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ANO XXII — N.° 43

QUARTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 1964

observou os laudos técnicos de
lhas 22, 31, 40, e 40 verso. Em
de fevereiro do 1964. ASs. José
•I. C. Vercianl. — Secretário da
INDUSTRIAL;
Decisões do Sr. Ministro
Indústria.
Saturnia S.A. Acumuladore
feriu o termo 96.166 — privilégio
Rio, 28 de fevereiro de 1904
Levolor Lorentzen, Inc. — recor.
de invençao — Novo dispositivo Ele;iricos — reeorrezue do des rendo do despaçho que indeferiu O
S.A. — no pedido de desaraá-va- para o aquecimento das pontaTde pacho que derefai o termo 61.068 termo 86.414 — privilegio "de inmeefftr,- por eqüidade — tu) kerliu.) agu.he,s de gravações. -- . 0' Senhor privilégio de invenção para — pro venção — aperfeiçoamentos em
128.872 — mocié:0 do uciauaue Secretario da Indústria exarou o cesso para fabricação de separa - cortinas formadas por venezianas
para — Nova disposiçao cie ele- seguinte despacho: — Conheço do dores micro-porosos a partir cl e — O Senhor Secretário exarou o
mentos para moricaçao oe em- recurso, nos termos d °parágrafo caucho.' O Senhor Secreta.ri o seguinte elespaclio: — Conheço do
balagens. — O Senhor .i.aalis,,rõ mico do artigo 50, da Lei n.0 exarou o seguinte despacho: — r ecurso, nos terntos do parágrafo
exarou o seguinte despacao. — 4.048, de 29 de dezembro de 1961, Conheço do recurso, nos têrmos d o uncio do artigo 50 da Lei 4 048,
Por nau puder fugir ao uilpera- e da Portaria Ministerial 216, de 27 parágrafo unico do artigo 50 d a de 29 de dezembro de 1961, e da
tivo • da lei,' que deve e ,weeisa de setembro de 1963,. e lho nego Ler 4.048, de 29 de dezembro d e Portaria Ministerial 216, da Lei ..
- ser cumprida, indefiro o peo.uu, provimento para manter o despa- 1961, e da Portaria Ministerial 21 6 Portaria Ministerial 218,, de 27 de
de acordo com os pareceres. Em cho recorrido de fls, observado o de 27 de setembro de 1963 e lh setembr ode 1963, e lhe nego proEgydio Micnaelsen. — Ministro parecer de fl., 59 do processo nego provimento para manter o vimento para manter o despacho
cia Industrie e Comércio.
(faita de novidade) . Rio, 19 de despacho recorrido de fls, que de - recorrido de fls. que ap:icou ao
fevereiro
de 1964.Ass. Jose I. C; ciciai com observáncia dos laudos caso o artigo 8,0 número 5.0 do
Auto DriVe S.A. — ImportaSecretário da Indústria. técnicos nada novo novo como do coctigu da propriedade Industrial.
çao e Comercio — recorienao do Verciani
ciespacrio de incieterni o pectiou
Ricand Dix — recorrendo do des- instituto Nacional Tecno:ogia. Rio Em 17 de fevereiro de 1964. A.ss.
1964, Ass. José I. C. Verciani — José I. C. Verciani. — Secretário
-Auto Drive u.A. impuraçao pacho que indeferiu o têrmo
Secretário
da Indústria.
da Indústria.
CO,Ceroio — termo 421.183. — 101.833 — modelo Industrial para
Rotary Hora Limited — recorren- Jose Rumszauer — recorrendo do
O Senhor Ministro exarou o se- — Pulverizador portátil manual. —
guinte depactio: Deixo ue acd- O SenhOr Secretário da Indústria do do despacho que deferiu o ter- despachoque indeferiu o termo
iher o recurso, com fUndamento exarou o seguinte despacho: — mo 62.384 — privilégio de inven- 86.539 — privilégio de invenção
Asa. Egydio Michaelsen — Mi- Conheço do recurso nos termos do çao para veicul opara a lavoura para — aperfeiçoamentos em pia.
nistro da Industrio e Coniere.O. parágrafo unico do artigo 50, da — da requerente — Walter Gut- cas atérmicas. c) Senhor SecreAuto Drive S.A. Importaçao e Lei 4.048, de 29 de dezembro dpe brod. — O Senhro Secretário da tario da Industrio exarou o seCurnércio — recorrente do orles- 1961, e da Portaria Ministerial 216, Industrio exarou o seguinte des- guinte despacho: — Conheço do
pactiu que indeferi uo pedido de de 27 de setembro' ' 1963, e lhe pacho: — Ccnheço do'recurso, nos recurso interposto, de acordo cum
registro do titulo de estabeleci- nego provimento para manter o termos do paragrato muco do ar- o artigo 50 — parágrafo unico ..da
•mento —r Auto Drive — ¡ermo despacho recorrido de Xis. em vir- tigo 50 da Lei 4.048 de 29 de de. Lei 4.048, de 29 de dezembro de
exarou o seguinte despacho: Dei- tule da falta de requsisito de no- zemb r o de 1961, e da Portaria Mi- 1'1961, e da Portaria Ministerial
xo de dar provimento ao recurso, vidade. Rio,1"4 de revereiro de nisteria i , 27 de setembro de 1963 e 216 de 29 de setembro de 1963 , e
con fundamento nos pareceres. 1964. Ais. Jose I. C. Verciani lhe dou provimento para reformar lhe nego provimento para manter
Em 20 de fevereiro cio 1964. Ass. — S e crelario da Indústria, o despacho recorrido de fls. para .o despacho recorrido- de fls. 233
da Industrie e Comérêio.
Decisões do Senhor Secretário da afinal denegar a patente requerida decidiu peia não previlegiabilidade,
Indústria
— republicado por terent com aplicnao do artigo, 7. 0 'para . por falta requisito essencial da noDecisões do Sv ako r Secretario
sido publicado co luxúrias In- grato I» do Códio d aPropriedade vidade artigo 7. 0 paragrafo 1.0 do
cia Indústria.
Industrial (falta de novidade — Código da Propriedade Industrial.
correções.
• Saco Lowel Snops — recorren-,
vicie
rs. registro británico numero Rio de Janeiro, 18 do fevereiro de
Cieorges
Jenny
—
recorrendo
clu
do do despacho que deferiu o
29.041,
de 12 de dezembro de 1951). 1964. Ass. José I. C. Verciani —
termo 48.736 — privilégio de in- despacho que indeferiu o termo.,
Em
17
de
fevereiro. de 1964. Ass. Secretario da Indústria.
ça° processo do torcer e fiar 41.129 — privilégio de invenção
Laboratórios Silva Araújo Rousacordo com os pontos publicados para — Instrumento de musica José I. C. Verciani. — Secretáz.io sei Sociedade
Anónima — recorrendo
da
Indústria.
em 8 de setembro de 1951, O s%;!.. eletrônico. — O Senhor Secretário
do despacho que: Dedefiu otêrmo:
Hubert Maricourt e Victorien 128.203 — marca: Analgor — do Lanhor Secrtário da Industria exa- exarou ,0 seguinte despacho:
dou o segiunte, despacho: Conheço Conheço do reclino nos termos do' Dciso — recorrente do despacho boratório Farrnotrix Ltda.
do recurso dos lermos do paragra- paragrafo unico do artigo 50 da que indeferiu o pedido de priviléO Sr. Secretário da Indústria exafo único da Lei 4.048, de 29 de Lei 4.048, de 29. de dezembro de' gio de invenção — aperfeiçoamen.
'fevereiro de 1961, e da Portaria 1961, e dá Portaria Ministerial 2Ib tos em fermentaçao alcoólica. .— 1 rou o • seguinte despacho:
Conheço do recurso interposío de
Ministerial 216, de 27 de Setembro de 27 de setembro de 1963, e lhe O Senhor Secretário da Indústria
de 1963, e lhe(.-4.ou provimento nego provimento pa ra manter o exarou o seguinte" despacho: — acôrdo com o artigo 50 parágrafo únipara conceder a patente cum os despacho recorrido do fls, que Conheço d orecurso, nos têrmos de, co da Lei 4.048, de 29 de dezembro
pontos cara cterist :•cos de" fls. 241, apicou ao indeferir o pedido de parágrafo uncio do aritgo 50, da de 1961, e da Portaria Ministerial 216.
a 250 cio processo. Rio 19 de leve- patente de Xis, com aplicação do Lei 4.048 det 29 de dezembro de de 27 de outubro de 1963, e lhe nego
para manter o despacho
reiro de 1984. Asa. Jose; I. C. artigo 7.° parágrafo 1.° do Código 1 961, e da Portaria Ministerial 218, provimento
Vertiani. Secretario da Industria. (falta de novidade) . Rio, 17 de fe- de 27 de setembro de 163, e lhe recorrido de fls.
. José Monteiro França Júnior — vereiro de 1984. Ase. José I. C. nego provimento para manter o Rio, 25 de fevereiro de 1964. Ao:
José I. C. Verciani, Secretário da _ Iarecorrendo 'do despacho que inde- Verclani — Secretário da Indústria. despacho recorrido de fls. que dastila.
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Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação. nos,
jornais, dihriamente, até as
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão fazê-lo até às
11,30 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,-deverão ser formuladas por escrito, à Seção de Redação, das
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a salda dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinalaras poderse-ão tomar, em qualquer época, 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 assinaturas, na
• - As

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR • GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

~p. a os saollo os naosoio
GUIMARAES

oo sanviço bit oweLicsçass
MURILO FERREIRA ALVES

CREPE

FLORIANO

DIÁRIO OFICIAL
saçÃo
sito,so o.

pot:Moldado do expediente do Departamento
IraM:20.D . lie Propriedade Industrial do Ministério

da Indústria e Comércio

Impresso nau &Mus do Departamento de Imprensa elac;oeal
ame.eriew.

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁMOS

Capital e interior:
Capital e Interior:
C4
600,00
Semestre
. . . Cr$
450,00
Semestre . . .
, . . . Cr$
900.00
Ano . • . . . . Cr$ 1.200,00 Ano •
Exterior:
Exterior:
Cr$ 1.300,00 Ano . • . . . . Cr$ 1.000,00
Ano
parte supericr do enderéço vão
impressos o número-do latão
de registre , o mês e o ano em
que findará.
A fim de evitar solução de

continuidade no recebimento
dos jornais, devem os alsinantes -providenciar a respectiva
renovação com antecedacia
mínima, de trinta .(30) dias.\

provimento, para reformar o despacho
recorrido de fls. 8, e conceder o registro pleiteado por não ter sido prorrogado o registro 50.023, único impedimento ao indeferimento. Rio, 21 de fevereiro de 1964. Asa.
Conheço do recurso interposto, de
acôrdo com o artigo 50, parágrafo José I. C. Verciani, Secretário da Inúnico da Lei 4.048, de 29 de dezembro dústria.
de 1961 e da Portaria Ministerial 216,
Prata Vita, Indústria e Comércio,
de 27 de outubro de 1963, e lhe nego Sociedade Anônima - recorrendo do
provimento para manter o despacho despacho que deferiu o termo: 197.610
recorrido de fls. que Naplicou ao caso - marca: Pomavit - da Sociedade
em tela, o artigo 120 número 6 do Belfruta, Ltda.
Código da Propriedade Industrial.
O Sr. Secretário da Indústria exaRio. 25 de fevereiro de 1964. Asa. rem o seguinte despacho:
José I. C. Verciani. Secretário da InConheço do recurso, interposto, de
dústria.
acôrdo com o artigo 50 Parágrafo ÚniWattinne Bussut & Companhia - co, da Lei 4.048, de 29 de dezembro
recorrendo do despacho que indeferiu de 1961, e da Portaria Ministerial 216,
o termo - 166.950 - marca: La Co- de 27 de setembro de 1963, e lhe dou
lina.
provimento para reformar o despacho
-2) Sr. Secretário da Indústria exa- recorrido e denegar o registro da, marca: Pcrmvit, "ex-vi" do despacho exarou o seguinte despacho:
rado no termo: . 157.049, pelo Exmo.
Conheço do recurso, de acôrdo com exarado no térrno: 157.
:çd
o artigo 50, parágrafo único da Lei Sr. Ministro da' Indústria e do Comér4.048, de 29 de dezembro de 1961, e cio (fls.).
da Portaria Ministerial 216, de 27 de
Em, 24 de fevereiro de 1964. Ass,
outubro de 1963, e lhe dou provimento,
para reformar o despacho recorrido de José I C. Verciani, Secretário da Infls, a conceder o registro da marca La dústria.
Colina - em virtude de eão ter sido
Laboratórios Beytout - recorrendo
prorogado o registro 71.895 (reinfor- do despacho que: Deferia o termo:
202.268 - marca: Khelinasi - do:
mação fls. 1).
Rio, 25 de fevereiro de 1964. Asa. Instituto Terapêutico Pan Orgânico S.
José I. C. Verciani, Secretár 4o da InO Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho:
dústria.
Laboratório Walfer Limitada - re- A.
correndo do despacho que indeferiu o
Conheço do recurso interposto de
termo - 186.782 - marca: Tônico acendo com o artigo 50 parágrafo úni,e
Walter.
co da lei 4.048, de 29 de dezmebro de
O Sr. Secretário . da Indústria exa- 1961 e da Portaria Ministerial 216, de
•
rou o seguinte despacho:
27 de outubro de 1963, e lhe, dou proConheço do 'recurso Interposto de vimento,para , reformar o despacho ,re.
acôrdo com o artigo 50; parágrafo eni- cort4do ;,de fIs.i -denegar o registro
co ,da lei. 4.048,,. de 29 de dezembro da marca pleiteeda: Khelinasi, face ã•
de 19613 e da Portaria Ministerial 216,, enteriatiande Impeditiva "R, n. 211785
dou
de 27 de setembro de 1963, lhe
e

1952, Kaolinasi ---classe: 3 - com
aplicação do artigo 95 n. 17.
Rio, 25 de fevereiro de 1964. Ass.
José I. C. Verciani, Secretário da Indústria.
Freteni Vita, Indústria e Comercio
Sociedade Anônima - recorrendo do
despacho que deferiu o termo: 203.574
= marca: Bavit - da Sociedade Belfruta Ltda.
O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso interposto,
acôrdo'com o artigo 50 parágrafo unie° da lei 4.048, de 29 de dezembro de
1961, e da Portaria Ministerial 216,
de 27 de outubro de 1963, e lhe nego
provimento, para reformar o despacho
recorrido de fls, face ao despacho
exarado no termo: 157.049, pelo Exmo.
Ministro da Indústria e do Comércio.
Rio, 25 de fevereiro de 1964. Au.
Tose I. C. Verciani, Secretário da Indústria.

Herta - Zamury recorrendo do
despacho que indeferiu o termo: 129626
- titulo de: Modas Avenida.
O Sr. Secretário da Indústria exa•
rou o seguinte despacho:

Companhia Petrópolis Industrial recorrendo do despacho que indeferiu
o termo: 238.521 - marca: Essex.
O Sr. Secretário da Indústria elarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso interposto de
acôrdo com o artigo 50 parágrafo único da Lei 4.048, de 29 de dezembro
de 1961, e da Portaria Ministerial 216,
de 27 de setembro de 1963 e lhe nego
provimento para manter o despacho recorrido de fls. ,que inclusive bem aplicou o artigo 95 número 17 do Código
da Propriedade Industrial.

Março de 064
- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 de
fevereiro de cada ano e às
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhados 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 só se
fornecerão aos assinantes que
"os solicitarem no ato da assi.
nalara.
- 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 oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido.
O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso interposto de
acôroo com o artigo 50 parágrafo único da lei 4.048, de 29 de dezembro
de 1961, e da Portaria 216, de 27 de
outubro de 1963, e ;lhe nego provimento para manter o despacho recorrido que aplicou o artigo 95 número
16 do Códqo da Propriedade Industrial.
Rio, 25 de fevereiro de 1964, Ass,
José I. C. Verdani, Secretário da Indústria.
Importadora - Americana Sociedade
Anónima, Comercial e Técnica - recorrendo do despacho que: Indeferiu o
têrmo: 279.312 - marca: Granel.
O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso interposto. de
acckdo com o artigo 50 parágrafo único
da lei 4.048, de 29 de dezembro de
1961, e da Portaria 216, de 27 de setembro de 1963, e lhe dou provimento
para manter o despacho recorrido de
fls. 15 verso e conceder o registro
pleiteado em virtude de faltas de .prorrogação do reçestro 130.711, único impedimento à concessão do pedido.
Rio, 20 de fevereiro de 1964. Asa.
José I. C. Verciani, Secretário da indústria.
Sociedade Rádio Emissôra Continue.
tal, Limitada - recorrendo do despacho que: indeferiu o termo - 283.752
- marca: Últimas Noticias.
O Sr. Secretário da Indústria exarou o seguinte despacho:

Rio, 25 de fevereiro de 1964. Asa.
Conheço do recurso interposto. de
José T. C. Verciani, Secretário da in- aceira° com o artigo 50 parágrafo-iliddústria.
e° da Lei 4.048. de 29 de dezembro de
Companhia Johnson 6 loinawn do 1961, e da Portaria Ministerial 216,
Brasil; Produtos Cirúrgicos - recor- de 27 de outubro de 1963, e lhe dou
rendo do despacho ' que: Indeferiu o provimento para reformar o despacho
Mimo ,279.127• mareai Super , recorrido de fia. 10 e conceder o tei teatro da marca: Pleiteada por falta
Pega.
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de impedimento legal, visto a não 4.048, de 29 de dezembro de 1961, e do Interessado, com aplicação do arRECONSIDERAÇÃO DE
prorrogação do registro 121.605.
da Portaria Ministerial 216, de 27 de tigo 93 no Código da Propriedade In- I
DESPACHO
Rio, 25 de fevereiro de 1964. Au. setembro de 1963 e lhe nego provi- dustrial.
José I. C. Verciani, Secretário da In- mento para manter o despacho recorTermo .número 431.662 - Marcae
Em 17 de 'fevereiro de 1964. dústria.
rido de fls, face à anterioridade impe- José I. C. Verciani, Secretário da In- •Plastican -- Classe 21 Imitir
Llaited - Merchants and Manufac- ditiva, do registro 148.938, assim aplitria cie Canaletes' Para Autos Piaste.
dústria.
turing, Inc _- recorrendo do despacho cável o arte.° 95 número 17 do Códicaa - Nos têrmos da lei, reconsidero •
Weila Mttiengsellschaft - Recorren- ex officio o despacho de referimento.'
que: indeferiu o termo: 298.456 - go da Propriedade Industrial.
do do despacho que deferiu o termo para determinar a volta do processo á
marca: Sudamtex.
(Republicado por ter saldo com in- 281.390 - Marca: Wellen Kaiser, S. Pesquisas, a fim de verificar a exisO Sr. Secretário da Indústria" exa- correções).
de Cosméticos Wellen Kaiser Ltda. - tência da marca Plastifon de terceiro..
•
rou o seguinte despacho:
Companhia Panamericana de Taba. O Sr. Secretário exarou o seguinte.
Conheço do recurso . interposto de cos Copata - recorrendo do despacho Conheço do recurso, nos termos do
DESISTÊNCIA DE PROCESSO
acórdo com o artigo 50 parágrafo . úni- que: indeferiu o térmo - 266.489 único do art. 50, da Lei 4.048, de
co da lei 4.048, de 29 de dezembro
29 de dezembro de 1961, e da Portaria I Laticínios Polencap Limitada - Dede 1961, e da Portaria 216, de 17 de marca: Nora São Gonçalo.
Ministerial 216. de 27 de setembro de Clara a desistência do pedido de ree
Sr.
Secretário
da
Indústria
exarou
O
outubro de 1963, e lhe nego provimen‘gistro , da marca: , Polencap Termo
1963
lhe d
v'
to para manter° o despacho recorrido o seguinte despacho:
formar o despacho recorrido de fls. e número 461,148 - Anote-se a desistemque aplicou ao pedido de fls. o artigo
Conheço do recurso. noa termos do indeferir o registro com aplicação do cia e arquive-se o processo.
•
95 número 17 do Código.
Parágrafo Cínico do artigo 50 da Lei art. 95, n.° 17 do Código da ProprieThe Scotch N,Vhisky Association
Rio, 25 de fevereiro de 1964. Ass. 4.048, de 29 de dezembro de 1961, e dade (anterioridades de registros núNo pedido de reconsideração do des..
José I. C. , ,Verciani, Secretário da 111-.1 da Portaria Ministerial 216, de 27 de meros 179.217 e 244.509.
! pacho que deferiu o termo número
dústria.
setembro
de
1963,
e
lhe
nego
provi1
Era 17 de fevereiro de 1964. - 433.592 do requerente Drury's - Soe
Empresa União de Transporte So- mento para mantero o despache; recor- fosê I. C. Verciani, Secretário da In- ciedade Anônima Distribuidora de Proe
ciedade Anônima - recorrendo do des- rido que aplicou o artigo 95 número dústria.
dutos Internacionais - Arquive-se o
pacho que deferiu o termo: 312.152 17 do Código da Propriedade Induspedido
de reconsideração, uma vez que
Proaço Produtos de Aço" S.A. titulo: União.
trial.
foi apresentado sem a indispensável
Recorrendo
do
despacho
que
.indeferiu
' O Sr. Secretário da Indústria exarou
o termo 296-.091 Marca: perfecta - procuração, como exige a' lei (artigo
Rio, 14-de fevereiro de 1964.
o seguinte despacho:
1 José I. C. Verciaei, Secretário daAss.
In- O Sr. Secretário exarou o seguinte. -- , 196, letra eDe repUblicado por ter saído
Conheço do recurso, interposto, de dústria.
Conheço do recurso, nos termos do com incorreções)
acôrdo com o artigo 50 parágrafo úniTèrmo número 411.185 - Sociedade
(Despncho republicado por tersaido § único do art. 50. da Lei 4.048, de
29 de dezembro de 1961, e da Portaria Anônima Marmores Brasileiros Saiuco da lei 4.048, de 29 de dezembro com incorreções).
-Ministerial 216, de 27 de setembro de bra e- Nome comerCial - Arquive-se
de 1961, e da Portaria 216, 'de 27 de
Laboratórios Moura Brasil-Orlando 1963, e lhe deu provimento para rosetembro de 1963, e lhe nego proviG processo.
Rangel
Sociedade
Anónima
recorem-cear o despacho recorrido de fls. e
mento para manter o despacho recorrido,que aplicou ao caso examinando rendo do despacho que deferiu o termo` conceder o registro de marca na classe EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO -DE MARCAS
o artigo 11,7 do Código da Propriedãde - 162.775 - marca: Gogosan - do 17, exclusivamente para lâminas de
1 requerente: Farmapecuária Sociedade barbear e lâminas para aparelhos de se•
Industrial.
1 Anónima, Produtos Veterinários:
gurança e navalhas de segurança.
Dia 28 de fevereiro de 1961
.
Rio, 25 de fevereiro de 1964. Ass. I O Sr. Secretário da Indústria exarou
Rio, .17 de- fevereiro de 1964.
Notificação
José 1. C. Verciani, Secretário da In- o seguinte despacho:
rosé I. C. Verciane Secretário da In.
Uma
yezdecorrido
-o prazo de redústria.
dústria.
Conheço do recurso, nos termos do
curso previsto pelo artigo 14 da Lei
Benjamin - lejlésias Malvar teOctavio de NIchile - Recorrendo do número 4.048 de 29 de dezembro de
'correndo do despacho que deferiu o Parágrafo Único do artigo 50 -da Lei
despacho que indeferiu o termo nú- 1961 e mais dez dias para eventermo - 115.547 - marca: Imperatriz 4.048, de 29 de dezembro de 1961, e mero
199.091 - Insígnia: publicidade tuais juntadas de recursos, e do mes- do requerente - Yoshimito Hisast. da Portaria Ministerial 216, de 27 de Eco — O Sr. Secretário
exarou o se- mo não se tendo valido nenhum inteO Sr. Secretário da Indústria exarou setetmbro de 1963, e lhe nego pioviguinte. - Conheço do recurso, nos ressado, ficam notificados os requereno seguinte despacho:
mento para manter o despacho recorri- termos
do ('único do art. 50, da Lei tes abaixo mencionados a comparecer
Conheço do recurso, nos .térinos do do de fls, que aplicou o artigo 93 do 4.048. de 29 de dezembro de 1961, a èste Departamento a fine de, efetuaparágrafo único do artigo 50 da Lei Código da Ppropiedade Industrial em e da Portaria Ministerial 216, de 27 de rem o Pagamento da taxa final coa" 4.048, de 29 de dezembro de 1961, observância inclusive do parecer da setembro de 1963, e lhe deu provimento cernentes a expedição dos respeetivos
para reformar o despacho recorrido e certificados dentro do prazo de sessene da Portaria Ministerial 216, de 27 DiVi5ãO Jurídica desta Secretaria.
de setembro de 1963, e lhe. nego.pro- • Tm 17 de fevereiro de 1964.- Ass. conceder o registro por inexistir coife ta dias - na forma do parágrafo únivimentce para manter o despachorecor- José C. Verciani. Secretário da In- dencia entre a marca registrada e a co do artigo 131 do Código da Proanterioridade indicada,' com aplicação
rido que concedeu o registro do mesmo, dústria.
'do art. 93, do Código da Propriedade priedade Industrial.,
_na falta de apterioridade impeditiva.
Companhia de Cigarros Castellões - Industrial.
MARCAS DEFERIDAS
Rio, 14 de fevereiro de 1964. Au. recorrendo do despacho que deferiu o
Em 6
• José I. C. Verdeia, Secretário de In- termo - 241.632 - de ColibreLight- I. C. de fevereIre de 1964. .- Inee
Verciani, Secretário da Indástria. •. N .' 415.941 .- Cinderela O. M.
dústria. •
ers Limited.
Nassur - Classe 25 - Seem ceei:ide
(Republicado por ! ter saido com inEXPEDIENTE DO DIRETOR
O Sr. Secretário da Indústria exarou
vida& entretanto quanto a marca core
•
correções).
GERAL
o seguinte despacho':
respondente a imagens que represen- Delphino S. Alves - recorrendo
tam a fig. de Cinderela.
Conheço
do
recurso,
nos
termos
do
Rio 28 de fevereiro de 1964
do despacho que indeferiu o termo - e
N9 400.759
Super Lavadeira
parágrafo único do artigo 50 da Lei
162.248 - marca: Grau-Cola.
Indústrias Químicas Reunidas Negro4.048, de 29 de dezembro de 1961 e
Notificação
•
O Sr. Secretário da Indústria eearou
monte Spinelli £.1 Companhia Limitada
ela Portaria Ministerial 216, de 27 de
o •seguinte despacho:
Uma
vez
decorrei°
o prazo, de re- - Classe 46 (Considerando-se como
setembro
de
1963,
e
lhe
nego
proviConheço do recurso, nos têrrnos do mento para mantero
o despacho recorri- curso previsto pelo artigo 14 da Lei característica da marca o seu conjunparágrafo único do artigo 50 da Lei
número 4.048 de 29 de dezembro de to).
4.048. de 29 de, dezembro de 1961. e do na' decidiu com "observância dos Pa- 1961 e mais dez dias - para' evenreceres
e
aplicação
do
Código
da
ProN° 236.016 - Lenson Pere 6 Fila
da Portaria Ministerial 216 de 27 27
tuais juntadas de recursos, e do mess
de setembro de 1963, e lhe nego provi- priedade Industrial (art.' 93).
mo não se tendo valido nenhum inte- vista a informação.o processo tendo em'
mento para manter o despacho recorriRio, 17 de fevereiro de 1964 A u. ressado, ficam notificados os requerendo de fls, que bem aplicou o artigo José I.. C. Veeciani. Secretário da In- tes abaixo 'mencionados a coniparecer
N° 417.245 Warner Lambert
1 dústria.
95 número 17 do Código.
a este Departamento - a fim, de efetua- Pharmaceutical Co. - Arquive-se o
rem, o pagamento da taxa final con- processo.
Rio. 14 de fevereiro de 1964: Au.
Destilaria Medellin S . A. - Recor- cernentes a 'expedição dos respetivos
José I. C. Verciani, Secretário da In- Iren do dodespac
N° 437.771 - Gerald Lois Peralva
indeferiu
o ter
mo certificados dentro do prazo de sesseue
h o que
dústria.
280.831 - Marca: figura de pirata ta .dias - na forma do parágrafo tini- -.. Torno sem efeito o despaêho que
rquivou o processo prosseguindo-se no
CXar011
eeretário
(Republicado por ter saído coai In- e papagaio - O Dr.
S
co do artigo 134 do Código da Pr o,
in • andamento do mesmo.
correções). • I o seguinte. -- C,onheço do recurso,
Industrial.
,
,
Prevaz Recordati Laboratoris S. A. nos termos do § único do art. 50. da
Expedienete da Seção de Priviléoo
- recorrendo do despacho que: indefe e Le1.4.-048, da 9 de dezembro de 1961 *
Invenção
PRIVILEGIO DE INVENCAOI
tio o termo - 177.520 - marca: Sin-, e da POrtariá Ministerial 216, de 27 de
' I ` RESTAURADO' "
Ria,
28
de
feveeriro de 1964
•
ko 1 ,! utin .
- setem bro cie 1963, e lhe dou provimento ,
Exigêt)cias
recorrido de • Termo número 117.944 .-'-, 'Esticador d
á o despacho
O Sr ' Secret rio da In ústria exarou para reformar
para Boi - Requerenete:
o seguinte despacho:'
• fls...Jaza conceder &registro pretendido, Industria
Companhia de Cerâmica Industrial.
. de Telas, e Metal Baquellte' de Osasco ., Opoente do' tèrmO rulme4
Conheço -do recurso, nos termos do facee ea , transferência 'de- igual R., mlto . 114 .39114.
Parágrafo, Único do , artigo 50, da Lel ., znero,/110.355 que foi feita para o nome . Limitada ', - Coacedo a na tatra ção .:'
,,4, Cwnpre ' a ,-ex
ig éactic l'
r t'-'
f.. ' Ierx! ''''. , ' 1 cs;
F.'"'."'9(1' ti ."" 4 '''' ' 1 ''; •(?/:, ' ‘ .1. n i. V; á ,„r ( d • Y;' •
1,'1. : n i:, !
..') • . Jt 4!
:
.
•

--

•

DIARIO ÓRCIAL

732, Quarta-fetia ,4
Têrmos;
N° 77.052
Keyes Vibre Company
- Cumpra a exigencia.,
N" 88;48 - indústrias Brasileiras
de Materiais ylástilas Sociedate Anônima •-• Cumpra a' ex.gência.
N° 110.056 - Demonstenes Alves
da Cunha - Cumpra a exigência.
N" 111.847 - José Ivlaia
Cumpra
_ a exigência.
Alesso 'Sociedade
N" 112.701
Anónima Material l'erroviario 111(.1.18..
tria, Comércio e Importação - Cumpra
a ex.gencia'.
H. G. Enterprisea
N° 113.849
-- Cumpra a exigência.
N° 110.091 -("bernostenes Alves da
Cunha - Cumpra a ex.gência.
Waligang A. SengN" 122.822
Cumpra a ixigenciti.
berg
Union Carbide CorN' 1r3:22.)
poratioa - Cumpra a ex.gência.
N" 123.447 - Arauimeues .1Viater.al
Técnico Sociedade Anônima - Cumpra
exigencia.
N° 123.687 - - Jorge Nassim .
Cumpra a exigência.
N 9 123.836 .- 'José Gimenez San.
ches - Cumpra a ex.gencia.Herat Heinz Willi
N 9 124.5.1
Gahrinann -- Cumpra a exigência.
linde° Lorporaton
N" 116:654
- Cumpra a exigérQia.
N 9 119.320 - Wasseu 0..ganizaSion, Inc. - Cumpra a exigência.
N° 123.826 ..- Compagnie Generale
D'Electro Ceramique - Cumpra a exigência.
NG 123.827 -- Compagnie Generale
D'Electro Ceramique - Cumpra a exi•
gência.
Ns . 123 . 828 - 123.829 - Compagale Generale DElectro Ceramique •
Cumpra a exigência.
Jean Cahrles HugoN° 121.242
Cumpra a exigência.
N° 118.847 - Gadelius 6 Co. AkCumpra a exigência.
tiebolaget
Fernando Diaz FuenN° 118853
tes ..-- Cumpra a exigência.
N° 118.856 - .Daimler Benz Aktiengsellschaft .-- Cumpra a . exigência.

