termo n.° 614.071 de 23-10-63
Cia. Riograndense de Negóci.,Ç S. A
Rio Grande do Si,'

'Ferino n.° 614.072 de 23-10-63
Termo n.° . 614.059, de 23-10-63
Casas Carvalho S. A. Coatecções
i=sza
3
Farra aia Naciona dé Ficomonatfa r ida.
Comérçio de Tecidos
Um ptoauto farmacêutica medicina,. ..oPa, r
Rio Grande do Sul
meopático, indicado como anti-reumático

Classe 35
Malas de coma.
Termo n.° 614.065. de 23-10-63
Classe 46 4
Nectandrá Nacional "Ditnarco" — Distribuidora de
Alvejantes, amidos, anil, água de lava. riais de Construção Ltda.
deira, água sanitária, cera para soalhos,
INDUSTRIA BRASILEIRA
Santa Catarina
detergentes., esponja de aço, fósforos,
lixívia, lã de aço, pomadas para cat.!
C't ss 3
sados. palha de aço, preparados para Um produto farmacêutico medicinal,
DIMARCO - Distribuidora
polir e limpar madeiras, vidros, metais meopático. indicado como auti-desintée objetos, panos para polir e para lim. rico
,da mntericis de Coilstrucão Ltda.
peza, 'panos de esmeril e material abra;
Tertno
n.°
614.060,
de
23-10-63
alvo empregado na limpeza de metais e
Nome comercial
objetos, sabões em geral e saponáccos, Farmácia Nacional de Horneonata, Ltda.
Pé ná
velas e velas a base de estearias,'
Termo n.° 614.066, de 23-10-63
sabões em pó, m flocos, esponjas de
"Araucária" — Desenvolvimento Ecode litnpesa
nómico Ltda.
Santa Catarina
• Termo n. 614.054, de 23-10-63
Monte Branco Lida, — Casas, de
Madeira
ARAUCÁRIA Desenvolvimento
indústria drasileira
naraná

9

Nume comercial

Indústria Brasileira

INDUSTRIA BRASILEIRA

F

iletró p ole Ltda

•

•

Indústria Brasileira
Classe 40
Para aistinguir: Móveis em geral, ci•
metal, vidro, de aço ou macieira, estofados ou náo, inclusive móveis para es..
eritório. Armários, irmaários para be.,
nheiros e para roupas usadas, almofa.
das, acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domiciliares, berços, biombos, cadeiras, carrinho
para chá e café, conjuntos para dormitórios, conituttos para sala de iria.
toe e sala de 1.4.eftae. COG100.01 Dag*

•

- Quarti:feira 19
ásrraços, jardim • praia, conjuatos de
sumários e gabinetes para cope e coal:dm, camas, cabides, cadeiras giraOrlas; cadeiras de balanço, caixa de
Mdio, colchões, cokhões de mola, dia. dividias, clivaras, discotecas de
=erra, espregulçadeirasi guarda-sou.
• ms, estantes, mesas, mesinhas, meai.
bhao para rádio e televisão, moinha
'era máquinas de escrever, móveis paW4são, molduras para quadros parta.
retratos, poltronoarteXtronat cama..
prateleiras, p
péus, sofá,
sob/ui-camas. travesseiros e

vitrines
N'ánno n.° 614.076, de 23-10-6à
J. Fiorentino
Pernambuco'

OPICIAL (Seção 111)-.
Tkinos as. 614.081 a 614.086, de

23-10-63
Fonseca Cia. Ltda.
Sào Paulo
BENtrtanDoRw

TEXT L

Fevereiro de 1964

lbas para jantar, toalhas pare chá •
café, toalha. para banquetas, (muni.
Ou para cama e mesa toelhinhas
(cobre pão),

529
4

batom, esfregões, fronhas, guardanad
Dos, logos bordados, Jogos de toalhas,

lençóis, mantas para camas panos para
cozinha e panos de pratos, toalhas dó
rosto e banho, toalhas de mesa, loa.
'nanas no. 614.087 a 614.092, de
fluas para jantar, toalhas para chá •
23-10...63
n café, toalhas para banquetas, guarni.
Fonseca & Cia. Ltda.
çoes para cama e mesa, toalhinhas
São Paulo
,
(cobre pão)
inirmo n.° 614.093, de 23-10-63
lioneeca Cia. Ltda.
São Paulo

• vottruRAni

• SA() LEOPOLD() .
"Indistria Brasileira,

•

SÃO
Classe 22
Flos• de algodão, cãnhamo, celulose,
ítC.°P°L.00
Juta, linho, lá, fios plástico., fios de
[IND. SRASI.UffRA.,
aéda natural ou raion para tecelagem,
para bordar, paar costura, tricotagein
Classes: 11 e 21
á para croché, fios e linhas de tbda
Classe 22
espécie'
Titulo
Classe 23
Fios de algodão, fios de lti ou pêlo,
Tecidos em geral
Termo n.° 614.078, de 23.10-63
torcido ou não para costura ou tilar
Classe 24
tagem, seda natural fiada ou torcida de
Luta Ferrando Ofica e Instrumental
Casse 33
Mamares, atacadores para espartilhos raiou fiado ou torcido, linho, cânhamo
Cientifico 5. A.
Sinal de' propagancia
calçados,
ataduras
de
algodáo
para
e
Guanabara
• juta em dio ou linha
Termos na. 614.094 a 614.098,
diversos fins, exceto para fins mediciClasse 23
nais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
23-10-63
Tecidos em geral
•
Aldina Indústria e Comércio de 0:ádico5
Classe 29
borlas, cadeados, capas para móveis e
.fRORROGAdo
Ltda.
pianos, carapuças para cavalos, cor- Mamares, atacadores para espartilhos
dões, debruns, lã, fitas, forros, franjas. e calçados, ataduras de algodão para
rAgArrprt
Tis%
festão, feltro para órgão, fedem, galar- diversos fins, exceto para fins medicilemos te urtz rzudzo.5
deles, lamparinas, mochilas, mosquetei- nais, 'bandeiras, bordados, braçadeiras,
41..DINA
•
' Induza
ros, nesgas, ombreiras e enchimentoi borlas, cadeados, capas para móveis e
para roupas de homens e senhoras, pianos, carapuças para cavalos, corclasses: 1, 8 e 25
panos para enkites de móveis, não dões, debruns, lã, fitas, forros, franjai,
Classe 3
fazendo parte dos mesmos, palmilhas, festão, feltro para órgão, fbfos, galarFrase de propaganda
Bolas em geral
panvrnares, pavios, rédeas, rendas, re- dates, lamparinas, mochilas, mosqueteiClasse 15
Termo n.° 614.079, de 23-10-63
des sacas, sinhaninhas para vestidos, ros, nesgas, ombreiras e enchimentos Aparelhos sanitários
a saber: Pias, bigemei — Sociedade de Empreendimen. telas; tampos para almofadas, não fa- para roupas de homens e senhoras,
sies, banheiros, bacias a latrinas
toa Eeouâtrecos Ltd&
zendo parte de móveis, artigos êstes panos para enkites de móveis, não
Classe 16
São Paulo
feitos de algodão, canhamo, linho, juta, fazendo . parte dos mesmos, palmilhas,
Caixas
de descarga
passamares, pavios, rédeas, rendas, reseda, raion, lã, pêlo e fibras não
classe 25
incIuidos em outras classes
des, sacas, sinhaninhas para vestidos, Estatuas, estatuetas, Imagens, gravuras
I telas, tampos para almofadas, não faClasse 34
Classe 36
Tapetes, cortinas e panos ara assoa- zendo parte de móveis, artigos estes Calecdos, chinelos, sandálias, tamancos.
lhas e aradas, linóleos, oleados e en- feitos de algodão, cânhamo, linho, jata,
sapatos em geral
cerados, inclusive para instalações hosseda, ralou, la. pêlo e fibras não
pitalares
Têrmo n.9 614.099, de 23-10-63
incluídos em outras classes
Classe 36
A:dina Indústria e Comércio de PlástiClasse 34
Para distinguir: Artigos de vestuários Cortinados, cortinas, rapach:as, enceracos Leda.
e roupas feitas em geral: Agasalhos, dos, estrados, linóleos, oleados, passaSão Paulo
aventais, alpercatas, anágua& blusas, deiras, panos para assoalho., paredes e
botas, botinas, blusões, boina* babatapetes
douros. bonés, capacetes; cartolas, caraClasse 36
puças, casac.Ao. coletes, capas, cindes, Para distinguir: Artigos de vestuaridé
cachecois. calçados, chaeups, cintos, e roupas feitas em geral. Agasalhos.
cintas, combinações, corpinhos, calças aventais, alpercatas, anaguar, blusa.,
de senhoras e de crianças, calções, cal, botas, botinas, blusões, boinas, babeClasse 31
ças, camisas, camisolas, camisetas, doures. bonés, capacetes, cartolas, caraTitulo
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros. puça., casacão, coletes, capas, chnies,
balas, casacos, chinelos, dominós, estar- cachecols, calçados, chapeus, cintos, cinTermo n.° 614.080, de 23.104s pes, fantasias, fardas para militares, co- tas, combinações, corpinhos, calças de
Fonseca Cia. Ltda.
/egiais, fraldas, galochas, gravatas, gar- senhoras e de crianças, calções, adens,
São Paulo
ros, jogos de !ingeria, jaquetas, leques, casstisolaa,, camisetas. times& ceroulas,
luvas,. ligas, !sacos. mantas. meias. colarinhos, cueiros, casacos, ehtmelu,
maiôs, mantas, mandriào. mantilhas. pa- dominas, echarpes, fantasias, fardas, peletós, palas, penhoar. pulavas, pelerinas, na militares e colegiais, fraldas, galopeugas, pouches, polainas, pijamas, pu- chas, gravatas, gorro* jogos de fingeBENEFICADQR4,
nhos, perneiras, quimonos. • regalos, rir, jaqueta* leques, luvas, ligas, lenmane amarelai
.+TEXT L
robe de chambre, roupão, sobretudos. ços. mantbs, meias, maiô* mantas, ManTermo n.o 614.101, de 23-10-63
suspensórios, saldas de banho. sandálias drião, mantilhas, palatos, palas. pomboIndústria Hoteleira Ltda.
sweaters, shorts sungas, atolas, too- ar, peliças. paiover, peierinas. poo/laes, Cotelbra
São Paulo
tient, slacks, taier, toucas, turbantes, polainas, pijamas, punhos, perneiras,
ternos. uniformes e vestidos
quIzzonos, regalos. robe de chambre,
roupão, sobretudos, saisa. tu.spensonos,
Classe 37
Roupas biancas, para Gama e meu: sairia de banho, andaria* sweater, charAcolchoados para camas, colchas, co- les, sungas,: stotas, 'soutiens, alada. INDÚSTRIA BRAMLEIRII
bertores, esfregões, fronhas, guardana- taier, toucas, turbante,,- ternos, nilormes
'
e vestia*
pos, jogo' bordados, jogos de toalhas,
Classe 41
Classe 37 ;-• " • •s_ Alcachofra* aletria,., ,aTho, aspargost,
lençois, mantas para camas, panos- para
Roupas
'brancas,- 'para' aúna e 'mesa: asticar, alimentos para animais, amido.
casinha e panos de pratos, toalhas de
Classe 33
Acolchoados para camas, colchas, co- amendlos, ameixas, amendoim, araruta.
rosto, e banho, toalhas de meu, toa-

fnr.OPACJ

tria Braeileira

COTELBRA

SA0 LEOPOLDO
Sinal de propaganda

•
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prroz, atutii aveia, avelãs, azeite, azeitonas,- banha, bacalhau, batatas, balas,
kiscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
bidé em pó e em grão, camarão, canela
km pau e em 'pó, cacau, carnes, chá,
karamelos, chocolates, confeitos, cravo,
cais, cominho crem 'ede leite, cremes
enticlos, croquetes, compotas, canIca, coalhadas castanha, cebola, condientos para alimentos, colorantes,
ouriços, dendê, doces, doces de frua, espinafre, essências alimentares, em.
adas, ervilhas, enxovas, extrato de toMate, arinhas alimentícias, favas, fé•
las. flocos, farelo, fermentos, feijão,
figos , frios, frutas sêcas, naturais e cria-I
lizadas; glicose, goma de mascar, gor•
- auras, grânulos,. grão de bico, gelatina,
1,oiabada, geléias, herva doce, herva
ate, hortaliças, lagostas, lInguas, leite,
adensado, leite em pó, legumes em
4onserva, lentilhas, linguiça, loun.., masas ' alimentícias, mariscos, manteiga,
çaargarina, marmelada, macarrão, masSa de tomate, mel e melado, mate, mastas para mingaus, molhos, moluscos,
• resostarda, mortadela, nós moscada. no; óleos comestíveis, ostras, ovas;
lies, paios, pralinés, pimenta. pós para
dins, pickles, peixes, presuntos, pa: pctit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
ueilos, rações balanceadas para aniais, requeijões, sal, sagu, sardinha;
ganduiches, salsichas, salames, sopas entaças, sorvetes, sucos de tomates e de.
tutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhafim, tremoços, tortas, tortas para ali.
mento de animais e aves, torrões,
. toucinho e vinagre

tÉ

reuno n.° 614.100, de 23-10-63
Indúst ria e Comércio de Artefatos de
Tecidos Diamantex Ltda.
São Paulo

Termo n.9 614.102. de 23-10-63
Auto-Peças Bomfim S. A., Comércio e
Indústria
Guanabara

- Classe 47
Oleos de qualquer espécie para iluminação, etc.
Termo n.° 614 .103, de 23-10-63
osé Dias Leão e Joaquim Alfredo Soares
Vianna
Guanabara

Classe 36 .
Para distinguir: Artigos de vestuários

e roupas feitas em geral: Atalhos,
aventais, alpercatas, anáguas, blusas,
atas, botinas, blusões, boinas, baba.
j)ouro., bonés, capacetes, cartolas, carauças, casecOo, coletes, capas, chales,
.;t diecali, calçados, chaéups, cintos,
etnias, combinações, . corpinho', calças
, e senhoras e de crianças, calções, salis, camisas, . camisolas, camisetas,
Ctz ecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
*Mas, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares. Colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de lingerie, jaquetas, leques,
luvas, ligas, lenços, mantem. -radas,
; mantas, 'mandrião, mantilha*, paMós,
, 455, palas, penhoan pulaver, pelerinas,
ugas, ponches, polainas, pijamas, pu04, perneiras, quimonoa, regalo*,
de chambre, roupão. sobettudat,
casório", acidas de banho,' sandálias

esteia, "horto aungas, atolas, *outalar, toucas, turbanto,
entoe, uniformes e vestidoe
,. : . i

enf. (deaki,

•

.

-

t (,..,,;.,'• ,

.1 !!

agitar e espalhar palha, para conher
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras par fins agrícolas de
cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e culturar, de desbanar, para eualiar máquinas e moinhos para forra.
gens, máquinas toscadoras, ordenado.
res mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeaderas segaderas socadores de terra, tosadores de grama,
tratores agrícolas, válvulas para
máqunas agrícolas
Termo n.9 614.108, de 23.10-63
Terraplanagem • Agrícola Ltda.
Santa Catarina

fino .° 614.110, de 23-10-63
oaquim Siqueira -Guanabara

5
C d ' :, a
4P i!

k

Classes: 41, 42 e 43
Titulo
Termos na, 614.111 a 614.115, de
23-10-63
R. I. F. A. Representações Industrial
de Finos Artigos Para Sua Casa
Própria Ltda.
Sã( Paulo
•