It
(Seção MI)

h12rço- e:e1964
... _se
---•

J
EXIGÊNCIAS •
N' 437.866
Tabor - Armazém N. 443.536 - Visillas
Cl. 34.
de Secos e Molhados Tabor Lim tuia Benecke
N.°
443.644
M.a
,
BeI
NIÊ
Bel
Blaw Knox C. (junto à Patenbe
.Classe 41.
Martini Comércio e Indústria Ltda. - Clas- n.9 52.146) - Satisfaça exigência. •
N 9 437.876
Rosmar
se
36.
Ea3zo Brasileira de Petróleo S.A.
6 Rossi S. P. A. - Classe 42.
N.9 443.710 - Belode - Ind. e •(junto à marca n.'88.196). - Seta
N° 437.928 - Pron TMJosé Com. Belode Ltda. - Cl: 7.
tisfaça exigência.
Cas- N.9 443.722 - Foadpel Poupei
'ado
de Mesquita Sampaio-1:
p
,
American Home Products Corp. •
se 41.
Materiais para Construções Ltda. - (junto à marca n.9 123.800). - SaN° 439.337 - Kolene Orbras Cl. 16,
tisfaça exigénc:a,
Organizaçíica Brasileira de Perfumarias
NP 443.726 - Nova titinga - Dannerr.ann Comércio e Inch:Latria
Limitada - Classe 48.
Panificadora Nova Utinga Ltda. - de Fumos Ltda. Dancoin (junto
41.
marca n.9 182.734). - Satisfaça exiN' 410.580- Biblioteca Pioneira de Cl.
N.9 443.779 - Sternande - Anna gência.
Enio Math:us Guaz- Fridman
Cultura Social
Cl. 32.
Importadora Agro Pecuária Ltda.
Companhia Limitada .- Classe
zeli
N.9 443.819 - Unividra (junto à patente n.9 1.969). - Pror32.
dro Comenio e Indastria ELA. - rogue-se com o art. 42.
N° 441.600 -- Aço Tors'ma Socie- Cl. 14.
Colégio Adventista Brasileiro (jundade Anân tma - Classe 11 .
N. 9 443.9V - Falua - Victor has- to à patente n. 9 1.084). -ProrroN° 441.661 -- Aço Torsima Socie- cop - Cl. '4.
gue-se com o art. 42.
PPrfums Christian Dior • S.A.R.L.
daee Anônima - Classe 16.N.9 443.919 - Caviar - ia. BraN° 441.819 Korodi Julio Ko- sileira Rhodiaeeta PãbCrica de Raion (junto à patente n. 9 1.579). - Prorrog ue-se com o art. 42.
rod1 - Classe 11 (Com exclusão de - 1. 23.
Saurnia S.A.' Acumuladores EléN. 443.923 - Crase - Miguel
agulhas alfinetes coechetes fivelas e fetricos (junto à patente II.° 1.608)..
de
Souza
Santos
Cl.
32.
corrediços).
chos
N.9 443.931 - Clobevaz - Clovis - Prorrogue-se com o art. 42.
Stanis- Bevilaqua de Azevedo - Cl. 17.
Piquant
N° 442.726
José Paloletti (junto à patente --law Glowinski - Casse 48.
N.9 444.006 - Salinex - R. Ai- n.9 .633). - Prorogue-se com o arTecidos tenburg Agrico IOndustrial - Clas- tigo 42.
'Anapol s
N° 442.763
• Daimler Benzi Aktiengeeellscrialt
e Confecções Anapolis Sociedade Anó- se 2.
N. 444.077 - Lsalcromo ,- In (junto à patente n.9 2.142). - Praz.
nima - Classe 23.
Estampa- dústrias Santos Azevedo Ltda. - rozue-se com o art. 42.
Ecsacap
N' 442.803
Cl. 11.
Metalúrgica Bender Lida ;junte
ria Caravelas Sociedade Anônima
à patente nP 2.193). - ProrrogueClasse 31.
INSfONIA DEFERIDA •
se com o art. 42.
N° 442.804 - Ecsalam - EstamHoover CP (junto à patente
paria Caravellas Seciedada'Anonima
NP 430.349 - Cabana Modas - The
2.269). - Prorrogue-se com
Cabana Modas Lata. - 1. 36 (ar- n.9
C r,...e 38:
art. 42."
N e 442.806 F2sapel Es ampa- tigo 114).
Aktiebolaget Elektrolux . (junto e
N.9 443.681 - Jupira - C.Inplra patente
ria aravelias Sociedade Anônima -n.9 2.270). Pror?Lrue-s11
Transportes
Ltda.
CI.
33
e
om.
Casse 38.
•
com o art. 42.
(art. 114)'
N 9 442.807 - Ecsacor Estampa-)
João Baptista de Plato (junto 4
ria Caravellas Sociedade Anónima NOME COMER/AL DEERIDO
patente n.9 2.799). - Prorrogue-6d
com o art. 42.
Classe 38.
N° 442.829 - Closley .- Comercial
NP 441.801 - Cia. Cristo Rei de • Pirelli Societá per Azioni (junte
Indastria Importadora Faco Limitada Armazena Gerais - Cia. Cristo Rei às patentes n.9 2.810 - 2.811 3.121 - 3.157 - 3.158 - 3.159).
de Armazena Gerais (art. 109)
Classe 44.
- Prorroguem-se de acórdo com e
ScherN° 442.846 - Boavista
pack Companhia Limitada •-• Clas- T1TULOS DE ESTABELECIMENTO art. 42, do Código.
DEFERIDOS
Ideal Standard S.A. Indústria o
se 17 (Com exclusão de armários
•
•Comércio (junto às patentes númeguarda roupas e secretarias).

N.9 441.718 - Centro Comercia. ros 2 818 - 2.819). - ProrroguemPaulista - José , Júlio de Azevedo se de acôrdo com o art. 42.
e Sá -- Cl. 33 (art. 117 n. 9 1).
• Instron Instrumentos Eletrônicos
N.9 441.802 - Dorgafe - Sabato
(junto à patente n.9 2•820)
St Lopes Ltda. - Cl. 1 - 3 - 10 Ltda.
- Prorrogue-se com o art. 42.
- 48 (art. 117).
Sury Anton (junto à patente riúNP 443.358 - Clinicas Cruz Mag- mero 2.898) . - Prorrogue-se com e
alvos armadilhas canos e fechos de na - Soc. de Climas Cuz Magna art. 42.
N' 118.888 - The Faik Corporation espingarda).
- Cl. 33. (art. 17).
Lins & Filhos Ltda. (junto à paNP 443.131 - Etna - Ind. Ele.- Cumpra a exigência.
tente n.9 3.019). - Prorogue-se com
tro
Metalúdgica
de
Metais
Raros
EXIGÊNCIAS
KugellsgerSKF
N° 121.737
o art. 42.
`• fabriken Gesellschaft - Mit Beschran- Etna Ltda. - 1. 44.
Metalúrgica Favaretto Ltda. (junCumpra a exigência.
NP 443.171 - Astroil - Andra& N.9 441.822 - Pasa Participações to à patente n.9 3.457), - Prorroter Haftung
- Satisfaça gue-se com o art. 42.
e Administdação
Agostini - eD. 47.
• N 9 123.830 - Compagnie Generale
NP 443.221 - Abrasipa - Abra- exigência.
Colibri Comérefo de Máquinas 4
D'Electro Ceramique - Cumpra a exl- sipa - Abrasivos Paulistas S.A. EXPEDIENTE DO nnárron DA Motores Ltda. (junto à marca miC
gência.
1.46.
mero 162.276). - Arquive-se o peDIVISA° JURIDICA
N.9 443.263 - Ximxim - Epadido de caducidade tendo em vista
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE minondas de Oliveira Brandão OraTR.ANSPERÊNCIA E ALTERAÇA0 que a 4mpetrante não cumpriu a
PESQUISAS
cindo - 1. 42.
exigênlia que lhe foi feita e guarDE NOME DE. TITULAR.
1 NP 443 814 - Suceir - Succex
.
de-se o processo.
, Publicidade /6.A. - Cl. 32.
• Dia 28 de fevereiro de 1964
28
de,
fevereiro
de
964
443.320
Canaã
Canaã
Dia
Máquinas Indiana Ltda. (junto 'à
N.9
Notificação
marca nP 3.465). - Prorogue-se
Ind. e Com. de Madeira Ltda.
Laboratórios Nitrai= S.A. (pede com
o rt . 42.
4.
Por- Para ser anotado, na marna PantoUma vez decorrido o prazo de se- Cl.
Max Lowenstein , S.A. Fábrica
N.9 443.331 - Fortimaco ntérm
21.9
2322te-en
ft:
orneo)
.
....
Lei
00
curso previsto pelo artigo 14 da
tbnaco Ltda. - Cl. 50 (com exclu- ração de nome).
Aliança de Artefatos de Metais número 4.048 de 29 de dezembro ee são de cartas envelopes e cartões teraçáo de nome.
(junto à patente ia.9 3.520). - Prorrogue-se com o art. 42. 1961 e ma:s dez dias - para even- comerciais e lià visitas).
1
• Mario Niederauer Corrêa (junto à
tuais juntadas de recursos, e do mesNP 443.335 - Santa Isabel CADUCIDADE
DE
MARCA
patente n.9 3.689). Prorogue-se
mo não se tendo valido nenhum inte- Imobiliária Santa Isabel - Cl. 50
•
ressado, ficam notificados os requeren- (com exclusão de envelopes para • Guilherme Gemballa (no pedido com o art. 42.
Paulo Alpargatas' S.A. (juntes abaixo mencionados a comparecer castas e papéis para tatua).
de caducidade na MarOa Vitadone toSão
à patente n.9 3.757). - Prol'
a êste Departamento a fim, de efetua- N.9 443.340 - Anton Nik - Casa __ n. 9 252.561 de Établisemente (Mn roguerse com o art. 42.
Byla S.A.). - Considerando: 1 rem o pagameento da taxa final con- Anton alik Ltda. - Cl. 38.
Redman Processo Internacional
O legitimo interêsse da impetrante
cernentes a expedição dos respect vos • NP 443.352 - Dragão - Livdaria
•
Editora Ltda. - Cl. 32.. da declaração da caducidade depó- Inc. (junto à patente n.9 44.303),
certificados do prazo de sessenta dias Dragão
- Zwritó" sito do têrmo n.9 394.493 referente - Concedo a restauração com o ar- na forma do parágrafo único do , Np 443.354 - War13'T
de RePresellia035 WakYr '-'tda. à marca Vitatone. 2.9 o documento tigo 206.
artigo 134 do Código da Propriedade -tioCl.
23.
de fls. 10; 3.9 o completo silêncio União Fabril Exportadora S.A.
Industrial..
•
N.9anti4r4
3.3467e ,
3R6a.mir°. em que se manteve a titular de te- EFE (junto à patente n.9 51.447).
rern
gistro quando notificada a dizer o - Torno sem efeito o 'despacho puMARCAS .DEFERIDAS
Sebra,chnho
'que feese flof seu interésse no prazo blicado que mandou prorogar a paNP' 44.3.
Cl . 36.
-.da Silva • Madeira
' improrrogável de 80 Cl1a43; 4P o pa- tente de acôrdo 'com o art. 42 de
ThYrso Bottura
aiae 443.522 a- Pôrto Se8 Ino '
.419.947'
'recer dá' 'iseãci legal - resolve esta Código - para o ', fim ' de conceder e
Thyrso Bottura fl Companhia Limita .,T . :.cia. Corner.cialt:: Pôrto+ Seguro ,,--..--,131vis5-o Juridica declarar caduco' o -restauração da mesma com e are"
N° 442.862 - Santa Maria - Agro
Pastoril Santa Maria Limitada - Classe 19.
N.9 . 443.100 - São Matlieua Imp. e Comercial São Matheus Limitada -. Cl. 18 (com exclusão de

•

da

Classe 13.

Cl. 114.,

registro

9 252.561,

n.

I

go 200.
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DI,RIO OFICIAL (Seção III)

Aarço de 1964, X3.3,

I..
N9 457.761 - Re Administração
N° 458.588 -- Kiong Lamarck Co- .R8 podendo juntos, representar um
Comércio e Agro Pecuária Ltda.
mércio Indústria e Incorporação Limi- agrupamento polimentilliénioo; e da
.. NP 457.762 - Visão Administra- tada.
ao isomeriza, se micessário Jór. o
ção Comércio e Agro Pecuária Ltda.
W 458.581 - Ary Nascimento Cor- produto de reação obtido desta maN.9 457.767 - Cia. Imobiliária e
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
demo.
neira.
Administração Cehax.
•
DE MARCAS
N° 458.582 - Zeferino Coelho BorN.9 457.768 - Cia. _Imobiliária e
Seguem-se os pontos de na. 2 a 12.
ges.
Administradora Cehax.
Dia 28 de fevereiro de 1964
•
N.0 457.771 - Caravana Passagens
N° 458.658 - PerfuMaria Kanitz Li(Picam os processos abaixo men- e Turismo Ltda.
mitada.
TÉRMO DE PATEMTE N.° 114.115
oionadas arquivados):
N° 458.662 - Perfumaria Kanitz Li•
N9 457.771 Anca Sociedade
N.9 456.217 - Metalúrgica Eju
mitada,
de 20 de outubro de 1959
Anônima
Organização
e
AdministraLtda.
N° 458.663 - Perfumaria Kanitz LiExcelsa Sociedade ção.
N.9 456.320
N. V. Philis 'GloeilampenfabriImobiliária Ltda.
N° 457.813
União Portuguesa mitada.
Perfumaria Kantz Li- eken - Holanda.
NP 456.325 - Rádio Carlos Go- dos Estudantes no Brasil.
N° 458.666
mes de Campinas Ltda.
Titulo: "Aperfeiçoamos em ou reN° 457.827
Laboratório QUilnia, mitada.
N.9 456.328 - Moacyr Rouband. Nortex Limitada.
N° 458.671 - Perfumaria Kanitz Li- lativos a derivados de compôstos tenN.9 456.508 - José Godoy Castro.
do tun núcleo Heterociclico contendo
Arquivem-se os processos.
N° 457,830
Tijuca Tecidos Limi- mitada
N. 456.520 - Comercial e Imp.
nitrogênio ache°, de carater aromátada.
Inipala Ltda.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
tico."
Joaquim Custodio
W 457.839
N. 456.521 - Comercial e ImporTRANSFERÉNCIAS E LICENÇAS
Privilégio ,cle Invenção.
Guimarães.
tadora Impale, Ltda.
N 9 457.842 - Panlanco Publididade
Dia 28 de fevereiro de 1864
N. 456 523 - Confeitaria Santa
1. 0 - Um processe 4e produção
Limitada.
Filomena Ltda.
de novos derivados de compostos tenTransferênila
e
Alteração
de
NoGrafilm Soc. de
N. 9456.639
N° 457.860 - Contabilidade • Audido um núcleo heterociclico de carame de Titular de Processos:
Trabalhos Gráficos Ltda.
torial Limitada.
ter aromático contendo nitrogênio cíN. 456.650 - Roberto Rene Lang.
Tintas
International
S.
A.
(pede
Indoluso RepresentaN° 457.861
N.9 458.843 - George& Buisson.
para ser anotada na marca Intergraf clico, caracterizado por servindo-se de
_.... temo 199.920 - a alteração de procesos conhecidos de produção paN. 9157.299 - Fáb. de Massas e ção Comércio e Indústria Limitada.
N° 457.864 - Comercial e Importa- nome) - Anote-si a •alteração de ra este tipo de compostos uo proces•
Doces Luisa Ltda.
sos análogos aos mesmos, serem proN79 4567.560 - Ind. e Com. de dora Nova York Limitada.
nome.
Madeiras São Geraldo Ltda.
- Blaw Knox Co. (transferência pa- duzidos compostos de fórmula geral:
W
457.865
Produtos
Dual
Para
.„ na o seu nome da marca Vulcan - as qual designa o radkal de um comN.9 457.570 - Garusi S.A. Orga- Fins Alimenticios Limitada.
nização e Administração.
térmo 263.572) - Anote-se a trans- postas substituldo ou nao substituido,
Joiete
Jóias
Limitada.
N°
457.866
N.9 457.571 - Norolar Comercial
ferência.
condensado ou não cndensado, com
N° 457.867 - Beghimpa Indústria e
Imobiliária a Construtora NorocsAgrobrás Comercial e Industrial núcleo haterociclico de car te aroComércio Sociedade Anônima.
Una Ltda.
Sociedade Anônima (pede para ser mático contendo nitrogênio coclico, 'aN° 458.112 - Gestibras Sociedade anotada na marca Zeta - têm° n9 te núcleo
N.9 457.578 - Alexpa S.A. Orgacontendo pelo menos
Anônima Administradora de Bens.
I 441.949 - a alteraçã.ô de nome) - grupo MV do qual, nos composto 11111
nização e Administração.
de
Rodobraniz
TransporAnote-se
a
alteração
de
nome.
458.135
N°
N. 457.581 - Palme S.A. Orga•frmula (I). o átomo de hidrogênio
tesLimitada.
nização e Administração.*
Set Serviços 5 Equipamentos Téc- é substituido pelo grupo na qual X
N. 457.583 - Arisi S.A. Organicos S. A. (pede para ser anotada designa Oxigênio ou enxofre e RI.
Transporte
e
ComérN 9 458.163
nização e Administração.•
na marca Set - têrmo 444.717 - a R2, • R3, R4 são cada um hidrogênio
Arisi S.A. Orga- cio Bela Cap Limitada.
• N.9 457.584
Dr. Dalvino deSeu- alteraçuo de nome) - Anote-se a al- OU radical hidrooarboneto alifático.
N Ik8.170
nização e Administração.
teração de nome.
Seguem os pontos de 2 à 56.
NP 457.587 - Studio Brunner De- na Cardoso e Santos.
N° 458.182 -- Alzira Biauca Capas
corações Comerciais Ltda.
Exigências:
N.9 457.588 - Copara S.A. ..)rga- de, Oliveira.
Novaquimica Laboratórios SociedaTERMO 51.9 118.695
• nização e Administração.
Transalpina Agro de Anônima (junto a marca número
N. 457.588 - Copara S.A. Or- . N° 458.226
•
De
19 de abril de 1960
141.353)
Satisfaça
exigência.
Mercantil Sociedade Anônima. •
ganização e Administração.
Artefatos ed Couro Pelrex LimitaN°
458.267
Business
AdministraRequerente: N. V. Philips CaloetN.9 457.589 - Copara S.A. Or- ção Comércio e Agro Pecuária Limita- da (junto a marca n9 197.536) ••-•
larapenfabrieken - Holanda.
ganização e Administração.
Satisfaça exigência.
N. 457.592 - Guarusi S.A. Or- a.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou
(junto ao tarmo 119
Malharia e Confec- João Cestari
N° 458.300
relativos • a uma tomada elétrica,
ganizaçfu-, e Administração.
Satisfaça exigência.
364.215)
N.° 457.611 - Marcionillo Fran- ções Zelmann,
Sete Serviços Técnicos de Enge- compreendendo um pino e um con- _
ça Soares.
nharia Ltda. ¡junto ao tarro° núme- trapino, dos quais um é provido com
mpa458.303
Imanishi
8
N°
Arrio Adolpho Wirth.
pelo menos uma mola com extensões,
N.9 457.613
ro 410.344) - Satisfaça exigência.
24. 9 457.625 - Medirax Importa- nhia Limitada.
Yendo S A. Comércio, Importa- e um pino ou cantrapino guarneN°
458.306
Sakamoto
Kimura
ção e Comércio Ltda.ção e Exportação (junto ao Urra() n9 cido com esta mola. - Privilégio
N9 457.643 - Mirtérioa e Metais Companhia Limitada.
de invenção.
415.392) - Satisfaça exigência.
Jayme
Fontana
•
1.9 - Urna conexão de pino comJuropal Ltda.
N° 458.316
No 455.324 - Katherines Arming- preendendo um pino e uni contraN.9 457.710 - Edison Baptista.
Companhia Limitada.
ton George e Armington Stewart e trapino, dos quais um é provido com
14.9 457.711 - Paulo Proença.
N 9 458.311 - Jayme Fontanti
N.9 457.716 - Manoel de Souza Companhia
Armington Everett e Armington Ray- pelo menos uma mola com extenLimitada.
cnond e Ariningthon clarenoe M. sões, que se localizam em reentranCondmho.
N° 458.313 •-• Lourival Pires do Taylor Reed e George R. Johnson cias da parte oposta, quando as duas
NP 457.717 -.. Genésio do Carmo.
partes são interacopladas, estas re- Satisfaça exigência.
NP 457.718 - Dircru José Cae- Nascimento.
N° 458.314 -• Danilo Pereira de Cabreuva Empreendimentos Imo- entrâncias constituindo ressaltos para.
tano.
biliários Ltda. (junto ao térmo W as extensões para assegurar que, sóNP 457.120.- Norte Hotéis S.A. Araujo.
mente pela aproximação reciproca
Alberto Feliz Oli- 431.389) - . Satisfaça exigência.
NP 457.722 - Uipasa Usinas de N.9 458.316
das extensões, possa ser desfeita a
Leite Paranaense S.A.
veira.,
conexão do pino, caracterizada, pelo
51.9 457.735 - Francisco _de Pau,
fato do pino ou do z,ontrapino guarN° 458.333 -- Confecções Alvorada
Privilégio de Invenção
la Arardes Filho.
necido com ais mola/s consistir de
N.9 457.738 - Antonio Gomes Limitada.
um corpo de material facilmente deMaga.
N 9 458 .361 •-• Antonio Garcia Neto.
TÊRMO N.°111.935
formarei, 'por exemplo, de borracha
N°
458.362
Metronic
Instrumende
NP 457.730 - Newton Porcaro
ou de 'uma substancia sintética tertos
Científicos
Limitada.
moplástica,
no qual a/a molais é/sao
Oliveira.
de 21 de julho de 1959
Viação Junel
519 457.740 - • Yronnee Alves de . N° 458.411
embutidas, ao passo que as exten6. . Hoffmann-La Rocha ai Cie. sies ae projetam do corpo. - Total
Freitaa.
da.
Fábrica de Calçados Societe Anonyme.
NP 457.741 J Yvo Soaras de Olide 4 pontoe.
N° 458.513
P. Hoffmann-La Rocha as Co.
veira.
Rubi Limitada.
51.9 457.742 - Sebastião Andrade
N° 458.527 - Materiais e Represen, Aktiengesellschat - Sulça.
.
de Oliveira.
Processo para a preparação de ceTIMM° N.° 118.704
tações Guamar _Sociedade Anónima.
N.9 457.743- Casa Laia Com. e
tonas
não
saturadas.
(Priv.
Inv.)
Francisto
Lamas.
458.543
9
N
Ind. Lida,
De 19 de abril' de 1960
1P Proceso paro a preparação de
Gebras Grãfica EdiN° 458.547
N.9 457.744 - Sebastião Dias de
oetonas
não
saturadas
caracterizado
Requerente:
F. L. Sinidth & 0.9
tora Limitada.
Carvalho.
pelo fato de que se faz reagir um A. S. - Dinamarca,
N.9 457.745 - Raimundo Romulo
Real
de
Reformadora
N° 458.566
propin (2) - 01 - (1) disubsti-: Titulo: Aperfeiçoamento na moa\. de Magalhães, Sydney Pinheiro Cruz,
*
tildo em posição Lona presença de gem de materiais cristalinos PriJoão Bento da Silva, Rodrigo An- Pneus Limitada.
N° 458.567 - David Toem Rosen- um catalisador ácido com um catai vilégio de invenção.
tonio Bethonico, Carlos Luiz Dola•
bela Romeiro, Hélio Bioalho Bran- berg.
da fórmula geral ou com "um éter' 19 - Processo de moagem de mis,
dão Jr. e Henry Roberto Correia I N° .. 458.568 - Iniape Iral:*• de Apa- enólico da fórmula geral na qual RI, terials avistarmos caracterizado por
admitir-se na mistura uma pequena
- representa um átomo de
de Araujo.
relhos e . Engenharia Limitada.
hidrogênio,. proporção de um fenol, ou fenol
Elza Modas.
um agrupamento akoilo ou alquelo subetttuldo com mutila, como um
51.9 457.747 - Genado-de Carmo. ' N° 458.570
Case das Farnáctsé Inferior a R2 R3 representam um auxiliar de moagem. - Total de 6'.
N.° 458.571
N.° 457.748 - Adriano Fernanda
.
•
Limitada
Gonçàivea
sacai:ramudo docas inferior, , Ri e pontos,
•
EXPEDIENTE DO SERVIÇO
DE RECEPÇAO, INFORMAÇÃO_
E EXPEDIÇÃO -
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734 Quarta-felra 4
TERMO N.9 118.72e

•

De 19 de aril de 1960
Requerente: Raymond Allen Stolle
e Eddie Sam Tubin — Estados Unidos da América.
Título: Gravador de fita de retardamento variável — Privilégio de
Invenção,
1.v — Um dispositivo -produzinno
ecos, caracterizado pelo fa_o que ele
compreende um tambor tendo uma
fita de gravaçao magnética parcialMente enrolada em volta do mesmo
para formar uma curva na dita fita,
um cabeça de gravar operativaxnente engatada com dita fita onde a
curva na fita camsça, uma cabeça
de tocar operativamente engukacia
coai a parte cia curva da fita, matos
para montar a última abeça para
aju.sta.gem angular em volta ao tambor para variar a relação espaçada
entre as cabeças, e me:os para acionar a fita mim sentido de maneira
que e, gravação na mama passa primeiro na cabeça de gravar e então
na cabeça de tocar numa secitiencie atrazacia de acôrdo com a dita
ajustagem angular. — Total de 8
pontos.

TERMO N.9 105.141
De 12

a setembro de 1938

para dentro do poço, caracterizado
pelo faio de compreender as etaptes
de submersão, no liquido existente
dentro de, perfuração do poço junto
à formação produtiva, de um expios.vo do tipo de propulsão; e de produçeo de uma combustão irregular
do referido explosivo, de modo a
produzir o mesmo pulsações de presoeo no liquido, junto it formação
piodutiva, à medida que se queima
para fendilhar, controladamente, a
reecrida, formação produtiva. — Seguem os pontos de 2 a 18.

Alessandxo Paperini, italiano, nidustrlal, residente na cidade de São
Paulo.
Privilégio de invençeo: "Processo
e correspondente aparelhaaiento ue
câmara eletro-magnetica, com parede ae chumbo, para o peeenciamento cios cabastiveic líquidos". —. Privilégio de invenção.
1.9 — Processo e correspondente
aparelhamento de câniare e.eteomagnética com paredes de chumbo,
TERMO N.9 101.242,
para o posenciarnento dos combus•
tíveis liquidas, caracterizaao, e processo por con.sitIr em submeter, temDe 26 de março de 1953
porânea e preventivamente, e seb
interrniténcia, e combustível liitcio
Requerente: Vitagena Corporation
ação de ondas eletro-magnéticas. — Estados Unidos da América.
— Seguem-se mais "10 pontos caTitulo: Processo e aparelho para
racterísticos.
a produção de gás — Privilégio de
Invenção;
TERMO N. 105.569
De 30 de- setesnlero de 1958

Março de 1964
que se prendem à seção subseeuente
da coluna central. Nesta coluna bã
alt/da uma trava automática da arinação :abular. — Total de 3 poli
tos.
MIMO N° 112.652
De 18 de agósto de 1959
Req.:erente: Syn'ex S.A. — Méxiro. .
litujo: Método para preparar o 17
Unr... • a de Estradiol. Privilégio de Invenção.
— O método para preparar o 17
1:Liou:enato do estradiol, caracteri•
• e-insistir em 'Lep:irar um
dicster do estradiol, sendo pelo me.•
nos um dos
grupos esterificados,
o grupo esterifieado em
C -17, um grupo undecenoilo, e bldrot..ur este
diester seletivamente
em C-3. — Total de 3 pontos.

•

,..•

1.9 — "Processo e aparelho para
a produção de gás", sendo o processo caracterizado por compreender a
ira:redução do gás combustível ilidi-oca/tonado no combustor, juntamente com uma quantidade de ar
para manter a combustão, centrolendo a quanteeede de produtos gasosas da combustão, geradas por
hora, de" tal forma que, para cada
0,028 cm3 de gases gerados, haja cie
8,70 a 10,64 cm2 de superfície de
revestimento catalítico exposta na
cemara e de 58,99 a 72,10 c.m3 do
espaço da câmara, por 6.45 cm2
superfície catalítica exposta, e continuamente refrigerando-se o revestimento refratário, de modo a que
a superfície catalítica seja mantida
a uma temperatura compreendida
entre 982 e 1.250 grátis centígrados
— Seguem mais cinco pontoe.