LORENZ
NDERSoN

Terraplanagem Agrícola Ltaa„
Timbo - Senta Catarina

industrio. Braidleiril
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tõtla espécie, Classe 33
cutelaria em 'geral e outra; artigos de
Titulo de estabelecimento
Classe 8
metal, a saber: alicates,cas.
alavan
Abaixa luzes d ela m Plifo. abaloargb
Termo n. 614.104, de 23-10-63
mações para óculos, arruelas. argolai, acumuladores, actinõmetros, amperôme•
Direi-frio Acadêmico da Escola Técnica de latas, arame liso ou farpado, assatroe, amortecedores de rádio e fregué*»
da Química
•deiras, açucareiros; broca, bigorna, bai.. cia, anemómetros, aparelhos de tele*
zelas, bandejas, bacias, baldes, bombo- são, aparelhos para iluminação, inch:.
aldravas, armações de metal, abridores sive os considerados acessórios de vai..
- ateres, bules; cadinhos, cadeados, caa.. cubos, aparêlros para anúncios mediai.
tiçais, colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, cremones, chaves coo, aparelhos aquecedores e medidores,
'' de parafusos, conexões para encana. aparelhos cromográficos, aparelhos dê
mento, colunas, caixas de metal para barbear elétricos, aparelhos registradoportões,
canos de metal, chaves de feia- res e medidores de distancias, apar.
Classe 32
da, chave inglesa, cabeções, calmou. ! lhos para purificar água, aparelhos de
Termos ns. 614.105 a 614. 107, de 'copos, cachepots, centros de mesa co. sinais lampejantes. aparelhos reguladoRevistas, livros e publicações em geral queteleiras, caixas para acondiciona--,ses de gás, -aparelhos de galvanoplastia.
mento de almentos, caldeirões, caçam. aparelhos didáticos, aparelhos cinemar
23-10-63
las, chaleiras, cafeteiras, conchas, coa- tnráfic°3, aparelhos automáticos para
Terraplanagetn Agrícola Ltda.
dores, distintivos, dobradiças; enxadas, 'acender e regular gás, aparelhos para
Santa Catarina
i enxadões, f •'• engates, esguichos em. separar café, aparelhos para aquecer
faltes para arreios, estribos. e sferas I edifícios, aparelhos para experimentar
atadreireassp: i formões,:.2.amaposa.r.êlahPoas rêlhos
apafit.
. foitrats,
!relhos de ótica, aparelhos pulverizado..
lhos, facas, facões, fechaduras, ferro co.
gros para aquecimento de
IND. BRASILEIRA
muni a carvão, fruteiras, funis, fôrmas ,,„„, apar
pura doces, freios para estradas d. água, aparelhos geradores eletroquImiClasses: 6, 7, 11, 33 e 50
krro, frigideiras; ganchos, grelhas, gar-, cos, aparelhos para recepção, reproduTitulo de estabelecimento
gonzos para ¡ Ç O de som e sônicos, aparêlhos autofoz,
ganchosinsígnias,
para quadros,
carruagens;
limas, imitias, ii, i máticos eléétricos de passar, aparelhos
Classe 6
Máquinas e motores e suas partes inte- coreiroe, latas de lixo, jarras, machadi- 'para espremer frutas e legumes, aparatabas, molas para portas, molas para ilhoa de- alta tensão, aparelhos de pragrantes não incluídas nas classes,
venezianas, martelos, marraras, meei_ teção contra acidente de operários,
10 e 17
zes, navalhas; puna, pás, pregos, para- aparêlhos afiadores d eferramenta;
Classe 7
fusos, picões, porta-gelo, poaeizas por ta. ¡ ap arelhos distribuidores de sabão e de
Maquinas e utensílios para serem usa- pão, porta-jóias, paliteiro; panelas; rou desincrustantes para instalações sanitédos exclusivamente na agricultura e daaas, ralos rara pias, rebites, regado.. rias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
horticultura a saber: Arados, abridores res, serviços de chá e café; serras, ser- e instrumentos usados na engenharia,
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mete" rotes, buchas, sacarrolhas, tesouras, ta- agrimensura geodézia, aparelhos gaselnicos e empilhadores combinados lheres, talhadeiras, torquezes. tenazes. ficadores. aparelhos de análises, aparearrancadores mecânicos par agricultu- Cavadeiras, talem de arame, torneiras, lhos ozonizadores, aparelhos pasteurtra, batedeiras para cereais, bombas trincos, tubos para encanamentos, trilhos zadores, aparelhos reguladores e estabipara adubar, ceifadeiras, carpideiras, par aportas de correr, taças, tavessas, lizadores da pressão e do fluxo de gaceifados para afloz, charruas para agri- turibulam valos, vasilhames, verrumas ses e líquidos. aparelhos para salvamento e para sinalização, aparelros
cultura, cultivadores, debulhadores,
Tênmo n•° 614.109, de 23-10-63
destocadores, desentegradores, esmaga- "Sparmatorl" — Agentes Marítimos,- para escafandristas, aparelhos para limpar vidros, aparelhos para combater
dores para a agricultura, escarrificado- - c—Nl relo e Representaçõo ..
formigas e outras pragas, aparelhos eu.
res, enchovadeiras, facas para máquituanabart
tomáticosacionados pela introdução de
nas agricolas, ferradeiras, gadanho;
molas, ap.arelhos pata picar, cortar ou
garras para arado, grades de discos
reduzir' comestíveis, aparelhos espargi.
pudentes, máquinas, batedeiras para
dores, aparelhos e instrumentos de cálagricultura, máquinas insetlfugas, máculo, aparelhos para observações sismi.
quinas vaporizadoras, máquinas de
cas gpaeèlhos kesmostatos, aparelhos
mungir, máquinas niveladoras de terra,
para natação, aritonômetros, aspiradomáquinas perfuradoras para a agriculde pó, aerômetros; acendedores elé,Indústria Brasileira, te8
tura. niqulnas - de plantar, motochartricos, alto-falantes, amlificadores eléruas, máquinas regadeiras, máquinas de
tricos, amassadeiras. antenas, batedel.
roçar, de semear para sulfatar de
amplificadora elétricos, amassadelraa
tosquir, de triturar, ele esfarelar terra,
Classe
50
antenas, batedeiras, balança comum •
para irrigação, para matar formigas e 1mDressos de seu comércio de agencia- elétrica, barômetros, baterias
de anima.
outros insetos para burrlfar e pulveri- mento mariticao, comissões e represei- Mares, binóculos, bobinas, Nazar desinfetantes, para adubar, para
Metia
binas de (Maça°, ,:ezeto para fins cura.
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tivas, taabes de mar:linde' elétricas batas. babadores, blusas, blusões. bol- Cá, anemômetro*, aparelhei de te/evr- caldeai- e cortar. máquina" 'de fasei
bo:atiras medidoras, busir.as, basaolas, ba- i nu. bonés, boleros, coa:inações. ema» são, aparelhos para iluminação, inclu- café, mostradores para rádio, enoinhÀ
terias elétricas, bules elétricos. caixas de abes. capotes, calças. calça-saias. chiaed sive os considerados acessórios de vel- de café, transformadores, tostsdeiras,
descá iça. cámaras frigorificai e foto. loa cintos. cintas, camisas, camisetaa ados, apareiroa para Bailados imacanl. pés para fotografia; válvulas cara ráa
gráficas. cafpainhas elétricas, chassis de calções, cartola; coletes, corpinhos, ee. cos. aparêllios aquecedores e medidores, dicas, válvulas dê descarga, válvulas de
adubos, chaves elétricas, cinematógrafo'. roais& cuecas, colarinhos, eueiroa, chia aparelhos cromograficos, aparelhos de redução. vacuermetros, velas eletriza&
aonógrafos, cronômetros, combustores peum dolasans; echaroes, estolas; farda., barbear elétricos, aparChos registradoválvulas de vácuo e ventiladores
de gás, cidômetros, cristais de rádio, mentos: gorros. galochas, gravata; res e medidores de distâncias, arar&
ausse 14
condensadores, cortadeiras para fotograa guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; len- lhos para purificar água, aparelhos de Vidro tomam, laminado, trabalhada
lias, chaves de alavancas, chaves auto- ços, leques, !caçaria, ligas, libres, lia. sinais lampejantes, aparelhos regulado- em tedlas as formas e preparo; vidra
máticas. capacitares de bloqueio, capa- geies:. mantas. 'meias; palas, paletós, res de gás, aparelhos de galvanoplastia, cristal para todo, c* anu, vidro induz,
citares e/embacela. calibradores, disaas pontudas, pijamas, peignoir; punhos, aparélhos didáticos, aparelhos cismar trial com telas de metal ou compost o para telefones, discos gravados, diais, peitos e P eitilhos Para camisas,
tográficos, aparelhos automáticos para ções especiais: ampolas, aquários, aso
despertadores. enceradeiras elétricas, ma l se; polainas, ponchas, pullovers; -("11'
parélhoa
para sadearas, almofarizes, bandeja; cuba.
regular gás, a para
aquecer
, -- •acender
monos,
quepir,
regalos,
ganho de assar carne. espelhos óticos,
sepaiar café, aparelhos
tas, cadinhos. cântaros. cálices, centro
robe
de
esticadores de luvas, espelhos de piás. bre. roupas de brim para o trabalho, salemas aparelhos para experimentar de aseak, cápsulas. copos; espelhos, esticos para eletricidade, esterilizadores, roupas feitas pata crianças, roupões de ruamo,. aparam, para dem,* 1,50, carracieiras, frascos, formas para doces.
xtintores de incêndio, ferros elétricos de banho: saias, sapatos, sandálias, sob tos, aparelhos náuticos c.ientilleos, moa- fôrma para fórnos, fios de vidro, gaia
soldar, filtros e aparelhos filtrantes, fil- dé°8' aborta. sungas' ,asjack& "reterei relhos de 6tica, aparelhos puhdrizadaa rafae, garrafões, graus, globos, haste,
tro' para óleo, filmes falados, fogões. jes, ternos, toucas, tatuem; turoaates; rei. anuem, para aquecimento de jarros, jardineina, licoreiros, mamadel.
d .- geraa.mes eierroquimi„
lagareira" fusíveis, faróis moo acessó- uniformes, uniformes para empregadas. .aágua, aparemos
ras,. mantegueirasa pratos. pirea, postaClasse 49
rios de veículos para sinalizaçao e para
aparelhos
para recepsão, reprodu- Aias, paliteiros. potes. pendente', pe.
coa
iluminaçâo em geral, filiam revelados, Jogos, brinquedos, artigos desportivos e
a saber: álbuns para re- çáo de som e tónicos, aparelhos auto. destals, saladeiras.' ~viços para se
Mimas elétrica', fervedores, higorificos, passatempos,
aparelhos fremo., saltam*. tubos, tigelas, traves.
ktômetros, fios elétricos, filtros de in., cortar e armar aviões, automóveis, máticos eléétricos de passar,
- e legumes, apare- *as, vasos., vasilhames, vidro para viterferência, fonógrafos, garrafas técnicas, aros, argolas, bercinhos, bonecas, bone- para de..
espremer
frutas
alta tensão. aparelho. de pra- draçaa, vidro para relógios, varetas,
geladeiras, globos para lamoadas, globos cos, baralhos de cartas, bolas para lhos •
o.
conta-gotas, vidro para
para lanternas, globos terrestres para todos os esportes, brinquedos em forma te ao contra acidente de operaram.
rImeentade
s.
esd de e fseab
arëelh
ih,
avoradveia e para para-brisas e
ensino, gravadores, holofotes incubado- de animais, balões de brinquedo, bilha- apçar
os, distribuidores
tiraras
ras, indicadores de vácuo, Mstrumentos res, brinquedos rnecanicos, brinquedos
mates para instalações sanitaClasse 35
de alarme, interruptores. mpadas tu- em forma de instrumentos musicais, de •
elhos Para distinauir: Abaixa luzes de laiaI rias, aparélhos esterilizaelorea. aparelhos
candescentes, lar:ripadas comuns, lentes. brinquedos era forma de armar,
pilo. abajures de porcelana. adobes,
Rquidificadores, maçaricos pura soldar, quedos de borracha com ou sem assosa,oellogaenhgaasreiai:
a da,aiararélli
Gs
geodwézi
caldear e cortar, máquinas de fazer vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões, agrimensura
fieidores, aparaos de amua, apara. adornas, apanha moscas de vidro, apa.
relhos de oluça para sobremesa, /digam
café, mostradores para rádio moinhos cartas de jogar, chocalhos, caneleiras lhos
lhos ozonizadores, aparelhas paysteuri. de louça para uso, caseiro, bacias de
de café, transformadores, tostadeiras, tri- para esporte, cartões para láctao.
zadores, Sisa:Olhos reguladores e estalai- latrina, balaustres de ceramica, botijas,
pés para fotografias, válvulas para ráde brinquedo, casinhas de armar, lizadores da pressão e do fluxo de ga- bules, caçoilas para molho, canclieiros
dios, válvulas de descarga, válvulas de abas
cadeirm
de
brinquedo,
carteiras
e
ensalva- de lo , compoteiraa doe faina, confelredução, vacuômetros, ve las elétricas, velopes com feilhas para recortar e ses e liquidos aparelhos para uça
, armeiros rea.ma, cubos de pincelaria, faiança para
aválvulas de vácuo e ventiladores
mento e para
sinalização,
,I armar, calçados para bonecas, cordas para
' aparelhos para lamndristas
Classe 14
ar pular. clavinas para tiro ao alvo,
,a
esra anaaaaa-pa „a„. rafahara, ,
ea"ir°' kbgide'ilas de l'itT" e de
Vidro comum, laminado, babanwdo para
- ------ vamo, hada de barro, faiança e louca,
"-----rd—
-copos
de
dados,
caixinhas
de
música,
em tedas as formas e preparos, vidro:
dardos, discos, dorninós, aspira! formigas e outras pragas, aparelhos ata catraia , de faiança, louça e pare, cristal para todos os fina-Vidro indus- dados,
de brpiaguedo, espingardas de tosnáticos acionados pela iraroduçâo de —
...
arobos de porcelana. jardineiras de cc.
trial com telas de metal ou coraposi- dardas
icar. tortas Ou razaica para Jardins, lava dedos de me*
vento,
estaquinhas
para
jogar,
enigmas,
molas'
aparelhos
para
P
asa
aguarias,
ções especiais: ampolas,
kr_ reduzir comestíveis. aparelhos espargi. na, louça de barro, de ceramkai, faiaraandeiras, almofarizes, bandejas, cube- engenhos de guerra de brinquedo,• para 'dores, aparelhas e instrumentos de cá]- ça,„ gacelan k comum, mantegueiraa mo.
ferramentas
tas, cadinhos, cântaros, 'cálices, centro linhos de engord ar,
cuj o, aparelhos para observaç.ões sism1- lhelraa -potes de barro. de cerâmi ca,
de mesa, cápsulas. copos, espelheis. as. crianças, figuras de aves e animais. '
cad aParal°1 tesm°5iat" aparelhas faiança e de Porcelana, paxad s, re.
formas
para
doces,
figuras
para
jágo
de
xadrez,
fogões
e
carradeiras, frascos,
da para natação, aritoneanetroc, aspirado- ceptaculos. retratos em terra cota, salafogos
fôrma para fõrnos, fios, de vidro, gar- fogãozinros de brinquedos,
. deiras, anichou, ~rios, sertans, tab(»
rafas, garrafões, graus, globos , haste; futebol de mesa, joelheiras para esporte, res de pó, aerómetros, acendedores ele
jarros,* jardineiras, licoreiroa, amaram:lei. ganchos para pesca, guisos para crima. tdcos. alto-falantes, ama/leu/ores ele- leias, terrinas, tubos, uanás de ca
tricas, aroassadeiras. antenas. batedel- vidraça de louça, varetas, vasilhas e
ras, mautegueiras, pratos, pires, porta- ças, halteres, anzóis, iscas artificiais
vasos
pe„,
para
pesca,
jugos
de
damas,
jogos
de
amplificadores
elétricos, artiassadeiras,
tes,
Jólas, paliteiros. potes. penden
de.araia saladeiras, serviços para ae. dominó, jogos de raquete, linhas para antenas batedeiras, balança ''-"um e
n.o 6/4.119, de 23-10-63
'
frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves.» pesca, luvas para box, para esgrima, elétr ica. Larõlri etros. baterias de acusada
u... lorae
Martins e Gentil Raimundo Pires
vasilhames,
vidro
para
vi.
para
jogado:
de
soco,
máscaras
cama!adores,
binóculos.
bitolara
faibinas,
sai, vasos,
Guanabara
draças, vidro para relógios, varrias, valescas, mesas de bilhar, de campista. hirtas 't. indução, ...xzeto para fim curaelétricaa,
tivos,
betões
de
adita:ditas
vidros para conta-gotas, vidro para de roleta, de xadrez, mobilias de brfnbil •
autdmóvels e para para-brisas e quedo, miniaturas de utensilioa domes- 'cldalb3} medidoras, " i' 3", bússolas,
O!
DA REviSTa diaCa t.
tli-seos, caixas di WADa,ORGAO
Do Ana.
ticos, patins, patinetes piões. petecas, terias
eléaicas,
aulasfriaadf
xícaras
iras
e
foto
aaasiça,
câmaras
plarquetas para ginástica, peças de
Classe 15
as elétricas, CiaL _3218t."
ica\calPaisil„,..
Para distinguir: Artefatos de cerilinick i odos de damas, dominó e xadrez, pelo- VAL
cas. einearatograros,
aaaadddd
eiw'
'aves
matuta, faiança. louça vidrada ara aso tas, pianos e outros instrumentos musi- rádios, aaa
Classe 32
osa
Iwuz."1""'
clmstores
caisde
brinquedo,
pistolas
de
atirar
.
cr°23-gr'''''''`
—
de
caseiro, aparelhos de chá. de café,
gás, eidõmetros, cristais
de rádioLima
publicação
impressa
amar, serviços de refrescos e de bebi. fiadas, papagaios de papel, panelinhas,*de, „aa„.a„,.
,,
a.a. . , im ,,,,,
,
d e iras
'"'
'-„ ^r- - -°"
e- - chaves
das ,a saber: abajures de lampião, açu.' quebra-cabeças em forma de armar,'
fias,-----"--s.
chaves decorta
alavancas,
autoTermo a.° 614.120, de 23-10-63
para
careiros, apanha-moscas; bacias d ja. raquetes, redes de pesca,
ólver
, ' máticaa, capacitores de bloqueio. capa- Jorge }Jardins e Genial Raimundo pua
___redes
Jogos,
red
de
roletas,
rodas
trina, bandejas, banheiras, biscoiteiras,
a` citores ektroliticoa calibradores, diacos
Guanabara
bldis, bilhas, batatas. botijas, bules: ca . brinquedo, soldadinhos de cliiim.bo. ta- Da telefones, discos gravados e/la '
14 -ç.gi,51"ZIM FISCAL E FAZENDAMO QP
c. as, ta'
enceradeiras elét ri
kteiras, canecas, castiçais, chaveaas. : bleirlas para jogos.s. tacos de bilhar, . áe ra dt°ei• ias
' :113o1 e assar carne, espelLos ótico*.
ce
wx v,..du c icom-ASSOCIADA._
D O BRASIL,
centros de mes a. compoteiras , cubos: tambores Para crianças. tailiburéus,ge
,
descansos de parcelana: escarradeiras, tamboretes, teniz de mesa, trens e vias- eaticadores de luvas. espelhos de pira i a
espremedores; filtros, /unia garridas, férreas para brinquedos, varas para ticos para eletricidade. catar:Tom:lares,
Classe 32
pesca, vagonetes e zepelins
sensores de incêndio, ferros elétricos cle
globos.. jardineiras, jarros, jarrões; lava-,
dedo. . va
s. leiteiras; maçam
- , Tern3os as. 614.116 á 614.118, de soldar. filtros e aparelhos filtrantes. hl- I
tas
ama pablcaçao impressa
troa para óleo, filmes faladas, fogões.
de porcelana, atantegueiras, Molheiras.'
23-10-63
fogaretroa
fusíveis,
faróis
como
acess6-1
recuo
a. 9 614.121. de - 23-10-63
moringa': paliteiros, pedestais, pias. pi- R .I .F.A . •-• Representação Industrial
res. polvilhadores, porta-facas, potes. de Finos Artigos para sua Casa Própria rios de veículos para sinalização e para Jorge Martins e Gent 1 Raimundo Pire
iluminação em geral, filmes revelados.
Guanabara
puxadores; receptáculos; saleiro; servi.
São Paulo
fôrcoas elétricas, fervedores, frigoriZços de chá: taças ara café, travessa&
terrinas; urinei& vasilhas, aasoa, vamos Carnal Para Sua Casa Própria fokicaetroi. fios elétricas kjtros dibt- 'IMPOSTO TR/BUTO FJCAL
terferencia, fonógrafos, garrafas técnicas. CONTRIBUINTE DA REVISTA ' %uno
sanitários; idearas
geladeiras,
globos para Ifínipadas, globos itati9SOC1ADA 00 soanu Classe 36
ladustria Brasileira
para tante-rias, globo. terrestres para
Para distinguir: Vestuários roupas feitas
ensino, gravadores. hokikee* bambado.
rea indicadores de . vácuo kritramentos
"
sem -con fe c cionadas ou sob medida,
para homens, senhoras e crianças, e Abaixa luzes de lampião, abajoari, de alarme, interruptores, lãrapadas Intaasse 32
saber: Agasalhos feitos de peles moa a cumuladores acentIsnerros, ansperefine. candescentes, lâmpadas comuns, lentes,,
ame publicação impressa
raio ou artificiais, anáguas, aventais, t ros, amortecedores de rádio e fugida. ilquid:ficadores, maçaricos para soldard

532 Quarta-feira

Termo n.° 614.122, de 23.10-1963
tarai sii?-'4-n e Gentil Raimundo Pires
Guanatara
doiNaiviçiht? E~Al... E FE
DERAI, Ui
RIAMA oises
~lADA-00 EIRA811à

Classe 32
Uma publicação impressa
"Firmo n.° 614.123, de 23-10-1963
Cia. Ltda.
Irmãos Jorge
São Paulo

8

São João
Indústria Brasileira.
Classe 43
¡Sabidas não alcoólicas refrigerantes; refrescos gaseificados ou não; éguas gaseificadas; sucos, de frutas integrais,
concentrados ou gaseificados; xaropes
par bebidas refrigerantes
Termo no 614.124, de 23-10-1963
Indüstria de Conservas "Alva"
Limitada
Rio Grande do Sul
L v A

Indústria Brasileira

.-

C,10 O..

1,

Termo n° 614.128. de 23-10-1963
Me Gráfica e Editára Limitada
Estado da Guanabara

COLEÇÃO
ALGEMAS

?

I

.
robe de ena,nbre. roupão, sobretudos. fotografia e nas analises químicas, até
suspensórios, saldas de banho, sandálias bstáricias e preparações quim.cas antl
•
corrosivas e anti-ceddantes
aventar'. aborta sungas, atolas,
hena slacks. taier. toucas, turbantes,
Termo n" 614.138, de 23-10-1963
ternos. uniformes e vestidos
American Steel Foundries In,corporated.
F.ritados TrInidos 4a Arnérsca
Te-mo n° 614.133, de 23-10-1963
Arnaldo Baptista Coelho
Estado da Guanabara

Classe 32
Para distinguir: Livros, revistas,
almanaques, jornais e publ.cações em
geral
••

Termo 614.129 de 13-10-1963
Rio Gráfica e Editóra Limitada
Estado da Guanabara

COLEÇÃO
SATÉLITE
Classe 32
Para distinguir: Livros, revistas, albuns, almanaques, jorna s e publicações
em geral

Indústria Brasileira

Classe 21
Classe 50
Para distinguir: Truques para vag8
Para dist nguir: Vasos com flórea arferroviários e partes dos mesmos
tificiais iluminadas para fins decorativos
Termo n° 614.139, de 23-10-1963
The Welicoine Foundation Limitei.
Térino n° 614.134. de 23-10-1963
Inglaterra
- Homero Menicucci
Prorroaacá
Esp rito Santo

U 4 #4e,
O

Termo no 614.130, de 23-10-1963
Rio Gráfica e Editiira Limitada
.Estado ia Guanabara

Para distingu.r:- Um preparado (arma
• cêutico para ser usado no tratamentt
da esquistossomiase
Termo n° 614.140. de 23-10-1963
jambor Tool eo Stamping Co.
Estados Unidos da América
Prorrogação

.COLEÇÃO X9
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Classe 32
Classe 43
Para dist.:19dr; Pimenta em conset „a, Para distinguir:, Livros, revistas.
Para
distinguir:
Refrescos e águas napimentão em conserva, cebola e ceboli- buns, almanaques, jorna:'s
e
publicações
turals
e
artificiais,
refrescos de çrutas,
nha em conserva, pildes em conserva,
em geral
' águas gasosas, águas minerais naturais
carnes em conserva, pepino em consere art:ficiais, caldo de cana. laranjada,
• Termo n° 614.131, de 23-10-1963
va, tomate em conserva, paio em conlmonada, sodas e guaMá
Rio
Gráfica
e
Edite:1.a
Limitada
serva, palmito em conserva, frutas, doEstado da Guanabara
ces e legumes em conserva
Termo n° 614.135, de 23-10-1963
Fábrica de Calçados Rio de janeiro
Termo a° 614.125, de 23-10-1963
Limitada
Metalmex Indústria e Comércio JRoad° d Gaarsabara
Metais Limitada
Estado da Guanabara

UI

,lasse 6
Para aistinçuir: Cabeças de cinnaroa
para motores; êmbolos, tachos de vá', vulas, tirantes de êmbolos, eixos de ma.
nivelas, eixos de ressaltos e seu.% mau
cais. válvulas, engrenagens, bombas
:d'água e de ar e suas partes, silencio'soa, e tubulações de descarga para moClasse 32
toras; sendo todos esses artigos parta
• Classe 36
Para distinguir: Livros, revistas, aide intores de automóve:s; e escavas abuas, almanaques, jornais e publicações Para distinguir: Calçados em geral
ra dínamos
em geral
••nn•n••~10n
Termo
n°
614.137,
de
23-10-1963
Indústria Brasileira
Termo a' 614.141, de 23-10-1963
Indústria Sulfoquimica da Guanabara
Termo 11.9 614.132, de 23-10-1963
Tambor Tool & Stamping Co.
Classe 5
Unsitada
Amorim Ortin Limitada
Estados Unidos da América
Para distinguir: Metais não trabalraEstado da Guanabara
Sáo Paulo
• Classe 6
lua ou parcialmente trabalhados usaPara distinguir: Dijuntores, escóvas,
dos nas indústrias
platinados e tampos para distribuido.
'Firmo no 614.128, de 23-10-1963
s.es, bobinas de ignição e condensadores
'ND.
13RASILEIRA
Metalmex 1ndKstria e Comércio
Termo n° 614.1_42, de 23-10-196
Metais Limitada
Humble 0:1 Reflning Compatty
Estado da Guanabara
Classe 36
Estados Unidos da América
Para distinguir: Artigos de vestuários
liMetaimex Indústria e COnlibreio e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercataa, anáguas. blusas.
de Metais Ltcli:f
botas. botinas, blusões, boinas. babadonos, bonés, capacetes, cartolas, caraNome Comercial
Classe 1
puças, casacão, coletes, capas, chata,
Para 'distinguir: Óleos brancos e otecia
Classe 1
cachecols, calçados, chaéups, cintai,
Têrmo n° 614.127, de 23-10-1963
industriais para uso na fabricaf,do de
Insignla Comercial
cintas, combinações, corpinhos, calças
Rio Gráfica e Editbra Limitada
cosméticos,
no processamento e aconde senhoras e de crianças. calções, calEstado da Guanabara
dicionamento de produtos alimentícios
'Firmo no 814.136, de 23-10-1963
ças. Inalas, camisolas, camisetas,
atacas, ceroulas, ..olarinhos. amima, Indústria Sulfoquimica da Guat y ' • nas indústrias químicas e têxtil e em
várias outras indKstrias
Vinitada
áIas, casacos, chinelos, dominas, acharEstado da Guanabara
pes, fantasias, fardas para militares, coTermo n° 14.143, de 23-10-1963
legiais, fraldas, galocha', gravatas, gor.
Humble Ora Refining Company
ULJELIZPVINZIait
roa, jogos de bngerie, Jaquetas, leques,
te,p
Estados Unidos da América
lavas, ligas, lenços, mantas, meias,
Indústria Brasileira,
-Classe 3
pamaiô",
mantas,
mandrião,
mantilhas,
Classe 32
Para
distinguir:
Óleos brancos e óleo
jet6s,
palas,
penhoar,
pulooer,
pelerlhas,Classe
1
r: dtstiaguir: Livros, revistas, amima, peugas, pouc,hes, polainas, pijamas. pu- Para distinguir: Substpncias e prepara- industriais usados para fins farinacéu
anatou,
tomais
e
publicações
em
g
ticos ou na indústria farmacêutica
nhos, permitiu QUID101104. regalos, ções químicas usadas nas indústrias. na
oral
•

cottçu

etairnex

Rio

TOUCALINCIA

8

PRIMO'