TÊM° N.9 119.585 _
C.C.D. Processes Lindted — EsDe 22 de maio de 1959
tonos Unidos da América.
• TERMO N. °
Ti.ulo; "Um processo para preRequerente: J. R. Geigy S.A. —
parar uni complexo protelna-lipidio
fiuiça.
De 23 de tern de 1960
sintético a partir de matérias priTítulo: Processo de poduzir komas vegetais," — Privilégio de inRequerente: Pirelli Società per venção.
ra/Les — Privilégio de invençâo.
Azoni — Itália.
1.9 — Processo de produzir azo
1,9 — Um processo para preparar
Titulo: Emenda flexível para cacorantes reat.vos, caracterizado pelo
ba) elétricos em óleo flu:do, e pro- uni complera de proteina-lipialo a
fato de que mono- ou diz-azo corancesso para sua execuçãe — Privi- partir de matéria prima vegetal, cates su.fonados, eventualmente cupríracterizado pelo fato de compreenlégio de invenção.
fero., contado pelo menos um grupo
der as operações de: introduzir a
1.9 — Emenda para cabos elétri- mencionada matéria prima vegetal
aminico substituível são postos em
cos em óleo fluído, caracterizada no Interior de um moinho de marreação com 5-alcoil-2,4,6-tricluro-plpelo fato de que o diâmetro exter- telos, em um veiculo de oase líquirimidina sob condições tais que mno cla luva de chumbo que protege da aguou presente em uma relação
iam formados corantes contendo pelo
a emenda é um pouco maior do que de, pelo menos, dois para um; deimenos um grupo 5-alco11-4,6-dicloro- •
o do chumbo do cabo e na confec- xar dlio material permanecer ao
pirinudil(2)-aminiao. — Total de„
ção da emenda não são usados ca- reierido moinho durante um tempo.
14 pontos.
nudos rígidos de papel impregnado. muito curto, da ordem de dois ter-1
de modo que a prepria emenda pode aos de segundo até dez segundos,
TERMO N.9 110.584
dobrar-se e acomodar-se na bobina o mencionado moinho funcionando
de enrolamento -do cabo sem ne- com uma velocidade de pelo menos
Da 2 2de maio de 1959
TERMO N° 113.747
iihtun prejuízo de suas caracteristi- 1.220 meinin. (4.000 pés/min.), em
caa elétricas e mectinicas. — Total conseqüencia do que ondas de choRequerente:. J. R, Geigy S..A. —
De 9 de outubro de 1959
de 4 pontos,
que hidrodintimicas, de e alta veloci- Suíça.
dade, ràpidamente repetidas, romRequerente: Dr. Pelláo Sadalia —*
Titulo: Processo de produzir co- São
pem a estrutura celular natural da
Paulo.
TERMO N.9 118.780
citada matéria primeira e descar- rantes reativos — Privilégio de inlimo: Processo para aquecimento
regam o conteúdo das células no li- venção.
de metal em meio liquido. — PriRequerente: Pirelli Società pei quido, ao mesmo tempo que deixam
1.9 — Proteico de produzir azo vilégio de Invenção.
Azloni — Itália.
o material sólido residual em peda" Título: Armadura para °abas elé- ços predominantemente maiores que corantes realivos, caracterizado pelo
"Proemo para- aguce:Mento
tricos submarinos constituída de fios as eehtias, pelo que e as proteinas e fato que mono- ou dis-azo carentes
metal em meio liquido", caracterimetálicos revestidos de material plás- lipidias descarregados das células sulfonados, eventualmente cupríferas, zado
pelo
fato de ser utilizada cuba
ticu — Privilégio de invenção.
tornam-se surpreendentemente. eme- 'contendo pelo menos um grupo anil1.9 — Armação para cabos elétri- tuamente reativos; alcalinizar o li- nico substituível, são postos em rea- contem:, ietró.ito que pe,a pascos submarinos, caracterizada pelo quido para dissolver as proteinas ese ção com 2,4,5,6-tetra-halogeno-piri- sa gem da corrente elétrica deterfato de ser; constituída por fios re- peelficamente ativadas, pelo que, em midina, onde o halogênio tem Peso n.ine rcaciies qu'avicas com despretv
de hidrogênio, sendo que
dondos ou perfilados, ou per cordéis presença dos lipídios especificamen- atômico de, no mínimo, 33 e, no àdimenlo
cuba é ligado o P olo Positivo e à
metálicos, Individualmente receber- te ativados, as duas zubstânclas se máximo, 80, sob condições tais que
tos com material plástico anticorro- combinam de modo a formar um se formem corantes contende pelo peça a ser termicamente tratada o
▪ . eivo, perfilados em forma de "Z.'. complexo de proteina-lipídio que menos um grupo tri-halogeno,pirimi- negativo, sendo tal peça mergulhada
— Total de 5 pontos.
•
permanece dissolvido; e, em segui- MI-amínico. — Total de 13 pontos. de turma conveniente no e!: trólito.
fechando circuito elétrico, eodendo
da, acidular "o líquido até o ponto
I tal eletróillto ser recirculado para
isoelétrico para a protelas, de modo
'resfriamento. — Total de 3 pontos.
IleFWMID N.9 119.014
a precipitar o recém formado com.
TERMO N° 112.587
plexo de proteina-lipIdlo. — Seguem
De 2 de maio de 1980
os pontos de 2 a- 12.
(
De 14 de agósto de 1959
T1311110 Na 114.761
Requerente: Egeu Harry Sternfelf
I Requerente: Cia. T.
— São Paulo.
TÉRIVIO N.9 107.909
Janer,
De 6 de julho de 1939
mércie e Industrie — Estado da
Titulo: Aperfeiçoamentos em ar'ae
;Guanabara.
De
13
de
janeiro
de
1959
ene farpado — Privilégio de invenRequerente: Alfonso
Fioriiin
ção.
Titulo: Um aparelho pneumático Tecnológicas — São Paulo.
Petroleum Tool Recearch, Inc.
para elevar e transladar pacientes.
1.9 — Aperfeiromentos em arame ristados Unidos da América.
Titulo: Ni5vo tipo de can!• ne ira
— Privilégio de Invenção.
farpado, caracterizados pelo lato de
Titulo: "Processo e aparelho para 1 0 — Uni - aparelho pneumático para salto de calçado. Modelo
ser éle obtido a partir de larga faide Utilidade.
xa metálica, Wide provida de Orifi- ativação de poço" — Privilégio de para elevar e transladar pacientes ca•
1° -- Novo tipo de cantoneira pura
.
cios circulares, ordenadamente dis- Invenção.
raeterizado P or uma coluna teleS"
postos em linhas e colunas, em ciada
1. , —. Processo de fende/ia; coa- eóplea , montada ortogonalmente salto dg calçado, constituido por
linha longitudinal de cri/lema ama- troladarnente, uma tormação
numa base provida do rodais, es- uma peça unica maciça e fleitivel,
do praticados peeuenos eceems-eale. teva na qual penetra um poçoprodue que tendo previstos na seção superior caracterizado pelo fato de ter numa
gitudinals, Interligando tangenolal- se apresenta submersa em um 11- da referida coluna dois braços
das extremidrdes uma lência
v01- também maçiça e com fies i idade
mente cada par de orifícios
qUido na perfuração de poço, %leen- tados para a frente fo
d
•
taniente adjacentee, e dispostos al- do a aumentar a permeabilidade de cais
que, dur ante o movimento de . annas extremidades . a
ternadamente em lados opostos doa manso° e a facilitar,
5.13sen.-1113n
; dar, reduz o. :arilo 'cio pisar. moina,
espelo
Centro
uma
armação
tubular
,
,
k ai.d.
;
mesma. 5 — Total de $ pontoe. e è
eetunerito • de ' fluido ; da , =ferniaçáo oblonga: , artioaladá a' -neit br.144
e"
s . 1 • 4, à
$
3,(1:
est
,,,,'ar. 4

1
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PtibUcaçaio relha de saórdo com o riet. 130 do Códisto da Propriedads Indautrial. Da data da publicação aculeem:é a
dairver o prazo de 64) dias para o deferimanto do pedido. Durante Use prazo poderão apresentar suas oposiçaes ;ao Deparemos:satã
Dirseteral da Proarlackada laadaaarlal aqueles que se julgarem pre,araleados com a coimado do registro requerida

Vaano n.° 615.893, de 7 - 11 - 1963
BuilerIvionta‘leas Industriasis Ltda.
São Pardo

1. Brasileirai
1501 LER

Cla.sse 50
Impressos

nlRe IiinigHeira

Termo n.9 615.894, de 7-11-1963
Parnác a São Jerónimo
São Paulo

sIo gER 2yInl
ra

Vamo n.° 615.902, de '1 11-1963
Organização Triângulo d: Seguros
Limitada
sa. Paulo

eira.

Classe 50
Artigos da claue
Têrmo n.° 615 .903, de 7-11-1963
Octavio Funda Gomez
São Paulo

Casse 50,
Impressos
Termo n.° 615.895, de 7-11.1963
Confeitaria Dulanches Ltda,
São Paula

CCARNET

REI OA BOLA'',

. aliarias e desinietantes, papel fumegaí tarai, pas Inseticidas, parasiticidas. tua.
gicalas e desinfetantes, preparações e
produtos inseticidas, terinicidas. ciesita
leiautes e aeterinarios, raticidas, remédios parr. fins veterinários, laboes vetennar.os e desinfetantes, sais para tina
agricolas, horticulas. sanitárius e veterinarios, sun-atos, superfosfatos vacinas
para, aves e animais, venenos contra
Insetos, animais e herva daninhas

tos. farinhas de ossos, fertilizantes, few
tatos. torancidas, funtigaates. 31Cia
das, glicose para fana veterirárlos. guano. fierbicidaa inseticidas. trica-alugo&
1:traia:das, microbicidas, medicamentoa
para animam', aves e peixes. áleas de*
santetantes e veterinários, petróleos sa•
arianos e decalca/ates, papei fumega,lano, pés inseticidas, parasiticidas, tua.
gicidas e desinfetantes, Preparações 4
produtos mseticidas, fcrraiddas, .desinfetantes e vetem:trios, raticidas, remédios para fins veterinários, sabões vete.
eis:arma e 'desinfetantes, sais para fins
agneolas, horticulas, sanitários e vetemanos. sulfatos, superfostatos vacinas
para aves e animais, venenos centra

Têrmos na. 615.906 e 615 . 901. de
7-11-1963
Octavio Fundia Gomez
São Paula

R El DA BOLA
SIVOLEIRA

Têrmo n.° 615.910, de 7-11-1963
Refrigeração Lane Ltd?
São Paulo

Classe 36
Classe 50
A
LNE
Envelopes, carimbos, papéis de carta, Para distinguir: Artigos de vestuprioa
Ind ., Brasil etra
cartões comerciais e de visitas, folhe- e roupas feitas em geral: Agasathoa.
tos. folhinhas. ecibos, notas fiscais tri- aventais alpercatas. anáguas, blusas,
Classe '8
CLisse 50
turas duplicatas, letras .decambio, pro- botas. botinas, blusões. boinas baba.
Compressores
e refrigeradores
douras,
banes,
capacetes.
-castolas.
'caramissórias, embalagens Impressa'
Termo n.° 615.896, de 7 - 11 - 1963
puças, casacão, coleies, capas, abale&
Teenocielta Eletricidade Ltda.
Tê- mo
eachecols, calçados, ehaéups, 'cintos, Lanches n.° 615.911, de 7-11-19" . 3 .
T'ernio •n. 9 615.904, de 7-11-1963
Silo Paulo
e Restaurante "Italo-A-abe"
cintas. combinações. corpinhos, 'calças
Rezende, flana & Cia. Ltda.
Limitada
de senhoras e de 'crianças, .calções, calSão
Paulo
TEOR ODEIgi
São
Paula
ças. camisas, camisolas. 'camisetas,
Ind. Brasileira
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
•saias, casacos, chinelos, dominó& achar'TALO-n.0E
'Clanse 50
pes. fantasias, fardas para mil/tares, coNID. BRAMOU
Ind. Brasileira
Impressos
legiais, fraldas. galochas. 'gravatas, gorClasse 41
ros. fogos de lingerle, jaquetas, 'leques.
613.897, de 7 11-1963
Termo
ClaiSe 3
luvas, ligas, lenços, mantós, meias. Alcachofras, aletria, alho, aspargos
Distribuidora Santista .de Materiais de Substaaclais químicas, produtos e pre- maiôs,
mantas. mandrião mantilhas. p a- açúcar, 'alimentos
Construção Ltda.
animais,araruta.
amido:
amendoim,
parações para serem usadas na - letais. palas. penhoar, pulover, pelerinaa, améndios, ameixaspara
Silo 'Paulo
paina& pouches. polainas. PlI andas. Pa* arroz, atum, aveia. avelãs. azeite. assimedicina ou na farmácia
ntam, perneiras, guanonoz. regalos. ; tonas, banha. bacalhau, batatas, balas.
'DISTRIBMPOItk
Tèrmo n.° 615:905, de 7.11 - 1963
robe de chambre, roupa° sobretudos. 1 biscoitos, bombons. bolachas, baunilha:
BANTI STA DE
Figueroa 8 Rahal Ltda.
suspensórios, saldas de 'banho, mandaliats cale ca, pó e em grilo, camarim canela
MATERIAI: DE
São Paulo
sweaters, shorts sanam. *Ohm, sou- • em pau e em
pó, cacau, carnes, chá,
CONST RIJCAO I/P DA
tens. slacks, •laias, voari a, turbantes, caramelos, chocolates.
confeitos, Cravo,
ternos. 'uniformes e 'vestidos
; cereais, cominho arem ede leite, cremes
Nome C.omerciai
•alimenticios croquetes, compotas canTermo n.° 151'5.908, de 7 -11 -19'63
Termo n.° 615.898, de 7-11.11963
Oca coalhadas castanha, cebola, condi.
Rahal
Pigueroa
• mentos para 'alimentos, eoluriintes,
D.stribuidora 5:altista de Materiais de
São Podia
'Construção Ltda.
chouriços. dendê. doces, doces de insSão Paulo
trua espinafre. essências alimentares, ema
Classe 50
Para distinguir: impresaus para uso em padas. ervilhas, enxovas, extrato de toDIE STR1 3111 DORA
chegues, duplicatas, anavelópes, trituras, mate, &alinhas alimentícias, favas, té..
"5,14.11TI STA
notas prompsóries, papel -de aorrespon. atila, flocos, tareio, fermentos, feiiao,
alicia e recibos, impressos em carta- i figos. frios. 'frutas sécas, naturais* criaPIGUIROA R121 1,;DA zes, placas, tabuletas e velculaa, bilhe- talizadas; glicosc, goma de mascai gora
Ousem: '11, 14, 15, 16, )6, 33 e 50
'duras. granulos. grilo de bica, gelatina,
tes impressos
•
Titulo
goiabada geléias. !serva doce. serva
Térino ta* 61590, .de 741 -1963
mate, hortaliças. lagostas.' Unita& leite.
Termo n.o 615.900, de 1-11-1963
Classe 2
Indústria de Adubos e Insana:das para 'condensado, leite em pá, legumes ma
Indilstrise Plásticas Fabrasa Ltda.
Substitnclas* preparações galena:a usaLavoura Miguel Adia S.A.
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mas.
Silo Paulo
das na agricultara, na horticultura. na
São Paulo
sus alimentimas mariscos manteiga,
veterinária e para fins sanitários, a
margarina. marmelada, snacarrtio, massaber: adubos. ácidos sanitários águas
GOEI, .4.81
sa de tomate. mel e melado, mete, masdesinfetantes e para fina sanitários.
• 1 nd,
sas
para mingaus, molhos, anoluseos,
apanha-mosca e insetos (de goma e
1 mostarda. mortadela, nós 'moscada. no'Classe 2
'Classe 28
puas) ou Panellio), álcalis, bactericidas,
taraticidas, carrapaticklas. eresa) cresce Substrincias .preparaçbea quanicas use- xes; ldeos 'ao:nein/veia, ostras. ovas;
Artigos da classe
dog ma .creosoto. •desadorantes desinfe- 'das na .agrimiltura, lborneuitinn eta npits, paios pralinês. pimenta, pós para
Térmo .1..b• 615:901, de M1:1963
/entra. ,defumndores. exterminadores ,de veterinária e ;para flas stinitArlori, a pudins. pickles, peixes, presuntos. pa'Cindes Ltda.
pragas .e hervas daninhas. esterilizam. saber: adubos. :ácidos aniatóries, águas aka petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins;
:São Rutin
,ernbreenebe pura animais. aunei- desinfetantes 'para 'fins immtárlos. , gueljois, rações balanceadas pese anilos. 'farinha de 'ossos, fertflIxtintes. fos- apanha-rama 4 linsitios 1(tie goma e mais, reguellbes. ima, sego, sardinhas,
fato*. ;formicida& 'fisnigantes fungici- papel ou papelilo. álcali& 'bactericidas. • sanduiches. salsichas salames, sopas enr `C 7 19 3) t_$
das. glieose para ;fiai arêteriaárlac. soa. 'baraticides. ,earrapatleides. anzol, 4100. itarratas. sorvetes. sucos 'de tomates e de
Brasii eira
;
'heti/Nen. inaetieldes. • les011uecd. 'fana. 4,408010. -descido/adira infete- fruem Urradas, tapioca. filmam& talharim. tremoços. tortaa, tortas para ali.
inivieidas. -Microbicida% medicamentos tantea. de furna derrea ,s7 lera na dorea 'Classe 17
para admrds, ttvee peixes, &coa de- pragas e berras slanlnbas. esterilizai"- . mento de animais e aves. tante...
„,,
Artigos da divisar
toucinho e. vinagre
eltittentee Vettflátt104 petrAieee
'esebroóleet 'pare animais, musa. I
t

DITLANUES
Ind. Brasileira
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736 Quarta-fera 4 .
Termo a.9 615.912, de 7-11-1963
Casa Americana de Artigos para
Laborat órios Ltda.
Paulo

tuRicAN,,„
• Ind.. Brasileira
Classe 1
Azul de prérsia, azul ultrAniat. aluminio em pó para pintura, ácido nítrico,
alurnen, água oxigenada, água raz, álcool para fins industriais, alvaiade,
anti-corrosivos, ácido arsênico. brilhantes a óleo, bromoreto de amônio, bicromatos, cloreto de sódio, - cloreto de
amônio, cloreto de potássio, carbonato
de sódio, corantes para uso na indústria
mineral, creosoto para indastria. carbonato de magnésia. , cloreto de zinco.'
cloreto de cálcio, esmaltes. goma-laca
preparada, glicerina para i.so na indústria, hiposolfito de sódio, icv4ureto
de amônio, idrosblfito, laca. massa à
base de óleo para correção de pintn'as,
nitrato. óleos. potássio de sódio, po
tássio para uso na indústria secantes.
para tintas, sais de arsênico usados
na indústria, sullatos, tintas, tintas a
álcool, vernizes a álcool
Termo n.° 615.913, de 7-11-1963
Companh'a Plínio Torres Comercial,
Agrícola e Imobiliária.
S11 Paulo
(AMIMA -

PLINIO TORRES
C MERCIAL
AGRIC 014_ ã
IMOBILIARIA
Nome ( eme/ ciai •
Termo n.0 615.914,- de 7-11-63
Walter Flavius Arruda
São Paulo

FEIRA DO VERX0
▪Ind. Brasileira
Classe 50
Para distinguir: O timbre de todos os
seus impressos comerciais

Têtrno n.° 615.924, de 7-11-63
alumen, água oxigenada, ágaa raz, ál-j
Construtora Beter Ltda,
cool para fins industriala, alvaiade,
São Paulo
anti-corrosivos, ácido arsênico brilhantes a óleo, brctnoreto de amônio, bicro' matos, cloreto de sódio, cloreto de
amônio, cloreto de potássio carbonato
de sódio. corantes para uso ri; indústria
mineral, creosoto para indastria. carboClasse 33
nato de magnésia. doreto de zinco,
Tazia,
cloreto de cálcio, esmaltes goma -laca
preparada, glkerina pata aso na inTérrno n.' 615.925, cie 7-11-63
dústria, hiposolfito de sódio iodureto
João Scatatnacchia
de amónio, idrosolfito, laca massa à
São Paulo
base de óleo para correção le pintu-es.
nitrato, óleos. potássio :Ir sódio.
tássio para uso Ud indústria secantes
SCATA221CCHla
para tintas, sais de arsênico usados
na indústria, a inatos, tintas tintas a
álcool. vernizes a álcool
Classes: 35 e 36
—
• Titulo de estabelecimen.
Termo n.° 615.917, de 7-11-63
Oraantee Produtos Químicos Ltda.
Ulmos as, 615.926 e 615.927, de
São Paulo
7-11-63
João Scatarnacchia
São Paulo
SULFORICINOL

"BETER "
sao

Ind. 'Brasileira

Classe 46
Amido, alvejantes, anil. água de lavadeira, água sanitásia, cesa para assoalhos, detergentes, esponjas de aço, fósforos. lixívoa, lixas, lã de aço, pomadas para calçados, palha dr aço, preparados para polir e limpar madeiras,
vidros, metais a objetos panos para
polir e para limpe‘a, panos de esmeril
e material abrasivo empregado na limpeza de metais e objetos, sabões em
geral, sabões• em pó, em flocos, saponãcaos, velas e velas a base de
Tênino n.o 615.918, de 7-11-63
Organtec Produtos Químicos Ltda.
São Paulo

laRLAV
Ind. Brasileira

Classe 46
Alvejantes, amidos, anil, água de lavaI deira, água sanitária, cera para soalhos,
detergentes, esponja . de aço, fósforos,
lixívia, lã de aço, pomadas para calMATSPDIR
çados, palha de aço, preparados para
ind Brasilelra
polir e limpar madeiras vidros, metais'
e objetos, panos parapolir e para limClasse 1
Azul da prérsia. azul ultr.anar. alumí- peza, panos de esmeril e material abranio em pá para pintura, ácido nítrico, sivo empregado na limpeza de metais e
alumia água oxigenada, água raz, ál- objetos, sabões em geral e saponâceos.
cool • para fins industriais, alvaiade, velas e velas a base de estearias,
enti-corrosivos, ácido arsênico brilhan- sabões em pó, tn flocos, esponjas de
tes a óleo, bromoreto de amaina% bicro• limpeza
matos, cloreto de sódio, cloreto de —
Termo n.° 615.919, de 7-11-63
amônio, cloreto de potássio. carbonato
de sódio, corantes para uso na indústria' Organtec Produtos Química Ltda,
Sã,',
mineral, creosoto para indústria. carbonato de magnésia, cloreto de zinco,
cloreto de cálcio. esmaltes, goma-laca
preparada, glicerina para uso na inDro
dústria, hiposolfito de sódio, todureto
çna.
ae amónio, idrosolfito, laca. massa h'
base de óleo para correção de pinturas.'
nitrato, óleos, potássio de sódio, po-i
tássio para uso na indústria, secantes
Uane 413
para tintas, sais de arsênico usados
na indústria, sulfatos,- tintas, tintas a Amido, alvejantes, anil, água de' lavaálcool, vernizes a álcool
deira, água sanitãsia, casa para assoalhos, detergentes, esponjas de aço, fé+
Termo n.• 615.916, de 7-11-63
foros. lizivoa, lixas, lã de aço, pomaOrgantec Produtos Químicos Ltda.
das para calçados, palha de aço, praSáo Paulo
Parados para polir e limpar madeiras,
vidros, metais e objeto., panos Para
OTRSFW
polir e para limpeza, panos de esmeril
e material abrasivo empregado na limpeza de metais e objetos, sabões
, geral, sabões em p6, era floco., sapoagClasse
itsral da presta, azul ultramar, alunilnos, veiai a valas a bam
sassarioe,
1-09 am Pá moa pftstroa, laido nitrias,
Termo n." 615.915. de 7-11-63
Organtrc Produtos Químicos Ltda.
São Paulo

•

Março de 19C4

JOX0
'SCATAMACCRIA
rtnd. Brasileira'

alimentícios. croquetes, compotas, can
gica, coalhadas, castanha, ,:eola, condi
I mentos para alimentos. colorantes
chouriços. dendê, (Pacas: deues de fru,
tas, espinafre, essências alimentares. ein
padaa, ervilhas, enxovas. cibato de, to
mate. farinhas alimentícias favas. .tv
cuias. flocos, farelo, fermentos. feijão
figos, frios, trutas secas. na,urals e cri&
talizadas. glicose, goma de mascar, gots
duras. grânulos, grão de bico gelatina.
goiabada. geléias. herva loce, herva
mdte, hortaliças, lagostas -ínguas. leite,
condensado, leite em pó. .egumes 'era
cunserva. lentilhas, linguiça, louro; massas alimenticias, mariscos, manteiga.
margarina marmelada. macarrão massa de tomate. mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos. moluscos,
mostarda. mortadela; nós moscada no
ser; óleos comestíveis, ostras ovas;
pães, patos. pralinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes. presuntos, pis.
tês. petit-pois, pastilhas, pizzas. pudins;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal, saga. sardinhas,
sandulches, salsichas. salines sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomate e de
frutas; torradafi tapioca, támaias. talharim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, toriões, toucicinho; vinagre

Classe 36
Para distinguir: Aventais, blusas, blu. ,
Termo n.° 615.930, de 7-11-63
abes, boinas, botas, babadouros, casaLanches Vista Alegre Ltda.
cos, coletes, capas, chales, cachecols,
São Paulo
calçados, chapéus, cintas, combinações,
r1 ]A ALEGRE
corpinhos, calças. calções, camisas, caflnd,,'. Brasileira
misetas, camisolas, cuelas, ceroulas, cal.
Classe 4.1
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
cueiros, casacão, dominós, echarpet, Café liquido, croquetes, coalhada, empadas, pizzas, tortas
fraldas, galochas, gravatas, gorros, taa
atletas, luvas, ligas, lenços, leques,
Termo n.9 615.931, de 7-11-63
mantéis, meias, maillots, maidap, mana
drião. malhas, paletós, palas, penhoar, Distribuidora de Bebidas Gamar Ltda,
São Paulo
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
polainas, pijamas, punhos, robe de
•GITIOMAR
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
'Ind. Brasileira:
tiens, tailleurs, toucas e vestido'
Classe 42
Classe 35
Para distinguir: Couros e peles prepa- Aguardentes aperiticos, anis, bittei,
radas ou não e seus artefatos: Camurças. brandy, conhaque, cehvejas, essénclas
vaquetas, cromos, pelicas e seu., arte- para bebidas alcoólicas, genebra, ferfatos: almofadas de couro, revestimen- net, gin, licores, kumel, nectar, puntos de couro e peles, arreios, bolsas, a, pinermint, rhum, suco de frutas
carteiras, caixas, chicotes de couro, car- ' espumantes, vinhos, aermoutes, vodlca
neiras, capas, estojos, malas, maletas, com álcool, vinhos quinados, vinhaos
e whisky
guarnições de couro para veículos, capas para livros e álbuns, porta-notas,
Têrmo n.° 615.932, de 7-11-63
porta-chaves, porta-niquela, rédeas, pasBar e aLnches Silva Lente Ltda.
tas, selins, sacos para viagens, sacolas,
São Paulo
solas e solados de couro, tirantes de
arreios e valises
6ILVA

I nd . Brasileira

Têrcno n.° 615.928, de 7-11-63
J. —Cardeal 6 Cia. Ltda.
São Paulo

Classe 41
Café liquido, croquetes, coalhada, eis
padas, pizzas, tortas

, TRE GREAT,

Termos as. 615.933 e 615.934, de
7-11-63
Dibofer — Distribuidora de Borrachas
Ferramentas Ltda,
São Paulo,

RECORDS
Brasilein.er
Classe 8
Discos gravados

,zDIROPER.

AME.

Termo n.o 615 . 929, de 7-11-.63
Empório Vavá Ltda.
São Paaln

‘Ind. Brasileira..

Classe li
Ferragens, ferramentas de tóda espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
Watt -metal, a saber: alicates, alavancas, ar11nd. Brasileara
inações para óculos, arruelas. argolas,
Classe 41
aldravas, armações de metal abridores
Alcachofras, aletria, alho, aapargOs. de latas, arame liso ou Farpado assaaçúcar, alimentos para animais, amido,. deiras, açucareiros; brocs, bigornas.
amendoim, ameixas, amenciaas. araruta, xelas, bandejas, bacias, baldes. bomboarroz, atum, avela, avelas, zeite, azei- Mares, bules; cadinhos cadeados, castonas. banha, bacalhau. batas„ balas. tiçais, colheres para pedreiros correnbiscoitos, bombons, bolachas, baunilha; tes, cabides, chaves, cremones chaves
café em p6 e azo grão, camarff.o. canela de parafusos, conexões pare encanaem pau e em pó, cacau, carnes, chá, mento, colunas, caixas. de metal para
caramelo chocolates, confeitos, cravo, portões, canos de metal, chaves de foiessesdi aostifabo, creme de l., efeem da, abava Inolha, cabec5es. canoas&

I

,

I-

Causara:1a' eira.