COLEÇÃO
NLADIM'

Termo a° 614.148, de 24-10-1963
Talegel Máquinas e Geladeiras S. A.
Estado da Guanabara

Termo no 614.144, de 23-10-1963
Joseph Crosfield 8 Sons Lintitsd.
Inglaterra

SOUCOL
Classe 1
Para distinguir: Substancias e preparações quimicas usadas nas Indestrias, na

fotografia e nas análises químicas, substancias e preparações _químicas anti-corrosivas e anti-oxidantes
Termo n° 614.145, de 2340-1963
N. V. Ph.lip's Gloeilampenfabriokeu
Holanda
Prorroo.-~

(1:MÚMIA BRASTIIMA.
Classe 40

•
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos para telera 4ia e telefonia com e sem fio, aspealhos para gravar, reproduzir, e am'linear O som; e Pa rtes de todos 08
•
referidos art:gos
Termo n° 614.148, de 23-10-1963
Guanabara Produtos Quilmicos Ltda.
Estado da Guanabara

Termo no 614.156, de, 24-10-1963
Equipesca Equipamentos de Pesca
Comércio e Indústria Limitada
São .Paulo
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigo de cama e
mesa: algodão, alpaca, canhamo, cetim, caroá, casim.ras, fazendas e tecidos de lã em peças, juta, jersey, linho nylon, paco-paco, percalina, rami,
rayon, seda natural, tecidos plásticos.
tecidos impermeáveis e tec.dos de pano couro, veludos

-

Termo n° 614.157, de 21-104963
, Equipesca Equipamentos de Pesca
Termo n° 614.149, de 24-10-1963
Comércio e Indústria Limitada
Telegel Máqu:nas e Geladeiras S. A •
São Paulo
Estado da Guanabara
Classe 22
Classe 8
Para distinguir: Fios de algodão, câArtigos da classe
.
nhamo, juta, lã, nylon, fios plásticos,
fios de seda natural e rayon, para teTermo no 611.150, de 24-104963
, celagem, para costura, tricotagem e paImobiliária S. Pedro Limitada
ra crochê. Fios e linhas de toda espéEstado da Guanabara
cie, fios e linhas para pesca, linhadas
de aço para pesca
Artigos da classe

apão amasso

04*

Fevereiro de 1964 533

• Amuo OFICIAL (Seção RI>

taluarta-;eira 19

Classe 33
Titulo
Termo n° 614.151. de 24-10-1963
Akos Balés
São Paulo
CRIA RO IOTUt.

•
Clattie 32
Para distinguir: Um guia rodoviáro
de turismo
—
'Firmo a° 614.152, de 24-10-1963
João Vieira da Silva

São Paulo

It A
. eao Baulo-Carit53

Termo n° 614.158, de 24-10-1963
Equipesca Equipamentos de Pesca
- Comércio e Indústria Limitada
São Paulo
Classe 31
Para distinguir: Barbantes, cordoalha,
cordas, bulbos, lonas e tendas
Termo a' 614.159, de 24-10-1963
M. S., Construtora Moura, Schwark
Limitada
•
São Paula

CONSTRUTORA

00 MOURA Sei-IWARK
Classes: 16 — 33
S.nal de Propaganda
Termo n° 614.160, de 24-104963
"Ciap", Comércio e IndKstria de
Aoarelhos de Precisão Limitada

São Paulo

Classe 32
Título
Termo no 614.153, de 24-10-1963

I Isolantes, caibros. caixilhos. adua.,
chapas para coberturas caixas d'ágs.
caixas para coberturas, caixas
caixas de descarga pra lixos, edl tic
ções prenioldadas, estuque, emulsão
base asfáltico, !atacai, esquadrias, estr.
turas metálicas para construções. Iam,
la- le metal, ladrilhos, lambris,
de junção, !ages, lageotas. material is'
lantes contra frio e calor, manilhas. mm
sas para revestimentos de paredes. mi
deiras para construções, mosaicos. pre
dutos de base asfáltico, produtos par
tornar unpermeabilizantes as arpoa:
sas de cimento e cal. hidráulica, padre
gulho, produtos betuminosos, unpermea
biiizantes. liquido& ou sob Jutras forma
para revestimentos e outros usos na
construções, persianas, placas para pa
.vimentação, pecas ornamentais-de cima:1
to ou gesso para tectos e paredes, pape
' para forrai casas. massas anti-ruidot
para uso nas construções. parquetes
portas, portões, pisos. soleiras para poetas, tijolos, tubos de concreto, telhas, teos tubos de ventilação, tanques de sãment g . vicias, vigamentos. vitrais
Termo no 614.162, de 24-10-1963
Equipesca Equipamentos de Pesca
Comércio e Indústria Limitada
São Paulo

ICQUILON
Indústria Brasileira
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, t* .
ciclos para confecções em geral, pari
tepeçar:as e para artigo de cama e me
sa: algodão, alpaca, canhamo, cetim
caroá, casimiras, fazendas e tecidos é
lã em peças, juta, jersey, linho, nyloo
paco-paco, percalina, rami, rayon. seda
natrtral tecidos plásticos, tecidos ha
permeáveis e tecidos de pano couro,
veludos
Termo n° 614,163, de 24-10-1963
Equipesca Equipamentos de Pesca
Comércio e Indústria Limitada
São Paulo

Classe 49
Para distinguir: Redes para pesca, vi
ras para pesca, tarrafa e iscas

Taro de Almeida Rodrigur
São Paulo

iiii1OUSTRIA BRASILE/Ri,

Classe 1
Para djstinguir: Substancias e prepa-

rações quiznicas usadas nas industrias,
ia fotografia e na anal:zes quimicas,
ubstáncias e preparações químicas anti - corrosivas e anti-oxidantes
Termo no 614.147, de 24-10-1963
André Eletricista Limitadr
Est./do da Guanabara

ANDRÉ
ELETRICISTA
Classe 33
Título

Termo n° 614.164, de 24-10-1963
Equipesca Equipamentos de Pesca
Comércio e Indústria Limitada
São Paulo
Classe 31
Indástrin Breei / eirig
Para distingu.r: j3arbantes, cordoalha,
cordas, fitilhos, lonas e tendas
Classe 8
Para d.stinguir: Discos gravados
T.Srme no 614.165, de 24-10-1963
BRASiLEIRA
INDÚSTRIA
Equipesca Equipamentos de Pesca
Termo nO 614.154, de 24-10-1963
Comercio e Indústria Limitada
Estância Caiçara Limita&
São Paulo
São Paulo
Classe 22
Para distinguir: Fios de algodão, k.:ã.
Classe 8
JARDIM CAIÇARA
Pare distinguir: Termómetros para uso nhamo, juta, lã, nylon, fios plásticos,
BArret os- Eat de.
fios de seda natural e rayon, para teindustrial
celagem, ara costura, tricotagem e para
S. Paulo
crochê. Fios e linhas de toda espade,
• Termo n° 614.161, de 24-10-1963
Classe 33
M. S., Construtora Moura, Schwark Nos e linhas para pesca, Miadas de
Limitada
aço para pesca
Título
São Paulo
Teorao ti° 614.166, de 24-10-1963
Termo n° 614.155, de 24-10-1983
Herbert Rudolpho Paul Weisser
Equipesca Equipamentos de Pesca
São Paulo
Comércio e Indústria Limitado
MOURA SCHVVARití
São Paulo

Li 1

EQUIPLIIX
Indústria Brat:113°4"

A1

Classe 16
Para ananguln Materiais para construções e decorações: Argamassas, argila.
, Classe 49
areia, azulelos, batentes, balaustres. W.O.
Para nistalguir: Redes para pesca. va- coe de cimento, blocos para pavimentaaaa nara oesr.a, 'tarretas e Impa
I ção, calhas, cimento, caí, era, chapas

11ITRALLA

paristria Brattileirs'À
Classe 44
•
Para distinguir: Vitutart

Muarta-fraiim
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Termo n° 614.167, de 24-10-1963
Termo n° 614.173, de 24-10-1963
maspenie5r1os, soutiens, sobretudos; ira.
I'lerbert Rudolpho Paul Weiiiier
Elisa Indilstria e Comércio .de Produtos Iam terno., toucas, tailleurs, turbantes;
unikxasmo, uniformes para empregadaa
São Paulo
'luímicos Limitada
vestidos; xales
Cases 12
São Paulo
Aguardente, aniz, aperitivos, bagaceira,
Termo no 614.180, de 24-10-1963
batidas, brandy, bitter, cachaça, cerveAmerican Cyanamid Company
Sm cidra, conhaque, extrata de malte
L 11
Estados Unidos de América
lermentado, fernet„ genebra, gengibirra
indústria
Brasil
eira
kirsch,
kuminel,
licores,
lira Ginger,
narasquinhos, mictar, pipenniat, pont/reg, rum, suco de frutas com álcool.
Classe 46
vinhos. vodka e whisky
Para distinguir: Sabão comum e em pó
Termo n° 614.168, de 24-10-1963
Herbert Rudolphn Paul
São Paulo
Classe 1.
Para d.stinguir: Alcool
Termo n° 614.169, de 2440-1968
A Casa Publicadora Brasileira
São Paulo

PRORRObAÇÃO

CTI VIDADES MISSIONÁRIAS
Classe 32
?ara distinguir: Um orgão de publicidade, uma revista
• Termo n° 614.170, de 24-10-1963
Herbert Rudolph Paul Weitiffl
São Paulo

Xn

sTRINAL:La
Braaileirt

díetria

Classe 42
.amiaarmare, anis, aperitivos. bewacefra,
Otidas, brandy, bitter, cachaça, cervafás. cidra, conhaque; extrato de malte
rnet'; genebra gengibirrç;
fermentado
• gingam Itirsch. kurrinset: licores;
maarsquinhos; nectaie pipermitn, ponches: rum; suco de rimas coas ai:moi;
vinhos, voclIca e whisky
Termo n,9 614.171, de 24-10-1963
Herbert kuclolph Paul Weisser
São Pauld
Classe 41
Para 'distinguir: Virragre
Termo no 611.172., de 24-10-1963
Herbert Rudotpla Para Weisser
São Paulo
Classe 11
Para distinguir: Alcool
_ Termo n9 614.174, de 24-10-1963
Hans Schurmaan,
São Pauto

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 8'
Para distinguir: Regulador automátiao
de tiragem de chaminés; economizaror
de combustíveis (sólidos e líquidos controladores automáticos da combustão;
distribuidores automáticos do calor nos
fOmoe; eliminadores de fuligem

wevereiro de

1909

• MirmanP 611.185, de 24-104963
de Tintas e Verniza
- S.A.
São Paulo

Fábrica Visita°,

rillORROGAÇA0

AZETEPA

Termo n° 611.175, de 24-10-1963
74arbert Rudolph Paul Waister
São Paulo

OIR AL L.
Indústria Brasireirii
'Classe 1
Para distinguir: Alcoar
Termo a° 614..176, de 24-10e1963
Harbert RudolpIr Paul Weisser
São, Paulo
Classe 41
Para distinguir: • Vinagre
Termo. n9 614.177, de 2+-104963
Herbert Rudolph Paul Weisser
São Pauto
Classe 42
Aguardente aram, aperitavoe, bageweira,
batidas.. brandy, bittem cachaça. cervejas cidra, conhaque, extrata de malte
fermentada, fernet, genebra, gengibirre
gia• gingar, kirsd. kummel„ licores.
asaresquinhos, nadar, pipermint, ponches, rum, suco de Tortas com álcool.
vinhos, vodka e whisky
Termo no 614.178, de 24-10-1963
Tecelagem. Salomão S. A.
São Paulo

SAYGOIN.
dústri a Brael 1 ei ra'
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em gerai, tecidos para confecções em geral, para tapeçaria e para artigos de cama e mase,
algodão, alpaca, canhamo, cetim, .earoá,
casimiras, fazendas e tecidos de lã em
peças, juta„ jarsey, linho, nylon, pacopaco, percalina, rama, rayon, seda naaval, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis e tec dos de pano couro,
veiados

Classe 3
Para . distinguir: Pçeparação farmaceufica para o tratamento do cancer

INDÚSTRIA BRAS/LEIRA

Prorrogação
•
Cfasse 1
Termo n° 614.181, de 24-104963
Essas Comércio, Importação e Repre- Para distinguir: Thaas a óleo, brilhantes a óleo, piladas a Oleoe'a álcool, em
sentações Limitada
pó, de zinco, de alizarina, de amianto,
Estado da Guanabara
de alcatrão, minerais, vegetais, com bera
se de borracha, eterizadas, esmaltes, lacas, opacas, transparentes, vitrificáveis,
secas. atoxicas, Inorgânicas, luminosa*,
para capotas de automóveis, para paredes, para cimento, para madeira, parti
ferro, para calçados, para fazendas, para limares, ara preservar da ferrugem,
prearados para diluir tintas, esmaltes
para pinturas, para revestir metais, cà,
Classe 3
Para distinguir: Substâncias química& res esmaltes, lacas esmaltes, ouro briprodutos e preparações para serem usa- lhante para pintura sabre esmaltes, materiais' para tornar opacos os esmaltem
•das na medieinna ou, na farmácia
produtos de esmaltagem, ceires a álea.
Termo n° 614.182, de 24-10-1963
ol, de alizarina, com amianto, com boa
Beiramar Indústria e Comércio Limitada se de borracha, de ceras, de alcatrão,
São Paulo
de zinco, brilhantes a álcool, piladas a
45.1em minerais, vegetais, luminosas, vitrificáveis, transparentes, opacas, secai.
para a cerveja, para1.cõres, paÇa
zenda, ara o ferro, pa. ra cimento, para
madeira, para construção e inorgamicae,
ínoutrmA seAsmentsi
vernizes, mordentes, secantes, dissolventes químicos para vernizes
Classe 28
Termo no 614.186, de 24-10-1963
Para distinguir: Artigos de plásticas
Fábrica Vulcão de Tintas e Vernizes
S. A.
Termo 13,9 614 .183, de 24-10-1963
São Paulo
S. Braga
Comércio de Sal
Prorrogaças
.
São Paulo

ESSEX
Tnadstrla
armila:tia

BEIRAMAR

(PRORROGAÇÃO

indústria Brasileira

Termo n° 614.179, de 24-10-1963
Tecelagem Salomão S. A.
São Paulo
Classe 36
Artigos de vestuários, roupas feitas,
semi-confeccionadas ou sob medida,
Classe 4?
para homens, senhoras e crianças, a
Para
distinguir;
Sal grosso, moldo e
saber: Agasalhos feitos de peles nata.
ref.nado
raia ou artificiais, anáguas, aventais.
Àttas, babadotes, blusas. blusões,
Termo no 611.184, de 24-10-1963
ias, bonés, boleros caninações. casa,
ales. capotes, Calças. calça-salas, chiam Fábrica Vulcão de Tintas e Vernizes
S. A.
/os, etntoc, cintam camisas. analista'
São Paulo
caiçaca, cartolas, coletes, corpinhos, c*
toulas, cuecas. colarinhos, cuelrom ciar
Oure dolaaarue echarpes. estolas; farda.
PRORROGAÇXO
mesma; gorros, galochas, gravatas
guarda-pó; impermeáveis; jaquetas; les
ços, legam. lançaria, ligas, Cré.. Ra
geriam mantas, meias: palas, paletós
pantufas, pijamas, peignoirs, punhos
peito. • peitilhos para camisas, peleri
industria Brasileira
34311, polainas, ponches, pullovers; qui
Inall0 4 Tupis; regalos, robe de chaar
brea,, revoam da brim para o trabalhq
Classe 1
roupas feitas para crianças, roupões de
ha/abo; saiam sapatos, aandállas,
Para distinguir: óleos, tintas, esiMàltes
déos, aborta, amigam • siada sustereis
e venta

BIOVELON

Classe 1
Para d.stinguir: Tintas a óleo, oriinanlies a óleo, piladas a óleo, a álcool, em
pó, de zinco, de alizarina, de amianto.
de alcatrão, minerais, vegetais, com base de borracha, eterizadas, esmaltes,
cas, opacas, transparentes, .vitrif.cáveis.'
secas, atoxicas, inorgânicas, ItUnin0693,
para capotas de automóveis, para paredes, para cimento, para madeira, pare
ferro, para calçados, para fazendas, pana limares, ara preservar da ferrugem,
prearados para diluir tintas, esmaltes
para pinturas, para revestir metais, córes esmaltes, lacas esmaltes, ouro brilhante para pintura sôbre esmaltes, materiais para tornar opacos os esmaltes,
produtos de esntaltagem, —córes a álcool, de alizarina, com amianto, com base de borracha, de ceras, de alcatrão.
de zinco,. brilhantes a álcool, piladas 'a
óleo, minerais, vegetais, luminosas,
trificáveis, transparentes, opacas, secas,
Para a cerveja, para !cerres, para fazenda, ara o ferro, para cimento, para
madeira, para construção e inorgânica;

Yeralzes, mordentes, secantes, dissolven- trincáveis, transparentes, opacas, secas,
para a cerveja, para liciSres, para fatea qulmicos para vernizes
zenda, ara o ferro, para cimento, para
614.187, de 24-10-1963
rrno
madeira, para construção e inorgânicos,
CR Vulcão de Tintas e Vernizes
vernizes, mordentes, secantes, dissolvenS. A.
tes quimicos para vernizes
pao Paulo
Termo n9 614.189, de 24-10-1963
Prorrogação
Arnaldo Granes
São Paulo
PRORROGAÇÃO

0X:i
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Termo is° 614.194, de 24-10-1963 •
Jorge A. Bacha 05, Cia.
Minas C.p.si.

de seda natural e rayon, para tecelagora e pwa crochê; tios e tinhas de toda
especie, fios e linhas para pesca, linhadas de aço para pesca

CÃS VEM

Termo n.' 614.201, de 23-10-63
Rolla
Tecidos e Armarinhos S.A.
Minas Gerais,

Classes: 23 — 36
Titulo
Termo n9 614-.195, de 24-10-1963
Jorge A. Bacha & Cia.
Minas Gerais

Industria brasileira

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, boletins,
álbuns, anuários, catálogos, folhetos,
jornais, livros impressos, mKsicas ir
pressas, peças teatrais, peças cinematn
gráficas, prospectos, panSletos, publicações em geral, porgramas radiofónicos
e de televisão, revistas

Classe 1
fora d,stinguir: Tintas a óleo, ornhantes a óleo, piladas a óleo, a álcool,, em
, de zinco, de alizarina, de amianto,
0 alcatrão, minerais, vegetais, com bake de borracha, eterizadas, esmaltes, Ias, opacas, transparentes, vitrificáveis,
as, atoxicas, inorgânicas, luminosas,
ara capotas de automóveis, para papara para cimento, para madeira, para
rro, para calçados, para fazendas, palicerres, ara preservar da ferrugem,
Prearados para diluir tintas, esmaltes
pare pinturas, para revestir metais, c45nes esmaltes, lacas esmaltes, ouro brilhante para pintura sábra esmaltes, materiais para tornar opacos os esmaltes,
produtos de esmaltagem, cóses a ;ecoo, de alizarina, com amianto, com bade borracha, de ceras, de alcatrão,
zinco, brilhantes a álcool, piladas a
óleo, minerais, vegetais, luminosas, vitrincáveis, transparentes, opacas, secas,
para a cerveja, para Lebres, para iaOnda, ara o ferro, para cimento, para
:padeira, para construção e Inorgânicas,
vernizes, mordentes, secantes, dissolventes químicos para vernizes

Termo a° 614.190, de 24-10-1963
Farbenfabriken Bayer Avtiengesellschaft
Alemanha

1"R I

Termo n9 614.197, de 24-10-1963
Lanifício Sulriograndense S. A.
Rio Grande do Sul

Classe 2
Para distinguir: Preparados para exterminar plantas e animais daninhos

Classe 1
fera distinguir: Tintas a óleo, brilhantes a óleo, piladas a óleo, a álcool, em
'pá, de zinco, de alizarina, de amianto.
de alcatrão, minerais, vegetais, com bata de borracha, eterizadas, esmaltes, la., opacas, transparentes, vitrificáveis,
2eas, alprricas, inorgânicas, luminosas,
rara capotas de automóveis, para paedes, para cimento, para madeira, para
rro, para calçados, para fazendas, pandoras, ara Rreservar da ferrugem,
reatados para diluir tintas, esmaltes
pinturas, para revestir metais,
esmaltes, laces esmaltes, ouro briante para pintura sóbre esmaltes, mariais para tornar opacos os esmaltes,
de esmaltagem, cóses a álcode alizedria, com amianto, com bade borracha, de ceras, de alcatrão,
alacO, brilhantes a álcool, piladas a
, minerais, vegetais, luminosas, vt: 4

•Làbela Pingouiri
Indústria

Brasileira

Classe 22
Para d.stinguir: Fios de algodão, câTermo no 614.191, de 24-10-1963
Parbenfabriken Bayer Avtiengesellschaft, nhamo, celulose, juta, linho, lã, fios plásticos, fios de seda, natural ou raion pAlemanha
ra tecelagem, para bordar, para catara, tricotagem e para crochê, fios e
linhas de tôda espécie
I

A BRASILEIRA

Termo no 614.196, de 24-10-1963
Antonio Carlos de Souza Campos
Estado da Guanabara

Classe 32
Marca

Tármo n° 614.188, de 24-10-1963
Fábrica Vulcão de Tintas e Vernizes
•
S.A.
São Paulo
Prorrogação

ivulcomAxj

Classe 50
Para distinguir: Carnet de crêdito

RO TEI-11.0
RODOVIÁRIO

re

PRORROGAÇÃO

CEIE 1 re VERB

SLOD T

Classe 2
Para distinguir: Preparados para exterminar plantas , e animais daninhos
Termo n9 614.192, de 24-10-1963
Durval Vem — Imóveis
Minas Gerais

Èdiliçio-mirenter
Classe 33
Titulo
Termo n° 614.193, de 24-10-1963
Transportes Rodoviários Transmitias
Limitada
Minas Gerais
ELHO

TRAMPCÀES

Classes: 23, (36 e 37
Frase de Propaganda
Termo n.o 614.202, de 24-10-63
Peigorifico Sipa S . A.
Minas Geral-

Frigorifico Sipa Sie
Nome Comercial

•

Termo n.° 614.203, de 24-1041
Frigorifico Sipa S.A.
Minas Gerais,
. .