"
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topos. cacaapots, centros ae mesa, co. amendoim, ameixas, amêndoas. araruta,!
Termo xr.° 1515.938. de 7-11-63
1 r9 ambulantes, camiashaes, carros. aia
queteleiraa, cabras para acondiciona- arroz, atum, aveia. avelãs. zelte, azei- Amermano
Comarcao Industria danamo carroa-berços carros-tanques. car.
Mento de alarrentos, caldetrões. caçaro tonas, banhe, bacalhau,. oatas. balas.
Paioaritos Alimentacies S. A.
ros-trrigadores, carros, carroças. carro.
ias, chaleiras, cafeteiras, coadas,- soa. biscoitos, bombons, bolaclsaa, baunilha;
São Paulo ceriasr. chassis, chapas circulares para
dores, distinavos, dobradas; casadas. caia cm Põ C en artio. cotaaaka canela
vetaram cubas de veiariam, carranhos
enxadões, esfera& engates esguichos eta. em pau e em pra cacau, carnes, chá,
• 'AVERICANO
para
máquinas de escrever. corrediços
feitas para arreios estribas esferas caramelos chocolates, 'confeitos, cravo,
o
para
veiculem.
direção, desligadeiras. ao
para arreios, esparoaderas; formes, cereal& cominho, creme de mata. trema
A IS
tribos, espoadas rolantes, elevadores pia
Mar", jarro para cortar capioa ferro. alimenticios. croquetes, "compotas atm; ra passageiros e para cargas, engatei
.tianswunlow
lhos, facas, facões, fechadares, ferro co. i gim, coalhadas, castanha, ceola, condipara carros eixos de direção. trema
am) . aiaraaa, fruteiras. arras. mantas imetraas paio alimeatos, calorames.
issanteimo. para vetados, quicaram locoa
/113dbc", Jõaaa
para doces, freias para estradas de Ch"allriç °3,
.
$...dasse 41
motivas. lanchas motoci clos molas. mo.
Jarro. frigideiras; ganchos, arcam, gap.- tra espiam:2,
assedas allmeatares. ezis.
.1
a . G1 &O as, c
Alc:achotraa, aletria,' alho, arspargosa, toma/atas, motocargaa, moto 'anões,
/os,
'ganchostusvao3,5,
para 'quadros. gonzos para pacas.
as' .
arrnmaeom
lhera,, l átatto,s, R., mate, sarinhass aairaersticias, tavas fe. açúcar. si' iktnentos.paro anfamis, amido, , manivelas, navios, %%tas, irsca-cus.
a . latas 'de Dro. mem lotrehadia ; cuias, flocos, /areis?, fertn.eritos. fellao, amaachos, ameixas, ainenduira, araruta. que, para-lamas, para-brisas, pedais,
eoreirOS
abas, . radas para port33, , m ama para' figos. hios, instas secas* natuaals e orai amos atam, avela, avelas, ware, azei- 'i paludes.- Nadas para bicicletas, rasai
_a.a.., aaaa.aia., ...a...ata elaa,„ , talliadas. gitcose. goma de saiam, gor- tonas. banha, bacalhau, batatas, balas para ta-etc/atas, reboques, radiadores pa:
o
° . ,p;r";,.. curas. 'dgrântd_os.
*grao d e bico. alatlaa
es,"o437,v"z`rhjur`pua;
"``.'pás.
•
"'",„7,`eg"as
2'''
a
biscoitos, bombons, bolachas. " baunilha: ra veia-aio:s. rodas para velcu'os. 'sauna
. '17`a café em pó e -em grão, ca-marão canela tricides, tirantes para veiculas vagões
, a" `g.' élas' "'erva 3°ce. t'e
-fusos. ptcbcs, poeta.galo, írcrseirsis perta . g(ilass
mata h ortali ças. lagostas ilwoas, lera em pau e -em pó, mama. carnes. c há.
.
.
pau. Po - . .
velocaaedes, varetas de contróie
ato.
Pa
condensado, leite em pó, legumes te
dnnas, Mc's para Pizi• "bit" recadoa conserva. lentilhas, linguiça, laxo: taas cararaeroè, 'chocolates. a ssakilosa arava gados e acelerador. tróiers, troleihus vm
raminho
aminho treM ede
reli, serviços de .e14á e cait mirras, ser. ,
ahmeaficiaa. mariscos monteio.
cremes raas de carros, troletes para carros
4. ali/penados, 'croquetes, *compotas casa
1 maagorma, joarmeiona. anbcarnb
as,
aa.
sotcs. *adua,
sacarrolhaa,
tesour
Te:rno n.° 615.943, de 7-11-63
?heras, télhadeiras, torquezes, tenazes,' ao ale tomate, mi e melado, -mate,' moo. Oca. coalhadas *castanha, "cebola. xotaIsun31 Indústria e Comércio Ltda.
travadetrao telas de arame, torneiras, sio para mingaus. molhos, -moluscos' mentos para a/arreatas, 'ao/mantes,
São Paula
trincos ' tabas Para -encaname ntos' trilhos ; ~atirada, mortadela; no5a avisavam im- -chour iças, donde, doces, doces de arra
par aportas de 'corna taças.- tavcssaio mas; óleos comestivels, astros. somo tas, espinafre. essanciaa alimentares, emClasse 39aorias, patos, pralinas pimenta, pós pata padas, ervilhas, encovas, *estrato de 'to-I Ind. Brasileira
pudlas, pickies, peixes, .presuntos. .pa- mate Sartnhas'alunerfficias, avas, laClasse 50
Para distinguir: Artefatos borracba. tas, petit-pois, pastilhas. pizzaa palma caba ` flocos, lwralo. lermaraos. Wirsaa
Impressos
borracha, 'artefatos de borracha para queijos, rações balanceadas para stra figos. Irias, frutas 'sacas, 'naturais e cria' valculos, artefatos de borracha aio to . mais, requeijões. sal, saga. sardiabaa. ' talizadass glicose, goma de -mascar. gorcitados «a outras atracar Arruelas, ar. saraluiches, salsichas, sairias sopas en• I duras. eatantaos ' ap.ava
ao -de bico, gelatina' aolam
zi's 615 ' 944' de 7-11-63
a 1-errn.9
soomoçsato
es_pPaualbolleitárias Ltda,
'doce, - harta at
golas, amortecedores, assentais para ca- latadas, sorvetes. -sucos* de mate e da
l he
oiabada gel
'gilas,
tas,
lingnas,
leite,
ros, batentes
de . tão:taras.
frutas; torrad
delras,
borrachaa
para
ti
as. tapioca.
talha.
hoftaliças.
lagos
mate ,
cofre. buchas- de estabilizadas. buchas. rim, tremoços, tOrtas. torras para ali- acondensado, leite -eM „p6, leatimes em
buchas para ramela batente de perta. mento de anatais e aves. tornes. /miei- , ai rasa lentilhas, linguiça, louro, 1(4133-'
ILIPEAN
casho; 'vinagre
'
batente de chassis, bicos para niamade1. 1 .
'sas alimetticias, mariscas: manteiga.!
Ind.
Brasi,leira
a
ras, braçdeiras,
bocais, bases para tearina, -.Marmelada, macarrão. aiasI
Tasco
ma
613.936,
de
71143
Inarg
lefones, borrachas para carrinhos indus-1
Classe 32
Se3 ale tomate, mel e melado, mate, maspene Amaraltilais, borracha para amortecedores. i
sag para mingaus, molhos, laohtsa-3. Para distinguir: Almanaques, bolei as.
&to Par.Vo,
bainhas de borracha para rédeas cochila ;
mostarda. 'mortadala, mós; -moscada, ao- álbuns, anuários, catálogos, folhetos,
de motor. cantaras de ar. chupetas. cor-1
zes; óleos comestamis, cassas, ovam jamais. livros impressos, inKsicas
CORREIO
LIBARES
'
dbes massiços de borracha, cabos para
pões Pata Pressas, peças teatrais, peças cinemato.
k
{Ind.
Brasileira
-pzrea
-paios pralines. V
ferramentas, chaveiros, amava de bor-1
Pa- graitam, loospectos, pan cletos, publica.
saoloo
'Pre
Classe
32
;Palacio
pudins. Mak/ao
Inr
-.cor-.
raebs.' cha-pas e ,ccurros
, çÕcs eia geral, porgramas radiofônico*
teb peta-pois, pastilhas, ;pizzas. .au
das de borracha, cápsulas ate borracha I
ceadas
para
o
e de televisão, revistas
açae3
;balan
r
afaeitaia
para centro -de mesa, calços de borra. Ahaailaques, anadries. albutts imana5.
os tacto ainda aeqabes,
zoa , saga. sardiuhas, •
ue
afia para ;máquinas. copos de borracha sos, amuam. *catálogos. ' ornal
'''renno na "615.945, de 7-11a63
para traias, dedeiras,'deseraupidehars. nais e catraageirtia pulalicaçtses inova- "ilides, salsichas mames, soPas caPaco Magazine tLda.
latadas,
-sorvetes.
sucias
ale
tomates
e
'de
sas,
revistas.
discara de anua, descanso para pratos,
16'31°.
São Paula
lisr°Plgalicia
'em
't.
antuirta,
ralhaornais, programas radiofoni- frutas; urradas. tapioca l
l
encostos. &abotoa -esguichas estrados. teeviaão.
Sill'"
t
t
70".
artzg
a
esponlas de 'borracha em quabra1acto coa peças teatrais a einematográlicas rim . 'tremoços, *tonas,
PILOS
mento de --animais e aves, 'tarraxa, •
a revistas impressas
para /ornelens, tios 'de borracha lisos,
T.n d. Brasileira
tcrnciriho 'e
fôrmas de borracha, guarcraões para
Classe 50
Termo n.9 613..937, de 7-11-63
móveis. guarnições da borracha para
Impressos
Tarrno
na
'615:939,
-de
7-11-63
.
Jota
Imóveis
e
Administração
Tatda
•
automóveis. • guarnições para veiculo&
•
Rápida
Galgo
Lula.
São
Paulo
a
'Eatregador
lancheiras para 'escolares. laminas de
Térmo na 615,946, de 7-11-63
Clri:,se lá
iSào Paulo
Farmácia Drogaleice Ltda.
borracha para degraus. 'assas de borracha para jantam; e para poatas. lençóis
são Paulo
JO ir
GALGO
Ind. Brasileira
de- borracha. manoplas. ma ,aretasa proedita
T nra Wraad.1
DROGALEICE
tetores para para-lamas, ora:ciaras de
Clame 110
cl. Brasileira
para-choques. pedal . do aceleaador. pe.
£n
. *os
da: de partida, paras tiara busmas, Para distioguir:"Materia i s para caruaru- Para 'distingido O -timbre de todos
Classe 50
impressos comerciais da iimm
'pratinhos pneurnintcos, aramas de toa ções e decorações: Argamassas. argila.
Impressos
balaustres,
bloracha para bengalas a muletas rodas areia. azuielos. batentes.
7
615.940,
de
-11-63
Têrmo
na
Urano ns° 615.947, de 7-11-63
masiaças. aodizios, revesttmenica de cos de cimento, blocos para pavimentaMascote Lanc'hea Ltda.
Bombosderi Tapa Ltda.
borracha. rodas de barracas para mó- çao, calhas. cimento. cal. cre. chapas
'São
Paulo
São Paula
veis. sanfonas de vácuo, suportes de- tsolantea. caibras, 'caixilhos. colunas,
morar. sapatas do pedal de Srequa se- chapas atara coberturas zaixas aágua,
firUP.X /
sembaio e isolador. suportes. semi- caixas para coberturas. -caixas d'água.
r Lei
Ind. Brasileira
pneurnatiroa. 'suportes 'de samblo. san. caixas 'de descarga pra lixos. edificaClasse 50
fonas de partida, saltos, solas e solados ções premoldadas. estuque. camisa() de
Impressos
de borracha, surdinas de aorracha para base asfáltico. estacas, esquadrias, estru-1
41.
aplicação aos aios talagrálicos e telefõ- turas metálicas para construções. lama- Para disalaquir:Classee
Pratos saupalors variados.Termo na, 615.948, de 7-11-153
nicos. travadoreS de porta. tigelas las de metal, ladrilhos' lambris. luvas
material iso. frios -de *tóala 'espécie, la nches 'e Pc "••• Seal's And Çask-et's• starasparla Ltda.
tubos. tam pas de borracha para conta- de fundo. !ages, lageotas,
r., manilhas,
•
.
São Paulo
gosma 1-nas de borracha para elabonaçâo tantas contra /rio e , na ide paradas.
masas para revestimentos
de -staurianclas cartancas
7-11-63
(Te
Termo n.° 15.942.
SIGESIT
deiras para 'construções, mosaicos. proIndaritria IVIeranica r IVIangalot Ltda.
Brasiielpa
dutos de base asfáltica produtos para
Termo n.0 '615.935, de 7,11-63
fina.
Paulo
— Importação tornar impermeahilizantes as argamasSacipe S. .1.
-Classe 21
Exportacão e Agro Pecuária
sas de -cimento e aea. 'hidrataras: padrelinfaCtElinlItC0 rel
EMPerale3gulhca
produtos
betuminosos
rreio (parte Integrante do veicalor
Sao Paulo
.
, ind. Drasliei
cmi
b ilizantes. liquidas ou sob outras 'formas
mecoasntsfm
erroovpulari.
raosacoere
plus
ameastodedepara
vel
da.4
Classe
21
para revestimentos e outros usos nas ,
los
'
•
-1
av
cacto.
airorece..
a
construções. peraianas, placas- para pa
C.I : P E
ara atingiria:a aeicsa a suas partes raa. r., amtatabotjem
noiototes. paracroques. .. tarro.
vimentaçao. peças ornas:matais de almena
tor.
Inb .008 leo as a4paiioes.ffiapol , integrantes: arcas, ara, „bicicletas, auto- o
,to
' móveis, atito camlnitare& matas. .amor &fluis automóvel antrai sros.'• auto-ca
e
para forrar'casas. nassas
tecedores. alavancas de câmbio. bar r os aninhões. alavancas. alavancas de cata1,,.t',41
parquetes.
construç
ões.
para uso
etas carrinos ' bio. alavancas de arefo,asreelsaara, baio
i breque ara veicalos bicicletas,
pisos,
soleiras
para
porAlcachofras, aletria, alho. aspargos. Portas. Portões*
de
mao
e
carretas,
caminhonetes,
cat. ras de freio, braçadeiras d
1 biso
tala, vitrais
açúcar, alimentos para animais, amido,

L
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Terno n.? 615 . 953,. de 7-11-63
Represeuraç aes Bicos Ltda.
'
Sãc Paulo
.

chila, barcos, barros de trai ção, barras para impresaão, papéis fantasia, menos

/le direção, cabos de veículos. carroce-. par forrar, paredes, papel almaço

com

Termo n.° 615.954, de 7-11-63 Nicolas Sotere Mastorakos
São Paulo a
a•-`

rias, chassis, carcassas, coroas. capotas, - ou sem pauta papel crepon, papel de 1
engates para veículos, engrenagens, em-; seda, papel impermeável, paRel em borBICOS
SPARTEX
breagem, feixes de molas, ' hélices, mo- bina para impressão, papel encerado,
Ind. 13rasileir:ç
k
a inda
palel
higiénico,
papel
impermeáxel.
'
las motociclos, mancais 'de veiculo,
Classe 3a
Classe li
pedais, paralamas, porta laterais, pi- para copiar, papel para desenhos, panhões, porta-rodas, parabrisas, para- pel para embrulh impermeabilizado Fearagens, ter:amuras deo tósta espécie, Para distinguir: Artigos de vestuarios
choques, pistões, rodas, reboques, tam- papel 13--áfa encadernar. papel .para as- cutelaria em gerai e outros artigos de e roupas feitas em geral. Agasalhos,
bores de frelosa varetas de veiculas craves, papel para imprimir, papel pa. metal, a saber: alicates, tuavancas, ar- aventais, alpercatas, anaguas, blusas,
bicicletas, motocicletas, retentores, aaas rafina para embrulhos, papel celofane, inações pira óculos, arruelas, argolas, botas, botinas, blusões, boinas, baba.
para bicicletas, braços pus veiculas papel celulose, papel de linho, papel aldravas, armações. de metal, abridores doures, bonés, capacetes, cartolas, caracrapas circulares para velculos, cubos absorvente, papel para embrulhar ta- de latas, arame liso ou -farpado, assa- puças, casacão, coletes, capas,,
de " veiculas, desligadeiras, frenteiraa , baco, papelão, recipientes de papel, ro- deras, açucareiros; broca, bigornas, baia cachecols, calçados, chapeus, cinto s, ciapara veículos, nrstociclo, manivelas, setas de papel, rótulos de papel, rolos xelas, bandejas, bacias, ba.aes, bomba- i tas. combinações, corpinhos, calças, da
•.
afogador e acelerador
j de papel transparente,. sacos de papel, Meses, bules; cadinhos, cadeados, cas- senhoras e de crianças, calções, calças,
para-lamas, varetas de controle do '; serpentinas; tubos postais, de cartão, tiçais, colheres para pedreiros, correu- camisolas, camisetas, cuecas, ceroulas,
, tes, cabides, chaves, cre oaes, chaves colarinhos, cueiros, casacos, chinelos,
tubetes de papel
de parafusos, conexClaa para encana,. dominas, echarpes. fantasias, fardas, pa.
Termo n.° 615.949, de 7-11-63
Classe
28
ento, colunas, caixas de metal para , ra militares e colegiais, fraldas. galo.
mento,
i -Produtos de Beleza Fabian Ltda.
Para distinguir: Artefatos de mataria. portões, canos de metal, chaves de teu- chaa, gravatas, gorros. jogos de linge•
Sãc. Paulo
-carteiras, chapas, cabos paia terzamen- da, chave inglasa, cabeções, canecas, rir, jaquetas, leques, luvas., ligas. len.
ROTO -eira tas e utensilios, cruzetas, caixas para copos. cacheriots, centros de mesa, co. ços, mantem, meias. maiôs, 'mantas. manrInda lairasil
acondicionamsnto de , alimentos, caixas queteleiras, caixas para acondiciona- drião, mantilhas, palatos, palas. penho.
de material plásticos para baterias, côa- mento de aanientos, caldeirões, caçara . ar, peugas, pulover, pelerinas. posrlies,
,conchas • ' las . chaleiras .cateteiras, aouthas, coa- polainas, pijamas, punhos, perneiras,
d ores, copos, cana cas. olhetes
c
'
r. bse iS •
cestas apara pão, cestinhas, capas para dores, distintivos, dobradiças: enxadas, qulmonos, regalos, robe de chambre,
Para distinguir: Sabonetes sólidos, lí- - álbuns e para livros, cálices, cestas. cai- enxadões, esferas, engates, essouickoa emquidos, pá creme, blocos e bolas, ia- tiçais para velas, • cedias para guarda leites para arreios, estribos, estetas roupão, sobretudos, salsa, suspensorios,
bãci em pasta e em barras, -sabão em de objetos, cartuchos, coadores para. chá, Para arreios, espumadeiras; • formões, •salda de banho, andalias, sweater. chora
bastões para barba cremes para o descanso para pratos. copos e copinhos bicos, ferro para cortar capim, ferro. tes, sungas, stolas, soutiens, alacks,
rosto e barba, pinturas em liquido. pó de plásticos para sorvetes, anixinhas de lhos, facas, tacões, fechaduras, ferro co. tater, toucas, turbantes, ternos, nitormea
• vestidos
ou concretas para coloraçào dos- /ablua. i snhas, garfnhos de plásticos, para sor. muni a carvão: fruteiras, funis, fôrmas •
olhos e sobrancelhas, extratos, loções, .plástco para sorvetes, colhernhas. pa. para doces, freios para estradas de
Termo n.° 615.957, de 7-11-1963
pomadas fixadoras para bigode, cosme- apnas ap
s opeapqe; samaidlaaa -.soai% ferro, frigideiras; ganchos, grelhas,
• gar- Indetex
S.A. Produtos Químicos
ticos, brilhantinas liquidas . e concretas, • focas, baldes, bacias, bolsas, caixas tos, ganchos para quadros, gonzos para
São Paulo.
de
pó
ti.
de
colonia
e
de
todette,
fiam,
laminas,
cuias, bules, bandejas, bases para tele,. ' carruagens; insignms,
aguas
arroz, comprimidos e em tabletes, da- rial plástico, revestimentos confecciona. careiros, latas de lixo, jarras: machadi.
turas para - cabelo. dentitricio eis
. dos de substancias animais e vegetais; abas, molas para portas- molas para
liquido, concretos e em pasta, sabões -vetes, [arminhas de plástico para sor.. 1 venezianas, martelos, marretais, nutria.
dentifrícios, essencias, talco perfumado, vetes. discos de mesa,. estojos para deu..' zes. navalhas: Puas, pás. pregos, paraapua , para ambelesamen-o da peie. los .embalagens de material plástico, em- fusos, picões, porta-gelo, iso.staras portasham p oo liquido. pó ou concreto, taa1- balagens de material plástico para sor.' pão, porta-jóias, paliteiros, panelas; rol110a e vigores para cabelo e pele, &pl.. •vetes, estojos para objetos, espumas, assa.' danas, ralos para pias, Rebites regado.
latés os em liquido. pó ou concretos. loa, esteiras, enfeites para automóveis, • rei, serviços de chá e café; serras, serClasse 47
pomadas. vernizes tabletes, apis, pas- .massa3 anti;ruidos, escoadores de pra- rores, suchas, sacarrolhas, tesouras, ta- Carvão minerai, de turfa o uvegetm.
tas, liquidas e esmaltes parà limpesa tos, funis, farinas para doces, fitas isd.. Iberas, talhadeiras, torquezes, tenazes, Ceras para iluminação, combustíveis,
filmei virgens, tios de celulose,1 Cavadeiras, telas • de arame, torneiras, fluidos de iluminação, gasolina, gordudas unhas. águas de qui p a, sacheta para Mates.
perfumar quarto, em pastIlhas, tabletes fechos para bolsas, facas, guarnições trincai, tubos para encanamentos—Milhos ra de petróleo, graxas, lenha, lubrifipensadas para .evitar o suor. vaselina para chupetas e mamadeiras, guarnições pie aportas de correr, taças,- tavessas, cantes, nafta, óleos iluminantes, óleos
e em pó. prearados liauidos, em pó e para porta-blocos, guarnições para 1L.i turibulos; vasos, vasilhames, vtrrumas lubrificantes, parafinas, petróleo. refiperlitmada, sais para banho -- quidificadorse e para batedeiras de fru.•¡
nado, querozene e turfatas e legiimes, guarnições de material' Termo ' n. o 615.955, de 7-11-1963
t
Incorporadora
Ltda
.
de
,
1
plástico para utensílios e objetos. guiar. Protél Predial
Termos as. 615.950 e 615.§ . ;
Termo a.° 615.958, de 7-11-1963
ca Paulo
nições para bolsas, garfos, galerias pára
7-11-63
Servinelga S.A. Comércio e
Celoart •—• Indústria de Embalagens de cortinas, jarros, laminados plásticos,
Importação
prendedores de roupas, puxadores para
Celofane Ltda.
São Paulo
, São Paulo
móveis, pires, pratos, paliteiros, pás de
casinha, pedras pomes artificiais,' porta.
S 3 R V .1NJ L C A
pão, pulseiras para relógios, protetores
para documentos, puxadores de águá
CELOART
Tnd. Brasileira
para uso doméstico, porta-cepos, porta.
Ind. Brasilelre,'
níaue.is. porta-notas, porta-documentos
placas, rebites, rodinhas, recipientes. euIND. BRASILEIRA
Classe 8
partas, suportes para guardanapos; asClasse 38
.
Aparelhos - de televisão em geral
• para guardanapos de ' papel leso% tubos, tigejas, tubos para impo. '
Aros

Brasileira

k

''OLIMPIC ,
IndeBrasileira
I

II:át

I

PROTEL:j

tipos
de material plástico, sacolas, sacos( as-

aglutinados, álbuns (em branco), álbuns ias. tubos para seringas. travessas.

para retratos e autógrafos, balões (ex.,
cato para brinquedos) blocos para
correspondência,, blocos para cálculos,
blocos para anotações, bobinai brochuras não impressas, cadefnos de escrever, capas par adocumentos, carteiras,
• caixas de papelão, cadernetas, cadernos, caixas 'de cartão, caixas para papelaria, cartões de visitas, cartões comerciais, cartões índices, confeti, cartolina, cadernos de papel meliraetrado
e em branco para desenha. :adernas
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas,' cadernos de lembrança, carreteis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encadernação de papel
Ou papelão, etiquetas, feilbaa índices,
(61has de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais; livros de
Contabilidade; mata-borrão; ornamentos
de .papel transparente- . pratos, papeltelos, papéis de estanho e de alumínio,

P.a0,15 ;Pela imPresse% papéis eu .1~9,

quinhoa, vasilhames, vasilhames para
acondicionamento, vasos, xícaras, colas1
a frio e colas atio incluidos ein outras
classes, para borracha, para corturnes,!
pare marcineiro, para sa pateiros, para
vidros, pasta adesiva para correias,
pasta e pedras para afiar, esmeril em
Pedra. cai pó, em disco, em pasta, para
moer e desgartar, rebolos, admivos para
-Muar adesivos para ladrilhos e ade.
alvos para azulejos, anéis, carretéis para
tecéragem e guarnições de material
plástico para indústria textil •
Termo a.• 615.952, de 7-11-63
Transportes Queiroz Ltda,
São Paulo

a,

Termon, 615.956, de 74.1-1963
Oficina Técnica Firenza Ltda.
São Paulo
"k,

°SERVI Ra_ J.

FIRENZE

èrmo n.° 615.960, de 7-11-1963
"F -'nelca S.A. 'Comércio e

. Importação

••

',ao Paulo
•
s v
u'
• _z_tt_naAL.,§Lk

r~9.-&-azawa

Áisse 11

•

ltrgolas metálicas', chaveiros, ...queiras e
CMC.,~1
, peças P
o Peças Para hiciPetrj'M,.,,s;,.

41,

:.lasse 33
Titulo

IND. BRASILEIRA

.QUEIROZ.
Ind.. Brasiieirk:
50
' Classe
s
•

Urino a.° 615.959, de 7-11-1963
e
"Servinelca
S.A. Comércio e
Importação
São Paulo

Classe 50
.•
Impressos em geral

z .;

i` — 7,-- •
Nome Comer:tal

Quárta-feira: 4.
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Termo n.o 615.962, de 741-1963
Tadeu Jarema
São Paulo

LUMINART 1-•
Indústria Brasileira

Termo n.° 615-967, de 7-11-1963
Madeireira "Rio Bonito' Ltda.

revistai. Propaganda em rádio. maiôs. m‘ntas. mandrião, mantilha& piai
televisão, jornais, programas radiofeana letóa, paias. penhoar, pulover, palerma;
I co.,- peças teatrais e einematogralicaa peugas. pouches, polainaa, pijamas. par
!
, nbos, perneira& quimano', regalas,
.
e revistas impressas
sai,

São Paulo

RIO BONITO

Vamo na 615.971, de 7-11-63
Fornecedora de Miudezas "827" Ltda.
São Paula
IND. BRASILEIRA
87)
'
Classe 4
In d. basti (nora
Substâncias e produtos de origem aniClasse 13
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
Bijouterias
parcialmente preparados: Abrasivos em
bruto, argila refratária, . astáltico em
Têrmo n.° 615.972, de 7-11-63
bruto, algodão em bruto, borracha em Laboratório Rádio Técnica Oriental

Classe 8
Para ser aplicado era todos os tipos de
aparelhos luminosos, instalação de lnz,
como: tubos de lâmpadas fluorescentes,
abajures, aparelhos para 'uz f'uorescente, lustres, luz de caixas embutidas, e bruta, bauxita, benjOun, breu. cantora.
ta outros tipos de Mat alea de
propaganda lumiaasa

n•n•nn••••n

Trino aa 615.963, de /41-1953

Rebita& — Represmtaçaes Ltda.
Saio. Paulo

Ltda.
eaolina chifres, ceras de plantas, ceras
São Paulo
vegetais de carnanba e artcuri. crina
de cavalo, trina em geral, cortiça em
ORIENTAI.
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
IInd. kir/3.3/101ra:
medicinais, extrato' oleosos, estopas,
Classe 8
.
enxofre, brabas, itibras vegetais. flores Para discriminar os artigos da classe
secas. grafite& . ganta em bruto, granito
Termo n.o 615.973. de 7-11-63
em bruto, kieselghur, liquidoa de p lanJardins Tovo Ltda.
tas, latex em bruto ou parcialmente
São Paulo
preparados, minérios metálicos andeirat etu bruto ou parcialmente trabaJARDINS TOTO
lhadas, em toras, serradas e aplainadas,
mica, mármores era bruto, óxido de
Classe 33
manam-s, óleos de cascas vegetais,
Titulo de estabelecimento
Óleos em bruto ou parcialmente preparados, plumbagina em bruto. pó de
Termo n.° 615.974, de 7-11-63

Classe 41
Galernas e cavadas

moldagem para fundiçaes, pedras britadas, piche em bruto, pedra calcaria.
plantas medicinais, pedras em bruto,
auebaaaho, raizes vegetais, restnas, resinas naturats, resíduos, texteis, alheio,
selvas, micro em bruto, xisto, xisto

Tarmo ta° 615.964 oe 7-114963
Santapaula Melhoramentos S.A.
São Paulo

Termo n.o 615.968, de 7-11-1963
Distribuidora Jansior Ltda.

betuminoso e stlicato

SHOPPrNG CaTER
j
SANTAPA1914

Classes: 33, 41, 42. 43. 44
Titulo

Silvicultura Areia Branca S. A.
São Paulo .

e 49

Termo 11.? 615.965. de 7-11-1963
Arbame S.A. Indiastria e Coratreo
São Paulo

P

110.1~~111/~111•1111.1111~1•111~~.

IND PRASILEIRiti

Clame 8
Condeasaclores ou carracitores elétricos
ou eletroanicos, estáticas ou a óleo, de
papel, de styroflea ou mecãmicos

São Pardo

Brasileira

'de petróleo

SAP1
Casca 50
Impressos
Termo n.° 615.976, de 741-63
Confecçaes Monarca Ltda.
. São Paulo.

MON-ARCA
IND. BRASILEIRA

Incl!aulgZeira
RMIflMt$U.
ao amola coam lob .10Wa9lf §P)
.41~. 1011

Mb. 1,4*.INI

•••n•n•n••

Classe 43

Guaraná

INCOPLASM'E
BRASILEIRA
Classe 5
Aço an bruto, aço preparado, aço
doce. amaa Para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganes, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimenta me.
tálico. cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto

bruto ou parcialmente trabalhado, terna
em barra, ferro manganês, ferra velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa inaicâvel,
lâminas de metal, lata em fólaa iatao
em tólha, latão eia chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, humilhas,

maguésio, manganas. metais não trabalhados ou parcial/mente trabaibado, metais em mama, metais estampados.
metais para solda, niquel, ouro; zinco
corrugado e zinco liso em %lhas
Tért-no ri.° 615_978, de 7.1143
Comércio c Representações
São Paulo

Classe 45
para refleaustameata
nação, aquecimento e lubrificação. Pe-, Sementes e mudas
&óleo refinado, semi-refinado e não- a agricultura, a cultura
Lorticiatura, a oflodrefinado, -com eiti sem e mistura de
óleos minerais,, mamam ou vegetais,
Tatuo n.' 615.975, de 7.11-63
para a iluminação, aquecia:tento lubri- Sapa — Sociedade Animaria de Partici&aça° ou combustão, e graxas. Piá:1
pação e Administraçao
cintos e óleos combustiveia proverdSão Ponta

Termo na) 615.970, de 741-63
Industrialização de Aguam Minerais
Este lana Ltda.
São Paulo

• rarmo n.o 615.977, de 7-11-63
Incoplanne Indiastria e Comércio Ltda.
São Paulo

de Metais e Aparelhos Domésticos Ltda.

Classe 47
Óleos de qualquer espécie para Ilumi-

emes

sweater& shorts sungas, atolas, sou.
i tiens, &Maks, tater, toucas. turbante'',
ternos, uniformes e vestidos

Supr-alar

;J(.(NIOR°

Lassaada
São Paulo

salames, setnolina de trigo, !tapas eidatadas, uco de frutas, anisítb•s; sal, tou.
dito, tremoços, trigo tortas, torreies.
torrada", Usuras, tarraxas, vinagre e
,
Yearatie ' •

Indústria

IND BRASILEIRA

Têrmo a. 9 615.966, de 7-11-1963
Mundifer Comeralal e Administradora

Classe 5
Aço ele bruto, aço preparada, aço
doce, aça para tipos, aço fundido, aço]
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
gada, peixes, pescados, .panetone. P1cales, patês, pastilhas, pó para pudins,
pralinés pães, pimenta, presuntos, pol.
valho, queijos, galrara de, milho, rações
balanceadas, requeijões, - reacas. 'sag&

— ARELA. BRAVCA

jrobe de chambre. roupão. sobretudos,
suspensórios, audaz de banho, sandálias

•

SUPRALAR
BRASILEtRia
Ciases a
•
Para aatalgu:r: Artigos e erpareürou elétricos a catreardeas em geral: aparei/7Di
e artigos para instalações elétricas e
tudraalicas: conjuntas de peças óticas

óticas formando diversos aparelhos de
anca: instalai:ater elétricas e artigos eletacos e eletrônicos para automóveis;
aparelhos e acessórios ale rádios: apaa
reinos e instrumentos . didáticos: inana- ,
mentos de precisam instrumentos ciemtiticas: aceudediares, acendedores elétricos. acumuladores elétricos. . apitos,
aspiradares de pó. aquecedores- abatjours. alto-talantes, antenas, actunuaidorea amp lificadores: anemómetros. arapeaametras. assadeiras eittocas ada ptado-

res de microscópicos, agulhas para tono5gratos. aquecedores de ambiente. • pa-

relhos de contróle e medida aparelho*
de oontrôle e medida apareCasse 36
i de expurgo
de expaego et:vazado aa limpeza e
Para distinguir: Artigos de vesotaiarlos lha
desinfecçãC de sentinas, mictórios e e roupas feitas em geral: Agasalhos, outros ()caia aparehor de Nações
Para
aventais. alpercatas. •riagaws, blusas, ligações para .banbeiros, aparelhos de
botas, botinas. bludles, boinas, baba- ar refrigerada amaarebos de ar condidouras. bonés. capacetes. cartolas, cara danado, aperrei»e de ata tensão. apare.

piscas, casacão, colete& capas, cliale*.' boi autoznátions para descarga de - água,
cachecol& calçados, chato& aloto& relhos de refrigeração. refrigeradoret,
cintas. combinações. corpinhos, calças réguas de aço. rádios, refletores, reatode senhoras e de catanças, calçõea, cal- res, zelara receptores. regadores autoça., camba*. camisolas, camisetas.' máticos. relógios, relógios de ponto e
cuecas. ceroulas:- csolarinitas. cucam, de viciam. redutor.'. resistências elttricas.
saia& casacos, chinelos, acioadraSa. arame ara:atros para água. registros para capeia tatatanias Sardas para imantares. ao - nais e compartas. receptores de tona.
Classe 32
AM:lata-00a -azularam, álbuns ire:preta Mofais. fraldas. alaaochas, gravatas, gar- reatores para luz fluorescente. reostatosaa
imaa'airtaie.sa catalogai, atirnalaanacio roa. /agiu de lingede, jaquetas, leques, *toe ' e = empllbattorea :combinada.
ianlis e estrni1de1rése . 0531~e impres- /uvas, /Nas, leitcdai'sAnantas, meias, arranthddrès=tnéeánicaa'Va.ra scricultw.;''
T'armo
615,969, de 7-11-1963
Livraria e Ed tõrzi Flores Ltda.
São Paulo

*FLORES"
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Urino .n.° 615.983. de 7-11-63
registros para vapor, registros pia bIcla,
Horacio Spina
para banheiros, aparelhos bebedouros,
São Paulo
para lavatórios e para pias, secadores
para cabelos, potenclômetros. aorveteiSPINA••
tu, sincronizadores, sextantes. selecioREPRESENTAÇOES
aadores, sifões, ¡areias de alarme. apareguladores automáticos ou não, apare,E COMERCIO
lhos de televisão. • teleurlas, telêmetrOs,
Classes: 8, 13, 33 e 2tt
tomadas, telescópios, teodolitos tecniTitulo
gratos, termômetros, tomadas de correntes, aparelhos de telégrafo sem fio,
Teimo n.° 615.984. de 7-11-63
tansfonnadores, trenas, torradoes de
Henrique Breect Fernandes
cereais,, torneiras de compressão, torSão Paulo
neiras de alta pressão, torneiras com
IMOBILIiRIA
dispositivos para a4uetattiento'de água
telefones, telescópios. transmissores. to,_INTERLAGOS
ca-discos automáticos ou não. tubos
and. Brasileira
relhos para soldar, ',aguces, sinaleiros.
Classe 50'
conduites, terminais para baterias. volPara distinguir: O timbre de todos os
timetros. ventiladores e válvulas
seus impressos comerciais
Termo n.° 615.979, de 7-11-63
Termo
n.o 615.985, de 7-11-63
Nelmac Comércio e Representações
Cadõ Modas Ltda.
•
Ltda.
. São Paulo
São Pauli,

rantes para veículos, vagões, velocípeTêrmo n." 615.992, de 7-11-63
des, varetas de controle do afogador e ' Pa s^isista,-o Beneficiadora de Madeiras
acelerador, tróleis, troleibus. varaes de
Ltda.
carros, toletes para carros
São Paulo
, PARQIJETAC O
Termo ri.° 615.989, de 7-11-63
li nde Brasileiro
Sincropart Metalúfgica Indústria e Comércio de Peças Para Autos Ltda.
Classe 16
São Paulo
_ Tacos