-

Frigorifico Sipa,'"
Classe 41

Titulo de Estabelecimento
Termo n.9 614.204, de 24-10-63
Frigorifico Sipa S.A.
Minas Gerais

Pingouin Real
Classe 41
Carnes frescas e frigorificadas, mortas
dela, salame, presunto, salsicha, banha;
Classe 22
charques, toucinho . (industrializado MI
Cânhamo em fio ou era linha. estambre noa), osso e far:nhas de osso e sangues
de seda ou de lã, fios de algodão, ceTripas
lulose, juta, lã,,-linho, plásticos, sarai
raion, seda natural para tecelagem ou
Termo n.° 614.205, de 24-10-63
uso comum, Juta em fio ou em linha,
Frigorifico Sipa S.A.
lã torcida, linhas em meadas ou noMinas Gerais
velos, linhas brilhantes, linhas para
bordar, para costura, crochet ou tricotagem, linhas em meadas ou novelos,
meadas, retrozes de sedas terçai

• Indústria Brasileirk.

Termo a.° 614.200, de 24-1043
Lanifício SuIrlograndense S.A.
Rio Grande do Sul
.•91/4

'Wo~ivi'velogg.

S1P

tndústria Brasileirt)

Alasse 41
Carnes frescas e frigorificadas, morteid
dela, salame, presunto, salsicha, banha;
charques, toucinho (Industrializado 041
Classe 22
Para distinguir: Pios d ealgodão, unha- nos), amo e farinhas de osso e caligrafe
Tripa.
mo, juta, 1i nylon, tios plásticos, boi

Indústria-Brasileiroj,

Insignia

CASA ROLLA
ermra~s=."

Termo n.° 614.199, de 24-10-63
Lanifício Sulriograndense S.A.
Rio Grande do Sul

Pingo= Magestic,

QMasse 33

ingurzz

"
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DiAÉI0 OFICIAL " ' (Seção 111)

ras adaptados na canstrução e conserTêrmo a.° 614.206, de 2440-63
Socas., Clarindo Ribeiro da Glórias Ltda. vação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de. terra, carretos
. ufa
Minas Gerais
rOsi
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desempalhadoras, descascadoras,
ventiladoras, moinhos para cereais;
•
máquinas secadoras, trituradoras, pulverizadoras, fresas, politrizes, tranchas,
ir
tesouras mecânicas, tupias, maquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
• Indústria Braáileíra
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento 'e a
Classe 42
pistão para todos os fins, arietes, calAguardente, aula, aperitivos, bagaceira, deiras e turbinas, injetores para calbatidas, brandy, bitter, cacitaça, cerve- deiras, válvulas e transportadores aujas, cidra, conhaque, extrato de malte tomáticos de alta e traxa pressão,
fermentado, fernets genebra, gengibiira prensas hidráulicas, martelos mecânicos
gin, gingar, kirsch, kummel, licores, e máquinas limadoras, máquinas operamaressquistbas, acatar, pipermint, pon- trizes, rotativas ou cortadoras para usiches, rum, suco de frutas com álcool, nar ferro, aço e bronze, máquinas para
vinhos, vodka e whisky
indasarlas de tecidos; teares-urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras.
• Termo na. 614.207, de 24-10-63
meadeiras, rolos e roletas, brunidores
Cornar & Cie.
para cereais, máquinas para fabricar
França
papel e máquinas para fabricar papel e
r
máquinas de impressão; dínamos e
r,e)
iDFUEURROGAÇAC)
receptáculos
c..
Classe H
Ferragens, ferramentas de tdcla espécla.
cutelaria em geral e outras artigos de
sss ,
Classe 3 • metal, a saber: alicates, alavancas, arUm preparado carmaceutico indicado mações para óculos, arruelas, argolas,
como anti-micotico no tratamento das aldravas.' armações de metal. abridores
de latas, arame liso ou farpado, assaepidermaficios e intertigos parasitários deiras,
açucareiros; broca, bigornas, heizelas, bandeias, bacias, baldes bombos,Termo n.o 614.208, de 24-10-63
alares, bules; cadinhos, cadeados, cas..
•• Exótica Calçados Ltda.
tiçais, colheres para pedreirOS, correnCeará
tes, cabides, chaves, cremones. chaves
,I
de parafusos, conexões para encana..
mento, colunas, caixas de metal para
portões, canos de metal, chaves de fen•, da, chave inglesa. cabeções, canecas,
copos, cachepots, centros às mesa, aoqueteleiras. caixas para acondicionaClasse 36
mento
de alimentos, caldeirões, caçaros
Título
Ias, chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores, distintivos, dobradiças: enxadas,
' Trans n.° 614.209, de 24-10-63
PÁbrica
de Móveis Rio São Pauto Ltda, enxadões, esferas, engatessesguichos en.
s, s
feitas para arreios, estribos. esfera.
Guanabara
....a..
para arreios, espumadeiras; formões,
•"as 1
foices, ferro para cortar capim, ferroe! ) .
lhos, facas, facões, fechaduras, ferro co.,
, i as
. muna a carvão. fruteiras, funis, fórnias
para doces, freios para estradas de
."
sa s INDÚSTRIA, BRASILEIRS
. , ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, gar•s is
toa ganchos para quadros, gonzos para
Classe 40
carruagens; insígnias, limas, laminas, lis
Artigos
da
classe
`k
coreiros, lates de lixo, jarras machadiabas, inolaspara portas, molas para
'Termo 12. 5 614.210, de 24-10-63
Venezianas, martelos, marretas, matri.,
Usina Santa Eugênia S.A.
.si.
se., navalhas; puas, pás, pregos, paraGuanabara
fusos, picões.
picões. portasgelo, posenas portapão, portasjólas, paliteiros, panelas; rolUSINA SANTA EUGÊNIA
S.
.
•- ,80~1•111.,
danas, ralos para pias, rebites, regado..
res, serviços dl. chá e cate; serras, ser' rotas, sachas, sacarrolhas, tesouras, tas
Nome Comercial
ibera*, talhadeiras. torquezra, tenazes,
travadeirat telas de arame. torneiras.
Tarmos ns. 614.211 à 614.212, de
I
.
24-10-63
Timos na. ,614.213 à 614.214, de
' ' Tains Santa Eugênia S.A.
24-10-63
Usina Santa Eugénia S.A.
Guanabart

Ribe inha

1)ERMOBEI1Z0 L •

RIO SÃO PAULO

'et

:soo RE I

TRISIFIL

Rádia repirier de Cuairi:
Classes: 32 e 35
Titulo
Térmo n.° 614.216, de 24-10-63
Rádio Repórter de Loanda Ltda.
Param

Railii leuOrid Dalin

%TINTA ECCENLA
Guanabara
Classe 11
Para, distinguir: Máquiaas e .partes ' de Para distinguir: Ferragens e ferramenmáquinas para todos os fins industriais: tas de te,da a espécie, cutelaria em geMáquinas de rosquear: serras mecani- sai e outros artigos de metal não incluícas, motores elétricos, a/ternadores, ler- dos em outras classes: alicates, anaisalimentas t :piau s Para tonos. gera-, sies, alavancas, arruelas, argolas, aidores, plainas, máquinas de furar e cens dravas, armações de, metal, abridores
Ira?, tornos mecânicos, premas mecli.nia de lata, arames lisos ou farpados, apacas, maquinas amassadeíras, misturado- ralhos de chá e café. assadeira& acura-

de 1964

Termo n.5 614.218, de 24-10-63
refreia, brocas. bigornas, baftelas, banSociedade de Reresentaçõea
defas, bacias, baldes, bombonieres, bus aSodrer
Limitada
colheres para pedreiros. cadeados,
Paraná
correntes, cabides, craves, cremones,
chaves de ara ausos, conexões para encanamentos, caixas de. metal, para porde lixo, jarras, machadinhas, molas para
portas, martelos, marretas, matrizes,
marmitas, navalhas, navalhas para bar• Classe 50
bear, pilas, picões. pregos, picaretas,
Impressos
porcas, parafusos, pratos, porta gélo,
poseiras, porta paio, porta jóias, porta
Têrmo n.° 614.219, de 24-10-63
frios, paliteiro% panelaa, rasteias, rol- Laboratório Farmacêutico Floma Lida,
danas, ralos para pias, ebites, e regaGuanabara
dores, raladores, serras, serrotes, sacarrõlhas, tesouras talhadeiras, turquesas,
tenazes; cavadeiras, telas de arame, tor'PRORROGA-a° .
neiras, trincos, tubos para encanamen'61-11.9.81
tos, trilhos para portas -de correr, taças.. travesaas, vasos, vasilhames e
FLOmk
Verrumas
Labseatério Fanicéutico rimei
'
'lie de lameiro •
•
Para distingair: Máquinas e partes de
máquinas para todas os fins industriais:
Máquinas de rosquear: serras mecâniClasse 3
Uni produto farmacêutico
cas, motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas para tornos, geraTêrmo ri, 814.220, de 24-10-63
dores, plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecâni- Laboratório Farmacêutico Morna Ltda.,
Guanabara
cas, máquinas amassadeiras, misturadoras adaptados na construção e conservação de estradas, mineração, corte de
,PRORROGAÇÃO
madeira, movimento de terra, carretas
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desempalhacioras, descascadoras,
ventiladoras, moinhos 'para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, pulLelmosiitia çansaciaties fitiai_Uta.
verizadoras, fresas, politrizes, tranchas,
Rie ét Janete
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores:para forjas, bombas 'centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
Classe 3
pistão para todos os fins, arietes; calUm produto farmacêutico
deiras e turbinas, injetores rara caldeiras, válvulis e transportadores auTrino a.° 614.221, de 24-10 63
tomáticos de alta e baixa pressão,
Mário Guimarães
prensas hidráulicas, martelos mecânicas
São Paulo
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos; teares, urdideiras, i ' ESTÃELA DE PRATA
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras,
meadeiras, rolos e roletas, brunidorea
Classe 21
para cereais, máquinas para fabricar
Veículos em geral e suas parte;
integrantes
papel e máquinas para fabricar papel
máquinas de impressão, dínamos e
Têrmo n.° 614.222, de 24-10-63
receptáculos
Comercial de Ferragens e Laminados
Termo n.° 614.215, de 24-10-63
•
Limitada
Rádio Repórter de Guaira Ltda.
Rio Grande do Sul
Paraná.

i'l

-Classe 6

Fevereiro

dC

Classes: 32 e 31.
Titulo
Têrmo n.• 614.217, de 24-10-63
Cafeeira Nortista Ltda.
Paraná

COFEL
•
Classe 11
Alicates, arcos de pua, arcos oe serra,
abridores de caixa, alavancas. arranardores de pregos, alargadorea, almotolias, arcos para lima, brocas, betumadeiras, bitz. badames. chaves fixais
chaves estrela chaves combinadas, chaves para velas, chaves para distribui, dorea. chaves &cnutes, chaves ingl.:
* sas, chaves crescentes, canracar para
soquetes. cabos para soquents chaves
de fenda, compassos, calibradores, chayes "alien a. chaves para tubos.. chas
ves combinadas caixas para ferrameri.
sinetes, cuteloa , para açouguca sos. Cs.
tas, corta vergalhões, corta t sbas. coss
; quadros, escariadores, formões. gola
vas, ferr
os de pua. ferras para Pla
iaaat
s /rezas, furadeiras manuais, • faca.,
. r faCões, 'grozas, grampos paaa, • caríans
feiro, limas, martelos, 'machos, mandris placas (ferramesta para mecânica),
plainas, raspadeiras, recartilas. serrai.
•

Cateeira Nortista'
•

aasses: 33 e 41
Titulo

•

oivarta-feira 1
serrotes, nuas. saca polias. trados, traçadores, tarrachas para tubos, ta:rachas
para ferros, tesouras, torquês, vazadoreá e verrumas
Trmo n.° 614.223, de 24-10-63
Assis
Cia.
Gu.,nabara

PRORROGACÃe

Classe 46
Alvejantes. amidos, anil, água de lava-

deira. agua sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponta de aço, fósforos,
lixívia, lã de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados látea
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para polir e para limpeza panos de esmeril e material abrasivo empregado na limpeza de metais e
objetos. sabões em geral e saponáceos,
velas e velas a base de esteadas,
sabões em pó. m flocos, esponjas de
limpeza
Termo n.° (14 224, de 24-10.63
Cia.
Assis
Guanabara

PRORROGAÇ"At

0F:CIAL (Seção
sabão em creme. em elixir e em p6
liquidos para ondulação. permanente.
lixas para unhas, laqué, alem para o
cabelo, pasta e pós para dentes, perfumei, petróleo para uso de toucador.
pastas e pó para as unhas. poli-pons
para pó de arroz, papéis perfumados.
—). galvanização . (banhos para), gazes, gelatina para emulsões (protegr.).
gema (sal —), géramila (acetato).
geraniol (acetato de —), gerador (me°lato de —), giz glicol, glicose (substâncias para descorar glicosides,
gomelina, graxas preventivas contra a
oxidação. graxas (ácidos —); .halogéaltos (produtos), hidrato de alumiai°,
hidrato& de carbono, hidrofugas, (soluções hidrocento liquefeito ou comprimido, bidrosulfito, hipoclorito de sódio, hiposulfitos, ignifugas (matérias
—), igniçao de cerveja, indico, iodetos, lódico, iodo (sais de iridio
(cloreto de —); laga, !ataco, lanolina,
linoleico, liquidos químicos, líquidos de
têmpera, litargirio, litina, litio, magnésio. malânicos. malatos, málico, manganatos, manganico, massas eletroliticas,
matéria filtrante. matéria à prova de
fogo, matéria ignifuga, matérias para
enriquecer e purificar o gaz, matérias
corantes animais, matérias corntes minerais, matérias corantes, vegetais, matérias decapantes. matérias para despolir, matérias par pedarar metais. matérias para tornar o vidro e o esmalte
opacos. matérias primas qui.micas, mercúrio, metilato de geranila, metileno,
metilicos, muno, misturas ,quimicas extintoras, misturas gaimicas frigorificas,
misturas químicas refrigerantes, monazite, mordentes. muriato de estanho
amoniacal, naftênicos, negro animal, 'negro de fumo, negro de berlim.. negro
de eberlim para sapateiro, negro d
brunsvoic.k, neutralizaddres quimicos para líquidos fermentados, nitrada, nitratos, nitricolulose, oleico, óleo para conservação de ovos. oxalatos. oxãlico,
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•1,
parações para o aperfeiçoamento de' acetona, acetileno, ácidos, absorvente*
ferro, preparações para renovar os dia- agentes &admitas. á g ua-acidulada para
cos de fonógrafos, preparações para ac umuladores. água raz, albumina iodapurificação do gaz, preparações preser- da, albumina de malte,
alb uminas alho.
vativos de pedra, de madeira, doa tijo- minas vegetis, lbuminoldes.
alcalinos,
los dos metais e das paredes, preeara- alcalino terrosos, álcalis, alcaloides
ções para despolir o vidro, preservati- álcool, alcoolatos, aldefdos, alizarina.
vos contra a congelação, preservativos alumens, alvaiade, emitias, arnonlacais,
contra a ferrugem, preservativos cone amordacat amoniaco, armila, amilico
tra a umidade das paredes, produtos (álcool). anilina& antraceno, anti-cordesincrustantes, produtos fixadores para rosivos, anti-detonantes, antl-incrustanperfumaria. produtos fixadores para tes. Intiratinio, an
ti-oxidantes, antitárpermaria; produtos isolantes (quis!- taro, arsênico, azalina,
azótico, azoto,,
cos), produtos para conservação de taro, arsénico, andina, azótico,
azotos
ovos, produtos para absorver a mui- /azul da p
rússia, azul ultramar, azul
dada, .produtos para a têmpera de feri ul tramarino; bnhos para fixação e riro, produtos para a encolagem e corre- velaçâo fotográfica, banhos galvânicos..
ção dos mortos, produtos para clarifi- banhos de galv
anização, bário, barita.'
carminados. e com pó de arroz, pentes, benzina, benzóico,
benzei. betume, bi.pomadas perfumadas para o embeleza- Cloretos, bioxolatos, b
ismutos, bismuto
mento da cutis. . pon-oons. P6 de
tos, bramo de chumbo, branco de netsarroz
doa, branco de troyes, brometos, bromo, cálcio, cânfora, cap
Térmo n.° 614.225, de 24-10-63
arosa, carbonatos, carboreto de cálcio, carvões, carAsais 8 Cia.
vões ativos absorventes catalisadores.
Guanabara .
celulose (acetato de — ), chapas emulsionadas. chapas f otog ráficas, chapas
sensiveis
à luz, cloratos, cloretos cloPRORROGAa0
drato de amônia, clorídrico, cloro, aomatos, citrato de magnésio. Orle° de
ma g nésio,
cítrico, clarificadores colas
para vinhos, coloides para fotografia
composição com base ri, kieselgur, co-,
pai, corrosivos (and — ). cópias
(so.
luçaes para —), corantes, cores a..
álcool, cremos Je tártaro. creosoto, cria .
tais ri esoda, cianeto, cimol decalami•
antes, decapántes quimicos, descorantes,
desincrustante para caldeiras detersiClasse 48
•
vos químicos, detonantes (anti —),
Para distinguir artigos de toucador e di
perfumarias em geral: Alintscar. água ssolventes; emulsões f o tográficos, esde beleza. água facial, água de lavanda, maleta, etilenos, extintores, extintores
água de colônia, arminhos, água de (composições -quimicas). fermentos. •
quina, água de rosas, água de alfaze- filmes sensibilizados fixadores (sais).
mas amonia perfumada liquida edi pó, fluidos para endurecer metais, quor,
em pedras, para banho, brilhantinas flumeto de sódio, fluoridico, fixos paro
bandolinas. batons. cosmético& para o soldas, forraiatos, fórmico. fuligem para

oxidantes, óxido de antimônio, óxidos cabelo. pestanas. aios e bigodes, fins industriais, fulminara fundentes;