SINCROPART

¡Ind. Brasileira

Termo a.° 615.993,* de 7-11-63
Molas Ramos Indústria e Comércio
Ltda.
São Paulo

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
r RAMO
integrantes: Aros pára bicicletas, autoInd. Brasileira'
móveis. auto-caminhões, aviões, amorClasse 11
tecedores, alavancas de câmbio, barcos
Molas
breques, braços ara veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, camiTermo n.° 615.994, de 7-11-63
nhonetes, carros ambulantes. caminhões, Jocar — Indústria de Cordões e Corcarros, tratores carros-berços, carrosdoalhas Ltda.
tanques, carros-irrigadores carros carSão Paula
roças, carrocerias. chassis, chaas circulares para velculos. cubos de veículos
-CA10
rInd3Agat.sileira,
carrinhos para máquinas de escrever.
t ina. Brasileira
corrediços, para veículos, direção. desliClasse 31
Classe 50
•
gadelras, estribos, escadas rolantes, ele- Anéis de vedação para junções, arrueImpressos
trid 0. BRASILEIRA
vadores para passageiros e para carga las, correias para transmissão, guinenvases par, ea —os, eixos de Sire,sâo chos, lonas para freios, mangueiras,
Termo n.° 615.986, de 7-11-63
Classe . 31
Decoril ' Indústria e Comércio de Móveis Sreios, fronteiras para veículos, guidão, tubulações paar vedações e tendas, cordoalha e cordões
Canaletas e pestanas para vedação de
locomotivas, lanchas, motociclos, molas»
Ltda.
Janelas, anéis para vedação, forros de
motocicletas, motocargas. moto furgões,
São Paulo Termo n.° 615.995, de 7-11-63
borracha, massas para calfetas
manivelas, navios. ônibus. para-choques,
R. Garcia Publicidade Ltda.
DECORIL
para-lamas.
para-brisas,
pedais,
pantões,
\--=
São Paulo
Termo n.° 615.980, de 7-11-63
Ind. Brasilelra
rodas para bicicletas, ralos para bicicle-Junversil — Artigos Domésticos Ltda.
tas, reboques, radiadores para veículos.
Classe 50
São Paulo
Impressos
rodas para veículos, selins, tricicles ti:IâÀgaatieir;
rantes para .veiculoa, vagões, velocipeClasse 28
Termo n.o 615.987. de 7-11-63
JUNVERSI!s—
des, varetas de controle do afogador e
_
Sacos de plásticos paar embalagens
Indústria
e
CornS/cio
de
Bebidas
HortogInd. Brasileira
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
lano Ltda .
• carros, toletes para carros
Termo n.° 615.996, de 7-11-63
São
Paulo
Classe 8
Bar e Restaurante Tupy Ltda,
Termo n.° 615.990, de 7-11-63 Aparelhos de ar retrigerado e condiSão Paulo
Indústria de Artefatos de Alumínio
ciodos. aparelhos fotográficos acendeHOKTOLATIO
TUPI'
Beanca
Ltda.
dores autotnáticos. aparelhos deteriliInd. Brasileira'
kxnd. Brasileira
São Paulo
=dores, alto falantes •e amplilicadores
de som, bebedouros de água refrigeraClasse 42
Classe 50
Impressos
dos, balcões frigoríficos. balanças. bar- Para distinguir: Aguardente. anu ape13EANCA
beadorrs elétricos, condicionadores de ritivos bagaceira, batidas, brandy,
Termo
615.997, de 7 -11 - 63
ou automáticos de voltagem, exausto- que, extrato de malte fermentado, ferAndios
Organização Comercial de Em
res. extintores de incêndio, estufas. lo- net, genebra, gengibirra, gin, ginger,
sClasse
t
i
l
leira
I Ind.
preendimentos Imobiliários Ltda.
gões â lenha, à gás, elétricos ou a klrach, kumel, licores, maranquinhos, Alicates, arcos de pua, arcos de serra.
São Paulo ,
querozene, gravadores de som e desima- nectar.. piperment, ponches.. rum, Socos abridores de caixa, alav:incas, arranANITOS
gens, isqueiros, irradiadores de 4r10 ou de frutas com • alcool, vinhos, vodka, ' cadores de pregos, alargadores. aknog Ind. Brasileira
tolias, arcos para ima, brocas, betumawhisky
calor, lavadoras de pratos e talheres 1
deiras, bitz, badames, chaves fixas, •
lavadoras de roupas, máquinas de. laClasse 50
Termo n." 615.988, de 7-11-63
chaves estrela chaves combinadas, chavar roupas, máquinas de secar e passar
Tuto Mecânica Holiasba Ltda.
ves para velas, chaves para distribuiImpressos
roupas, microfones, refr(seradores doSão Paulo
dores, chaves soquetes. chaves Ingle.
rnésticos, comerciais e industriais resisT'é'zyno n.° 615.999, de 7-11-63
sas, chaves crescentes, ce sacai para
tências elétricas, resfriadores, relays
HOLIASBA
soquetes, cabos para soque , es chaves Padaria e Confeitaria Aurora Ltda,
(reles), reguladores de voltagem. refriInd Brasileira
São Paulo
•
•
de fenda, compassos, calibradores chageradores a compressão e absorção,
ves
"alieis".
chaves
para
tubos„
chaAURORA._
.
sorveteiras elétricas, transformadores de
' Ind. zrasileira
ves combinadas caixas para ierratren- '
ClaSSe Li
voltagem. termosta tos, torneiras
Para distinguir: Velculos e suas partes sinetes, cutelos para , açouguei sos, escompresso, ventiladores elétricos d. integrantes:
Classe 50
Aros para bicicletas, auto- tas, corta vergalhões, corta r ibJs, cos- '
mésticos, comerciais e industrias
• Impressos
móveis. auto-caminhões, aviões. amo- I quadros, escariadores, formões, goltecedores: alavancas de câmbio, barcos • vas, ferros de pua, ferros para plainas.
Termo n. o 615.981, de .7-11-63
Termo n." 616.001, de 7-11-63
Copiadora Sana Ltda.
bregnes. braços ara veículos, Weide- • frezas, furadeiras manuais. facas. fa- Indústria de Aparelhos de Preciso
• cães, grozas, grampos - para carpiaSão Paulo
tas. carrinhos de mão e carretas, canil-1 teiro, limas. martelos. machos, man-,
-Med-Press Ltda.
São Paulo
nhonetes, carros ambulantes, caminhões,' dris placas ( ferramesta para mecânica 1,1
carros, tratores carros-berços, carros- [ plainas, raspadeiras, • recarttlhas serras.
SEMA
tanques. carros-irrigadores carros, cars I
serrotes, sutas. saca polias. , trados, tra,Ina. Brasileira
roças, carrocerias. chassis, chaas dr-1 çadores, .tarrachas pára tubos.
tarrachas
cular'es para velculos..subos de veiculos para ferros, tesouras, tosques. vazadocarrinhos para máquina, de escrever.
• " res e verrumas
Classe 50
corrediços, para veículos. direção, desll
Impressos em geral
gadeiras, estribos. escadas rolantes, ele.
Termo n.o 615.991, de 7-11-63
vadores para passageiros e para carga
Cantina Monte Verde Ltda.
Terni-O n.° 615.982, de 7-11-63
São Paulo
Calçados Rone Indústria e Comércio engatei para carros, eixos de direção,
çreios, fronteiras para veiculos. 1 guidão.
Ltda. •
locomotivas lanchas, motociclos, molas.
São Paulo .
MONTE VERDE
motocicletas, Motocargas, moto furgões,
RONN
ç_nd, Bra'sileira
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
CL• Bradlatra
para-lamas. para-brisas. pedais. pantões,
"
-4
rodas para bicicletas, raios para bicidleClasse 8
.
tas. reboques, radiadores ' para veiculos,
Classe
50
Apaíesho medidor de pressão de cã.
•
Classe 36 '
"
t rodas para veículos, selins, triciclesi. ti-2..
meras de ar e pneumáticos
Impressos
em
geral
Calçados

NELMAC
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queteleiras, caixas para acondiciona.;
Termo a.° 616.013, de 7-11-63
mento de alimentos, caldeirões, caçara.
Viacão Santos-Cubatão S. A.
Ias, chaleiras, cafeteiras, conchas, coaSão Paulo
dores, disttntivos, dobradiças: enxadas,
'ARPE
viactq
enxadões, esferas. engates. esguichos co,.
Ind. BrasiIeiral
leites para arreios, estritos, esfera'
tras"
para arreios, espumade:
formões.
Pé" 42123• 24V5
a7.4°1)• ao ?mato
Classe 16
forces, ferro para cortar capim, ferroArtigos da classe
Classes: 6, 11, 21, 33 e 50
ULTRAMAR TUDLIOIDADE PESQU1
lhos, facas, tacões, fechaduras, ferro coa
Titulo
SAS DE MERCADO E TV 11-1tar
Termo ta* 616.006, de 7-11-63
muni a carvão, fruteiras, funis. fôrmas
-.e
Brasil Agrícola Editora S. A.
para doces, freios para estradas de
Termo 11.• 616.014, de 7-11-63
Classe 32
São Paulo
ferro, frigideiras: ganchos, grelhas. gaz.Viação Santos-Cubatão S. A.
Publicidade e produções cinetna1tográfot ganchos para quadros, gonzos para
São Paulo
BRASIL AORICOLi•
ficas
carruagens: insigniat limas, laminas, IL.
Ind. Brasileira
careiros,
latas
de
lixo,
larràs.
mechada.
arIACIO
Sa.N.T0.$
-CT,TiATXO,_ tilà
Termo a.* 616.002, de 7-11-63
• Classe 32
&Ias, molas para portas, mulas para
Distribuidora de ProPitn-Para-Pum
Artigos da classe
venezianas, martelos, marretas, mana,
dutos Alimentícios Ltda.
. •
tes. navalhas: puas pás. pregos. para- •
São Paulo
Termos as. 616.07 a 616.010, de
Nome comercia/
fusos. picões; porta-gelo, partiras porta7-11-63
pão. porta-lóias paliteiros. aanelas: rolT.órmos
Viação Santos-Cubatão S. A
as.
616.015 a 616.013, de
danai. ralos para pias, rebites regado..
.
São Paulo
7-11-63
res, serviços de chá e caie serras. ser- V.
r. tos-São Vicente-Litoral S.A.
rotas, sachas, tacarrolhas, tesouras. ta-, Viação Santos-São
São Paulo
SANTOS .CUBATIO
lherp talhadeiras. torquezea, tenazes,
travadetras.
telas
de
arame,
torneiras,'
Ind. Brasileira trincos, tubos para encanamentos. trilhos SAntvi - SÃO 7ICENIS -tr.r1:taj,
par aportes de correr, taças tavessas,
turibu1os;
o, vasilhames. verrumas
_
Classe o
i
Classe 21
Aauered9res de égua de alimentação
Para distinguir: Velculos e. suas partes Para distinguir:Gius
Máquinas
6uinas e radar d
p.i ma máquinas dr. cortar-frios, bomintegrantes:
Aros
para
bicicletas,
automáquinas
para
todos
os
fins industriais
bombas
r
03,
nas de ar para pneUMãe
móveis- auto-caminhões, aviões, 'amor- - Máquinas de rosquear: serras inação/
para gazolina, de incêndio e elétricas»
tecedores, alavancas de câmbio, barcos cas, motores elétricos, alteruadores, ter
betoneiras, brocas elétricas burrinhos
breques, braços: ara veiculas, licicle. raosentas e placas para tornos, gera,;lasse 41
hist/fi adores de ar, bulias quais& par-1 tas, carrinhos de mão e carretas, catai- dores,
plainas, máquinas de furar e cem
Para distinguir: Balas, bombons, hom. te de máquinas ,. caldeiras a vapor, carbocados, biscoitos, bolachas, bolos, ia> buradores, carimbo de tórno, carneiros nhonetes, carros ambulantes, caminhões, trar, tornos mecânicos, prensaa
los gelados, balas de mascar, caramms, 'hidráulicos, cavadeiras p .1. m • , cozi- carros, tratores carros-berços, carros- cas, máquinas amassadeiras, misturadochocolates, cacau, confeitos, crocantes. trai dores de tórno p .1.in . chumaceiras tanques, carros-irrigadores, carros, car- , ras adaptados na construção e conser.
drops, doces de leite simples e coinpess. ou mancais de anti-fricçào, coletores roças, carrocerias, chassis, chaas cir. vação de estradas, mineração, corte de
tos, doces de frutas em conservas, pre- de dinamos e motores, compressores, 1 culares para veículos, cubos de veículos madeira, movimento de terra, carretas
paradas em massas, em calda, em com- condensadores, eixos quando parte de carrinhos para máquinas de escrever, e outros fins industriais, elevadora, má.
potas e em geleias, doces doces de máquinas êmbolos quando parte- de corrediços, para veículos, direção. desli- quinas desempalhadoras, 'descascado:as,
amenoim, de amendoas, de nozes, de máquinas. -engenho de serra, engenho • gadeiras, estribos.' escadas rolantes, ele- ventiladoras, moinhos para cereais,
castanha e de frutas; secas cobertos com de cana, engrenagens - quando parte de vadores para passageiros e para carga máquinas secadoras, trituradoras. oulpara carros, eixos de direção. verizadoras, fresas, politrizes, tranchas,
chocolates, doces gelados, frutas secas . maquinas. freias quando parte-de má-, 4engates
passadas e cristalizadas. geleias, ”qm a quinas, guinchos de fricção, guinchos reios, fronteiras para veículos guidão, tesouras mecânicas, tuplas, máquinas de
de mascar, pralines, pastilhas, puxa- para caçambas de arresto, guinchos de locomotivas, lanchas, motociclos, molas, abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
puxa, pirulitos pudins, panctones, sor- transorte aéreo, geradores a gazolina,1 motocicletas, motocargas, moto furgões, exaustores para forjas, bombas centremanivelas, navios, ónibus, para-choques.' fugas, rotativas, de deslocamento e a •
vetes, torrões, torradas
a guindastes, limadores de cano. .I.m..1 para-lamas, para-brisas, pedais, pantões, pistão para todos os fins, arietes, cal.
máquinas de imrimipr, lubrificadores rodas
para bicicletas, ralos para blcicle. deiras e turbinas injetores para calTermo n.° 616.003, de 7-11-63
quando arte de máquinas a vapor.' tas; reboques, radiadores para . veiculas, cidras, válvulas e transrairtadores
auRelojoaria Yoshida Ltda,
máquinas de lavar roupa, máquinas de rodas para veiculas, selins, tricicle ti" tomá
São Paulo
ticos_
de
e
»-alta
bain
pressão,
' costura, máquinas de furar radial e i
santas para velculos, vagões. velocipe-1 prensas hidráulicas, martelos mecânicos
horizontal, máquinas para o fabrico e eles,
varetas de controle do afogador- e . e máquinas limadoras, máquinas opera.
acabamento de latas e outros recipien- acelerador, tróleis, troleibus. varaes de • trizés, rotativas ou cortadoras para tis!.
tes metálicos, máquinas borracheiras e
carros,. toletes para carros
1 nar ferro, aço e bronze, máquinas para
máquinas textels máquinas de tirarl
Classe 50 j indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
cortiça. mánuir as ,de limpar e afiar faImpresos para uso era cheques, dapli- encanstórias, espuladeiras, -torcedeiras,
cas, molas sara máquinas, máquinas catas,
envelopes, faturas, notas promis- meadeiras, rolos e roletes, brunidores
frigorifivas máquinas de rotular, mar- sórias, papel de correspondência e reci- para
máquinas para fabricar
telos a vapor, Moinhos e m6s não boa. Impressos em cartazes, placas, ta- papel' ecereais,
mácitlinas para . 'sabricar papel e
agricolas, motores de combustão bater- buletas e. veiculas. Bilhetes impressos máquina, de impressão.
dinamos e
a& elétricos e a gás, motores para bificos. programas circenses
receptáculos
cicletas e motocicletas; Dentes quando
Classe 11
•
parte de máquinas, penteadores de teaTermo n.° 616.011, de 7-11-6:*:
Classe 13
Para distinguir: Ferragens e ferramsares,
rolos
para
estradas,
serras
mecãniViação
Santos-Cubatào
S.
A.
Aboaraduras para punhos, águas matas de tufa a e'spécie, cutelaria em geSão Paulo
rinhas lapidadas, alfinetes para aduma: cas, serras hidráulicas, serras de fita,
ral e outros artigos de metal não incluítõrnos
mecânicos
tórnos
de
revólver.
vestuários, de metal precioso, semi
dos em outras classes: alicates, Élfanprecioso ou suas imitações, anéis els 'tórnos automáticos, tôrnos verticais,
ges, alavancas, arruelas, argolas, aiLIÁL.c..12
adorno. balangandans, berloques %Lin velas de ignição para motores, válvudravas, armações de metal, amadores
imp_riz,Lsgum
las
e
ventiladores
quando
parte
de
cos. broches, colares, contas de metais
de lata, arames lisos ou farpadas, apaou pedras reciosas ou semi-reciosas e turbinas, tubulações para caldeiras;
Para Cubatio Estado de s. rnulo relhos de chá e café, assadeiras açucamáquinas
suas imitações, usadas como achavor
reiros, brocas, bigornas, baixelas, banClasse li
ou na confecção de bijouterias. correndejas, bacias, baldes, bombonieres, butes de uso individual ara adorno dia Ferragens- ferramentas de tada espécie, les, colheres para pedreiros cadeados.
mantes lapidados esmeraldas lapidadas cutelaria em geral e outros artigos' de
Classes: 6, 1/, 21, 33 e 50
correntes, cabides, craves cretnones.,
rae,falhas com s anto. pulseiras, safiras metal, a saber: alicates, alavancas, ara
Titulo
chaves de ara'usos, conexõzs para enboiadas. topázios lapidadas tos ..altnas mações para óculos, arruelas, argolas, •
canamentos, caixas de metal para por:
aldravas, armações de metal. abridores
lapidades e turquezas lapidadas
Teanci n.o 616.012, de 7-11-63
de lixo, jarras, machadinhas, molas para
de latas, arame liso ou farpado, assaViação Santos-Cubatão S. A.
deiras açucareiros: broca, bigornas, bai- 1
portas, martalos, marretas, matrizes,
T;., -rno n.° 616.004, de 7-11-63
São
Paulo
zelas bandejas, bacias, baldes, bombomarmitas, navalhas, navalha ,, para barCondomínio Edifício Sandra
meses bules: cadinhos, cadeados, casa
bear, pitas, picões pregos, picaretas,
São Paulo
y A-c-10
tiçais. colheres para pedreiros, • corren-1
porcás, parafusos, pratos, porta gelo,
tea. cabides, chaves; cremastes, chaves,
SANTOS - CUBAfX0
C OIOMrrro
poseiras, porta pio, porta jóias, porta
Para Santos Estado de Sao Paulo frios, p aliteiros, panelas,
de parafusos. conexões para encana
ED,I CI SAND.R.&
rasteias, rolp/ Sao Paulo
merto. colunas caixas de metal para
danas, ralos para pias, chitas e rega.
portões canos de metal, chaves de fen'dores, raladores,- serras, serrotes, sacar, Classes 6, 11, 21,, 33 a bu
Classes: 33 e 50
da. chave inglêsa, cabeções.
•
c.anecrea.'
rólhas, tesouras, taffiadeiras, torquesas,
ritulo de estabelecimentt.
icopos, ' clichePoft. Centros de azeata, Ccoe
- Titulo
Áenuel, Cavadeira, telas de arme.
Térino n.° 616.000, de 7-11-63
Saburo Kamata
São Paulo

Têrtno n.° 616.005, de 7-11-63
Arpe Ltda.
São Paulo
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Termo n.° 616.026, de 7-11-63
Têrzno na) 616.032, de 7-11-1963
aluaras, trinco!, tubos par,. encanai/len- ças, bitolas, cacheadores elétricos Cle-aeaLeo Ernest DruritSs
Julio dos Santos Filho
Jos, trilhos para portas de correr, to „bela caixas de descarga, afanaras frigo• Sã,” Paulo
São Paulo
;ao, travessa, vasos, asai/liames e rificas, chaminas de aquecimento,, chassis de rádio, cloradores para agua, ton.
Verittleati
( CASAI JTJLIO
ICA FCTOS
formador para chapéus. aparelhas corClasse 21
4if0ALIERIA
'Para distinguir: Vekulos e suas partes tadores, estufas para aquecimento, es, RIGINAL
Ciasses: 1. 11 e 39
integrantes: Aros para bicicletas, auto- tudas para plantas, ferro de aquecer,
Titulo de estabelecimento
móveis, anto-taminhõta, aviam', amor- ferro de engomar e plissar, ferro para
_Classes: 8, 33, 13 e 50
tecedores, alavancas de câmbio, barcos talafetar, filtros e aparelhos filtrantea
Tftrinta n.° *616.0213, de 7-11-1963
Titulo
breques, braços ara vekulos; bicicle- fogões eai geral, fornalhas para óleo,
Rodolfo Korall
tas, carrinhos de mião e carretas. cama gasogênio, gazômetro's, - geradores de
•Termo nd 616.033, de 7-11-1963
São Paulo
chap eies, carros ambulantes, caminhões, gaz, de vapor, Iddrometros, incubaddras
Represeataçõe-a Madsen Ltda.
carros, tratores carros-berços, carros- para chocar ovos, maçaricos para solSão Paulo
„MONOPOL,
tanques, carrosdrrigadores, carros, car- dar, máquinas de pesar, medidores, pulline. Brasileira
roças, carrocerias, chassis, chaae cita •anizadores, queimadores de óleo, para
ILIDISON
culares para veiado& cubos de veiculo. raios, medidores de gaz, pendulas. peInd.
Brasilelra
Classe
44
.carrinhos para máquinas de escrever. 103 para balanças, registros de caixas,
Artigos da classe
corrediços, para veículos, dileçào, desli- apaerlhos de aquecimentos para instalaClasse 50
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- ções em ecfi citios, tubos acusticos,. VaiRepresentações. em geral
vadores para passageiros e para carga valas para descarga automática, venta 1 Termo n.° 616.029, de 7-11-1963
Rodolfo * Korai!
engates para carros, eixos de direçao. ladores, verniers, aparelhos, geladeiras,
Teimo n.° 616 .034, de 7-11-1963
São Paulo
areios, fronteiras para veículos. guidao, chaves 'elétricas, chaves reversiveis, chaDunabat Ltda.
locomotivas, lanchas. motociclos, molas. ves estrela, triângulo, chaves de coSão Paulo
motocicletas, naiitodirgas, moto furgões, mando a distância, compensado:na de
IMONOPOL.EJITORT
manivelas, navios, ônibus, pará-choques, arada e auto-transionnadores,. enceratind. Brasileira
DITNABÁR
para-lamas, para-brisas, pedais. pantões,' deiras, aspiradores de pó, espalhadores
and.. idrasileira
Classe .44
rodas para bicicletas, ralos para bicicle- de cera para enceradeiras, liquidificaIsqueiros
tas, reboques, radiadores para veiculos. dores. panelas de pressão, batedeiras
Classe 41
rodas para velculos, selins, tricicles, ti- de bolo, máquina de lavar roupa, torTerno n.° 616.030, de 7-114963
Bar e restaurante com lanches
rantes para veiculas*, vagões, velocíperadeiras, ventoinhas e laStadoreS
Armazéns Barrinha Limitada
o
des, varetas de controle do afogador e
Classe 21
•
Têrmo n.° 616.035, de 7-11-1963
São Paulo
&relevado?, tróleis, troleibus, varaea de Freio (parte integrante do veiculo),
Bar e Lanares Barco do Lago Ltdam
carros. toletes para carros
mecanismo para acoplamento de veiSão Paulo
Classe 50
culas ferroariarios, orelhas de parada
2
r
~Cetra
Impressos em geral, bilhetes, cartões de para aparelhagem de tração, amorteceanuí. Do LAGO
visita. cartões comerciais, folhinhas, dores de choques, paracroques, carro,
d.. Brasileira
11n
passagens, papéis de correspondência. ônibus, automóvel, anteparos, auto-caClasse 1/
Classe 42
envelopes, dulicams, faturas, recibos e minhões, alavancas, alavancas de cita- Alcacbotraa; • aletria, alho, aspargos. Aguardente, bagaceira,
gin, liaores
notas fiscais
bica alavancas de freios, breques, bar- amendoirn. ameixas, emendou araruta,
vinheta
,i nas de freio, braçadeiras de mola, bu- açucar, alimentos para animais amido.
Têrmo-n.° 616.019, de 7-11-63
cisas, barces, barros de tração, barras arroaa atum, weia. avelãs, seita, azei- Termo
Vataão Santos-São Vicente-Litoral S.A. de direção, cabos de veículos. carroce- tbnas. banha, bacalhau. antas, batas, Móveis e ma 616.036, de 7-11.1963
Decorações "Bico da Jaca"
!
São Paulo
1 rias, chassis, carcassas, coroas. capotas, bisaoitos, bombons. bolachas, banniihm
Limitada café
em
pó
e
em
grão,
camarão,
canela
, engates para veicuios, engrenagens, emSão
Paulo
em
pau
e
cal
pó,
cacau..
carnes,
chá,'
711C.x._0
breagem. feixes de molas, hélices, mo.
caramelos
chocolates.
conleitcaa,
cravo.
*
s.rsada 1as, motociclos, mancais de vetemos. -cereais. cominho. creme de leite. cremes
ITLTV.SIS
) pedais, paraittmas, porta laterais. pl- alimenticios, croquetes, compotas, cannbUs. porta-rodas, parabristts, para- Oca. coalhadas, 'castanha, ceola. condiDEC ORÁC ivEs
Classes: 6, li, 21, 33 e 50
choques, pistões, rodas, reboques, tam- mentos' p ara alimentos, colorantis...
Titulo
3ICODE JACÁ'
bores de freios, varetas de velculoS, chouriços. dendê, dõtes. dói:as de fru.LTDA.
Terno ma 616.020, de 7.11.63
'bicicletas, motocicolas, retentores, aros
assêntlas alimentares. em
Nome Conettial
' Viação Saldos-SM Vicente-Litoral S.A. para bicicletas, amos para veiculas. tas, espinafre,
Pada-% ervilhas, amovas, extrato de to.São Paulo
Icrapas ciraulares para veiculo*, calma mate. farinhas alimentidas, favas. fe,
Termo n.° 616.037, de 7-11-1963
i de veículos, deshgadetras. fronteiras cuias, flocos, farelo, fermentos Eng°, José Henrique da Cunha a Samuel
V A_C .Z O
para veículos, motociclo manivelas, figos, frios, frutas s'écas. naturais e crisGuimarães
para-lamas, vareta de cantrole do
talizadas, glicose, mana de =mear.
São Paulo
ara antos &atado e S. •a
duras. grânulos, grão de bico gelatina
afogador , e acelerador
1
_
goiabada. geléias. hera, lace. herva
ÇAWOSTRO
• Classes: 6, 11, 21, 33 e 50
Têm° n. • 616.022, de 7.11.63
enate hortaliça& lagostas angus,
PIRANGT1INHA
Titulo
Viação Santos-São Vicente-Litoral S.A. cendensado, leite em- pói legumes em'
Ind. .bra sia eira
São
Paulo
i
Termo a.° 616.021, de 7-11-63.
conserva, lentilhas, linguiça, ;ouro; nas'
Classe 32
Viação Santos-São Vicente-Litoral S.A.
Mb abale-atida& mariscos. manteiga
Programas
rad
ofônicos e teleevidio
narnarina.
marmeiada.
macarrão,
alas
São Paulo
•
sa de tomate, toei e melado, mate, 11)811.
Termo
n.
o
616.038,
de 7-11-1963
Lajaearajan
MI para mingau& molhos, cuoluse•Ja.!
Enterpa
S.A.
Engenra
ria .
mostarda,
mortadela:
nós
moscada
noLa
r
re4
aX0
rrczirs
•Lzrogia
_VaCJINTE
SANTOS -s7i.2
São Paulo
ice - óleos comeatieeis, ostrax. cita
l'are Cubatao Estado de SsPaulo
alies, patos, prallnésa pimenta pós para'
Nome comercial
Classes: 6, 11, 21, 33 e 50
pudins, picklea peixes, premimos. paTitulo
ri ermo n.° 616 .025, de 7-11-63 - tês, petit.pois, pastilhas, pitaria pipilas..
enTEICA 3/,* 1{14011101,131.44
So' al "Aad e Papelaria Rio do Peixe Lida, queijos, rações balanceadas obra an1-1
Termos na, 616,023 e 616.024, de
aa Paulo
mais. regateiam. sal, uma sardinhas,
7-11-63
I sorkeEL, undutches. saltachas, latiarea, sopas en-1
14tahaiCa de RelNios e Peças de Precisão
zrasileira latadas, sorvetes. sucos de tomate e de
Nome Comerciai
"Farepe" Ltda.
frutas: torradas. tapioca. tamaras, talha°A o Pindo
Classe 38
rim, tremoços. harta& tortas pata ali- Termos as. 616.039 a 616.043 e
I Papéis, apelão e cartolinas em geral
mento de animai e aves, torra* tond.
6-6.050 a 616.051, de 7-11-1963
calho: vinagre
Comércio Ltda.
i Termo 1. • 616.027, de 7-11.1983
São Paulo
Francisco Azevedo Vasconcellos
Tèrmo 33,11 616.031, de 7 - 11- 1963
.1
São Paulo
Toat ratud/
,
IEEDROSLETRON
São Paulo
ENGENHARIAI
Classe
• - JORNAL, /PRIIININO •
I
Ind.
Brasileira
INDUSTRIA
,
MOAM
VAIO
Par adistinguir: Alambiques, aparelhos
Classe 32
.00nRCIO 12DL
aquecedores a vapór, aparelhos para
dl. ZUM
Classe 7
aquecer edificios, aparelhos registrado. Rala distinguia: Albuus, almanaques,
Mai:matas e utensaios para serem ai,a.
Yes e Medidodes de distancias, apare- anuáaios, • boletins, catálogos, jornais,
dos exclusivamente na agricultura II
lhos para purificar águas, aparelhot de livro& peças teatrasi e cinematográada,
Cesse 33 .
horticultura a ober: arados, &badale:1
valvanaplastia, aparelhai para matar •porgramas de rádio e televisão, publi.7.111)10:
a cações e revistas
à sulcos, adubaçietras, ancinhos areei.
fortnigas, aspiradores maçarkes. balsa !
-••••••nnn••n•••n•••nn•••••n•n••n••••n•+

FAREPE
'In Brasiieira
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`
as, batedeiras para cereais, bomba, ' ramentas e placas para to r nos. geratrabalhado couraças, estanho bruto ou' objetos. sabões em geral e saponaceosa
para adubar, ceifadeiras, carpideiras, dores, planura, máquinas de lurar e cero parcialmente trabalhado, ferro aos brveo auntes, decapantes, descoraares, dastd•
ceifados para a f foz, charrua,, para ag ri- trar, tornos mecânicos, prensas taecâni- bruto ou parcialmente trabalhado, , ferro'
limpeza
culutura, cultivadores. debulhadores, ' cas, máquinas amassadeiras. misturador em barra, ferro manganês, velho,
Têrmo
n.o
616.059,
de 7-11-1963
destocadores, desentegradores. esmaga. de barro, máquina compressora. máquigusa em bruto ou parcialm ente trabadores para a agricultura, escarritteado- nas adatadas na copnstrução e cansarlhado, gusa temperado, gusa maleável, Ruzata — Adm_nistração, Participações
e Propaganda Ltda.
yes, eachovadeiras, tacas para maqui. vaçâo de estradas, tnineração, corte de
,,
laminas de metal, lata em folha. latão
São Paul-o •
aas agricolas. furadeiras. gadannoa, madeira, movimento de terra, carretos
em 161ha, latão em chapas, latão em
garras para arado, grades de discas e outros fins industriais, elevadora, mavergalhões, liga metálica, iirialhas,
.R U Z A 'T A1
ma dentes, máquinas batedeiras para ' quinas desempalhadoras, descascadoras, magnésio, manganês, metais não trabaagricultura, maquiem insetitugas, ma- ensacadoras, brunidoras, classificadoras, lhados ou parcialmente trabalhado, meLS -ão Paulo—Capital'i
quimo vaporizadoras, Máquinas de ' ventiladoras, moinhos para-, cereais, tais em massa, metais estampados,
máquinas
secadaas,
trituradoras,
pulM ungir, máquinas niveladoras de terra. •verizadoras, fresas, politizes, tranchas, metais para solda, suguei, ouro, zinco
Classe 33
máquinas . perfuradoras para a a aricul- ;
corrugado e zinco liso em .lhas
Titulo
tesouras
mecânicas,
tupias,
máquinas
de
tura, máquinas de plantar, motocharabrir
chavetas,
marteletes,
ventiladores,
Térmci
n.°
616.053,
de
7-11-1963
Tèrmo n.• 616.060, de 7-11-1963
tuas, máquinas regadeiras, máquinas cle exaustores para forjas, bombas centri•
-Epol" Editorial Pontes Ltda.
roçar, de semear, para sulfatar, de
Ruzata — Administração, Participações
São Paulo
tosquir, de triturai. de estarelár terra, fugas,
ea
e Propaganda Ltda:
pistãorotativas,
para todosdeosdeslocamento
fins, arietes, calpara irrigação, para matar formigas e , deiras e turbinas, injetores para cal- São Paulo
v
outros insetos,
para burri ar e pui e - ; &iras, válvulas e transportadores au.•
••EVERPOL
*ar desintetantes, •para adubar. para • tomáticos de alta ' e baixa . press,ão,
RrJ2 ATA — A MINI STRAÇA01
Classe 32
algodao, para colher cereais, máquinas prensas hidráulicas, martelos mecânicos
PARTIC
Livros -mpressos
IPAÇÕES E PRO—
amassadoras para fins agrícolas. de e máquinas limadoras, máquinas operaP AGAirA LTDA
Cortai árvores, para espalhar,' para ca. trizes, rotativas ou cortadoras para usi• 'N
Termo n.° 616.054, de 7-11-1963.
pinar, máquinas combinadas para se- nar ferro, aço e bronze, máquinas para
T . Rodrigues — Armarinhos Ltda.
Nome
mear e culturar, de desbanar. para em- indústrias de tecidos, teares, urdideiras,
tal
São Paulo
a
altar, máquinas e moinhos para torr - encanatOrias, espuladeiras, torcedeiras,
(
Ténno
n.°
616.061,
de
7-11-1963'3,
gemi, máquina' toscadoras, ordenado- meadeiras, rolos e roletas, brunidores
Fraruvi — Exportação e ImportaçãO
tez mecanicos. raladores mecânicos, ro. para cereais, máquinas para fabricar '
J.RODRIGUES
Limitada
tem compreasores Para a egriciatura, papel • máquinas de impressão , ditamos
Classe 12
São Paulo
• rep
cetáeulos
Michadeiras. semeadeiras. segadeiras. !
Artigos de metal comum: alfinetes, aguClasses: 5, 6, 7, 8, 16 e 50
socadores de terra, tosadores de gra.
asa, tratores agricolas, válvulas para , Metais, máquinas industriais, máquq.nas lhas, argolas, botões, colchetes, dedais,
FRARUVI—EXPORTAÇA0
fivelas
e
fechos
corrediços,
garras,
grie utensílios usados na agricultura, armaquinas agrícolas
E IMPORTAÇA0 LTDA.
' tigos e aparelhos elétricos, materiais fas de metal para enfeites de vestidos.
Classe 8
missangas,
lantejoulas,
ilhoses
e
para
construções
e
:mpressos
Para distinguir: Alto falantes, ampliaNome
presilhas
para construções e Impressos
dores, anunciadores elétricos, antenas,'
Têrmos na. 616.062' a 616.065. de,
Classes: 5, 6, 7, 8, 16 e 50
aparelhos cinematográficos, cronagrá-!
Térmo n.9 616.055, de 7-11-1963
7-11-1963
ficos, elétricos de banhos, fotográficos. Metais, máquinas industriais ., máquq nas Sociedade Civil Raymundo aiTagliano
Fraruvi
Exportação e Importação
gazeificadores, refrigeradores, proteto-• e utensílios usados na agricultura, arde Valores Ltda.
Limitada
ras contra o p6, retifcadores de ener- tigos e aparelhos elétricos, materiais
'São Paulo
São Paulo
es
de
gás,
de"
para
construções
e
impressos
g
gia elétrica, regulads
-•
aquecimento, de rádio, de televisão, de
Têrmo n.9 616.045, de 7-11-1963
assar, de cabelereiros protetores contra
Utilândia Eletro Domésticos Ltda.
FRARUVI
o pó. de • encerar assoalhos, de exa.São Paulo
minar ovos, de grelhar e torrar, de
de tapetes.
limpar vidros,. de limpesa
Classe 4 .
UTILANMA
de projeções, de puriNcar a água, asSubstancias e produtos de origem aniInd. Brasileira
piradores de p6 elétricos, balanças, bimal, vegetal ou mineral, em bruto ou
Classe 50
n6coloa', bicicletas, cacheadores de caparcialmente preparados: Abrasivos era
Impressos
belos, cigarras elétricas, comutadores,
bruto, argila refratária, asfáltico em,
fogões, filmes virgem, pick 'tuas, resis- Têamos as. 616.046 à 616.049, e
bruto, algodão em bruto, borracha etti
Classe
33
tências elétricas, ventiladores
bruto, bauxita, benjoim, breu. cantora. .
616.052, de 7-11-1963
Título
Classe 16
caolim, chifres ceras de plantas, ceras
Wady Burihan
Para distinguir: Materiais para construSão Paulo
Têrmos as. 616.056 e 616.057, de vegetais de carnauba e aricuri, crina
ções e decorações: Argamassas, argila.
de cavalo, crina em geral. 'cortiça em
7-11-1963 areia. azulejos. batentes. balaustres, blobruto, cascas vegetais, espato, ervas
Inplastex
.—
Indústria
Plástica
Ltda.
cos de cimento, blocos para pavimenta(592—Ê1-29-225
medicinais, extratos oleosos, estopas.
São
Paulo
ção, calhas, cimento, cal, cre. chapas
enxofre, fólhas, f4bras vegetais, flores
Classe 8
Isolantes, caibros, caixilhos, cofunas,
ricos
secas. grafites,- goma em bruto, grautto •
aparelhos elét
Artigos,
chapas para coberturas caixas d'água,
em bruto, kieselghur, líquidos de planai
INPLASTE),
Classe 49
caixas para coberturas, caixas d'água.
tas.
(atei em bruto ou parcialmente .
Brinquedos
caixas de descarga pra lixos, edificaIndústria Brasileira'
preparados, minérios metálicos madei.
Classe 50
ções preinoldadas, estuque, emulsão de
Classe
6
ras em bruto ou parcialmente trabaImpressn's
base asfáltico, estacas, esquadrias. estruMáquinas usadas 'nas indústr •as de
lhadas, em toras, serradas e aplanadas.
Classe 23
turas metálicas para construções lameplásticos
mica, mármores. ern bruto, óxido de
Tecidos
ias de metal, ladrilhos,. lambris, luvas
manganes, óleos de cascas vegetais,
Classe 28
de junção, lages, lageotas, material' isoClasse 48
lantes contra frio e calor, manilhas, masTubos rigidos plásticos perfilados,
Óleos em bruto ou parcialmente prepaPerfumes
sas para revestimentos de paredes, maplásticos e laminados plásalcos
rados, plumbagina erti bruto. pó de
deiras para construções, -mosaicos, proTêrino n. o 616.050, de 7-11-63
moldagem para fundições, pedras beiTêrmo n.° 616.058, de 7-11-1963
dutos de base asfáltico, produtos para Hidroeletron Engenharia Indústria e
Sadaa, piche em bruto, pedra calcária.
Fachinelli 6 Spolon Ltda.
tornar impermeabilizantes as argamasComércio Ltda.
plantas medicinais, pedras em bruto,
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreSão Paulo
Classe 5
quebracho, raizes vegetais, resinas, regulho. produtos betuminosos. ImpermeaImpressos
sinas naturais, residuos texteis, ainda
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
7"-J ANGA--;;;Tki seivas, talco em bruto, xisto, :cisto *
Termo n.° 616.051, de 7-11-63
para revestimentos e outros usos nas
betuminoao e tilinto
Indústria Brasileira
construções, persianas, placa* para pa- Hidroeletron Engenharia. Inda ef oa e
Classe 3
Comércio Ltda_.
vimentação, peças ornamentais de cimenSubstânclas quimicas, produtos e preClasse 46
São Paulo
to ou gesso para tectos e paredes, papel!
parados para serem usados na medichis
para forrar casas, massas anti-ruidos
Alvejantes, amidos, anil, água de lavaClasse 5
ou na farmácia
para uso nas construções, parquetes. Aço da bruto, aço preparado,' aço deira, agua sanitária, cera para soalhos,
Classe 1
porias. portões, pisos, soleiras para por- doce. aço para tipos, aço fundido, aço detergentes, esponja de aço, fósforos,
Substâncias preparações químicas, usa
lh
tas. tipos.
"
arcialmente trabalhado, aço pálio, aço Dzivia, lã de aço, pomadas para cal- dat 'nas indstrias, na fotografia ,c na
os tubos de ventilação. tanques de ci- P
refinado, bronze, bronze em bruto ou çados, palha de aço, preparados oara análises químicas, substâncias e prepã
• amentos, • •
olento, vi gas, vig
; Parcialmente trabalhado, bronze de polir e limpar madeiras, vidros, de.eott:
Classe 6
ratões químicas anti-corrosivas e
tes
'de
manganês, bronze em pó, bronze em e objetos, panos para polir e para lim'Para distinguir: Máquinas e Pa r
Classe 2
peza,
panos
de
esmeril
e
material,
abra
máquinas para todos os fins industriais: barra, em fio, chumbo em bruto ou.
Máquinas de rosquear, serras mecani )" parcialmente preparado,' cimento mel sabões' em : pó, 111 flocos. esponjas de Substâncias e reparações qui:ideai ;.
eas, motores elétrico', alternadoresa fera tático, cobalto, bruto ou parcialmente alvo empregado na limpeza de metais e usadas na agricultura, na horticultura .:
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Março de
. 94

• Teimo ta.e 616.068, de 7-11.1963 I parcialmente trnbalhado, aço pálio, aço reprodução- de som e sOnidos, ap.: dfli
Confecções S.A. ' refinado, bronze. bronze em bruta ou automáticos elétricos de paasae ap-are.
Casa José Silva
Guanabara
parcialmente trabalhado. bronze de lhos para espremer frutas e 'legai:neta
manganês, tronoe ma pó: bronze tia aparelhos de alta tensão, aparelhos de
I berra, em 11o. riatabo em bruta ou proteção contra acidente de operário%
parcialmente preparado, lamento tala ' aparelhos afiadores de ferramentas. apto "
talico, cobalto, bruto ou paircialmeate ¡ relhos distribuidores de sabão e de do.
trabalhado couraças, estanho *rato ou sinfetantes para instalações sanitárias,
pateialmetste traballoreo, ferro em Cato . aparelhos esterilizadores, aparelhos e
s trxtuetrta. i3ra5sietrav,
broto ou partialmatat trabalaadaa terra Instrumentos usados na engenharia, -aipi..
em barra. Tarro reanatoes, ferra velho, ' mensura e geodesia, aparelhos gazeifiClasse 36
gema era bruto ao prodotarente trabia cadores, aparelhos de análises, apara.
-Altiva da classe
thaeoe gasa temperado,. tesa malelivel, lhos ozonizadores, atiarelhoa pasteuria •
laminas da •etal. lata em feefaa, Uno zadores, aparêlhos reguladores e esta.
'Termo rale, 616.070 Ie 7-11-1963
em tal a, iereo em chapa, latão em bilizadores de ressão e de fluxo da
Pattpdaria jato Lir:airada
•
eergalhões. loa metálica, baetilhaa. gases' e líquidos, aparelhos para salvaSão Paula
magnesite, manuaiseaa metais nao tratm. , mento e para sinalização, aparelhos pafilados ot§ parcialmente trabalhado, me- ra sinais, aparêlhos para escafandristas,
tais em mansa, metais eatampados, aparalhos para limpar vidros, -aparelhos
metais para solda, -n íquel, ouro, zinco para combater formigas e outras pragas
. ti NOUSTR A BRASILEIRA
corrugado e • roxo lisa era Rilhas , aparelhos automáticos acionados ela, inClasse-? ,
1 trodução de modas," aparelhos para pl.
Classe
Maquinas e ia-ensaios para verem use. car, co:tar ou reduzir comestiveie. apaAlcaahoiras, aletria, arho, aspargos. dos exclusivamente ou -agricultara e
relhos espargidores, aparelhos -e lastra.
açúcar, alimentos para animaia, amido horta-oitava a ubera arados. abridores
emendlos, ameixas, arrondoina araruta de mucos, adi:ladeiras, *embebo* medi- mentos de cálculo, aparelhos . para ob.'
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azei- uivos e erapilleadores , aombiaados servaçbes sísmicos, aparelhos termostatonas, banha, bacalhau, batatas, balas arrancadoret mecânicos para agriculta- tos, aparelhos para natação, eritonea
biscoitos, bombons. bolachas baunilha: ra. batedeiras 'para -cerceia- bombas metros aspiradores de pó, aerômetros,,
rafé em pó e em grão, camarão canela para adubar. -ceifada:iras, carpideiras. acendedores elétricos, alto-falantes, araplifloadorea elétricos. amassadetras, ara.
em pao - e em pó, aaeau, carnes dia, ceifados para alfoz; afama para aprt.
.I .Tearno na 616.066, de 7-11-1963
taramelo& chocolates, confeitos, travo. adunara, cultivadores, debulhadores, tetas,- batedeiras, balanças comum e
X P•rorraferação)
cereais, cominho crena ede leite, cremes destocadores, deseategradorea esmaga. elétrica, barómetros, baterias de aeunno
lndústaia de Calçados: Flea Lab.
allmenticlos. croquetes, compotas. -can- dores, para a agi-Ottawa, eticarriticado- ladores, binóculos, bitolas, bobinas, ao.
São Paulo
•
binas elétricas de indução, (exceto paoica coalhadas castanha, cebola, condi- res.- encamsadeiras," Mau
moon- 1 ra elos curativos), botões ale
mentos para alimentos, colorantes. nas aarteolaa. ferradeara-s.para
'gadanhos,
chouriçca, dendê, doces, doces de fru- garras para arado, grades de discos ilhas &lacas, bombas medidoras, buzinas, bússolas, baterias elétricas, bules
tas, tspinalae, essências alimentares, emPRORROGAÇÃO
elétricos, -caixas de descarga, eamaras
padas, ervilhas, amovas. extrato de to- ca: dentes, °maquinas batedeiras: para
mate, arinhas alimentícias, favas. fé- agricultura, maquinas amainas, má- lrigorificas e 'fotográficas, campainhas
culas flocos, tarelo. Fermentos, feijão, quinas vaporizadoras, máquinas eie elétricas, chassis de rádios, chaves elé-1
figos, frios, frutas sacas. naturais e cris- mungir, máquinas nivelado:eu de terra. tricas, cinematógrafos, cronógrafes, aroEDUtalizadas;
glicose. goma de mascar, gor- máquinas perearadoras para e marimba nógrafos, cronômetros, combuatores ole
INDUSTRIA BRASILEIRA
duras, grânulos, grão de bico, çIelatinn, tora. -maquinas 'de plantar. motora:ar- gás, cidômetros, cristais de tacho. coa-,
goiabada, geléias, turva desce, herva ruas. Maquinas regadeiras, máquinas ete domadores, cortadeiras para fotografias,
mate, hortaliças, lagostas. anta, leite. roçar, de semear. para sulfatar, de asavas de alavancas, chaves automaátt.
-condensado. leite em p6„ legumes em tOsquir, de tramar, de estatelar terra; cas capacitores de bloqueio, capacitores
conserva, leatilhas, linguiça, louro, mas- para irrigação, para matar 'formigas e eletroliticos, calibradores, discos para
sas alimentícias marOcos, maneelaa, outros insetos para borrifar -e 'pulveri- telefones, discos gravados, -dials, dea.
margarina, marmelada, inacarrao. mas- zar desinfetantes, para adubar. nata pertadores. enceradeiras elétricas,
eléClasse 36.
sa de tomate, mel e inalado. mate, mas- agitar e espalhar palha, para colher tricos engenho de assar carne, espelhoa
Calçaeas para homens, motoras e
sas para mingaus. Molhos, moluscos. algodão, para -colher cereais, máquinas óticos, esticadores de luvas, espelhos de
- crianças
mostarda, mortadela, nós moscada, no- amassadoras para- fine agrecceas.•
sem óleos comestíveis, ostras. ovas; cortar arvores, para espalhar. para ca- plásticos para eletricidade, esterilizadoTermo ae 616 .067. de 741-1963
p ós oara pinar,. maquinas combinadas para §e- res, -extintores de incêndio, ferros elétriConfecções S.A. pães, paios pralinés, pimenta.
Casa José "Silva
esuntos.
era- atear e ciaturar, de desbanar. para "a- cos de passar é engomar, ferre de soldar
r
s,
p
udins pickles. peixe
Guanabara
elétrico, filtros -e aparelhos filíanres, fil._
ams petit-exsis, pastilhas. pizzas, pudins; silar, maquias e moinhos para form. tros para óleo, filmes
calad s, fogões,
geras,
máquinas
toseadoras,
ordenadoqueijos, rações balanceadas para animais, requeijões, sal, sagu, sardinhas, ter mecânicos, raladores mecânicos. ro- fogareiros elétricos, ausíveis, Urais como acessórios dc veículos para sinaleosanduiche s , salsichas salames, sopas en- ias compressores pua a agricuirara. aaçao e ara iluminação em geral, filmes
sa
chad
eira
s.
setneadeiras,
segadeiras.
latadas, sorvetes, sucos de tomates e de
revelados, fôrmas elétricas, fervedores.
frutas; torradas. tapioca, tâmaras, talha- seecadores de terra, to,sadores de gra- frigorilicos,
-fotametraa fios elétricos, fil1009°4°'
rim, tremoços, tortas, tortas para a ll- na, tratores agrleolas, válvulas para tros de intererência, fonógrafos, garmaquetas ,agricolas
nento de animais e aves, torrões,
rafas térmicas gaza:atros, geladeiras,
Classe 36
toucinho e vinagre
Classe 8
globos para tampadas, globos para imaArtigos da ciosai
Para distinguir: Abaixa luses de lam- ternas, -globos terrestres para ensino
Terão n.°-- 616.071, de 7-11-1963
acenõmeacumuladores
pião, abajours,
gravadores, holeeótes, hidrOmetros, inTerino ne- 616 .069, de 7-114963
Eduardo Fonseca lateor
tros, ampereanetros, amortecedores de cubadoras...indicadores de vácuo, instruCasa Granado, 'aboratórios Farmácia e
Cauaabroaae
rádio e frequência, anemómetros, apa- mentos de alarme, Interruptores, isolaDrogarias Ltda.
Guanabara
relhos de televisão, aparelhos para ilu- dores, lâmpadas de cristal, lenip2dirs inreaariabara
minação, inclusive os -considerados aces- candescentes, lâmpadas comuns, lâmpaOLUSIN.lib
sórios de veieulos, apare/hm para anilo- da flash, lamparinas, lactómetros lendos mecânicos, apaaebos aquecedores les fiquiseficadores. lanternas mágicas,
• BOSSA NOVÁ.
/PROkRoGiAN0
e medidores, aparelhos cromográficos, limpadores de parabrisas, luzes trazei.
aparelhos ae barbear elétricos, aparê- ias para "veículos. lunetas, maçaricos
Classe 32
lhos registo:doias - inedtalores de dis- para soldar,
Programa
. s de TV e musical da
soldar-1
caldear e cortar máquinas
tancias, aparelhos para purga:ar água, para Lazer
juventude
marcadores de passaapaiélhos de sinalização larapelantes, gens, medidores, microscópios, mistura.
Termos na. 616.072 a 616.078, de aparelhos reguladoree de gás, apare:hos Mas, máquinas falantes, mostradores
7-11-1963
de galvanoplastia, aparelhos didáticos para rádios, máquinas para- passar rou
Fábrica de Máquinas Famosa Ltda. aparellaos "cinetnatograficos, apaeenhos aias, máquinas :para picar carne, micro.'
São Paulo
automáticos para acender e regular gas • fones, máscaras contra gases, moinhos
aparalhos para separar café. aparélhos de eafé, sal, pimenta e outros temperos."
para aquecer erlifieios apareehos para nifcremetros, alvela, • 6culta, objetivasP 1f S
experimentar drenas aparelhos para fotográficas, Pilhas elétrieee; aeceentee.
Braelloiriã deatrair
einséros, -aparelhos narttlaca
`pluelômeteas, birõmetroe, .biromeo
anilhou, oparellass dê iecticaa aPaaeiho6 trOS,' TÉstalas tf
Casse 5
lugeelnos de toa:
pulverizadores, • aparelhos. Paro aqueci - anela; ik -tossia, "icketiPs 'peeá
Aço
em
bruao,
aço
p
reparada." açc mento de agua, aparelhos geradores eleClasse 41
-raios,p°ulenéadcrm,
doce, aço para tipos, aço fundido, aço .tr o-quimicos, aparelhos para recepção
Artigos da classe
quadros distribuidores' de eletricidade,

na Veterinária e para fine sanitarista,
a - saber: adubos, atidos sanitanos,
Noa desinfetantes e para Fins
%aos, apanha-Matas- e basetos Ide
goma e ',tapai ou papelaa), alealie.
bactericidas, .baraticidaa, earrapaticidas.
cresol, creosotalina, creosoto, desodorante, desinfetantes, defuma-dto:a. externainadores de pragas e hem& datilnhas, esterilleanttes, . embreaaafees • para
animais, enxertos, farinhas de ossos,
fertilizantes, fosfato*, eormicidas, fuma
gantes. fungicida, glicose para fins
. veta-alaria, -Mann tett laidas, tasaaddas,- insetinee, laratidas, microbicidas. mechortientelt pita matutais, toros
e peixes.. Óleos desintatantaa e acetinarias, petróleos amarás-1os e desinfetanrea, papel fumegatório, pias inactitidas. parattetdaa, tuagickla e dearifetantas, preparações e produto* inseri.
gernucidas, desinaetantea e vete.
rinarios, raticidas, remédios para fins
veterinários, sabões veterinários e desintetantes, tais para fins agrícolas,
hortreulas, inanitárlo* e vetei-Mama
matara, auperfo,statos, Vacinas para
aves e animais, venenos contra insetos,.
-o animais e esarvea Cadinhas
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Março de à454 745
,
— - Tarai.) na 616.086, de 7-11-1963
Carloni
-Costa Ltda.
Guanabara

queimadores de óleo, quadrantes e sele. *Iras, lâminas • navalhas de barbear,
Termo n.° 616.081, de 7-11-1963
tantas para observação astrológicas, te- brocas, buris, bainhas, balido, bacias,
D'Olne, Companhia de Taradori
frigeradores, rádios, fletores, reostatos, ! palmados, bicos, illióses e pratas dg
"Aurora"
relógios de ponto, ae pulso, de bolso atacadores para -sapatos, bisnagas, por-I
Guanabara
e de parede, desertadores, contadores e alia, borboietas." botões, amarres, bramedidores de quantidade e volume, ra- '1;cm para cabides e prateleiras caniveA PRIMAVERA BOUTIQUE!
(fiadores, retentores de graxa e óleo re- t.a chaatradores, cortadores. cravado.
cetores, regadores automáticos, ralado_ rea. cuahos, cabides, cabos. caçarolas»
res de comestíveis, registros para va- cadeado:, : caldeirões,, canos e . tubos,
Classes: 13, 24, 28, 35, 36. 4 8e f
pôr, gás, agua e outros liquidos gualdo cantoneiras, alças. pegadores, puxadorea,
Titulo
não considerados partes de máquinas, cantas para caixotes, coadores, colhareatares para luz fluorescente registra- res. cotovelos,, cunhas cuspideiras, der.
Têrmos na. 616.087 à 616.092, de.
dores, resistências elétricas, relays, sor- ; cacadores. debrans, dedais, naxós, es.
7-11-1963
cariadores, elos, enxadas, escumadeiras.
veteiras elétricas caseiras, soquetes, si- manda,, esticadores, expremedorer,
•;trlditstria Brasileir•
Indústria de Papéis de Arte Tosai,
naleiros, sereias de alarme, soldadores; UM facões, ferramentas-- cortantes,
•
Tscherkassky S.A.
elétricos, toca-discos, tomadas e inter- ; perfurantes, desbastantes e alisaste&
Classe 23
neiras, termómetros para Observação•, foices, furadores, fechaduras, ferrólhos,
meteorológica, Selescópios, tacametros, ! serrotes, ferragens para inalas, teimam e Tecidos em geral, tecidos para cosfecções em geral, para tapeçarias e para
taximetros, torradores de cerrais, tretesouras
•
artigos de cama e mesa: Algodão, alpanas, transformadores. teleames, tosta-1
:Classe 21
ca, canha.no, cetim, caroá, casimiras,
deiras, telégrafos,. tripés para fotografia, válvulas para rádios váivuv'as de I Para distinguir: Veículos e suas partes fazendas e tecidos de lã em peças, juta,
descarga, válvulas de re-Jução, acu& , integrantes: Aros para bicicletas, auto- jersey. linho, nylon, paco-paco, percametros, ve.as elétricas, válvulas çlétrl-' móveis, auto-caminhões, aviões, amor- lima, rami, raion, seda natural, tecidos
tecedores, alavancas de cambio, barcos ' plásticos, tecidos impermeáveis e
cas de vácuo e ventiladores
breques, braço% ara veículos, bicide-1
tecidos de pano couro e veludos
Classe 10
•
tas, carrinhos de mão e carretas, cataiPara distinguir: Abaixa
Inch:latria Braisileirti. •
•
Termo n.0 616.082, de 7-11-1963
- aguas,agrafos,
a re- nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
bocas, adenótomos, afastadores,
n adio Mundial S.A
agrafos para ossos, agulhas para alie. carros, tratores carros-berços, carrosClasse 5
Guanabara
ção. algodão hidrófilo, alicates, amálga- tanques, carros-irrlgadores, carros, cara
Aço em bruto, aço preparado, agá
mas.- apaaadores: aparadores para fins roças carroçerias, chassis, c.haas
doce, aço para tipos, aço fund ido açs
médico-cirúrgicos, -aparelhos para mas.. miares para veículos, cubos de veiculo)
parcialmente trabalhado, aço pálio, aça
sagens, aparelhos de pressão arterial, carrinhos para máquinas de escrever.
•efinado, bronze, bronze em bruto os
cie corrediços, para veiculos, direção, desli- --aparelhos de diatermia,'
parcialmente trabalhado, bronze de
gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleraios ultra-violeta, aparelhos de i'alo
X,
manganês, bronze em pó, bronze
•
para carga
aparelhos de infra-vermelho, aparelhos ! vai:toras para passageiros
barra, em fio.. chumbo, em bruto oa
Classes:
8,
32
e
33
de surdez, assentos para enfermos, ata-I engates para aarms, eixos de &levai.,
parcialmente preparado, cimento meTitulo
duras: bisturis, cadeiras para clínica freios, fronteiras para veículos, guidão,
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
médica, cambraia hidradila, canulas, ca.! locomotiva& lanchas. motociclos, molaa,
Têrmo na 616 . 083, de 7-11-1963
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
nulas, cataplasmas de feltro, catgut, cè. , motocicletas, motocargas, moto furgões,
Rádio Rio Ltda.
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
ra laminada, céra para incrustações e. manivelas, navios, ônibus, para-choques,,
Guanabara
bruto ou parcialmente trabalhado, ferre "
articulações, cêra colante, cintas • para $ para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
em barra, ferro manganês, ferro acato
fins clínicos, cintas umbelicais, colhe- ! rodas para bicicletas, raios para. bleiclegusa em; bruto ou parcialmente traba.
reboques,
radiadores
•
para
veiculas,
res
cortantes,
empresam
de
tecidos,
ta
s'
Nado,
gusa' temperado, ¡usa maleável
rodas
para
veículos,
tricicles,
ticostótomos, caretas; dentes artificiais,1
laminas de metal, lata em fala, latão
dentaduras, depressores, dilatadores, du-1 mates para veículos, vaaões, velocipeem Masa, latão em chapas, latão eis
chas, drenos, duchas vaginais; elevado. des, varetas de controle do afogador e
vergalhóes, liga metálica, limalhaa
res, espartilhos, espéculos vaginais, es- acelerador, tróleis, troleibus, varam de
magnésio, manganês, metais não trabacarros, toletes para carros
ponjas clinicas, estufas, espátulas, eslhados
ou parcialmente trabalhado, me.
Classe
32
capelos, escopros, extratores, escavadoTêrmo n. 9 616.078, de 7-11-1963
res; fios de linho para feridas, facas; Fábrica de Máquinas Famasa Ltda. Almanaques, anüncios, boletins boletins tais em massa, metais estampados
impressos, crónicas,- jornais, revistas, metais para solda, níquel. ouro, zincs
ganchos para músculos celafórnetros,
São Paulo
corrugado e zinco liso em %lhas
peças cinematográfieas. peças teatrais,
gazes. godivas, goivas, gesso, grampos
programas radiofónicos
iofónicos e programa'
para soturas, guta-percha; lascais:SineClasse 11
de televisão'
iros; inaladores, instrumentos cirúrgiPara distinguir: Ferragens e ferramencos para operações; ligaduras de caIa AMA S A
tas de tôda a espécie, cutelaria em ge.,
Tétano n.°
616.084.São
de 7-11-1963
['flama. liquidos e pós para limpeza e
Sociedade
Comercial
Vicente Ltda. ral e outros artigos de metal na,' inclui
polimento ara fins odontológicos, lixa,
dos. em outras classes: alicates, alfan.
Classe 33
Minas Gerais
uvas e dedeiras de borracha, limas pavs, alavancas, arruelas, argolas, al.
m ossos, lancetas; massas plásticas para Fundição, consertos, xeformas, montade lata, arames lisos ou farpadas, opafins odontológicos. mascaras para anes- gens e assistência técnica de • máquinas
rabos de chá e café, assadeiras, açucatesia, mesas de operações, mesas para
reiros,
brocas, bigornas, baixelas, bana
curativos, martelos artificiais; perfura- Têrmos ns. 616.079 a 616.080, de
.dejas, bacias, baldes, bonsbonieres, bu7-11-1963
dores, pés e braços artificiais, placas
les, colheres para pedreiros, cadeados,
Extintores Confiança S.A.
para obturações de canais, porcelanas,
correntes, cabides, craves, cremones,
São
Paulo
e os, pincela para gar
protetores para ri
chaves de araausos, conexões para enganta. pinças anatómicas, protetores;
canamentos, caixa de metal, para porClasse' 4. 4
'rolos cirúrgicos de lã de pau, ruge e
tões, colunas, canos de metal, chaves
Para
distinguir:
Cigarros,
cigarreiras,
rodi.4 para alugaste dentário, retorc6cinzeiros, cachimbós, carteiras para fu- de fenda, chave inglêsa, cabeções, estripio bugia, rugirias; sarjadeiras, sandamo, charutos, cigarrilhas, filtros para bos, canecas e copos, cachepots, cenroca, seda e crina para souturas, sacos
tro de mesa, coqueteiras, caixas de
piteira se para cigarros, fumos eta fo- aeundIdonamento de alimentos, caldeipara gêlo e bolsas para água quente,
lha
ou
emcorda.
Isqueiro,
piteiras,
tusondas, seringas para lavagens e injerões, caçarolas, chaleiras, conchas, cusbos de cachimbo, rapé, tabacos
ções. serras, serras para raquioaomis;
cuzeiros, coadores, distintivos, dobraatampões higiênicos preservativos, tir:a
Têrmo n.° 616.085, de 7-11-1963 • diças, enxadas, esferas, engates, esguileite, termômetros, tesouras, trepanos.
chos, enfeites de metal para automóveis,
AM — Indústria e Comércio
toalhas higiênicas; ventosas, verniz iso.
espumadeiras formões, coices, ferro paAeronáutico
S.A.
!ante para fins odontológicos
ri cortar capim, ferrôlhos, facas, faGuanabara
Classe 11
cões, fechaduras, ferro comum a carPara diminuir: Ferramentas manuais. •
vão, fruteiras, funis, fôrmas para db.
ferrageas,cutelaria e pequenos artigos
ces, frigideiras, ganchos e guarnições
'de metal comuna da indústria e colméia
cae metal, grelhas, garfos, ganchos pa.
rio da requerente. a saber: Tarrachas
ra emendas de correias, limas, lâminas.
,
a machos para fazer rosca. braçadeiras,
Magnas para barbear, licoreiros, latas
arti osg de metal para janelas, portas,
de lixo, jarras, machadinhas, molas para
escadas • cortinados, *fiadores. Mira. •
Classe 1
portas,' martelos, marretas, matrizes,
vos, a'a 'sacas, alicates, *matos
alasse 21
de
incêndio,
• marmitas, navalhas, navalhas para bar. ,
Cargas
para
extintores
anclahos anéis para chaves. chaveiros,
Uai., pilas, picões pregos, picaretas,
Veículos e suas partes integrantes,
Uca* c, argolas, armações de toldca contendo gás carbónico, pó químico,
íjnorcas, .parafusos, pratos, porta Ob.
**puma ou carga liquida
“ceto máquinas e motores
ama, rebatia arruelas, atiçadoras alei.