gaiatos, gálico, g alvânicos (banhos
metálicos, oxigénio na indústria, oxigê- crayons. • cremes para a pele, carmains,
cheiros em pastilhas, em tabletes. em car e purificar águas, produtos para a
nio liquefeito; paládio, palmitito, papel lentilhas. em &mistos e en, pílulas, têmpera de ferro, produtos para a enalbuminado, papel baritado. papel tur- cremes para barbear. cremes dental colagem e correção dos mostos, produnesol papel de platina (sépia), papel depilatórios, desodorantes, dissolventes, tos para clarificar o açúcar, produtos
gálico, papel beliocopista, papel beijo- easêncises. extratos, estojos de perfumes para conservar alimentos (qulmicos),
gráfico, papel para ensaios químicos, creme para limpeza da pele, e para base produtos para conservar a madeira,
papel para revelação automática, papel de pó de arroz. esmaltas pari unhas produtos para evitar o vapor dágua
fosforescente, papel fotográfico (sensi- escávas para dentes. cabeio. roupas, sôbre o vidro, as vidraças, etc., produvel), papel contra a ferrugem, papel dlia e unhas, fixadores para o cabelo. tos para a indústria textil, produtos
fotométrio, papel transferotipo, papel, pestanas, cílios e bigodes, fivelas para para melhorar conservar, clarificar e
pedra lipes, pedra pomes, peliculas ci- o cabelo, glicerina perfumada para uso tratar bebidas, produtos para reavivar
nematográficas (sensíveis), películas de toucador, grampos para o cabelo. e refrescar pinturas, produtos fotográfotográficas ( sensivels). percarbonato, para maquilagem, lança-periumes, lo- fitos, produtos rt. fratários. propilico,
percloraftálico. pigmentos ou cores para ções, liquidas dentifricios, em pasta, em protóxido de azoto, prussiato amarelo,
a indagai& pó de alumínio, pó de geléia de petróleo perfumada. lápis. prussiato de potássio, piridina e derivaClasse 48
Para distinguir artigos de toucador e zinco, potassa, potássios, preparação sabão em creme, em elixir e em p6 dos, picoa cético. p irolcnhoso, piroforos;
perfumarias em geral: Almiscar. água para economia do carvão, pretiarações liquido!' para ondulação. permanente. rádio-reativos quimicos — redutores,
da beleza, água fatiai, água de lavanda. hidrófugas, preparações químicas para lixas para unhas. 'acme. óleos para o reveladores fotográficos rollfilmes: sais,
água de colo:mia, arminhos ágqii de a indústria, preparações diastásicas de cabelo. 'pasta e pós para dentes, perfu- salicilnto de litina, saliecilico, sebácio,
quina. água de rosas. água de elfazo maltes, preparações para diluir tintas. mes, petróleo para uso de toucador. sensibilizadores para prova de ácidos,
atas amônia perfumada liquida. em pó, preparações antidetonantes, prepara- pastas e pó para as unhas, pon-pons silicatos, soda,
soda calcinada, solda
em pedras, para banho, brilhantinas. ções para motores, preparações foto- para pó de arroz, papéis perfumados
cáustica, &Micos. solução antirefrigebandolinas, batons, cosméticos para o gráficas, preparações para bronzear, carminados. e com pó de arroz pentes. rantes, soluções para tornar incombuscabelo. pestanas. cílios e bigodes, preparações contendo matérias dias> pomadas perfumadas para o embelezaerayou, cremes para a pele, caraúna. ativas, preparações para eliminar a du- mento da cutia, pon-pon& pó de tiveis. soluções hidrófugas, soluções
impermeabilizantes soluções para evicheiros em pastilhas, em tabletes, em reza da água, preparações para decomarme
tar a fonnaçâo de espuma nos acumulalentilhas. em cotizem e em pilidas. por ou dissolver gorduras e óleos, predores, soluções para cópias pela ciaTermos ns. 614.226 a 614 . 268, de
MIOU para barbear. cresses dental,
para impedir a corrosão de
notipia, soluções de sais de prata para
24-10-63
PrE"es preparações para impermeabibdepilatórios, desodorantes. dissolventes. metais,
nr-v.
. .- ar,. soluções tituladas, soluções voRisel S. A. Comércio e Indústria i ,_
eménchur, extratos. estojo' de perfume& zaçào do cimento, preparações para
I lumétricas, solventes, substancias (quiSão Paulo
creme nara limpeza da pele, e para base magnésio preparações para magnésio,
¡miau para uso de indústria, nas fotode pó de arroz, esmaltes para tinhas
g rafias). substâncias rádio-ativas. tu.
*activas para dentes. cabelo, roupas. preparações para impedir a Formação
R
I
S
E
L
de crosta nas caldeiras, preparações de
cedâneos de cânfora para a fabricação
unos e unhas, fixadores para o cabelo.
Indústria Brasileira
de celulóide, sucinico, &ditos, sulfeto&
peatanas, tinos e bigodes, fivelas para litina, preparações par impedir a oxidação
dá
superfície
metálica,
prepara' • sulfo-ácidas, sulfonados, sulfeinicos, sult) cabelo, glicerina perfumada para uso
furoso, sulfúrico, talco, tanato de dila
de toucador, brampoe para o cabelo, ções para lavar chapéus de palha. preClasse 1
Jco, tanato de mercúrio, Calcos, tani n
para maquilagem, lança-perfumes, lo- prações para niquelar, preparaçõeS para
eau, líquidos dentifriciori, em pema, eia produzir espumas, preparações para -re- Absorventes, aceieradorea de yincaluza- noa, tártrico, tela sensivel a luz, ternoplea de petróleo perfumada, lápis, novar roupas e chapéus de palha, pre- çao, acetatos, a céticos, acetificadotea, aos, tetracloretos,. tere bentina , tórkm-
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tintas, tohieno, toitiol; urânio, urânio blocos cle motores, bombas hidráulicas. quinas vaporizadoras, máquinas de
!ante para fins. odontológicos
Classe 12
(compostos de —), urânio (sais de bombas centrifugas, rotativas, de deslca mungir, máquinas niveladoras de terra,
vanilina, verde de bramem, verde caimento e a pistão, blocos centrifugado- máquinas perfuradoras para a agricul- Para distinguir: Agulhas ara coser, al•
de cromo, verdegris, verdete, verniz, res, industriais para líquidos e pós, des- tura, mquinas de plantar, motochar- tinetas comuns, barbatanas ara armacorretor, vernizes, viscosa. , vitridos, natacki..as, homogeinisadores, máquinas ruas, máquinas regadeiras, máquinas de ções de vestidos, botões, colchetes, debrunidoras, caldeiras, compressores, ci- roçar: de semear para sulfatar de dais, fivelas, é'chos, fêchos corrediços,
xarão, zalitos e drainas
lindros, câmbios, cabeçotes máquinas tosquia de triturar, de esfarelar farra, grifas de metal ara enfeites de vestiClasse 2
Para distinguir: Adubos, acidas sanita- adaptadas na construção e conservação para irrigação, para matar formigas e dos, presilhas passadeiras e presilhas
Classe 13
:ima águas desinfetantea e para Nas sa- de estradas máquinas de costura, má- outros insetos para burrifar e pulverinitarlos, apanha-moscas e insetos (de quinas centrifugas, máquinas para cla- zar desinfetantes, para adubar, para Abotoaduras para punhos, águas maa
goma e papel ou papelão). alcalls, bac- reas, clarificar, refinar, misturar a pu- agitar e espalhar palha, para couber tinhas lapidadas, altinetes para adumar
tericidas, baraticidas, carrapaticidas. creo rificar líquidos e pós, mquinas compres- algodão, para colher cereais, máquinas vcstuários, de' metal precioso, semisol, creosotalina, creosoto, desodorantes, soras, máquinas classificadoras, máqui- amassadoras par fins agrictlaa de precioso ou suas imitações, anéis de
desinfetantes, defutnadores, esterminado- nas catadoras, máquinas de centrar, ma- cortar árvores, para espalhar, para ca- adorno, balangandans, berloques, brinpinar, máquinas combinadas. para se- cos, broches, colares, contas de metais
rea de pragas e hervas daninhas, estsre- umas para cortar, carburadores, cariar
lizadores, embrocações para animais. en- de embreagem, cariar de motor, cubos mear e culturas, de desbanar, para an- ou pedras reciosas ou semi-reclosas e
xertos, farinhas de ossos, fertilizantes de placas de embreagen, caixas de lu- ailar máquinas e moinhos para forra, suas imitações, usadas como adornos
fospatos, formicidas, ftuntgantes. funga brificação, diferencial, distribuidores de gens. máquinas toscadoras, ordenado- ou na confecção de bijouterfas, correncidas, glicose para fins veterinários, gua- gasolina ispositivos de arranque, má- res mecânicos, raladores mecânicos, ro- tes de uso individual ara adorno, diano, herbicidas, inseticidas, insetifugos, quinas dcsempalhadoras, máquinas de : los` compressores para a agricultura, mantes lapidados, esmeraldas lapidadas. .
larvicinas, microbicidas, medicamentos bulhadoras, descascadoras, espuadeiras, sachadeiras, semeaderas segaderas so- medalhas com . santo, pulseiras,/ safiras
para animais, aves e peixes, óleos de- embreagens, engraxadoras, centrífugos, cadores de terra, tosadores de grama, lapiadas, topázios lapidados, turma:Ma. - •
' lapidadas e turquezas lapidadas
sinfetantes e veterinários, petróleos sa- máquinas enaeacadoras, elevadoras. es- - tratores agricolas. válvulas para
maganas agrícolas
Classe 14
ratados e desinfetantes papel fumega- meris, exaustores para forjas, engenhos
Vidro
comum,
laminado, trabalhado
torio, pós inseticidas, parasiticidas. fun- de cana, expremedeiras para manteiga,
Classe 9
gicidas e desinfetantes. preparações e engrenagens, engrenagens para mancais. Abafadores de som. acordeons, altos, em Calas as tomas e preparos, vidro
produtos inseticidas, germicidas, desin- engrenagens para cremalheiras, angra- arcos de violino, assovios, bandolins, cristal para todos, os fins, vidro indusfetantes veterinários, raticidas.' remedios nagens de comando das válvulas, eixos banjos, baterias, birimbaus, bombordi- trial com telas de metal ou composi• para %s veterinários, sabões veteriná- de transmissão, direção, elevadores hi- nos,
os, bombos, boquilhas, caries, clarones ções especiais: ampolas, aquários, asrios a desinfetantes, sais para fins agriengrenagens multiplicadoras, concertinas, contra-baixos, cornetões, sadeira*, almofarizes, bandejas, cube-, colas, horticulas sanitárias e veteriná- guindastes, guindates para caminhão, cornetas, cornetins, cultas, fagotes, tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro
rios, sulfatos superfosfatoa, vacinas pa- fresas, máquinas para furar. geradoras. anatas, flautins, guitarras harmônicas, de mesa, cápsulas, copos, espelhos, escarradeiras, frascos, formas para doces.
ra aves e animais, venenos contra inse- guinchos de rosca sem fim, guinchos de harpas, liras, órgãos, pandeiros, pia.,
segurança, guinchos de transporte aéreo, nu,pitanos,
tos, animais e hervas daninhas
rabecão, saxofones, tam- fôrma para fôrnos, fios de v:dro, gargazeificadores de líquidos. combustíveis, bom tamborins tantães, tímpanos, trom- rafas, garrafões, graus, globos, haste,
Classe 3
geradores de eletricidade, juntas univer- erones, trompas, violas, violoncelos e jarros, jardineiras, licoreiros, suamadeiProdutos químicos medicinais
:as, tnantegueiras, pratos, pires, portasais para condutos 'água de motores e
Classe 4
•
violões
jóias, paliteiros, potes, pendentes, pe•a Substâncias e produtos de origem ani- máquinas, laininadores a' frio e a quenClasse 10
destais, saladeiras, serviços para remal, vegetal ou minerai, em bruto 3t3 te para aço e outros metais, lançadeiras,
máquinas de lavar roupa e pratos, má- Para distinguir: Abaixa-linguas, abre. frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves, parcialmente preparados: Abrasivos em
. bruto, argila refratária, asfáltico em quinas batedeiras, mancais para brocas, bocas, adenótomos, 'afastadores, agrafos, sas, vasos, vasilhames, vidro para vi., bruto, algodão em bruto, borracha em motores elétricos, máquinas operatrizes, agrafos para ossos, agulhas para laje. draças, vidro para relógios, vararas,
-'• bruto, bauxita, benjoim, breu. cânfora. máquinas misturadoras de barro e de 00, algodão hidrófilo, alicates. amálga- vidros' para conta-gotas, vidrar ...para
automóveis e para para-brisas e
caolini, chifres, ceras de plantas, ceras concreto, máq,uinas borracheiras e má- mas, aparadores, aparadores para fins
xícaras
• • vegetais de carnauba e aricuri, çriva quinas mieis. máquinas crigorificas, médico-cirúrgicos, aparelhos para masClasse 15
de cavalo, crina em geral, cortiça em moinhos para cereais, mquinas para ma- sagens, aparelhos de preasâo arterial,
bruto, cascas vegetais, espato, ervas lhana, meadeiras. máquinas para mo- aparelhos de diatermia, aparelhos de Para distinguir: Artefatos de ceramica,
medicinais, extratos oleosos, estopas vimentO de terra, máquinas de rotular, raios ultra-violeta, aparelhos de raio X : porcelana, faiança, louça, louça vidra• enxofre, bilhas, cibras vegetais, flores martelos a vapor, motores de combustão aaparelhos de infra-vermelho, aparelhos da e outros para uso casetro, achara°,
•' secas, grafites, goma em bruto, granito interna, elétricos e a gás, motores para duras; bisturis, cadeiras para clinica • fins industriais e artisticos, inclusive
em bruto, kieselghur, líquidos de plan- bicicletas e motocicletas, multiplicado. médica, cambraia hidróila, canulas ca- instalações sanitárias, adobes, adórnos,
tas, latex em bruto -ou parciatmente ras, molas para máquinas, malas de nulas, cataplasmas de feltro, catgut, cê- aparêlhos de jantar. almoço, sobremesa,
preparados, minérios metálicos madei- válvulas, macacos hidráulicos, magne. ra laminada. cêra para incrustações e chá e café, artigos . de louça, baca as de •
ras em bruto ou parcialmente traba- tos de ignição, mandris. pedais de ala- articulações, cèra colante, cintas . para latrina, balaustres ,para jardins, ban• Siadas, em toras, serradas e aplainadas, vancas de embreagens, planetárias de fins clínicos, cintas umbelicals, colhe- deiras de porcelana para candieiros,
' mica, mármores em bruto, óxidc de parafusos sem fim e de rodas, pontes res cortantes, compressas de tecidos, banheiras, bilhas para vinhos, botelhas,
maganas, óleos de cascas vegetais, quando arte de máquinas rolos ara es- costótomos, curetasa- dentes artificiais, botijas, bules, bidês, Caçadas para mar
óleos em bruto ou parcialmente prepa- trada e imressão, pistões de motores, p j. dentaduras, depressores, dilatadores, du- lho, canos de barro para fogão, colurados, plumbagina em bruto, pa• de nhões, prensas, máquinas pulverizado. chas, drenos, duchas vaginais; elevado- nas para jardim, ;acaras canecas, commoldagem para fundições, pedras btl. ras. plainas de mesa, placas para tor- res, espartilhos, espéculos vaginais, aes- poteiras, confeiteiras, cubos, descansos
tadas, piche em bruto, pedra calcária, nos, polias. redutores, rolamentos, silen,. ponjas clinicas, estufas, espátulas, es- para guarda-chuva, espremedores para
plantas medicinais, pedras em bruto, ciosos, segmentes de pistão, serras me- capelos, escopros, extratores, escavado- brutas, funis, frigideiras de barro, gloquebracho, raizes Vegetais, resinas, re- canicas, serras hidráulicas, serras de fi- res; fios de linho para feridas, facas; bos, jarros, jardineiras para jard,m, lasinas naturais, residuos, texteis, silício ta, máquinas secadoras, máquinas para ganchos para músculos celafômetros, va dedos, mantegueiras, molheira, peseivas, talco em bruto, xisto, xisto serra, máquinas salgadeiras para mantel- gases, gocilvas, goivas, gêsso, grampos destais de lâmpadas, pires. porta-facas,
ga, teares, turbinas, torcedeiras, para soturas, guta-percha; histerômebetuminoso e silicato
.potes, pratos. puxadores, receptáculos,
nas
para tecidos de tapeçarias, máqui- troe; irrigadores. instrumentos cirdrgi; saladeiras. saleiros, serviços de chã
Classe 6
nas para Indústria de tecidos, tesouras coa para operações; ligaduras de cã- café, taboletas, terrinas, tubos, urinr:as,
• Para distinguir; Máquinas e suas par- rotativas, máquinas ara soldar, tornos 'lha", liquidos e pós para limpeza e
vasilhas e vasos
les integrantes para fins industriais: má- mecânicos, tornos de revólver, máquinas polimento ara fins odontológicos, lixa,
Classe 17
quinas de precisão, máquinas operatriluvas e dedeiras de borracha, limas paClasse 7 ta ossos, lancetas; massas plásticas para ,Para distinguir máquinas e instalações
zes, motores e suas partes, peças para
automóveis não incluídas em outras Máquinas e utensílios para serem usa- fins odontológicos, mascaras para anca- para escritórios e desenhos em geral:
classes, alavancas, alternadores, máqui- dos exçlusivamente na agricultura e tesia, mesas de operações, mesas para Arquivos para correspondência. almoa
fadas para carimbos e para tintas, abririas amassadeiras, máquinas amassadei- tiorticultura a saber: Arados, abridores curativos, martelos artificiais; perfuraras de brro e concreto, mácjuinas de da sulcos, adubadeiras, ancinhos maces dores, pés e braços artificiais. placas dores de cartas, arquivos. spontadorea.
abrir chavetas, máquinas afiadoras
nicos e empilhadores combinados para obturações de canais, porcelanas. berços para mata-borrão. borrachas,
ra ferramentas, máquinas para arquea- arrancadores mecânicos par agriculta- protetores para selos, pincéis para gar brochas. canetas para desenhos, cortade papel.• colchetes, casimbadores,
ção de embalagens, anéis de esferas pa- ra, batedeiras para cereais, bodbas ganta, pinças anatómicas, protetores: dores
cestos para papéis e correspondencia,
ra rolamentos, anéis de óleos, anéis para para adubar, ceifadeiras, carpideiras, ralas cirúrgicos de lá de pau, ruge e classificadores.
alm. coladores. canetas.
facilitar o arranco dos motores, autolu- ceifados para afloz, charruas para agri- rodas para desgaste dentário, retorcó compassos, cofres, canetas tinteiros, cabriaicadores, anéis obturadores, apare- cultura, cultivadores, debulhadores, pio bugia. ruginas; sarjadeiras. sanda- netas esferográficas desenhadores, datalhos para mistura de combustíveis de destocadores, desentegradores, esmaga- raca, seda e crina para souturas. sacos dores com minas, descansos para lápis
motores a explosão, anéis de, segmentos, dores para a agricultura, escarrificado- para gelo e bolsas para água quente, e canetas, esquadros, espátulas. furadobielas, bombas de ar comprimido, 1-,,om- res, enchovadeiras, facas para máqui- sondas, seringas para lavagens e inje- res. fugas. fichários... fitas para máquiboa lubrificantes, bombas de circulação, nas agrícolas, ferradeiras, gadanhos, ções, serras, serras para raquiotomis; nas de escrever, fichas para arquivos,
, bombas de combustiveis, para motora, garras para arado, grades de discos tampões higiênicos preservativos., tira- ai &quines para escrever, calcular. e sobombas para. óleo, burrinhos. bombas oudentes, máquinas, batedeiras para leite, termômetros, tesouras, trepanOs, mar, fitas ,gomadas, máaulnas pais
de água e gasolina para automóveis, agricultura, máquinas insetifugas, má- toalhas higiénicas; ventosas, verniz lso- grampear. gana Jirábica. g om a•dores.,
•
• ) J •
,
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portapão. pulseiras para reló- poças, casacão, coletes, capas, abale%
grampeadores, grampos e ganchos para Netas, estampas, gravuras, frutas de
escritórios, gis, godets, instrumentos de vidro, figuras de ornatos, festões, foto- gios, protetores para docamentos, pu- cacheaols, calçados, chapeus. cintos, tira
escrever e de desenhos, lápis. Lapiseiras,' granas, frutas de louças, figuras para :adores de água para uso doméstico tas, combinações, corpinhos, calas
malhadores, mata-borrão, mán.,utnas e, enfeitar bolos de aniversTios, batizados, porta-copos, porta-n,queis. porta-notas senhoras e de crianças, calções, cakass
apetrechos Para apontar LI S-% trapo- casamentos e outras quaisquer conte- porta-documentos, placa% celsites. rodi- camisolas, camisetas. cuecas, cerptda%
tecas, metros para escritórios e para morações. gravuras imagens, 'atrai- aba% recipientes. suportes, suportes para colarinhos, cueiros, casacos, chinelos,
desenhos. papel caibamo. perfuradores. soa manequins, maquetas, obras rirtisti- ladrilhos e adesivos para azulejos. dominas, echarpes, fantasias, fardas, papastas para escritórios, com fechos de cas, obras de pintura, painéis e carta- peças, carretéis para tecelagem e guar- ra militares e colegiais, fraldas galo.
nições de material plástico para Int5tis- das, gravatas, garros, jogos de tinge,
. metal, pastas para escritórios, com fechos de metal. porta-tinteiros, porta. zes para decorações e para exposiçao, tria extil. colas usadas nas indústrias, rie, jaquetas, leques, luvas, ligas, lenprojetos, mostruarios de mercadorias guardanapos, saleiros, tubos, tigelas.
lápi.s, porta-canetas. porta-carimbos,
ços, afana:Sá, meias, maiôs, mantas. mano
porta-cartas, porta-blocos, penas, pren- diversas e para propagandas, suportes tubos para ampolas, tubos para serin- drião, 'mantilhas, paktos, palas. penhasas, pincéis, prendedores de papéis, per-, *Mataria para vitrines, estatuetas para gas, travessas, tipos de material
ar, peugas, pulavas; pelerizas, ponches,
adornos• e para fins artísticos, e
cevejos, réguas. stencis, separadores
sacolas, sacos, saquinhos vasilha- polainas. , pijamas, punhos, perneiras,
taboletas
para arquivas, sinetes, tintas para esmes para acondicionamento, vasos. st- guinamo.% regalos, robe de chambre,
Classe 26
craves, tirahnha, tintas para carimbos,
•
caras, colas a frio e colas não incluídas roupão, sobretudos, salsa, auspeusorlos,
em
geral:
Argo.
Untas para duplicadores, tintas para mm. Artefatos de madeira
em outras classes. para borracha para salda de banho, andalias, amante, chora
pressão, tintas para desenhos, aparelhos las, algudares, armações para balcões curtumes. para marcineiros, pare carpinpara tirar cópias, pastéis de tintas para e para vitrines, artefatos de madeira teiros. para vidros. pasta adesiva para tes, sungas, atolas, soutiens. slacks,
escrever e desenhos. máquinas de en- para caixas, tpptune, bandejas, barris, esmeril em pedra, em pó. em disco. talar, toucas, turbantes, ternos, adumep
e vestidos
baldes, batedores de carne, caixas, cai- em pasta para afiar, moer e desgastar.
dereçar, máquinas registradoras
Classe 37
xões, caixotes, cavaletes, cunhas, cru- rebolos, adesivos para tacas. adesivos
Classe 18
Roupas brancas, para cama e meta*
Acido piaria° ( azotato de chumbo, ar- zetas, cubas, caçamba, colheres, cestos
de calcados
Acokhoados para camas, colchas. co'
mas, balas de aço, bombas, busca-pés, para pães, cepos para cosinhet cabos
Classe 29
canhões, cápsulas para armas de fogo, para ferramentas, cantoneiras, enara- Para distinguir asavas comuns, aspa- bertores, esfregões fronhas, gaardanaa
cartuchos de munições, chumbo para dados, estrados, esterinhas, estojos, ex- nadares e vassouras, basculhos, escóvas pois, }masa bordados, jogos de Poalha%
caça, clavinas, dinamites, espoletas co- premedeiras, embalagens de madeira, para bilhares, para banho e de banho, lentaSia, mantas para camas, panos para
muns, espoletas elétricas, espoletas de escada, formas, gaiolas, guarnições para chaminés, para escadas, de esprto casinha e panos de pratos, toalhas de
percussão, explosivos, fogos de arti- para porta-blocos, guarnições para cor- para roupas, para espingarda, para fun- rosto e- banho, 'toalhas de mesa, toa.
fícios, fogos de bengala, foguetes, fós- tinas, guarnições de madeiras para dição , (de' aço), para garrafas, para lhas para jantar, toalhas para chá •
foros de côr, gelatina fulminante, gra- utensílios domésticos, grima malas de janelas, para limpar frascos, para lim- cala, toalhas para banquetas, anatais
nadas, materiais explosivos, morteiros, madeira, palitos. pratos pipas, pinos, par roupa, para tetos, esfregões, vas- pões para cama e mesa, toaktnhas.
(cobre pão)
munições de caçador, nitroglicerina, nis puxadores, prendedores de roupas, pe- souras de fibras e espanadores, vassouClasse 38
trocelulose, petardos. projetis, pipocas, • destais monogramas, palitos, pasinhaa, ras de crianças àe vidoeiro, de esfregar
pistolões, pólvora, Todinhas, substâncias garanhos e colheres para sorvetes. pa- assoalho, de rua, de casa, de . estribaria Aros para guardanapos de popd
aglutinados. álbuns j ein branco) álbuns
explosivas, tanque de guerra, torpedos. litos para dentes, táboas de 'passar roue vassourinhas
para retratos e autógrafos. balões (ex,
Classe 30
tracs
,pas, táboas de carne, tonéis, torneiras.
Classe 19 tambores, tampas;
suportes de madeira, Armações de guarda-chuvas e guarda- cato* para brinquedos). blocos ,par0
'
sóis, capas, cabos e castões de guarda- -correspondência, blocos para cálculoa
Para assinalar e distinguir genéricamen. radiais& rolos, rosários e vasos
chuvas e guarda-sóis, guarda-chuvas, blocos para anotações. bobinas. brocin›
' te os artigos da classe a saber: Ani- i
Classe 27
mais vivos inclusive aves, ovos em Para distinguir: Artefatos de palha e guartla-sóis, ponteiras de guardaa.hu- ras não impressas. cadernos de acre.
geral, inclusive do bicoh da séda
fibra: cestas, cestos. cabos para uten- vas, guarda-sóis e bengalas. sombri- ver, capas para docurnewasa carteiras,
Classe 20
alhos, cestos para costura, cestos para nhas, varetas de guarda-chuvas, vira papel ou papelão. c,ápsulas e papel,
caixas de papelão, cadernetas, cadcn
las de guarda-chuvas Ancoras, anéis para cordas de navios. p o, caixas
ixas de acondicionamento, cainos, caixas de cartão. caixas para paClasse 31
bóias, salva-vidas, bolas para enrolar na para enfeites, esteiras, embornais,
cordas náuticas e cadeias de navios, estojos, guarnições para utensílios, ma- Lonas de areio, gacheta. aneis de ve. pelaria. cartões de visitas. rastões CO,
cintos de natação, cintos, salva-vidas, las, peneiras, redes, rédeas, suportes dação, bujões. carburador. bujões • de nxerchas, cartões indicas, contata can
e bóias, cinturões, de natação e salva- para filtros, sacolas., sacos, e telas de cabeçote. bufões de cárter, bulóea de tolhia, cadernos_ de papel taelanetratla
diferencial. canaletes. correias de traias- e em branco para desenho cadernot
vidas, croques para barcos, fateixas,
assento para cadeiras
missão • mangueiras, tampões. tubula- escolares, cartõaa era branco cartuchoa
hidráulicas para uso a bordo, ganchos,
Classe 28
para botes e dispositivos para arriá- Para distinguir: Artetatoa ' de conteria ções para vedação. Vedadores. arruelas. de cartolina, cl.apas planograticas. Calos. Jaquetas para natação, salva-vidas, plásticos e de parlais; Recipientes faiara. buchas, canaletas. correias de filtro, dernos de lembranças. carretéis de ,par
pelão, envelopes envólucros para chaA
pinos para separar as penas das cordas cadoa de material plástico. ^evesficnen- cordões de porta-mala e das partes doa natos de papel. encadernaçto de papel
dos navios, postes de madeira para tos confeccionados de substancias arai- automóveis, correias de ventilador, felou papelão. etiquetas. tralhas índices,
navios e roupas salva-vidas para
maia e vegetais: Argolas. açucareiros, tro dos vidros das partas. das rodas e 'Olhas de celulose.. guardanaaos. livros
dos
cubos,
feltro
dos
viras
das
portas.
uso na água
i armações para 6culos. /mies, bandeja*.
não impressos. livros fiscais. livros -.de
Classe 22 bases para telefones, baldes, bacias. feltro para retentores, lonas dso patim contabilidade; mata-borrão: arma:sentai
Para distinguir: Pios de algodão, cá- bolsas, caixas, carteiras, chapas, cabos doa freios.' mangueiras, mangueiras de papel transparente: pratos, papella
nhamo, celulose, juta, lã, fios de seda para ferramentas e utensílios, cruzetas, dos freios, do eixo trazeiro, do cárter, abo% papéis de astairho e de alazninka
do radiador e do filtro de ar
natural e rayon para bordar, para cos- caixas para acondicionamento de ahpapéis sem impressào, carpes na branco
•
Classe 32
tura, tricotagém e ara crochê
mentos, caixas de material plástica.
para Impressão. papéis fantasia, ínenON
. para baterias, coadores. coma. canecas. Almanaq ues, anilucios, boletins. boletins para forrar paredes, a Pe) akaa
Classe 23
ço ecoa
Tecidos em geral
, colheres, conchas, cestas para pá° cc.- Impressos, cónicas, jornais. revistas, ou sem pauta, papel cremai papel
da
tinhas, capas para álbuns e para livro*. Peças cinematográficas, peças teatral% seda, .papel impenmeavel, papel .em •bc)»
Classe 24
Mamares, atacadores para espartilhas cálices. cestos. castiçais para velas programas radiofônicos e programas bina para impressão. papel encerado,
de televisão
e calçados, ataduras de algodão para caixas para guarda de obla to, aartuchoia
papel 111g/entra). papel impermeável
diversos fins, exceto para fins mediai- coadores para chá, descanso parti- praClases 34
para copiar. papel para deserdam pa.
nal% bandeiras, bordados, braçadeiras, tos. copos e copinhos de plástico para Tapeets, Cortinas e anos ara assoalha* pel para embrulho unpermeabilizadd
pari
sor.
e
borlas, cadeados, capas para móveis e sorvetes. caixinhas de plástico
aradas. Linóleos, oleados e encerados papel para encadernar, papel para .e11,0
pianos, carapuças para cavalos, cor- vetes. colherinhas. pastilhas. garfinhos inclusive para instalações hoepitalares craves. papei para inaprimir. papel paa
dões, debruns. lã, fitas, forros. franjas, de plásticos para sorvetes. for:tainhas
Classe 35
rafina para embrulhos. papel celofanes
festão, feltro para órgão, fõfos, galar, de plástico para sorvetes, discos de Para distinguir: Couros e peles prepa- papei celulose, papel de linho, papel
Ides, lamparinas, mochilas. mosquetei- mesa. estojos, estojos para óculos. 033- radas ou não e seus artefato .): camurças absorvente. papel para metralhar lar
ais, nesgas, ombreiras e enchimentos balagens de material plástico para sor- vaquetas, 'cromos, pelicas e seus arte- bano, papelao. recipientes de papel, ro.
,ara roupas de homens e senhoras. , vetes. estojos para objetos, espumas de fatos: almofadas de couro, revestimen- setas de papei, rótulos de papel, rolos
panos para en eeites de móveis, não nylon. esteiras, enfeites para auton16- tos de couro e peles, arreios, bolsas, de papel transparente. sacos de papel,
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,ivels. escoa dores de pratos. massas anti, carteiras, caixas, chicotes de couro, car- serpentinas: tubos postais de catara
formas para doces, fitas ¡salsa- neiras, capas. estojos, malas, maletas.
tubetea de papel
passamares, pavios. rédeas, rendas, re- ruidos,
te% filmes virgens. fios de celulose. guarnições de couro para veiculas, c&
des, sacas, sinhaninhas para vestidos,
Classe 39
para bolsas. facas. guarnições. pas para livros e álbuns, porta-notas.
telas, tampos para almofadas, não fa-guarnições
---os
para chupetas e mamadeiras. porta-chaves, porth-niqueis rédeas, pas- Para distinguir: Artefatos de borracha,
zendo parte de móveis. artigos estes guarnições
borracha, artefatos de borracha ipara
porta-blocos
tas. selins, sacos para viagens, sacolas.i veículos, artefatos de borracha não :ia.
feitos de algodão, cânhamo, linho. luta. ções para liquidificadores
Para
"ande
para
bate, seda, raiam l s . pelo e fibras não , deiras de frutas e legumes.g uarniç óes solas e solados de couro, tirantes de cluidos em coitas classes: Arruelas. ,nr.
arreios e valises
inclutdos em outras classes
golas, amortecedores, asaeutoe para ca.
' de material plástico para uteasilloa e
Casse 3,f,
dein% borrachas para aros, batentes de
Classe 25 objetos, guarnições para bolsas. garfos,
Arvore; de natal bibelts, bolas para era galerias para cortinas. jarros laminados Pua distinguir; Artigo/ de Vestaatiot cofre, buchas ele estabilizados, buchas,
frites de árvores de natal. cartas geo- plásticos. lancheiras, mantegueirsta. sai- e roupas feitas em geral. Agasalhos, buchas para ¡amacio. batente de porta,
gráficas, cartões postais, cartazes, dia- ias. oriuóia. /prendedores * roupas. 11.1- aventais. alpercata*, aaaguaa, blusas batente de chassis, bicos para marnadei.
plays. desenhos artísticos, desenhos de- aradores para móveis. 'pires, pratos. pob- botas, botinas. bbasbes, boina, baba. ras, braçadeiras, botai% basca para te»
celcomania para tecidos estátuas. esta . :tiros, pás ,de cosinhi, pedras pomes si. doures, bonés, capacetes, cartolas, cara- lefonez, borrachas para carrinhos
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tria:s, borracha para amortecedores, sai alimentícias, mariscos. manteiga pomadas peritanadas para • 3e mbeleza- calçados 'chapéus, cintas,' combinações
po de corpinhos, calças, calções, camisas, ca.;
balsaas de borracha para rédeas, cochim margarina. marmelada, macarrão mas mento da cutis.
arroz
• misetas. camisolas, cueias, ceroulas, cal.
de-motor. câmaras de ar. Chupetas cor- sa de tomate, mel e melado, mate, ti:lasClasse 49
dõ..s massiços de borracha, cabos para sai para mingaus. molhos, tnoluscos,
ças de senhoris e de crianças, colarinhos,
•e-sarnentas. chuveiros, calços de bor- mostarda. mortadela; nós moscada no- Jogos , brinquedos, artigos desporwass e cueiros, casacão. dominós, • echarpea,
racha,. chapas e centros de mesa, cor- zea; óleos comestíveis. ostras avas: passatempos, a saber: álbuns para re- fraldas, galochas, gravatas, gorros, tadas de borracha, cápsulas de borracha pães. patos. pralinés, pimenta, pós para cortar e armai aviões, automóveis, quetas, luvas, ligas. lenços,. leques,
cha para maquinas, copos de borracha pudins, pickles, peixes, presuntos. pa- aros, argolas, bercinhos, bonecas, bone- mantôs meias, maillots, mantas. mau.
para centro da mesa, calços de borra- tês, petit-pois, pastilhas, pizzas, pudii-:s; cos, baralhos de cartas, bolas para driao, malhas, paletós. paias. penhoar,
para freios, dedeiras, desentupideiras. queijos, rações balanceadas para are- todos os esportes, brinquedos em forma penas, puloveres. ponches. pelerinas,
dist os de mesa, descanso para pratos, mais, requeijões, sal, sagu sardintlas. de animais, balões de brinquedo, bilha- polainas, pijamas, punhos. robe de
anil:Nos, êmbolos, esguichas. áestrados. sanduiches. salsichas. saltnés ' sopas en- res, brinquedos mecânicos, brinquedos chambre. sobretudos. suspensórios, sou.
esponjas de borracha em nuebrajacto latadas, sorvetes, sucos de tomate e de em forma de instrumentos musicais,
tient. tailleurs, toucas e vestidos
paia torneiras, tios de borracha lisos, frutas; torradas, tapioca: tâmaras. talha- brinquedos em forma de armar, brin
fôrmas de bor:sacha,. guarnições para rim, tremoços, tortas, tortas, para ali- quedos de borracha com ou" sem assoTermo
614.271, de 24-10-63
"Inóveas guarnições de borracha para mento de animais e aves, torrões, touci- vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cinho; vinagre
Jornal Recortes e ReoresenCabmen
• ..antornsveis, guarnições para - veículos,
Classe 42 cartas de jogar, -chocalhos, 'caneleiras
tações Ltda.
•lancheiras para escolares. lâminas de
Guanabara
•borracha para degraus, listas de borra- Aguardente. anil, aperitivos,. bagaceira. para esporte, cartões Para lôto, casi' cha para janelas e para portas, lençóis batidas, brandy, bitter, cachaça, cerva nhas de brinquedo, casinhas de armar,'
de borracha. manoplas, maçanetas, pro- ial, cidra, conhaque: extrato de malt:e cadeiras de brinquedo, carteiras e en-teores para para-lamas, protetores de fermentarb; çernet; genebra gengibirra; velopes com fõlhas para recortar e
. para-choques. pedal de acelerador. pe- gin, gingen kirsch, kumme1; licores; armar, calçados para bonecas, cordas
•dal de partida, pesas para businas. maarsquinhos; nectar; pipermins, ;ou-' para pular, clavinas para tiro ao alvo,
; pratinhos, pneumáticos, pontas de bor- cheel rum; suco de Frutas com álcool; copos de dadog, caixinhas de música,
vinhos, vodka e whisky .
sacha para bengalas e muletas, rodas
dados, dardos, discos, dominós, espin- k inclUstria Brasileira
massiças. rodizios, revestimentos de
Classe 43
gardas de brpinquedo, espingardas de
borracha. rodas de borracha, para mó- Refrescos, sodas, sucos de frutas e xa- vento, eátaquinhas para jogar, enigmas,
veis, sanfonas de vácuo, suportes de ropes, águas minerais artificiais, água engenhos de guerra de brinquedo, fermotor, sapatas do pedal de breque, se- tônica, gingerale, guaraná, água mine- rinhos de engomar, ferramentas para
Casse 36
setnbaio e isoladores, suportes, semi- rai natural suco de caju, granadina e crianças, figuras de aves e animais,
Para
distinguir:
Artigos de vestuirloi
pneumáticos, .suportes de câmbio, Sancapilé
• figuras para jogo de xadrez, fogões e e roupas feitas em geral: Agasalhos,
fonas de partida. saltos, solas e solados
Classe 44
•
fogãozinros de brinquedos, jogos de
de borracha. surdinas de borracha para Para distinguir: Cigarros, cigarreiras, futebol de mesa, joelheiras para esporte, aventais, alpercatas. anáguas, binaras,
aplicação aos fios telegráficos e telefô- cinzeiros, cachimbos, carteiras para fui- ganchos para. pesca, guisos para crian- botas, botinas blusões, boinas, baba.
doures, bonés, capacetes, cartolas caranicos, ira vadores de porta, tijelas,
tubos, tamcas de borracha para conta- mo, charutos cigarrilhas, filtros para ças, halteres, anzólà, iscas artificiais puças, casulo coletes, ' capas chatea
gotas, tinas de borracha para elaboração piteira se para cigarros, fumos em fo- para pesca, jogos de damas, jogos .de cachecol.. calcados, chapéus, cintos.
lha ou em corda. isqueiro, piteiras, tu- dominó, jogOs de raquete, linhas para çae, camisas, camisolas. camisetas cite. de substâncias químicas.
bos de cachimbo, rapé, tabacos
pesca, luvas para box; para esgriina, de senhoras e de crianças, calções. cal..
Classe 40
Classe 45 • para jogador de soco, máscaras carna- cintas. cairbinações, corpinhos, calças
Para distinguir; Móveis em geral, de
metal. vidaí de aço ou madeira, ato- Senienbri e mudas para a agricultura. valescas, mesas de bilhar, de campista, cria. ceroulas, colarinhos, cueiros;
fados ou nao. inclusive móveis para es- a horticultura e a floricultura; flores de roleta, de xadrez, mobílias de brin- casacos, chinelos. donfinós, echarpes;
• naturais
. • , quedo, miniaturas de utensílios domés- fantasias, fardas para nilitareas cola.
critório. Armários, armários para baCl asse -ticos, patins, patinetes piões, petecas,. •glais, fraldas, galochas, gravatas, gornheiros e para roupas usadas, almofadas, acolchoados para .móveis; bancos, Alvejantes, amidos, anil,. água de lava- plarquetas para ginástica, peças de ros, fogos de !Ingeria, lagunas: leques:
balcões, -banquetas, bandejas, domicilia- ' delra. água sanitária, cera para soalhos, jogos de damas, dominó e xadrez, pelo- ' luvas, ligas, lenços, matitós. meias.
mantas, mandrião, mantilhas: pares,. berços, biombos, cadeiras, carrinhos detergentes, esponja de aço, fósforos, tas, pianos e outros instrumentos musipalas, pinboar. pulover, pelerinas.
para chá e café, conjuntos para dor- lixívia, lã de aço, pomadas para cal- cais de brinquedo, pistolas de atirar letós,
muges, pouches, polainas, pijamas; pu•
, mitórios, conjuntos para sala de jan- I çados, palha de aço, preparados para flexas, papagaios de papel, panelinhas, •ahos, perneiras, quimonoz, regalos,
polir
e
limpar
madeiras,
vidros.
metais
,
quebra-cabeças
em
forma
de
armar,
tar e sala de visitas, conjuntos para
! robe de chambre, roupão, sobretudos,
terraços, jardim e praia, conjustos de , e objetos, panos para polir é para lim- raquetes, redes de pesca, redes para suspensórios, saldas de banho, sandálias,
armários e gab:netes para copa e co- , peza, panos de esmeril e material abra- jogos, rodas de rolatas, revólver , de 1 aweaters, shorts, sungas, atolas, sou.
zinha, camas cabides, cadeiras gira- 1 sivo empregado na limpeza de metais e brinquedo, soldadinhos de chumbo, ta- Rens, alados, tater, toucas, turbante"
tórias, cadeiras de balanço, caixa de objetos, sabões em geral e saponáceos, 'Melros. para jogos, tacos de bilhar,
ternos, uniformes e vestidos
, rádio, colchões colchões de mola. da- velas e velas a base de estearias, ' tambores para crianças, tamburéus,
' pensas, divisõss. divans. discotecas de sabões em pó, m flocos, esponjas de tamboretes, tênis de mesa, trens e viasTermo n.° 614.272, de 24-10-63
limpeza
I férreas para brinquedos, varas para
madeira, espreguiçadeirasi guarda-rouCafé e Bar Xodó Ltda.
Classe 48
Guanabara
pas, estantes. mesas, mesinha& mesi- .
pesca, vagonetcs e zepelins
Para
distinguir
artigos
de
toucador
e
nhas para rádio e televisão. mesinha.
Classe 50
perfumarias
em
geral:
Almiscar.
água
para maquinas de escrever, móveis paImressos
de beleza, água facial, água de lavanda,
levisão, molduras para quadros portaÁgua
de
colônia,
arminho*,
água
de
Têrmo
n.°
614.269,
de 24-10-63
:retratos, poltronas, poltronas-camas, quina, água de rosas, água de alfaze"Sociedade Exploradora de Aguas
, prateleiras porta-chapéus, sofás,.
mas. wnônia perfumada liquida, em pó.
Minerais Ltda."
sofás-camas, travesseiros e
brilhantinas,
em pedras. paraanho,
b
ri
Espírito Santo
, .
vitrines
bandolinas, batons. cOnnéticoe para o
Classe 41
Classes: 41. 42 e 43
Alcachofras aletria, alho, aspargos, crayons.
cabelo, pestanas,
cílios
e bigodes,
Título
cremes para
a pele,
carmins,
açúcar. ~emas para animais, amido. c beiras em pastilhas. em tabletes, em
ainendoitn ameixas, amêndoas, araruta,
I
Têrmo
n.°
614.273,
de 24 - 10 -63
TNEgràFITA BBAS1LEIBA
arroz, atum. aveia, avelãs, zeite, azei- lentilhas, em trociscos e em pilulas,
Produtos Alimentícios Salmar Ltda.
tonas, banha, bacalhau, batas, balas, cremes para barbear. cremes dental.
Guanabara
biscoitos. bombons. bolachas, baunilha:" depilatórios,. desodorantes, dissolventes,
Classe 43
café em pó e em grào, camarão, canela vaiarias. extratos, estojos de perfumes,. Agua mineral natural e água potável
em pau e ern ó cacau, carnes chá creme para limpeza da peie, e para base
de mesa
--------P
, maltes para unhas.
caramelos chocolates.. confeitos, cravO, ds pó
Têm° n.° 614.270, de 24-10-63
cereait..cominho. creme de leite. cremes escóvas para dentes, cabelo, roupas.;
Jorge Augusto Vidal
alimenticios. croquetes, compotas, can- &los e unhas, fixadorea para o cabelo, !
Guanabara
caca, coalhadas. castanha, ceola, condi- Pestanas, cilia e bigode', fivelas para
9
mentos para alimentos, colorantes, o cabelo. glicerina perfumada para uso
nm,Peu.
chouriços, dendê, dôces,'d6ces de fru. de toucador, grampos para o cabelo,
tas, espinafre. essências alimentares. em- Para maquilagem. lança-perfumea, topadas, ervilhas, em:covas, extrato de to. 'çôes, líquidos dentifricios, em pasta, em
mate, farinhas alimenticias, favas, geléia de petróleo perfumada, lápis.
calas, flocos farelo, fermentos. leigo,' sabá° em creme. em elixir e em pó,
figos, frios, frutas sêcas. naturais e crls-1 líquidos para ondulaçâo, Permanente.1
talizadas, glicose. goma de mascar, gor.11tzaa para unhas, laquk, ólaoa para o
duras, gránulos. gráo de bico. gelatina cabelo. pasta e póa para dentes. perfu-1
petróleo para uso de toucador. '
Clame 36
goiabada, geléias, herva doce, hem ,
mate, hortaliças, lagostas tinguas, leite.' pastas e pó para as unhas. pon-pons Para distinguir: Aventais, blusas. Mu.
condensado. leite em pó. legumes ens I, para pó de arroz, papéis perfumados, saca. boinas, botas, babadouros, cataClasse 41
toriserva, lentilhas, linguiça, /ouro; MSS- carminados, t com pó de arros,
eos, colete*, capara. chatas, ..achecols,
Sai
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-Térrno a.' 614.274, de 24-10-63
Importadora e Exportadora,
S. A. — "Socirnex"
Pernambues