Cinegrálica Mundiai
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aorta Puma Porta jornais livras impressos, publicações automóveis, . ferragens para tectos de vidros, metais e objetos, panos para
Pnselrn s. Pu're° Ø
frios. palitemos, panetaa, aasrelos, roi- impressas, revistas, orgãos de publica cabine de tamirihões, ievantador -para polir e para limpeza, panos de esmeril
'danas, ralos para plaa, ebites. e rega- dada, programas radiofônicos, radio . vidros de cam nhôts, automóvas e para e material ataasiva empregado na lira"dores, raladores, serra., serrotes, sacartelevsionador
veículos em geral, luva para bombas para de melais e objetos, sabões eia
d'agua, mancaes para brocas, pernas, geral. sabões em ma em flocos, éRNYná•
'rôlhas, tesouras, talhadeiraz, torquesas,
Termo -n.5 _616.092, de 7-11-63
cos,
.. tenazes, travaidea'as. teias 4e marna, toapeças para amortecedores de choques,
c velas e velas a base de
Indústria de Papéis de Arte José
pa:ahisos especiais, peças para barra
estaarina
••neiras, trincos, %isca para eaammecenTscherkassky S. A.
de tensão, terminais, peças para freias, 1
los, trilhos para portas da correr, taClasse 50
São
Paulo
: - rma travessas. vasas vasilhan.a. e
paratusos eseciala ara regulagein dos Para disttngurr. Paaais de cartas, RaClasse 38
freios, eças para znacaaisn3o de parti- velames. afanes comerciais e de vislverrumas
Aros para • guaadána'pos de papel da, botões de metal (start), parafusos tas, Muras. duplicatas rectbos, letras
classe 28
aglutinados. álbuns (em branco) álbuns
• Para distinguir; Artelatoa de materral para retratos e autógratos. balões (ex- alongados para af.xar o motor de par- de cambio, noras pramissorm, p.acas,
plásticos e de isylon: Recipientes taba- ceto para brinquedos), blocos para tida, peças de metal que protege e en- letreiros. h:ramosas. memorandos pra• cados de material alástico, revestimen- ccarespondência, blocos para cálculos, volve o motor de partida, peças para pagam:'a e alvadios, televisao e jornais
'tos contr nados de 'stioanincias aniClasse 6
molas dianteiras e trazeiras, 'grampos,
mais e vegetais: Argolas, açucareiros. blocos para anotações, boninas. brochu- folhas de metal 'que envolve . 'as molas kineaeames de acua de alimeratação
ras
não
impressas.
cadernos
de
escre• armações para óculos, bules. banca:ias. ver, capas para documentos carteiras, e protege contra o pó e ferragem pi- an., maatimas de c-atar-trios, bom'bases para telefones. baldes, baalas,
aos eacentricos para velados (pivô). sas °e ar para pnetimaticas, bombas
bolsas, caixas. carteiras. cila-paz, cabos papel ou paPelão. cápsulas de papel pinos de direção, pinos de molas, calo- para aazálina, de incendio e elétrca.S,
caixas
de
papelão,
cadernetas,
cader'para terramenas e utenstiais, crus.-tas,
tas, peças para pontas de e.xo diantei- betoneiras, brocas elétricas burrlahos e
caixas 'para acond?cionaniraa de ali- nos, caixas de cartão. caixas para pa- ro, luvas de metal aosqueada para unir instifaniores de ar. sia lias quando 15.,r.
pelaria.
cartões
de
visitas,
cartões
ca.mentos. ca.xas de material plastico
contata car- as partes laterais do eixo, retentores de te de máquinas, caldeiras a vapor. car•a para •&iiterias. coadores, copos aanecas, alerCiiaS, cartõesdeindicas,
papel melimetrado metal, suportes para vidros, alicates, ala- batedores. carimbo de tôrno; carneiros
colheres. conchas. cestas para uso. ces- tolina. cadernos.
vancas,, arruelas, arrebites, correntes, hidráulicos, cavadatras p.i,m.,
,alatinhas. capas para álbuns a para livros, e 'em branco para desenho. cadernos chaves de
de parafusos, chaves de lenda, traidores de ramo piam. chumaceiras
escolares.
cartões
ern
branco.
tartuchos
'cálices, cestos, castiçais para velas.
de cartolina, chapas planográticas. ca- chave ingleza, dobradiças, chaves, calo- ou mancais de anti-fricção, coletores
'caixas para guarda de objetos carauchoa
tas, g:ades, super-calotas, frizos, enfea de dinamos e motores,. compressores,
a 'coadores para 'chá. descanso para pra, dernos de lembranças, carreta.: de pa- tes de metal, engates, esguichos, esta.- condensadores, eixos quando parte de
pelão,
envelopes.
envólucros
para
chaStos. copos e copinhos de pláoico para rutqs de papel. encadernado de papel bos, fechaduras, molas para portas, mar- maquinas êmbolos quando parte de
à ! 'sorvetes, caixinhas de plástico para sortalos, parafusos, porcas, terminais de maquinas, engenho de • serra, encabo
veres, colher:abas. Ipasinhas amtin•oa ou papelão, etiquetas, teilhas indicas.
Rilhas de celulose. guardanapos. livros direção, • travadeiras, trincos, matrizes, de cana, engrenagens quando 'parte de
'de • plásticos ipeca *Gavetas. torminbas não
impressos. livros fiscais, livros de ricando expressamente exaltados quais- máquinas, freios quando parte de ma.a'de plástico para sorvetes. allsems
contabilidade:
mata-borrão; (momentos quiar artigos que sejam partes integram- quinas, guinchos de fricção, guinchos
-mesa. estojos, estojos pára .6enlos4
de
papel
transparente;
pratas. papelipara aaça'mbas de arresto, guinchos de
tes de yelculos é máquatas
balagens de mattrial plástico para sorpapais de eatanho e Je alunnnio,
;fransorte aéreo. geradores a gasolina.
vetes. . estojos 'para objetos, -espumas de nhos,
Climas
28
•
guindastes. amadores de cano .1.m.,
tylon. esteiras, enfeites para automó- papéis sem impressão. papéis em branco
manninaa de itnrinapr, lubrificadores
Vem, escoadorei de pratos massas anta para impressão, papais fantasia, menos Para distinguir: Artefatos de material
aaaammaaaa- -forrar paredes, apel almaço com plasmas e -de nylon: Recipieraes taba-quanau
arte de máquinas a liam;
ruídos, formas para doces, fitas isolara parasem
pauta,
papel
creiam.
papel
-de
ou
de
material
plástico,
~estirada
cattOs
•-tes. filmes virgens, fios de celulose, seda, papel impermeável, papel em bomáquinas
de lavar roupa, máquinas ale
tos contecetenados de -sulastrinclas ani-fechos para bolsas, facas. guarnições. bina para impressão. pape' encerado, mam
e vegetam: Argolas, mcare ,ros, -costura, máquinas ale furar radial e
'guarnições para Chupetas e mamadeiras.
papel higiênico. papel impermeável amsaç,ten para teee oe. ume. taaskies. horizontal, máquinas para o fabrico e
.v:guarnições para porta-blocos punitelefones. babes teme, acabamento ale latas e outros recipiena: ções para_ liquidificadores e para bate- para copiar, papel para desenhos, pa- bases para
'caixas, 'carreiro, chapa& cabos tes metálicos, máquinas borracheiras
pel
para
embrulho
anpermeabilizado
deiras de frutas e legumes. guarnições
máquinas Micteis. máquinas de tarar
'de material 'ptitstico para ateriallios e papel para encadernar, papel para es- para 'ferramenta e utensílios. cruzera•
ten. cortiça, máquinas de limpar e afiar iacrever,
'papel
para
imprimir,
-papel
pade
caixas
para
atlatidiciatilanenta
'objetos. guarnições para bOisca.
amua de Tumba panou) cari, molas para máquinas, máquinas
'galarias pára 'cortinas, jarros. laminados rafina para embrulhos, papel celofane, mentos,
taterias, coadoras, aapas, taliscas, frigorificas máquinas de rotular, marplásticos. lancheiras. •an-regueiras, tars- pape' celulose, papel de linho, papel pa ra
cr.a. telas a vapor, moinhos e mós não
las. mintas. preadedares de roupas. pu- absorvente, papel para embrulhar ta- colheres, atotiehat temas Par* io,
agricolas, motores de combustão interbaco,
papelão,
recipientes
de
papel,
ropara
'livros.
para
álbum
e
tinhas,--tapas
xadores para móveis. pires. tratos. 'pala
elétricos e a aás. motores para bi-ternas, pás de cositiha. pedras pomes ar. seta* de papel. rótulos de papei, -rolos cálices. -cestos. castiçais para 'atlas, na,
ticletas e motocicletas; pentes quando
'Letais, porta-pão, pulseiras para te1Ó- de papel transparente. sacos de paPel. autas 'para guarda de 'olDjetta areinhos. parte de máquinas, penteadores de
serpentinas: tubos .postais de cartão, coadores para chá. 'descanso para prateaa
gios, protetores 'para -dommairrams,
tubetes de papel
tos, copos e copinhos de plástico para res, rolos para -estradas,- serras mecánia
xadores 'de água para uso doméstico,
sorvetes. caixinhas 'deplástico para sor- cas, serras -hidráulicas, serras de fita,
•porta-copos. porta-n,queia purtaanotas,
Têrmo n.° 616.093, de 7-11-63
vetes, colhei-inhaca paninho& 'garfinho, damos mecanicos ti:anos ale revólver,
porta-documentos. placas, rebites, toai- Indústria de Papais de Arte José
de plásticos para sorvetes, torminhas tórnos automáticos, tõrnos verdeais,
. nhas, recipientes. suportas, suportes para
.Tscherkasaky S. A.
de plástico para sorvetes, alscoa de turbinas, tubulações para caldeiras:
' ladrilhos e adesivos - para azulejos,
São Paulo
mesa. estolos, estojos para óculos, em- velas de Ignição para motores, valva• peças. carretéis para tecelagem e gana.:
balagens de material plástico .para sor- las e ventiladoras guando parte de
mições de material plástico para indús-;
vetes, estojos para objetos,. espumas de máquinas
atria textil. colas usadas nas indústrias.
' nadou. -esteiras, enfeites para euttiaté- • Classe a
guatdanapas. 'aarairas. amos, daelaa,
! veia esefaadoris 'de Pretos, massas and- Par adistinguir: Abajour, cumuladares,
tudás para ampolas. babas pata senaAmidos, formas P ara 'go" feas isolan- 1 acetinômetros. 'a mortece
d oresde rádio
gas. travessas. tipos de material
tes. Men Virgens, boi de 'celulose, e 'frequência, anomometros, aparelhos
tico. -sairia/as, meias. amatritthoa, 'vasilhafechos Para bolsas. facas, guarni ç ões, de televisão, paarelhos de ar candial°.
Ines para , acondielonamerrto. vasas, tl - '
guarnições para chupetas e mamadeiras, nado, aparelhos para iluminação, In..
• caras. colas a Iria • colas taci inthaidaa
em otatrasaclasse• -para 'borraeh a- Para;
guarnições para porta-blocos. guarni- efusiva os onsiderados acessórios alle •
, çôes para liquidificadores e para bate- veiculos, aparelhos para anuncias maca• curttimes, para enarcineiros, pai% 'carpina'
arni
deiras de fruptas
geuns
nio bese nicas, aparelho aquecedores e medidoumam .atguarnições
astiecolegpa
Classe 33
!alvos, para 'vidros, pasta adesiva para'
material
de
'correia, pasta 'e pedras para afiar,
Titulo
ohjetos, guarnições para babais. garfos. rei' aparelhos cromo gráficos, -apareesmeril" em pedra, eta pó. tat disco;
galerias para cortinas, jarros. laminados Ihse, de barbear elétricos, aparelhos re.
Termas
na.
616.094
a
616.101,
de
em pasta para afiar, mioer e 'desgastar,
lancheiras, ettategommis. glstradores e medidores 'de distâncias.
.plásticos,
7-11-63
rebolos, adesivos para Meais aldearam
de -roupas. pu- aparelhos para purificar 'águas, aparelas,
orinóis.
-Sociedade Paulista de Artefatos Meta- zadores paraprendedores
-de 'calçados
móveis, pires, pratos, pall. ; lhos de -sinais lampejantes, aparelhas
lúrgicos
S.
A.
Classe 50
miros, pás .de coelha,. ,pe atia pomes
•
regulactoratt de de gás. aparelhos 'de
'São Paulo
•Para ditsinguir: impressos em 'geral, biportaapao.
puiseirait
.05,1% reló- galvaricsplaatla, 'aparelhos didáticos, apahetes. duplicatas, /aturas, folinhas, noa
gios, protetores para doetnaentos, pta relhos etnantatogreficos, aparelhos autas fiscais, papeis de coa.atpondéacia,
porta-docuMentos, placas, rebites, ma. .tomat'cos ara aceader e regular gás,
•passagens, 'e recibos, anúncios lar/praia
porta-topos, porta-saqueis, .paata_na taia aparelhos para separar café, aparelhos
.
aOs
:adores de toa guerra uso doméstico, Para 'aquecer edificlos, aprélhas.para etabas, reclamam aleajaaera norma para perhamitar drenes, aparelhos 'para dela
Termo is.° 616:051, de 7-1141
ladrilhos e %denota vara azulejos,- trair 'imetos, aparélhas de "ótica, ripaInaóstria de Papéis de Arte josé
peças. carretais para tecelagem e girar- relhos ISUIVerizadOrea. adatelhOs O illet
- "Tsdherltassky S. A.
INDUSTRIA BRASILEIRr
ilidiu. rizadores, aparelhos' para aquetimmit0-niçOesdmatrlpáco
São Paulo
•
UM taxa colas taladas Mas inaltiatriaa, de ‘água, .aparelhos geradores alado•
Classe
II
•
Clame 32
guardanapoa saleiro', tubos, tigelas, clUbnicos. aparelhas 'Para -reaeP4go,
rara diatIngufri akoasaaptee, agendas, 'Para distinguir: Artefatos de metais: toros, libe/Voá, tos, Ia ia age poma-, prodirelio
.sons -e •soniiios, 'aparelhos
anuários. "gama Impresso*, boletins. ca- arruelas, retraem. curvas ,de relorço, dihS PIM
4"
etijoixtítios.elét.ri,cos de pastar, ,aproo.,
lado" edfagea
101h004, sacanarafitm0 101140113 poli •,copm de o par,M1ar„)!Otis .1!":1s, Mrs*.:1Mj4abassi 4sar por; oesprezner,,:frutas e, legurala.
•
t'Á
•
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aparelhoa de alta tensão, aparelhos de das, acolchoados para móveis, bancos •
Termos as. 616.102 e 616.103, de milhões. alavancas, alavancas de cila*
proteção contra acidentes de poerários. balcões, banquetas, bandejas, domicilia7-11-63
Mo alavancas de freios, breques, bar*
aparelhos afiadores de ferramentas, apa- res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos SCAE -- Serviços Complementares de ras de traio. braçadeiras de mola,' N.
relhos distribuidores de sabão e de de- para chá e café, conjuntos ' para dorArquitetura e Engenharia Ltda,
chãs. barcos, barros de tração. barreai
I
sinfetantes para instalaçSes sanitárias, tnitórios. conjuntos para sala de lanMinas Gerai'.
.de direção. cabos de veículos carroceaparelhos esterilizadores, aparelhos ga. tar e sala de visitas, conjuntos para
rias, chassis. carcassas, coroas, 'capotas,
zeificadores, aparelhos para análises. terraços, lardirn e praia, coniustos de
engates para veiculo& engrenagens, caiaparelhos ozonizadores, aparelhos pas- armários e gabinetes para copa e aobream feixes de molas. hélices, moterizadores, aparelhos reguladores e es- zinha, camas cabides, cadeiras giralas. motociclos, mancais de veiculas,
tabilizadores da pressa oe do fluxo de ténias, cadeiras de balanço, caixa de
pedais. ria ra lamas, porta laterais, pl.
gases e liquidos. aparelhos ara salva- rádio, colchões, colchões de mola, dianhões. porta-rodas, parabrtsas, paramento e para sinalizção, parelhos para pensas, divisões, divans. discotecas de
:beques. pistões, rodas, reboques, tamescarbprista, para limpar vidros, para madeira, espreguiçadeirasi guarda-raubores de freios, vararas de veículos,
combater tormigas e outras pragas, apa- paz. estantes, mesas, mesinhas, niesib doeras. motocidetas, reten:ures, aros
relhos automáticos acionndos pela ia- nhas para rádio e televisau. mesinha
para bicicletas, ,,raços para veículos,
troduçãO de moedas, aparelhos espargi- para máquinas de escrever, móveis pacrapas circulares para veiculas, cubos
Classe 16
dores aparelhos e Instrumentos de cál- levisão, molduras para • quadros porta- Para distinguir: Materiais para constru- ae veiculos,
tronteirmi
culo, aparelhos para observações as- retratos, poltronas, poltronas-camas,
ções e decorações: Argamassaa. argila. para valeu' los. motociclo manivelas,
nucas, aparelhos termostatos, aritonóprateleiras porta-chapéus. sofás,
areia, azulejos, batentes. balaustres. blopara-lamas, vararas de zontrole do
metros, aspiradores de pó, acrometros,
solas-camas, travesseiros e
cos de cimento, blocos pe.ra pavimentaafogador e acelerador
acendedores elétricos, alto falantes, apta
vitrines
ção, calhas. cimento. cai. .:re, chapas
andores elétricos, antenas, baterias de
.
Classe 32
isolantes, calbros._ caixilhos, /colunas.
Têrrno n.° 616.104, de 7-11-63
acumuladores, baterias, balanças comum Alroanaques. anuários. álbuns imares. chapas para coberturas caixas d'4gua. SChla — Servis Conipktnentares de
e elétrica, braometros, binoculos, bito aos, cartazes catálogos. jornais nado caixas para coberturas, caixas d'água.
Arquitetura e Engenharia Ltda,
las. bobinas, bobinas eletricas (exceto nais e eatrangeiros publicações impa(s. caixas de descarga pra lixos, edificaMinas Gerais
para fins curativos), botões de campai- sas. revistas Propaganda em rádio, ções p retnoldadas. estuque, eratilsão de
SCAE-S(i.alos Comptes-sentai)
abas elétricas, bombas medidoras, bús- televisão. jornais. magrarnas radiofôni. base asfáltico, estacas, esquadrias, ciamsolas, bules elétricos, buzinas, caixa de cos, peças teatrais e einematogtaticas turas metálicas para construções, lamede Arquitetura e Engenharia Ud
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
descarga. câmaras Satográfica5. chassis,
e revistas impressas
/
de lança°. Lages, lageotas, material isode rádios, chaves elétricas, cinemátoClasse 21
Nome comercial
gr-áfo, cronômetros, cronógrafos, com- Para distinguir: Aeronaves, aeroplanos, lantes contra frio e calor, manilhas, masbustorcs de gás, cidómetros, cristas de acrostatos, alavancas de freio de ver- sas para revestimentos de paredes, maTê.ino n.° 616.106, de 7-11-63
deiras para -construções, mosaicos, prorádio condensadores, comutadores, cor- calos, almofadas de coche, alpendres de
V. Spitzner Arzeimittelfabrik
dutos de base asfaltico, protanos para
tadciras para fotografias, chaves de.. ferro para carros, alvados para lanças. tornar impermeabilizardes as argamasG.m.b.H.
Alemanha
alavancas, chaves automáticas, capaci. alvanengas, ambulâncias, andorinhas. sas de cimento e
cal, hidráulica.. pedrerores de bloqueio, capacitores eletrola amortecedroes para veículos, anteparos gulho. p rodutos betuminosos, impermea-._ ticos .calibradores, conservadeira elétri. de veículos, assentos de veículos, avies, bilizantes, líquidos ou sob outras formas
ca, estufas, engenho de assar, carnes." balaustres, balões, barcos, barras de ei- para revestimentos e outroa usos nas
enrroladores de cabelo elétricos. Bane ao, de freio e de tração de veiculos, bra- construções. persianas, placas para parõmetros, esticadores de luvas, espelhos çadeiras de caixas d eveiculos e de mo- vimentação. peças ornamentais de cimenClasse 3
de plástico para eletricidade, esteriliza ia de veículos, braçokade veículos, bica to ou gesso para matos e paredes, papel Suba:inalas 0,ura.cas, produtos e prepadores. extintores de incêndio, ferros ele claras, cadeiras de rodas, caixas de gra- para forrar casas, massas ann-ruidos rados para serem usados na medicina
tricos de passar e engomar, ferro de ia para eixos, caleches, cambsa de ter- para uso nas construções, parquetes.
e na farmácia
soldar elétrico, filtrso e aparelohs til ro par alocomotivas. capotes ' de vel- portas, portões, pisos, soleiraa para portas.
tijolos,
tubos
de
concreto,
te/has,
tatrantes, filtros ara óleos, filmeis falados. aulas, carretas d carrilharia, carrinho paTê:eno a.° 616.107, de 7-11-63
Indústria e Comércio S.
fogareiros elétricos, fusíveis, filmes re- ra cães, para crianças e de mão, carros cos tubos de ventilação. san g ues de- ci Samaa
,
mento.
vigas,
v igamentos. vitnis
São Paulo
velados, faróis como acesaorios de vet Papa car, de emergencia, de catingas
culos para ainalizaçâo e para sinaliza, para transportar canhões, para gêlos,
Classe 4
PRORROGACÃO.,,
çáo e para iluminação em geral mar- de forjaa, de munição, regadores e de Para distinguir: Algas m
arinhas, al gocadores de passagens, magnetos, medi- tra,.10, carroças. carrocerias. carroageos. dão em racuarámbar asfalto, argila re..dores, microscópios, misturadeiras, Ana cavilhas de olhais de veículos, chapas de fratária. areia para fundição e monaza
quinas falantes, mostradores de radio, cabeçalho de veiculos, chanelras de vai- Uca. asbestos. azevicht, bauxita. barbas
microfones, mascaras contra gazes, ma calos, charretes, cOchos, controles para e barbatanas de baleia, borracha bruta.
crometros, níveis, óculos, objetivas 4°' propulsores de veículos, conexões de breu; cola. Cânhamo, cana da lad.a, catográficas, pilhas elétricas. podometros, tope de veículos, corredições de velcu- belos ou crin animal, corantes animais,
pluviometros, pinos de tomada, panela los, desligadeiras de veículos, eixos de vegetais ott minerais em bruto, cascas
de pressão, pistolas de pintura, plugs, hélices, de locomotiva e de veículos, para curtir, cera virgem. cerdas. cinzas
paineis de carros, quadros distribuído- elos para conexões de carros, engates cortiça, caolirn. capim, ara animal eu - ,
res pick-cps para-raios, propulsores. ae borracha para carro, estradas de vegetal, chifres, conchas, coral; enxofre,
paineis de carros, queimadores de óleo, berro, estribos de carruagens e de vei- estopa, fibras, gomas e colas em bruto
quadraides e sextante para observação culosadaétons, fêmeas de leme, furo ba- gorduras. grafites e guaraná em bruto,
astrolóalca, refrigerdwares, refletores, re- laustres de: -botes, de eixos para vei- gornalaca, guta-percha; hervas em bruostatos, relógios de ponto, despertado cubas, navios, paaa-choques, tirantes de to. juta, lã em bruto, madreperola tarClasse 37
res, contadores e medidores de quanti- veículos, ferros de encapsular de vei- fim. manganez, minérios, madeiras bru- Roupas biancas, para sarna e Metal
Jade e volume. raladores, sadios,' re. autos, fornalhas de locomotivas, freios tas acabadas, aemi-acabadas, aplaina- Acolrhoados para camas. colchas. co.
reatores de .graxa e óleo, receptores, re- automáticos, de carro, de carroça, de lo- das, e compensadas, macr, óleos em berrares esfregões fronhas, guardai:ta.
gadores automáticos, registros para va. comotiva, galarias, ganam de carrua- bruto; paina. parafina, pasta de papel, pos. logos bordados. logos de toalhas,
por gaz, água sauotros liquides quan- geris, guarda costas, guarda lamas de de madeira, de algodão ou lã, pedras, lençois. mantas para camas. panos Pe011
(to não considerados partes de máqui. carro, de metal hastes de veículos, hé- pêlos de animais, penas, penugens, pias- cosinha e panos de pratos, toalhas de
gistradores, resisténcias elétricas, reles lices. hiates, injectores de locomotivas, sava. pise. pólpa; raizes, rami, resinas; rosto e banho toalhas de mesa. toa.
sorveteiras, sorveteiras elétricas casei. lanchas, tanchões, landores, limpa vias sêbo, serragem; talco, terra cota. turta lhas para Jantar, toalhas para chá e
ras, soquets, sinaleiros, sereias de alar- para trawiays, liteiras, liteiras de ambu- I
café toalhas para banquetas. guarida
Teamo n.° 616.105, de 7-11-63
toe, soldadores elétricos, toca-discos, laudas: molas de borracha para carros, I
ções para cama e mesa toalhinhas
Bicicletas Monark Ltda,
(cobre pão)
tomadas e interruptores elétricos, top monociclos, navios ae ferro, de madeira
São
Paulo
fieiras, tubos acusticos, termometros pa. e de guerra, pás para propulsores, paiTêrtno a.° 616.108, de 7-11-63
ra observação meteorológico, tacorne néis de carro, para-choques de veículos,
Fábrica de Canetas Delta Ltda,
a
troa torradores de cereais, trenas, trans. para-lamas de veículos, pedestais de
São Paulo
formadores, telefones. tostadeiras, tele. carros, propulsores para avióet. qua1
i
grafo, tripés para fotografias,v alta] as drantes, frteiras
on
para veículos, rabopara rádios. valvulas de descarga, vai. que para transportes de terras, reboca- 1
vulas de redação, vacuornetros, valva- dores,reguladorea para locomotivas,
Indústria Brasileiro
ra- '
ias elétricas de vacuo, ventiladores, ve.
mos, rodas de transportes de toras, retas elétricas
Classe 21
cuaways saveiros. selins para velodpe„Classe 90 I des, stanhopes, tambores de freto de ?raio (parte integrante do veiculo).
Indústria Brasikira'..
Para distinguir; Móveis em geral , de veículos, tilbures, trenós, triciclos, Co- mecanismo para acoplamento de vetClasse 17
meta' vidro; de aço ou madeira, esto- les, trucks de locomotivas, vapore& va- ado. ' ferroviários, orelhas de parada
fados ou não, inclusive móveis para et- raes , de carros, vetadas de veículos, val- paia aparelhagem de bin go. ,amortece- Para chsanguir máquina,' e instalnatite
eria:dto. Armários, arrnaárlos para. ba- calos -de t botabelx08;Vetocipedes, volestaa dores de choques, paratroques, cano, 'paia escritórios e .desenhos ia.genit
de vehodoe e Mese
nhe1roz c para roupas usadas, abacifti-j
feeib" aleseet4v4 notou" anio-es brouvers para correspoadbele, a/11101
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eletricidade, "queimadores de óleo, qua- rei engates cte borracha, engates 'de lerdrantes e sextautes para observação 'ro, estribos para carruagens, estribos de
astrológica; refrigeradores, rádios, re- jvelculos; freios automáticos, freios pneufletores, reostatos, relógios de ponto, máticos, freios para estrada de ferro,
de pulso, de bolso, parede, despertado- ferro de paralama; galeras; hastes de
res, contadores e medidores de quanti- veículos, hélices; iates, injetores de lodade e volume, raiaores, retentores de comotivas; jogos de engrenagens, tograxa e óleo, recctores, regadores auto- gos de rodas, jogos da rodas para transmáticos, registros para vaor, gáa, água porte de • toras; lanchas; tanchões, liteie outros líquidos, quando não conside- ras, locomotivas; molas de borracha parados partes de máquinas, reatdres pa- ra carros, molas . de veículos, motocira luz fluorescente, registradores, resis- cletas, motociclos, monociclos; navios;
tências elétricas, mimas, sorveteiras, sor- ónibus; painéis de armação de veículos,
veteiras elétricas caseiras, soquetes, si- para-choques, para-lamas, pontões renaleiros, sereias de alarme, soldadores- bciqueM reboque para transporte, raboelétricos, toca-discos, tomadas e inter-, triciclos, trucks de locomotivas; vagões,
raptores elétricos, torneiras, tubos, acús- :cadores, rodas para veículos; saveiros;
ticos, termômetros ara observação me- tambores de freios tendera, tilbures, titeorológica, telescópios, tacômetros, ta- santas de carros, tratores troles trenós,
xímetros, torradores de cereais, trenas,
vapores, velocípedes
transformadores, telefones, tostadetras,
Tarmo n.° 616.115, de 7-11-63
telegrafos, transistores, tripés parafoBicicletas Monark 'B. A.
tografias, válvulas para rádios, valva-1
' São Paulo
las de descarga válvula sde redução
vacuêmetros, válvulas elétricas de vácuo, ventiladores, velas elétricas