abem!, porta-rodas,- parabrises, para- ver, capas par adocumentos, carteiras,
Téssno n.5 614.287, de 244043
choques, pistões, rodas, reboques, tam- caixas de papelão, caderneta:, caderProdutos Tuqufnha Ltda, 01)
bores de freios, varetas de veículos, nos, caixas de cartão, caixas para paRio Grande do Norte
.11
bicicletas, qlotocicletas, retentores, aros pelaria, cartões de visitas, cartões copara bicicletas, braço' para velculos raerciais, cartões índices, confeti, carb
erapas circulares para veículos, cubos tolina, cadernos de papel melimetrado
de veiculos, desl.gadeiras. fronteiras e em branco para desenho, cadernos
para veículos, motociclo- manivelas, escolares, cartões em branco, cartuchos
para-lamas, varetas de sontrole do
de cartolina, crapas planográficas, caINDOSTRIA, BRASILEINI:,;
afogador e acelerador
dernos de lembrança, carretéis de paClasse 46
.0
pelão, envelopes, envéducros para cha. Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lava- rutos de papel, encadernação de papel
Classes: 1, 6, 21, 46, 47 e 50
deira, água sanitária, cera para soalhos, ou papelão, etiquetas, folhas indices, Alvejantes, amidos, anil, ág1115 de laWiri
Insígnia comercial
detergentes; esponja de aço, fósforos, falhas de celulose, guardanapos, livros deita, água- sanitária, cera pear, soalli,g,
Termos as. 614.275 a 614.279. de
lixívia, lã de aço, pomadas para cal- não impressos, livros riscais; livros de detergentes, esponja de aço, &Safaras;
24-10-63
çados, palha de aço, preparados para contabilidade; ,mata-borrão; ornamentos /Silvia, lã de aço, pomadas para- Cgr
Sociedade Importadora e Exportadora, polir e limpar madeiras, vidros, metais de papel transparente; pratos, papeli- çados, • palha de aço, preparados mgf
S. A. — "Socinaex
e objetos, panos para polir e para Um- nhos, papéis de estanho e de alumínio, polir e limpar madeiras, vidros, metal(
Pernambuco
peza, panos de esmeril e material abra- papéis sem impressão, papéis em branco e objetos, panos para polir e para liar.
sivo empregado na limpeza de metais e para impressão, papéis fantasia, menos pezn, panos de esmeril e material abra.
objetos, sabões em geral e saponáceos, par Sanar, paredes, Papel almaço com aivo empregado na limpeza de metaiss4
velas e velas a base de esteadas, ou sem pauta papel crepon, papel de obj.stos, sabões em geral e saponáce6s;
Sabões era pó, m flocos, esponjas de seda, papel Impermeável, papel em bo- velas _e velas a base 'de estearlaa
>
sabões em pó, in flocos, esponjas rdd
limpeza
bina para impressão, papel encerado,
•
limpeza
Classe 47
palel higiénico, papel impermeãxel,
Óleos de qualquer espécie para ilumi- para copiar, papel para desenhos, paTermo n,s 614.288, cie 24-10-63.nação, aquecimento e lubrificação. Pe- pel para .embrulho Impermeabilizado Inriústr:as Alimentlelas Inharê
Indústria Brasileira
Lata;
trédeo refinado, semi-refinado e não- papel para- encadernar, papel para es•
Rio
Grande
do
Norte
refinado, com ou sem a mistura de crever, papel para imprimir, papel paóleos minerais„ animais ou vegetais, rafina para embrulhos, papel celofane,
Classe 4 para a iluminação, aquecimento. lubri. papel celulose, papel de linho, papel
Oleos e gorluras de origem animal, mi- ficação ou combustão, 'e graxas. Pro- absorvente, papel para embrulhar. taneral e vegetal, em bruto ou parcial- dutos e óleos combustíveis proveni- baco, papelão, recipientes de papel, roClasse 41
entes de petróleo
setas de papel, rótulos de papel, rs-los
mente preparados, de sua indústria e
Café em grço, torrado e moldo
de papel transparente, sacos de papei
comércio
Têrmo a.° 614.280, de 24-10-63
serpentinas: tubos postais, de cartão.
Classe 6
Termo n.° 614.289, de 24-10-63
tubetes de papel
Para distinguir: Máquinas e partes de Venoso S. A.
—
Papelaria
e
Tipo1,odurco irmãos Tecidos S.A..,
grafia
Brasil
máquinas para todos os fins industriais:
Minas Gerais
Guanabara
Termo n.° 614.284, de 24-10-63
fugas, rotativas, de deslocamento e a
Eletricidade Civil Lida,
Máquinas de rosquear: serras mectini-1
Rio Grande do Sul .
cas, motores elétricos, alternadores, fer4 T t+ o e RAF ia
PRORROGAÇIO
ramentas a placas para toruos, geradores, plainas, máquinas de furar e can'trar, tornos mecânicos, prensas mecâni•
cas, máquinas amassadeiras, misturado-1
ras adaptados na construção e conserlociti–iiris Brasileira
vação de estradas, mineração, corte de
Indústria Brasileir a
madeira, movimento de terra, carretos
Classe 23
e outros fins Industriais, elevadora, máTecidos de algodão
Classe
6
Classe
50
quinas desempalhadoras, descascadoras,
ventiladoras,. moinhos para cereais, Empresas de turismo, - entidade dedicada Peças e irnplententos para motores eléTermo n.° 614 .290, de 24-10-63
máquinas secadoras, trituradoras, mil. a exloraçáo da indústria turística. a ser tricos, dínamos e instalações elétricas
Alberto Lundgren Tecidos S
para
tratores
e
veículos
auto-motores
verizadoras, freias, polittizes, tranchas, usada em papéis de corresponência,
Pernambuco
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de contabiliade, impressos, foih sres, está- I
Temo n.' 614.285, de 24-10-63
abrir chavetas, marteletes, ventiladores, logos, bem como em veículos, edifi- Probras — . Promotora Brasileira do Co
cios, letreiros e outros locais
exaustiares para forjas, bombas centriinércia Internacional Ltda.
PR oR R o an2
pistão para todos
fins, arietes, calGuanabara
Termos na, 614.281 a 614.283, de
_
deitas e turbinas, injetores para cal.
24.10-63
deiras, válvulas e transportadores au- Discos Imperial do Brasil S. _A.
somáticos de alta e baixa pressão.
Guanabara
!0.5
prensas hidráulicas, martelos mccanicos
e máquinas limadoras, máquinas opera4...Assue')
Classe 23
trizes, rotativas ou cortadoras para usi,gndústria Brasileira,
Titulo de Estabelecimento
nar ferro, aço e bronze, mãgáinas para
Indústrias de tecidos; teares, urdideiraa
Timm n.9 614.291. de 24. 10-63 '
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras
Representações
Lusvaldo de • CaleadOiS
Classe
35
meadeiras, rolos e roletes, brunidorez ' Inaustria Brasileira
Limitada
para cereais; máquinas para fabricar
Alpaca,- aparas de couro, arções de
Guanabara
papel e máquinas para _tabrIcar papel e
selim, bainhas de couro, biqueiras, bolClame 8
máquinas de impressão, dínamos e
sas de couro, chapeleiras de couro,
•
ascos
gravados,
discos
falantes
e ~Os coleiras, couros diversos, entresolas,
receptáculos
SOZ4WC4
equipamentos de couro estojos, estribos,
1:1
Classe 21
garupa s, guarnições de couro, peles, pal.
Classe 32
Freio (parte integrante do veiculo),
Casse J6 mecanismo para acoplamento de vai- Almanaques. anuários: álbuns impres- milhas, pastas de couro, pelicas, rabi.
chos, rédeas, retalhos sacos, selas, seCalçados
cubos ferroviários. orelhas de 'parada aos, cartazes catálogos, jornais nado lins,
solados, solas, viras de calçados
para aparelhagem de tração, amortece- unia e estrangeiroa, publicações impresTermo n.s 614.292, de 24-10433,4;i
e zibelina
dores de choques, paracroques. 1 Carro, ias, revistas , Propaganda em rádio,
Crispim Bonani Listo
televisão,
jornais.
-programas
radiofarsiónibus, automóvel. anteparos. auto-caTermo n.° 614.286, de 21-10-63
Wrnas Gerais
peças
teatrais
e
cfnfm.stográfieas
npnhões, alavancas, alavancas de Cala.
Produtos Tiiquirilia Ltda,
' e revistas impressas
bio. alavancas de freios, breques, barRio Grande do Norte
•
ras de freio, braçadeiras de mola, bu- Classe 38
chas. barcos, barros de tração, barrai Arre para guardanapos de papel
P R
de direção, cabos de veículos carroce- aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
rias, ehassà. carcassas, coroas, capotas, para retratos e autógrafos. balões (exrittr2STRIA BRASILEIRA.
engates para velculos, engrenagens, em- teto para brinquedos) h/Ocos ' para
Classe 8
breageni, feixes de • molas, hélices, mo i correspondinas, blocos Para cálculos,
Ratoeiras
p
rovidas
de dispositivo' butow
las, motociclos, mancais de veículos blocos para ánotações, bobinas brochomatieos Para aprisionar animais
Pe dais, paralamas, porta laterais, p1- ,ras não Impressas, cadernos de esere.
Nome comercial
roedores (ratad)!
•

.Clin POTIGUAR.'

os

A

11S VALO°

coa,

1110

ODUTOS.
UTOS
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541 Quarta-feira 1 a
tz sea.°1m6q14 .2a983,cadpe 21-1, j1d0 -6
a3
I
Guanabara

FM11 DE MÁQUINAS
kAPITAL LTDAt 1

n
Têm° n.o 514.299 de' 24-1'4:3
Confidencial Clud,: 4 investimetttos
Gurnabara

so
tpo

s

Nome Comercial
érmo n.° 614.294, de 2410-63
talmax Tintas Gráficas Ltda.
Guanabara

Nome C vil
Térmo a° 614.300. d 2410-63
Produtos Eletrônicos Cosmorama Ltdã,
Guanabara
COngregação.oas Irmãs Carmelitas
. da Divina Providência

i~iffla

' Brasileira ,' .

Classe .1
,
i
n
ta
.
base
de
água ara qualquer
p
Tecido
k
rmo n.° 614.295, de 24-10-63
enrimpZ Tintas Gráficas Ltda.
Guanabara

Ci..v.se 8
Acessórios de aparrAhus elétricos e fa-.
brico e comércio
Têrmo no 614.302, de 25-10-1963
Alice A.,,ad
-São Paulo
AGENCIA titS .
• "cR LUXO/OVEIS
Claááe 21
Titu lu
Tèrmo ti' 614.303, de 25-10-1963
Comercial Iskandar Limitada
São Paulo
I SgANDM

classe 1

• eli
,k
nta opaca para tecidos nmmu

êrrao n.° 614.296, de 24-10-63
Glória Cresti Cabeleireiro
•
Guanabara

Vc RONES

Ind. Brasileira

Classe 36
ara distinguir: Sapatos, sandál as, botas e alpercatas
Térmo n° 614.304, de 25-10-1963
Lumilandía Gaz Neon Limitada
São Paulo

eabelobiro -e Salão. de Beija

fiL

Classes: 33 e 48
Titulo

ermo nn 614.47, de 24.11-63
I. Du . Pont de Nemours And
Company
stados Unidos da Amérifa-

DACRON
, Classe 28
..." •

Ind. nraarítira
Classe 8
Para distinguir: Anúncios lum.nosos
Tármo a° 614.305, de 25-10-1963
Saitopográfia de Engenharia Limitada •
4ao Paulo
Casse 50

BAITOPOGRRIA
ind. Brasileira

de viagem, a saber, matas, ,ce,, Pata distinguir: O timbre da sociedade
artig os
Iu de suão, sacos de viagem. valises, a ser aplicado Mn papeis de corre.spónanda e contabilidade
bolsas, sacolas, bolsões, pastas, cartelias; materiais para fazer e cobrir ou
Timo n• 614.306, de 2540-1963
estir artigos de viagem; materiais de
kstofamento ou acoichoamento e de Indústria de Material Elétrico Pia*
Relay Limitada
• &no ou enfeite para o estofam-0o
São Paulo
cobertura de móveis, de assentos e de
a para uso similares; sacos e
filtro&
á LAsPnE
toClasse 8
krmo n.° 614.298, de 24-10-63
Para dLstinguirt Relés
Rêde Brasileira de S-k-noing
Centers S.A.
•
Térmo n° 614.307, de 25-104963
Guanabara
Doceira Lua de Mel Limita&
São Paulo

Lt7a DE MEL
ande orasileita
• `1:
Casse 33
final de ProP_Niand!‘
•

Classe 41
Para distinguir: Doces, bisca:tos, goma,
boas, bolachas, paes e bolos

evereiro de 1964

Térmo no 614.303. de 25-10-1963
Armazém Novo 1-brizonte Limitada
São Paulo

g

tos, taco, iodo (sais de 4—).
. (cloreto de —); lega, Ia**, lanou"
Ilinoleleo, líquidos químicos, liquidar de
1 4èmpera, litargirio, litina, luto, magna.
i sio, mal:Micos, =alatoa, ' málico. mangaNOVO BORIZOINI.-0,
natos, mánganico. massas eletroliticas/
matéria filtrante, matéria à prova *
Classe 41
fogo, matéria ignifuga, matérias para
Para diátinguir: Arroz, feijão, batata, enriquecer e purificar o gaz, matéria&
cebola, açucar, ave:a, azeite e It1135883 coranles animais, matérias orate* :Dê
alimentícias
nerais, matérias corantes, vegetais, ma.
tériaa decapam" matérias para despoTèrmo n° 614.309, de 25-10-1963
lir, matérias par perfurar metais, mat..
Proquimicos do Brasil Limitada
rias para tornar o vidro e o esmalta
São Paulo
, opacos, matérias primas químicas, mercúrio, mediato de geranila, metileno,
metilicos, =Mio, misturas químicas extintoras, misturas químicas frigirificas,
- PROQUIMICOS 00
- misturas químicas refrigerantes, mona.
BRASIL"
:zite, mordentes, muriato de estanha
, araolliacal, naftênicos, negro animai, na.
IND. BRASILEIRA
, gro de fumo, negro de berlim, neigO
Classe 1
'de eberlim para sapateiro, negro ri
Absorventes, aceleradores de vulcaniza- brunswick, neutralizadores quimicos pação, acetatos, acéticos, acetificadores, ra líquidos fermentados, nitrada, nitraacetona, acetileno, ácidos, absorventes, tos, nitricolulose, oleico, óleo para coaagentes químicos, á g ua-acidulada para servaçáo de ovos, oxalatos, oxálico,
acumuladores, água raz, albumina ioda- oxidantes, óxido de antimónio, óxidos
da, albumina de malte, albuminas, albu- metálicos, oxigênio na indústria, (miga.
minas vegetis, lbuminoides, alcalinos, aio liquefeito; paládio, paimitico, papel
alcalino terrosos, álcalis, alcaloides. albuminado, papel baritado, papel tur.
álcool, alcoolãtos, aldeidos, alizarina. nesol papel de platina (sépia), papei
alumens, alvaiade, aminas, amoniacais, gálico, papel heliocopista, papel bebogrOico, papel para ensaios químicoa!
amoniacal, amoníaco. amila,
(álcool), amimas, antraceno, anti-cor- papel para revelação automática, papei
rosivos. anti-detonantes, anti-incrustan- fosforescente, papel fotográfico (semites, antimônio, anti-oxidantes, antitár- vel), papel contra a ferrugem, papel
taro, arsênico, azalina, azótico, azotos, fotométrio, papel tran.sferotipo, papel,
taro, arsênico, azulina azótico, azotos, pedra lipes, pedra pomes, películas dazul da prússia, azul ultrâmar, azul nematogiáficas (sensíveis), peliculas
ultramarino: bnhos para fixação e re- fotográficas lsensiveis), percarbonato,
velação fotográfica, banhos galvánicos, percloraftálico, pigmentos ou cores para
banhos de galvanização, bário, barita, zinco, potassa, potássios, preparação
benzina, benzólco, benzei, betume, biTérmo n° 614.310, de 25-10-1963
cloretos, bioxolatos, bismutos, bismuta- IndKstria de Artefatos de Cimo"
tos, branco de chumbo, branco de neuDecorarte Limitncla
don, branco de troyes, brometas, broSão Paulo
mo, cálcio, cânfora, caparosa, carbonatos, carboreto de cálcio, carvões, carvões ativos absorventes, catalisadores,
celulose (acetato- de — ), chapas emulsionadas. chapas fotográficas, chapas
IND. BRASILEIRA
sensíveis à luz, cloratos, cloretos clodrato de amónio, cloridrico, cloro, croClasse 16
matos, citrato de magnésio, cítrico de Para dist.nguir: Caixas d'água e tanmagnésio, cítrico, clarificadores, colas ques de cimento, elementos vasados de
para vinhos, coloides para fotografia cimento, e blocos e vigas de cimento.
de kieselgur, co- artigos êsses para uso em construções,
composição com nti )• cópias (so- bem como pedras de pias, degraus de
pai, corrosivos. (a
luções para —), corantes, cores a escadas e placas para revestimentos de
álcool, cremor de tártaro, creosoto, cris- pisos e paredes feitos em granitine e
tais d esocla, cianeto, cimol, decalaialpara uso em construções
antes, decapantes químicos, descorantes,
desincrustante para caldeiras detersiTérmo n° 614.311, de 25-10-1963
vos químicos, detonantes (anti —),
Antenor Luciano Braido
dissolventes; emulsões fotográficos, esSão Paulo
maleta, etilenos, extintores, extintores
(composições químicas), fermentos,
filmes sensibilizados, fixadores (sais),
fluídos para endurecer meteis, Sluor,
fluoreto de sódio, fluoridico, fixos para
NO. BRASILEIRA
soldas, formiatos, fórmico, fuligem para
Clas,s.
fins industriais, fulminato, fundente::
gaiatos, gálico. galvánicos (banhos I Pare distinguir: Imagens, gravuras, es—), galvanização (banhos para), ga- tátuas, estatuetas, manequins, e obras
zes, gelatina para emulsões iprotegr.). de pintura, especialmente de silk-acreea
gema (sal —4, gerara& acetato)..
gerador (me.
geraniol (acetato, de
Drmo a• 614.312, de 25-104963
tilato de giz glicol, glicose (subsaildo Nabarrete Reboam
tancias para descorar —), glicosidea
São Paulo
gomelina, graxas preventivas contra a
oxidação. graxas (ácidos ...); halogb
nicos (produtos), hidrato de alumínio,
,
hidrato& de carbono, hidrofugas. Udu»
ções hidrocento liquefeito ou com.
GRASILEN4
primido. hldrosulfito, hipodorito deãos4.
61
Classe 21
dáo. hIpaauletos. knifugu (matáriaa
19t4 o 01 emmajo.
Pain disstaaalirt Valados
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Termo ist 614.321, de 25-10-1963
para ferramentas • tramailloa cruzetas
caixas -para acondicaonamento de aliPêsto de Serviço "101"
mentos, caixas de Material p/astico
Limitada
para baterias, coadores, copos. canecas.
Stiõ Paulo
colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas, capas para álbuns e para livros;
101
cálices, cestos, castiçais para 'Velas,
tina. .13rael.leire)
tnit Brasilen „
camas para guarda de objetos cartuchos.
,
coadores para chá, descanso paia praClasse 50
Classe 32 ,
tos, copos e copinhos de plástico para
Para distingia:ri impressos
• Para d.stinguir: Livros e revistas
sorvates caixinhas de plástica atara lorde plásticos para sorvetes, toninhas
Termo n° 614.322, de 25-14-1963
Térmo n° 614.314, de 25-10-1963
de pla.stico para sorvetes, disco. de'
Indústria Mecânica
jomesa
'Patena Terraplanagem Limitada
mesa, estojos, estojos para óculos, emLimitada
São Paulo
vetes,collierishas pasinhas garfinhos
São Paulo
balagens de material plástica para sorvetes, estojos para obletos, espumas de
J °MESA
PATERRA •
nylón, esteiras. enfeites para automó• Ind. Braaileirii
ilnd4. Brasileivi
veis, escoadores de pratos, massas- antiruidos, formas para doces, fitas isolanClasse 16
Classe 54
Para distinguir: Materiais piara constru- tes, filmes virgens' fios de celulose,
Para distingisr: Impressos
ções e decorações: Argamassas, argila, fechos para bolsas facas, guarnições,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blo- guarnições para chupetas e mamadeiras,
Térmo n° 614.323, de 25-10-1963
cos de cimento, blocos para pavimenta- guarnições para porta-blocos, guarniCerâmica Men-nos Limitada
çâo, calhas, cimento, cal, cre, chapas ções para liquidificadores e para bateSão Paulo
isolantes, caibros, caixilhos, colunas, deiras de frutas , e legumes, guarnições
chapas para coberturas caixas d'água, de material plástico para utensílios e
}8.3141NOS
caixas para coberturas, caixas d'água, objetos, guarnições para bolsas, garfos,
Ind. Brasileira
caixas de descarga pra lixos, edifica- galerias para cortinas. jarros. laminados
ções premoldadas. estuque, emulsão de plásticos, lancheiras, mantegueiras. MaClasse )6
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- las, orinens. prendedores de roupas, puPara distinguir: Telhas.
turas metálicas para construções, /ame-' xadores para móveis, pires. pratos, pala
'Têrrao n° 614.324, de 25-10-19e;
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas temos, pás de -cosinha, pedras pomes arLeiria Lanches Limitada
de jua.;ao, lages, lageotas, material iso- limais porta-pão, pulseiras para relóSão Pauli
lantes contra frio e calor, manilhas, mas- gios, protetores para documtntos. pusa, para revestimentos de paredes, ma- xadores de água para uso domastico,
LEIRIA
deiras para construções, mosaicos, pro- porta-copos, porta-n,queis. porta-notas,
:Ind. Brasileira
dutos de base asfaltico, produtos para porta-documentos, placas, rebites, toditornar impermeabilizantes as argamas- nhas, recipientes, suportes, importes 'para _
Classe 50
sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- ladrilhos • e adesivos para azulejos.
Para distinguir:' Impressos
gulho, produtos betuminosos, impermea- peças, carreteis para tecelagem e guar
bilizantes, liquidos ou sob outras formas cações de Material plástico para indúsTermo n° 614.325, de 25-10-1963
para revestimentos e outros usos nas tria textil. colas usadas nas indústrias, DAtribnidpra de Tintas e Representações
construções. persianas, placas para pa- guardanapos. saleiros, tubos, tigelas,
Alvorada Limitada
vimentação, peças ornamentais de cimen- tubos para ampolas, tubos para serinSão Paulo
to ou gesso para tectos e paredes, papel gas, travessas, tipos de aia:criai piáspara forrar casas, massas and-ruídos tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhaALVORADA
para uso nas construções, parqueies, mes para acondicionamento, -vasos, xlInd. Braeilelre
portas, portões, pisos, soleiras para por- caras, colas a frio e colas nác incluídas
tos tijolos, tubos de concreto, telhas, ta- em outras classes, para borracha, para
Classe 50
cos tubos de ventilação, tanques de ci- curtumes, para marcineiros. para carpiamento, vigas, vigamentos, vitrós
Para distinguir: Impressos
eitos, para vidros, pasta ' adesiva para
correia, pasta e pedras para afiar.
Termo n° 614.315, de 25-10-1eAe
Tèrmo n° 614.326. de 25-10-1963
esmeril em pedra, CU pó, em disco,
Bar Paraná Limitada
Roberto Gilek
em
pasta
para
aliar,
moer
e
desgastar,
São Paul
S:30 Paulo
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
WOM
PARANL'
de calçados

Termo n° 614.313, de 25-104963
Divulgação Universal e CultuDas
ral de Livros Limitada
São Paulo

Ilnd. Brasileira
Classe 50
Pára distinguir: Impressos

•

APARECI DA DA
CALIFORNIA
Ind., Brasileira

COSME E D.AlaX0
Ind.. Brasileira

Classe 50
Para distingu.r: Impressos

Classe 50
Para distinguir: Impressos

Termo n°614,319, de 25-10-1963
Mercado Particular Albertina
Limitada
São Paulo .
,--

Têrmo n° 614.317. de 25.10-1963
Biaal Indústria e Comércio de
Plásticos Limitada
São auto

BRIAL
Ind. brasileira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de material
plásticos e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas. açucareiros,
armações para óculos, bules, bandejas,
bases para telefones, baldes badaa,
bolsas, caixas, carteiras, chapas' cabos

ALBERTINA

Ind. Brasileira
Classe 50
Para dis. tingu.r; Impressos
nino no 614.320, de 25.10-1963
DekaviOlvs Oficina Mecânica
•
Limitada
•
São Pau/a

IEICAWOLIS
• Ind. . Brasileira
, .
Par a

Classe 50
distinguir: Impresso)

Tarmo ti°- 614.329. de 25-/0-1£63
,
'Urrem- Zerrael S. A.
. Sio Paulo

paitarzfea,4

es VINCO FIXO

Classe 36
Frase de Progmanda
Termo ne 614.330k de 25-10-19‘3
Diatribuidwa Santana, de Materiais 4e
• Construção limitada
Saca Paulo

SANTISTA\,

Ind.Brasileira
riame 16
Para distinguir: Materiais para construções e decoraçAes: Argamassas. argila,
areia. azulejos, batentes beaaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas cimento, cal, cre, chapas
Isolantes, caibros. caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água,
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de. descarga pra lixos, edificaçaes prernoliaclas, estuque, ernuisaa de
base asfáltico, caiaras, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal; ladrilhos, Ismbris, luvas
de Nação, lages, lua:cotas, material isolantes remita frio e calor, manilhas massas para revestimentos de paredes, Ctra deltas para construções. mosaico" produtos de base asláltiem , produtos para
tornar Inipermeabilizantes as argamassar de cimentd cal. Uno:dica, pedregulho. produtos kbetaminosos. impermeabilizai-ates líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros asas ,nas
construções, persianas, placas para' Pavimentação, peças ornamental de cimento ou gesso pari cactos e paredes. papel
para forra: casas. massas aati-rutcros
para uso nas construções, parquetes.
portas, portões, pisos, soletras para portas, tijatos, tubos de concreto, talhas, tacos tubos de ventilação, tanqnes de cimento, vigas, vigamentos, vitrae/a

t

Térmo n° 614.331, de 25-10-1963
Vaanar — Produtos Mime:Mel-O
---- Ia:imitada
São Pardo

Ind. Brasileira

Têrmo n° 611.318, de 25-10-1963
Farmácia Aparecida da California
.
Limitada
São Paulo

'Termo n° 614.316, de 25-10-1963
Farinada Cosme e Dacaião Limitada
São Paulo
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Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lava.
deira, água sanitária, cera para aoalhas,
detergentes, esponja de aço, fósforos,
lá de aço, pomadas para calçados, palha de aço, preparados para
polir e limpar madeiras, vidros, metais
e objetos, panos para Nair e para limpeza, panos de esmeril e material abraeivo empregado na limpeza de metais e
objetos, sabões , em geral e saponaceos
velas e velas a base de estearias,
sabões em pó, ra flocos, esponjas de
•
limpeza

-V1SMAR
IND. BRASILEIRA

Classe 11
Alcacholaas, aletria, alho. aspareog,"
açucar, alimentos para noNonia,
amendoim, ameixas. aniendoas, araruta,..'
arroz, atum, aveia, avelãs. azeite. azeitonas: banha, bacalhau, batatas. balas:
biscoitos bombons. bolachas. baunilhai
café em pó e em grão, ?Amarão, canela
Têrmo n° 614.327, de 25-10-1963
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
Directa Publicidade Limitada
caramelos, choaceates, conleitos, cravo,
São Paulo
cereais, cominho, crente de leite. cremei
alam aticios crucpars, compotas, Caiu:
CHOCOLATE COM
gire coalhadas, castanha, cebola condi,.
GOSTO DE ALEGRIA
mentos pare alimento% colorantas,
Classe 41
chouriços, dendê, doces, doces de fruFrase de Propaganda
tas, espinafre, essências alimentaras, ema
padas. ervilhas, crutovas, extrato de
Termo n° 614.328, de 25-10-1963
mate, !minhas abinenrIdas, know, féAlajer Zemel S. A.
cuias, flocos, farelo, fermento% feijão,
São Paulo
figo* frios, frutas secas, naturais e mis.
balizadas; glicose, goma de mascar, gorPOLIÉZEUL
duras, grânulos, grilo de bico, gelatina,
.Brasileira
goiabada,. geléias, herva duos hem
• -Casse 3,5
mate, hortaliças, lagostas, hnguaa, kfte,
Para dislinguir: Confecções em geral condensado, leite em pó, legumes
eia ,
Fim 'homens senhoras e ainnças
comer" lentilhas, Regule; louro; mau
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cendensado, leite em pó, numes .- en.
Térmo no 614.338, de 25-10-1963
:ramo n° 614.335, de 25-10-1963
alimentIclas, mariscos, ' manteiga.
conserva, lentilhas, linguiça, .ouro; mia
_ Codipe Companhia Distribuidora de
á jarina, marmelada. macarrão/ alas- , Luminosos Fulgor Limitada
sais alimenticias, mariscos. mameis*.
Peças
São
Paulo
tomate.
mel
e
melado,
mate,
masNa de
São Paula
i• inargaralas marmelada. masarrão masNU para mingaus. molhos.. moluscos,
sa de tomate, mel e saciado. inale, mas_mmatrda, mattadela: nós moscada, aoPULGO11:.;
CO PIPE
.s para
Para mingaus. molhos. moluscos.
Lao, Brasiielra
,7.0; óleos comestíveis. ostras. ovas:
brasileir2
aasstarda, mortadela; nós mns:ada, nos
1n34. paios, pralinés. pimenta pós para
zeu. óleos comestiveis. astras ovas
Classe 21
pudinm, pIckles, peixes. presuntos. pa- , .
:Classe 8
paa.s. patoá, praiines. pimenta: pós para
Ainrotecedores,
armaPara
distinguir:"
i Çefs, e Petit-ois pastilhas. pizzas pudins:
'pudins, pickles, peixes, presuntos paPara distinguir: Luminosos
ções,
alavancas
de
camb.o,
alavancas
queijos, rações balanceadas para anipetit-pois. DaStillias. 'pizzas. puhns;
de freios, alvados para lanças, bicicle- tês.
mais, requeilõez, sal. sagu. sardinhas,
Tesmo 13, 5 614.336, de 25-10-1963
queijos, rações balanceadas para anisanduiches. salsichas. sal gues sopas tia. Copal Comercial Paul:sta de Materiais tas,- braçadeiras de mola; barcos, cubos. mais, requeijões, sal, sagm sardinhas.
conjunto de direção, carrocerias, chas- sanduíches. Salsichas, sal pica, sopas enlatadas, sorvetes, sucos 'de tomate e de
de Construção Limitada
trutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhasis. caminhões, carcassas, desligadeiras, latadas, sorVetes, sucos de tomate e Or
São Paulo
rim, tremoços. tortas, tortas para aliestribos, engates para carros, e:xos in- frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talhatermediários, freios de pé, freios de mão. ruas tremoços, torMs, tortas para aliManto de animais e aves. to e rões, touci'COPAL
cInho: vinagre
:nd. Brasileira.
hélices, lanchas, molas, molas para car- mento de animais e aves. LorrbeS, tOildk
cinho; vinagre
ros, motocicletas, manivelas, porta ro
Tèrmo no 614.332, de 25-10-1963
das, , para-lamas, porta laterais, pedais
Auto Peças Santlsta Limitada
Classe 16
Têrmo a' 614.342, de 25-10-1963
para choques, radiadores, para automóSão Paulo
Velkis — Indústria e Comércio de
Para distinguir: Materiais para cons- ve s, reboques, suporte para brisas, tanPlásticos Limitada
truções e decorações: Argamassas. argi- - qua de gasolina, tratores, varetas de
Ia, areia. azulejos. batentes. balaustres. controle, viaturas-mecânicas, locomoven- I
São -Paulo
blocos de cimento, blocos p ara Davi, tas, viaturas para tração mecânica, viaTELKIS
mentação, calhas cimento, cai. cré.
],na. Brasileira
turas mecânicas para aviação
chapas isolantes, caibros, caixilhos. colunas, chapas para coberturaa. caixas
Classe 28
Têrmo n s 614.339, de 25-10-1963
IIND. BRASILEIRA
d'água, caixas de descarga para lixo, Escritório Imobil afio Clineu Rocha Para disanguir: Argolas, açucareiros,
edificações premoida das eatuuue emularmações para óculos, laules, bandejai,
S. A.
são de base astaltico. esra.as anua.
baldes, bacias, caixas, caixas para aconSão Paulo
drMs, forros, frisos. gesso grades. ¡adicionamento de alimentos, canecas, cesEM CLINEU ROVHA
nelas. estruturas metálicas pais construtas, capas para albuns e livros. embaClasse 21 "A CASA t.SUA"
ções.
lamelas
de
metal
lamlagens, funis, formas, guarnições para
ara distinguir: Veículos e suas partes bris, luvas de lunçao, man, lageoraa.
rara
utensílios -domést:cos, garfos, jarros,
Classe 32
' tegrantes: Aros para bicicletas. auto- material isolante contra frit . cavi
lancheiras, pratos, pires, paliteiros, pulFrase de Propaganda
auto-caminhões, aviões, amor- manilhas, massas p ara ,rev tas mento: de
seiras para relógios, malas, pastas, porecedores, alavan-as de cãmbio, barcos paredes. madeiras para consouçõe3. moTermci n° 614.340, de 25-10-1963
ta níqueis, orta-notas, porta documen-,
reques, bravia ara veículos, bicicle- saicos produtos de oasa asissItico pros, carrinhos de mão e carretas, cami- dutos para mamai mps-rneabilizantes Es jitório Imobil.ário Clineu Rocha tos, portetores para documentos, sacolas
S. A.s
e vasilhas, utensílios domésticos em geonetes, carros ambulantes. caminhões . a sargamassaa de cimew ," e cal hidriuSão Paulo
ral, confeccionados de material
''tarros. tratores carros-berços; carros aca, pedregutho ar,2utos' betuminosos
Classe 50
plástico
tanques, carros-irriQaclores carros car- im permeabliizanies ou sob - ouFrase de Propaganda
_
toças, carrocerias, chassis, chaas cir- s tras formas para reveatmentos e outros
Tétano a° 614. 1. 1 3. de 25-10-1963
Lidares para veículos. cubos de veículos usos nas construsoes' persamas. lacas
Termo n° 614.341, de 25-10-1963
IndüsiK,. de Trafilas Castino Limitada
Carrinhos para máquinas de escrever para pavimentaçâo peças sruamentais
Hotel Brigadeiro Limitada
São Paula
Xorrediços. para veículos, direção desli de cimente ou gesso para tetos e pare.
São Paulo
gadeiras. estribos, escadas roiantss ele des p apel para torrar _asas massas
BRI GAJEIRO
CASTINO
,kadores para passageiros • para carga anti-itscios para uso nas construções
Ind. Brasileira
engates para zari os. eixos st- di. esa,. parqueies portas portões pisos, 50Ind„.
keloa, fronteiras para yen-ma:, guidão eiras p ara portas ti¡olos zubo, de conClasse 41
ventilação,
iocomotivas, lanchas, motociclos molas, ereto telhas tacos tubos
Classe 6
Para
distinguir:
Substancias e produ- Para distinguir: Máqu.nas para a Xabrivigas
vigamentos.
tanques
de
cimento.
tnotocicletas, motocargas moto furgões
tos
ai
menticios
preparados,
pratos
rávitrõá. venezianas •
manivelas, navios, ônibus oara shoaues
cação de massas alimentícias e suas
pidos variados, frios e sanduíches em
ara-lamas, para-brisas.. pedais pantões.
partes integrantes
Termo
n°
614.337,
de
25-10-1963
geral
•
rodas para bicicletas raios para bicicleTérino 119 614.345, de 25-10-1963
s, reboques, radiadores para veículos. Comércio IndKstria Representações
Têrmo no 614.344, de 25-10-1963
Importação e Exportação Crul
Usinagem Mecânica Balancins Limitada
rodas para veículos selins triciclea tiDistribuidora de Produtos Alimentícios
Limitada
São Paulo
rantes para veículos. vagões. velocípe"Pluma" LSnitada
São Paulo
des, varetas de controle do afogador e
BALANCINS
São Paulo
acelerador, tróleis, troleibus astraes de
Ind. Brasileira
carros,. toletes - para carros s"
PLUMA
R L
Classe 21
Ind. B .*asileira •
Ind. Brasileira
Para distinguir: Veículos e suas partes
Têrmo n9 614.333, de 25-10-1963
Alpamir" Indústria Grá 4 ica Limitada
integrantes, automóveis, caminhões, pe- São Pauto
ças
para veículos, alavancas, amorteClasse
41
•
Classe' 1
cedores, breques, cruzetas, cilindros, enAlcachofras,
aletria,
alho,
aspargos.
R
Para distinguir: Azul da pérs a. azul
grenagens. feixes de molas, e molas laaçúcar, alimentos para animais, amido.
skisPAL
ultramar, aluininio em pó para pintura, amendoim, ameixas, amê ndoas. araruta minadas de tOdas as espécies para via'RRASI LEIRA ácido na-mo, alaram, agua " oxigenada, arroz, atum, aveia, avelãs, zeite.• azei.
turas
agua raz. alcool para fins industriais tonas. banha, bacalhau. • Datas, balas
imou s" I'
alvaiade, anti-corrosivos.' ácido arsêni- biscoitos, bombons bolachas, baunilha:
Termo n° 614.346, de 25-10-1963
Classe 38
co, brilhantinas a óleo, bromoreto de café era pó e em grão, camarão, canela
Politex
de Revestimentos Limitada
Para distinguir: Art.gos de ascritórios. amônias bicromatos, cloreto de sód.o, em 'pau e em pó, cacau. _sarnas. chá,
São Paulo
papeis, cartões, tiogrália e impressos cloreto de amónia, cloreto de potassio. caramelos chocolates confeitos, cravo,
carbonato de sódio, corantes para aso cereais, cominho. creme de ,eite. cremes
Termo n° 614.334, de 25-10-1963
na indústria mineral, creosoto para in- alimentícios, croquetes, compotas, canGráfica Kuroishi Lim tada
dústria, carbonato de magnésia, cloreto gica, coalhadas, castanha, :eola, condiSão Pauis,
de z.nco, cloreto de , cálcio esmaltes, mentos oara alimentos. colorantes.
gama-laca preparada, glicerina para uso chouriços. dendê. cióces. iósrea de fru
na inclastria, hiposolfito de sódio, iodu- tas, espinafre, essências alimentares em
.EUROISHI
reto de amacio, idrosolfito, laca, massa padas,- ervilhas, enxovas, extrato de- o
base de óleo para correção de p:ntu- mate. farinhas' alimentícias, favas fe- •
cuias flocos. farelo, fermentos feilao,
ras, nitrato, óleos, otassio de sódio, figos, frios, frutas secas, naturais e cria
INXISTRIA BRASILEIRA potassio para uso na indKstria, secantes talizadas, glicose. goma de /tascar. gorpara tintas, sais de arsênico usados na duras, grânulos, grão de bico gelatina
Ind.Brasileitm
Indústria, sulfatos, t.ntas, tintas a alcool, goiabada, geléias. harta 'foce. herva
vernizes e alcool
Classe 38
mate. hortaliças, . lagostas Ungias. leite
...._
Pata distinguir: Artigos para escritóClasse 3t,
rios, papeis. cartões, tipografia e
PREÇO
DO
N(IMERO
DE
HOJE:
CR$
5,00
de classe
Artigos
Impressos

SANTISTA

In

ofite;c