fadais:Mara carimbos e para tintas, 'abri- I anúncios mecanicom aparelhos aquecedores de cartas, arquivos, apontadora!, ' dores e medidores, aparelhos cromograberços para mata-borrão, borrachas, Rem aparelhos de barbear elétricos,
brochas. canetas para desennos, corta- ' aparelhos registradores e medidores de
dores de papel, colchetes, cantabadores, distancias, aparelhos para • purificar
• cestos para papéis e correspondência,' águas, aparelhos de sinais lampejantes.
classificadores, caps. •coladores. caitetu, aparelhos reguladores de gás, aparelhos
compassos, cofres, canetas tinteiros, ca- de galvanoplastia, aparelhos didáticos,
netas esterográficas desenhadores.. data- apewelhos cinsmatogsalficos, aparelhos
dores com minas, descansus para lápis automáticos para acender e regular gás,
e canetas, esquadros. espattaas furado. aparelhos para separar Café,, aparelhos
tes a tusins, fichários, fitas para maqui- para aquecer edifícios .aparelhos para
nai . da escrever, fichas para arquivos experimentar drenos, aperelhos para desmáquinas para escrever, calamar. e so- truir insetos, aparelhos de ótica, apare.
mar: taas gomadas, máquinas para lhos pulverisadores, aparelhos para
grampear, goma arábica, gumadores,
grampeadores, grampos e ganchos para aquecimento de água. aarelhos geradoescritórios. gis, godets. instrumentos de res eletro-quanieos, aparelhos 'para reescrevei e de desenhos, lápis, lapiseiras. cepção, reprodução de soa e sonidos,
s molhaduras, mata-borrão, máquinas e aparelhos automáticos elétricos 4.e pasapetreshos para apontar lápis. nino- sai' ,aparelhos para espremer •çrutas e
:. teces. • metros para escritórios e para legumes, aparelhos de. alta tensão, apadesenhos, papel carbono, perfuradores, relhos de proteção contra acidentes de
a• pastas para escritórios. coai fechos de operários, aparelhos afiadores de fer- metal, pastas para esaritói • ion. com fe- ramentas, aparelhos distribuidores de sachos. ide metal. - porta-tinteiros, porta- bão a de desinfetantes para Instalações
• lápis. porta-canetas, porta-carimbos, sanitárias, aparelhos esterilizadores, apaportaacartas. porta-blocos, penas, pren- relhos gazcificadores, aparelhos para
Termos
as. 616.112 e 616.113, de
sas, pincéis, prendedores de papéis, per- análises, aparelhos caonizadores, apare7-11-63
cevejos. réguas, stencts, separadores lhos pasteurizadores, aparelhos regula-a- para arquivos, sinetes, tintas para es- dores e estabilizadores da pressão e do
Cia. Mineira de Cervejas
Minas Gerais
..:. cravei tiralinha, tintas para carimbos, fluxo de gazes e limados, aparelhos
.- tintas, para duplicadores, tintas para tin- para salvamento e para sinalização.
Classe 21
ár
a pressas). tintas para desenhos. aparelhos aparelhos para escafandristas, apareVeículos e suas partes integrantes, ex.
a para tirar cópias. pastéissde tintas para lhoc automáti as acir nados -pela introceto máquinas e motores
escret el e desenhos, máquinas 'de
dução de moédas. • aarelhos esargidores,
' -deresar, máquinas segui:adoras
Tarem n.9 616.116, de 7-11-61
aparelhos para observações sisaticas,
(Prorrogação)
aaperlhos termostatos, aritonometros, asTe:mo na 616 .̀109, de 7-11-63
São Paulo
piradores de pó, serômetros, acendedo.
Indústria
Brasileira
•
Inflatria de •Calcinação tLda. akar' res elétricos, alto-falantes, amplificado.
Minas Gerais a
res, antenas, batedeiras. balança coClasse 43
mum e elétrica. barometros, baterias de Refrescos, sodas, sucos de frutas e xaPRORROGA4
Indução (exceto para fins curativos), ropes, águas minerais artificiais, água
botões •:le campainhas elétricas, bombas tônica, gingerale, guaraná, água minemedidoras, buzinas, busolas, baterias ral natural, suco de caju, granadina e
elétricas, bules elétricos, caixas de descapilé
'
carga, câmeras frigorificas e fotograf a
Indústria Brasileira
Classe 42
cas, campainhas elétricas, chassis, co- Aguardente,
, aperitivos, bagac elra;
mutadores de gás, cidometros, cristais batidas, brandy, bitter, cachaça; cerveClasse 16
Cal virgem, superca e calcário side- de rádio. coadensadores, comutaoresa jas. cidra, conhaque; extrato de malte
aa
cortadeiras para fotografias, chaves de fermentado; Sernet; genebra gengibirra;
rargico
alavancas, chaves automáticas,- capaclm gin, gingar; kirsch, .kummel; narrem
Taano na 616.110, de 7-11-63
toras de bloqueio, caacitores eletrolíti- maarsquinhos; nectar; piperman, ponRada) Eletrônica do Brasil 'S. A.
cos, calibradores, discos para telefones, ches; rum; suco de frutas com álcool;
a' Minas Gerais
•
discos gravados, diais, despertadores,
-vinhos, vodka e whisky
Classe 50
carne, enroladores de cabelo elétrico es
Para distinguir: Impressos em geral,
pelhos óticos, esticadores de luvas, esTêm° n.° 616.114, de 7-11-63
bilhetes, duplicatas, saturas, folinhas, tiopelhos de plástico para eletricidade, es- I
José Batista Silva
terilizadores. extintores de Incêndio, .er' tas fiscais, papéis de correspondncia
Minas Gerris
passagens, recibos e anúncios impressos
ros elétricos de passar e engomar, ferro'
de moldar elétrico, filtros e aparelhos
s
Termo n.° 616.117, de 7-11-63
filtrantes, filtros para óleo ,filmes reveW. Spitzner Arznelmittelfahrik
Classe 8
lados, farois como . acessórios de veiO
•
G.m.b. H .
Auto trausiormadores, reguladores de cula, para sinalização e para iluminaAlemanha
voltaunn, auto transformadores trifási- çáo em geral, !firmas elétricas, fervedoIndústria Brasileira
cos especiais para indústrias de 5 a res, frigoríficos. 'otõmetros. fios elétri20 KW. estabilizadores automáticos cos, filtros de interterência, fonógrafos,
Classe 21
- para a V, transmissores para comunica- garrafas térmicas, gazometros, geladei- •
ção, transmissores para brodcasting, re- ras, globos para lâmpadas, globos pa- Para distinguir: Veiculo, e suas artes
ceptorem para comunicação. 'rádio tela- ra lanternas, globos terrestres para en- integrantes, a saber; Aeronaves, aerosCasse 3
fone a onda portadora
sino, gravadores, holo 4otes, hidrome- tatos, aeroplanos, alavancas de freios, 'Substâncias quinicas, produtos e prepa—
tros, incubadoras, indicadores de vácuo, amortecedores, ambulâncias, andork rados para serem usados na medicina e
Te:
n.° 616.111, de 7-11-63
irá farmácia
Cia. Ltda. Instrumentos de alarme, interruptores. h as, assentos de veículos, aviões, ata
Ottg Augusto 'de Lima
isoladores, lampadas de cristal, lampa; totheivels; balões, barcos, bicicletas,
Minas Gerais
616.118, de 7-11-63
Têrato
•das incandescentes, lâmpadas comuns, barras de freios, barras de tração, bra- 1
.
Francisco
Ivayr Borges
• lâmpadas flasH, lamParinas, lactometros, • çadeiras de caixas, braçadeiras de eixo,
Guanabara .
lentes, liquiificadores, lanternas mági- braçadeiras de molati, braços de veLM
cas, limpadores de parabrisas, luzes tra. cubos; c.harretes, carros de bagagens,
zeiras para veículos, lunetas, maçaricos carretas, carretas de artilharia, castade soldar, caldear e cortar, marCadroes nhos da mão, carrinhos para pedreiros,
de passagens, medidores, microscópios, carros para carga, carros para estrada
Indústria Brasileira .• raisturadeiras,
máquinas falantes, mos- de ferro carros, caminhões, acarrocerias,
n
tradores para rádio, microfones, masca. carroças. carruagens carros tanques, car
Classe 8 ras contra gazes, micrômetros, níveis, mionetes, chassis, carburadores, chapas
dústria
Brasileira
Para distinguir: Abajours, acumulado., óculos, objetiva fotográficas pilhas eM- de cabeçalho de veículos, chapas cir.'
caves de rádio e frequência, anemeta tricas', pedometros, pluviômetros, piro- -culares de veículos, Charneiras, coches,
)
metros, aparelhos de televisão, apare- metros, , pistolas de pintar, plaga, pinos conexões de tope de veiculos, cubos pam
Classe 10
lhos de ar , condicionado, aparelhos pa-, de tomada, panelas de pressão, pick- ra propulsores, cubos; desItgadores; eis
ra iluminação. Inclusive os considerados,- upst , para-raios, propulcores, painéis X03 de hélices, eixos de locomotivas, cl- Isolante piatia resina acrlica usado em
1 trabalhos dee próteoe dentária .
aceNs- Orios de veículos, aparelhos pare de carros, . quadros distribuldorea de Ira de veiculas, embarcace•ea, elevado,-

Bic-Nic

KAL

Rádio Eliè.tro-nlõã
do Brasil S/A
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Têrmo n.' 616.123, de 7-11-63
Aço Engenharia Ltdo.
Guanabara

á

t
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Tino :V 616.129, de 7-11-1963
Importadora Data. •
Ursas
_ Guanabara .

rit.d
Classe 5
1 81oca-a tubos, lâminas, rolos, barra'i'
aço, rume para solda e erva •."'Ict'
set.a, .dai sezanba-cr a tapapjder-v
svcalauarn, sopepidm soltado; sapnick
Rui . is ar.o: sind 'noas moa
4scpaptoni serneaamsz 'eopepidizi
tilp 'occrope eie lenpiaipui ora ap
Nome Comerciai
-uaJ.ioa Tcpainoliq ap ogãaa;uoa nu- ti
Classe 33
Térmos as. 616.130 a 616.143, de scii.zope 0(1103 sapeca sagSellua
Classe 32
Titulo
7-11-1963
a ersopa.1-itaas no sesopas stopad
Almanaques, anilados, boletins. boletins
si iatzt ap setuoa 'galera "sagacuq
n
Ursos' — importadora Ltda.
Têm° n.9 616.124, de 7-11-63
luipressos, crônicas, jornais, revistas,
Guanabara
•sanboizaq wepuet3neleq "outop:
Moinho
Taquariense
S.
A.
peças emematograticas, peças teatrais,
sue sagSenun rens no osopg
I
Rio Grande do Sul programas radiofónicos e programas
'osopard main ap
de televisão
jeu a eJed tapume 'cuperndej
-mu senBe 'soqund and reznpeo}ocitoir
Urino n.9 616. 120, de 741-63
,
£1 asselD
Lins ti Filhos Limitada
a
uxbúsnut somam, 1
Classe 14
Rio de Janeiro
Classe 1
Vidro comum, laminado. trabaniatf,:t
indústria Brasideira
Substâncias químicas e preparaaise E em tedas as formas e preparos,
usadas nas indústrias, nas -fotografias e cristal para todos os fins, vidro Indo
.Classe 41
tnas análises e pesqu.zas trm/ com telas de metal ou compos,
Artigos de 'sua indústria e comércio de
Classe 2
çbes especiais. ampolas, aquários,
cereais e rações balanceadas
Substâncias e reparações quimica 8 sadeiras, almofarizes, bandejas, cubl
usadas na agrícialtura, na horticultur a tas. cadinhos, cântaros, cálices, cantil
Tértno
n.°
616.125,
de
7-11-63
indústria Egaaedres
na veterinária e para fins sanitário %. cie mesa, cápsulas . copos, espelhos,
Martinenco ti Derenji Ltda.
a saber: adubos, • ácidos sanitário • carradeuas. frascos, formas para doce I,
Rio Grande do Sul
águas desinfetantes e para fins san 1- fôrma para ¡tornos, fios de vidro, gal—,
,
Classe 19
tários, apanha-moscas e insetos (d e ratas, garrafões, graus, globos. basti
Para distinguir: Aves e ovas em geral
goma e pine' ou papelao),
inch:alva do icho da seda, anatais vivos.
S' jarros. jardineiras, hcoreiroa, rinapsadet
bactericidas, baraticidas, carrapaticida ai ias, rnantegueiras, pratos, pires. Pont':
bovinos, cavalar, caprinos, galináceos,
ovinos e sumos •
icresola creosotalina, creosoto, desod O jóias oaiiterroa, potes. pendentes,
Ciasses: 10, 17 e 40
!sante, desinfetantes, dèfurnadores, ex - dtstais. saladeiras, serviços para
Titulo
Têrmo n.° 616.121, de 7,11-63
terminadores de pragas e hervas datil • frescos saleiros, tubos, tigelas, travei
Cerro Corporation
nhas, esterilizantes. embrocações par a sas, vasos, vasilhames, vidro para yf
1 Térnso n.° 616.126, de 7-11-1963
Estados Unidos da . unr1c
animais, enxertos, farinhas de osso E. drakas, vidro para relógios, vareta(
Lambritex Ltda.
fertilizantes, fosfatas, aormicidaa, furai vidros para conta-gotas, vidro pai
Guanabara
gantes, fungicidas, glicose .para kin 3
automóveis e para para-brisas
veteriaários, guano, berbicidas, insana - 1
'caras
das, insetilugos: larvicidas, inicrobici
•
Classe 23
ks, medicamentos . para animais, ave a ,Para- distinguir: Tecidos em geral, te
Ie
peixes óleos desinfetantes e veteri ' cidus para confecções em geral, pari
•
nários, petróleos sanitários e de.sinle tapeçar as e para artigo de cama e lie
disse
16
mates, papel funiegatório, pós Insetici sa: algodão, alpaca canhamo, cetim
Classe 5
Aço em bruto. aço preparado, aço doce, Para distinguir: Materiais para constru- das, paraticidas, fungicidas e desinfe " caro.1,. casimiras, fazendas e teddos
aço para tipos, aço fundido, aço par- ções e decorações: Argamassas, argila, untes, 'preparacees e produtos • Inseti lá em peças, juta, fersey, linho, nylon
cialmente trabalhado, aço polido, aço areia, azulejos, batentes. balaustres, blo- cicias, germicidas,. desinfetantes e. vete
1ra'yon, sed a
aço de vergalhe:as, oitavados aço exara cos de cimento, blocos para pavimenta- rinasios, raticidas, reaiedios para fina natural, tecidos plásticos, tecidos
doce fundido, aço laminado, aço níquel, ção. calhas, cimento, cal, cre, chapas veterinários, sabões veterinários e de permeáveis e tecidos de pano couro,
aço polido. aço em chapas e em %lha:, isolantes, caibros, caixilhos, colunas, sinta:antes, sais para fins agrleolas
veludos
ligas de aço. ligas da alumiaio, amal- chapas para coberturas caixas d'água, borticulas, sanitários e veterinários
Classe 22
caixas
para
coberturas,
caixas
d'água,
gamas de metais, metai•antifricção, ansulfatos, superfostatos; vacinas Para Para distinguir: Fios de algodão,
timónio, metal bnNit. broame ele Vt3• caixas de descarga pra lixos, edifica-. aves e animais, venenos contra insetos ' nhamo. juta,
-nylon, fios plástico
ções
pretnoldadas.
estuque,
malsão
de
ferro chapas al zinco, Chapas estaanimais e hervas dadinhas
¡los de seda natural e rayon, para to
nhadas, chapas pretas. metais para chu- base asfáltico, estacas, esquadrias, estruClasse
3
celagem, para bordar, para costura,
maceiras. chumbos em bruto. em barras, turas metSlicas para construções. lame- • Substancias químicas para serem usadas
las
de
metal,
ladrilhos,
lambris,
luvas
cotagem
e para croché, fios e inflas c)
em bastam-Á, em lençol. 49as de chumna medicina ou na farmácia
de lunçáo. !ages, laraeotas, material isotoda especle, lios e linhas para pesca
bo, cobre em baera. em chapas e em
lantes contra frio e calor, manilhas, masClasse 4
lirbadas de aço para pesca
¡Olhai, ferro. espelho, ¡erro estanho, sas para revestimentos de paredes. maClasse 24
em lõlha ou não. estanho em ¡Olha em deiras para construções,-mosaicos, pro- Substancias e produtos. de origem anl
Alaraares,
atacadores
para espartilho
.verguilhase em papel laminado, ligas dutos de base asfákico, produtos para mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
e calçados, ataduras de algodão parg
de estanho ferro a carbono, ferro em tornar itnpernreabilizantes 'as argamas- parcialmente preparados: Abrasivos em
diverso., tins, exceto para fins medlc£
barras, chapas em, vergaltibes e em 16- sas de cimento e cal, hidráulica. pedre- oruto, 'argila refratária; asfáltico ent riais.
lhas. terra fundido em bruto e em cha- gulho. produtos betuminosos, impermea- bruto, algodão em bruto, borracha era borlas,bandeiras, .bordados, braçadeira
cadeados, capas para móveis a.;
pas galvanizadas ou não. ferro gusa, bilizantes, liquidos ou sob outras formas bruto. bauxita, benjoim, breu, cânfora,
pianos, carapuças para cavalos, Cot
ferro laminado, dgas de ferro. tarro para revestimentos e outros usos nas caolim, chifres, ceras de plantas, ceaas , deles,
debruns. la, fitas, forros, /malag.
Planganea ferro maleavel, tôlhas de construções, persianas, placas para pa- vegetais de carnauba e aricurl, crina
Nanares, lisas ou não. Imetal ara ND, vimentação, peças ornamentais de cimen- as cavalo, crina cá geral, cortiça eia festão, feltro para órgão fõfos, galardição de tipos, latão, latão em fólhas, to ou gesso para tectos e paredes, papel' bruto, cascas vegetais, espato, ervas lates. lamparinas, mochilas, mosquete'.
em chapast em vergalheis& ligas de para forrar casas, massas anti-ruidos medicinais, extratos oleosos, estopas, tos, nesgas, ombreiras e enchimentos
afetais metais 'mi barras, em chispes. para uso nas construções. parquetes, enxofre. fOlhas, cibsas vegetais, flores para roupas de homens e senhoras,
ptra !deites de móveis, Ca
'ern ¡Olhas e ela inasas. metais ¡orlados, portas, portões, pisos, soleiras para por- secas, grafites, goma em bruto, .granito panos
fazendo parte . dos mesmos, palmilhas .tas,
tijolos,
tubos
de
concreto,
telhas.
ta-,
-metais estampados. :liguei. solda coem bruto, kiesel hur liqu n dos de planpavios, rédeas, rendas, re...
mum, molibdeno, tungsténio zinco, zin- coa tubos de ventilação. tanques de cl- tas, lates em bruto ou parcialmente passamares,
tdeeis. sacas, sinhaninhas para .vestidos,'
',mento.
vigas—
vigamentos.
vitrós
co corrugado , liso, em chapas em
preparados, minérios metálicos madelMil:as e ligas de zinco
ras em bruto ou parcialmente traba- . zendo parte para almofadas, não fa.
Têrmo n.o 616,128, de 7-11-1963
de móveis. artigos &Vett
lhadas, em toras. serradas e ap1ainadas,
Lojas
Garbo
Roupas
S.A.
T'êrino n.o 616.122, de 7-11-63
inanganes óleos cie cascas vegetais, I! feitos de algodão, cânhamo, linho, luta,
Saia
Paulo
seda, raion. lã. pelo e fibras são
Zevs Ghivelder
mica, roatiaores em bruto,' óxido de
incluidos em outras classes
juanabora
mzes solidificadores, gelatine giz,
Classe 25
,ados, plumbagina em bruto. pó de
noldagem para fundicbes. pedras brt Para distinguir: Arvores de natal 1
beiots, bolas parir enfeites áe • árvore'
cadas," piche eco bruto, pedra calcária., de
natal. carta g eográficas, cartões pos.
plantas medicinais, peci4as em bruto, •
tais, cartares.,, displays d?senhOS anila
Indústria
Brasileira
quel?rpcho.'
raizes
vegetais,.
'resinas'
.
r
e,
,
ticos. desenhos, de calca/unia para te
sinas naturais.. , resicludi; , te' s'teis, 'siliciô
,Çlasse 32.
,l." i'
Classe 23 t
auto gravurasestátuas: estatuetas, estamna
nelvas, —talca
frutas de vidro, figuras
Um a/manaqu
betuminoso
e
&acato
Tecidos
em
geral
1
i ornatos• testei e& fotoarafiaa. Irasas

Termo n.° 616.119, de ' 7-11-63
Empraza O Govêrno Mtmlaipalista e
Social Ltda.
Maranhão

Edilício
verno
G

°Usa»

URSUS-IMPORTOIMML

DRSUS

244,

c, g
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•

ger

Almanaque Israelitá
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louças; figuras para enfeites bolos de ' Urino a.° 616.141, de 7-11-1963
Termo n.° 616.149, de 7-11-1963
Termo n.° 616.155, dr- 7-11-1963
aniversários, batizados, casamentos e Indústria e Comércio de Ferro Cianag Farbenlabriken Sayer Avtiengesellschat
Mercea; ias Goretti Ltda.
outras quaisquer comemorações, gravu-1
Limitada
Alemanha Guanabara
tas, imagens, letreiros. maneauins, maGuanabara
•
rtes, obras artísticas obras de p:n• •••••
ra, painéis e cartazes para decorações
.PRORROGACAO
é para exposição. projetos, mostruários
de mercadorias diversas e para propaganda, suportes artísticos oara vitrines.
estatuetas para adornos e para fins
rtIsticos. taboletas
Classe 76
Nomçe Comercial
Artefatos de madeira em geral: Argo.
Classes: 41, 42 e 43
:Farbenfabrikan Elayef
las, algudares, armações para balcões
Termo n.° 616.145, de 7-11-1963
e para vitrines, artefatos de madeira Indústria e Comércio de Ferro Clanag
Aktiengesellschaft
Termo n." 616.156, de 7-11-1963
para caixas, tppume. bandejas. barris,
João Camos Reis
Limitada
baldes, batedores de carne, caixas, cai,Leverkusen Aiemanha
São Paulo
Guanaba:a
xões, caixotes, cavaletes, cunhas cruClasse 3
zetas, cubas, caçamba, colheres, cestos
Sabão antasético para uso medicinal
para pães, cepos para cosinha, cabos
para ferramentas, cantoneiras. angra- ,
Termo n. 9 616..151, de 7-11-1963
dados, estrados, esterinhas, estojos, ex- INDÚSTRIA BRASILEIRA'
João de Brito Fedu/o
premedeiras, embalagens de madeira,
Bahia
escada, formas, gaiolas, guarnições
Classe 11
para ,porta-blocos, guarnições para cor- I
Artigos da classe
tinas, guarnições de madeiras para
utenallios domésticos, grfos. malas de
Classes: 33, 41, 42, 43 e 44
Têrmo n.° 616.146, de 7-11-19ê-3
madeira, palitos, pratos pipas, pinos, Farbenfabriken Bayer Avtiengesellschaq
Titulo de Estabelecimento
puxadores, prendedores de roupas, peAlemanha
destais monogratims, palitos, pasinhas,
Termo n. 9 616.157, de 7-11-1963
•
Classe 41
garSinhos e colheres para sorvetes, paRap do Panamericano S.A.
Café
torrado
e
moldo
PRORROGAÇAO
litos para dentes, táboas de passar rouSão Paulo
pas, táboas de carne, tonéis. torneiras,
Termo n.° 616.152, de 7-11-1963
tambores, tampas, suportes de madeira,
Indústria Textil Ltda.
rodinha, rolos, rosários e vasos
- Minas Gerais
Classe 28
let
-s- , "v4sof-sa7ss'''
Para distinguir: Artefatos de matarial
plástico e sylon; recipientes fabricados
Farbenfabriken Bayer
de material plástico, revestimentos conAktiengesellschaft
feccionados de substâncias animais, miINDÚSTRIA BRAàLECRA
unis ou vegetais: armações para ócuLeverkusen — Alemanha
los, bules, bandejas, argolas, açacalaiClasse 36
ros, bases para telefones, caldas, baArtigos de malha Classe 21
•
das, bolsas, carteiras, chapas, cabos
Termo n. o 616.153, de 7-11-1963
Classe 3
Para distinguira Veículos e suas partes
para ferramentas, e utensilios, cruzetas.
caixas e saquinhos para acondiciona- Um preparado farmacêutico radicado em Vulcan Artefatos de Borracha S.A. integrantes: Aros para bicicletas, autoGuanabara
mento de alimentos, caixas de material tealas as formas de anemia secundária,
móveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barco(
plástico para baterias, coauores, copos, como fortificante nos estados de esgotamento e na convalescença
breques, braços ara velculos, biciclecanecas. colheres, conchas, cestos pa- ¡
tas, carrinhos de mão e carretas, cataira pão, cestinhas, capas para álbuns,
ahonetes, carros ambulantes, caminhões,
cálices, cestos, castiçais paia velas, cai-, Termo n. o 616.147, de 7-11-1963
xas plásticas para guardar ob etos, des- Farbenfabriken Bayer Avtiengesellschaq
carros, tratores carros-berços, carroscasso para pratos, copos e zopinhos de Alemanha
tanques, carros-Irrigadores, carros, carplástico, caixinhas de- plástico para sorroças, carrocerias, chassis, chaas cirPRORROGAÇAO
vetes, colherinhas, .garfinnos. forminhas
culares para velculos, cubos de veiculo*
de plástico, discos de mesa, estojos pacarrinhos pai ra máquinas de escrever,
ra óculos embalagens de material pláscorrediços, para veiculos, direção, deslitico. estojos para objetos, eopumas de
gadeiras, estribos. escadas rolantes, elenaylon, esteiras, enfeites para automóvadores para passageiros e para carga
veis, massas anti-ruidos, escoadores de
enaates para cr nos, eixos de direção,
pratos. 4unis, formas para doces. fitas
freios, fronteiras para velculos, guidão,
isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Farbenfabriken Sayei.
para bolsas, facas, guarnições de mesa,
Classes: 32 e 50
motocicletas, motocargas, moto furgões,
guarnições para liquidificadores e para
Insígnia
Comercial
manivelas, navios, ónibus. para-choques,
Aktiengesellschaft
batedeiras, guarnições de material pláspara-lamas, para-brisas, pedais. pantões.
Termo na 6616.154, cia 7-11-1963
tico para utensílios e obstais, galerias
Osterreisches Institut Fur Haernodert- rodas para bicicletas, raios para bicicleLeverkusen — Alemanha
para cortinas, laminados plásticos, lan- '
tas, reboques, radiadores para veiculo*.
vate Gesellschaft M.B.H.
cheiras, mantegueiras, malas. puxadores
rodas para velados, selins, ciadas, tiClasse 3
Austria
para móveis, pedras pomes artificiais,
rantes para veiculos, vagões, velocipe-a-a
Produtos farmaceuticos
pulseiras para relógio, protetores para
des, varetas de controle do afogador e
a- documestos, placas, rebites, rainhas, reacelerador, tróleis, troleibus, vantes de
Termo
na
616.148,
de
7-11-1963
cipientes, suportes, saleiros, tubos, tijecarros. toletes para ca-rros
las, tubos para seringas, travessas, va, Fiasbanfabriken Bayer Avtiengesellschee
Alemanha
/lhamas, vasos, xícaras, colas a frio,
Têrmo n.° 616.158, de 7-11-1963
a,
para borracha ou vidros, pasta adesiva
Aginka S.A. Agro Industrial
PRQRROGAÇA0
anKarirr
para correias, pasta e pedras para afiar
esmeril, rebolos, adesivos para tacos,
• São Paulo
e ladrilhos, e colas usadas nas indústrias
,,
•1~-frissalessia-9.4,
Termo n.° 616. 150, de 7-11-1963
Plisse Brasão
q Farbenfabriken Bayer),
Guanabara
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Classe 36
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confecçõesClasse
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Classe 3
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lhos de pressão arterial, aparelhos de enfermos, escovas higiênicas, esponjas para brocas para fins dentários, anéis porcelana para os dentes. padiolaa, Pacata.
diatermia, aparélhos . para massagens, para cirurgia, esparadrapos, aquosos. e aparêlhos para fundição e encrusta- servadvos, pinças anatômicas, pincéataa
aparêlhos de ralos ultra-violeta, agra- fraldas higiênicas, fundas, feltros para ção, aparêlhos eletro-dentários, &fina para garganta, pivots, protetores, ;ida- N. •
les, anuscópios, afastadores, abre-Ni- cataplasma, fios de linha para feridas, cos e eletro-diagnósticos, aparelhos para cas para ossos, pós artificiais, pano,
cas, abalx-linguas, aparélhos e raios X, fios dental, funis e bacias para cuspi- gabinetes de clinica e arótese denta- para manipular craes, pós adesivos Una •
aparelhos, para surdez, aparelhos ade- acras, fieiras, para motores dentários ria, arcos para serras de ouro, adi- taduras, porta residuos para gabinetes
raótonos, alicates, ataduras, adesivos godiva, gesso, guta percha, gazets, pol- culadores, bolsas para água quente, bis- dentários, pontas de grafites, prensas
curativos, aparelhos para abaixar linia vas, gessadas, gessos para prótese, au- turis, braços artificiais de borracha, bu- para miem e para coroas, porta zunalas
guas, afastar lábios, gengivas, agulhas ta-percha para obturações, geradores gias, bombas de borracha para fins , gamas, quadros elétricos, ruge para
para seringac tonizadores, alargadores para prótese, gaze antisséptica, ideal cirúrgicos e protéticos, bacia paia dentes, retescdplos, rodas para desgaste,
de canais, alavncas para extração de base, incrustações, instrumentos cirúr- cuspideiras' , bicos para seringas de ar rolos cirúrgicos de fia ou pau, apara-a
dentes, amalgamas para obturações, gicos para operações, instrumentos para e água quente . e fria, boticões, braços lhos de rálo X, raios ultra-violetas,
amianto em fibras e em obras; anguloa abaixar língua, afastar lábios e gengi- para canetas, de brocas; brocas para termia, revestimentos para prótese, anta'
para brocas para fins dentários, anais vas, juntas corrediças para canetas de clinica e de prótase. bronqueiros, ban- para saturas, solda para prótese, serrara;
e aparélhos para, fundição e encrusta- brocas, irrigadores, liquido para limpeza das de borracha, braços para mesa au- e serras para raquiotoinia, suporteama
e polimento dos dentes, lixas, limas alijares, bandejas hospitalares, cauta- • atléticos, sacos para gelo, sondas. staas .
çao, aparélhos eletro-dentários,
cos e eletro-diagnósticos, aparélhos para para ossos, lancetas, luvas de borracha rios, canetas para brocas ,para fins deis- ringas para lavagens, seringas hipodarsaa
gabinetes de clinica e prótese dentá- para cirurgia, lamparinas, laminadores tários, copos para cuspideiras, cubetas, ancas, perfuradores, niginas. aparelhosaa
ria, arcos para serras de ouro, arti- para prótese, ligas para prótese, lixa cadeiras para dentista, ceras prepara- de infra vermelho, sandraca, suspenazaaa
caiadores, bolsas para água quente, bis- em fôlha e em disco, ligaduras de das e composições de cêra para uso rios atléticos. tira-leite, tubos de borramaU
turis, braços artificiais de borracha, bu- cânhamo, massas plásticas , para •ins de clinica e de prótese, cimento em cha para irrigadores, termômetros, treala
odon..ógicos, máscaras para anestesia, geral para obturações, compressores de panos tesouras, toalhas higiénicata'
Térmo a.° 616,159, de 7-11-63
mesa ara operações, meias elásticas, ar, cones contraplacas, canetas para tampões higiênicos, tiras de lixa e ce- lat .
Companhia Vidraria Santa Marina
mesas para curativos, martelos, mercú- brocas para fins dentários, porcas, es- lulose, turbinas para ar, tigelas e tintas'
San Paulo
rio para obturações, mandril para poli- tampadas ou não de qualquer.matenal. de bo.racha para fins protéticos, vtaleasla
mento, moldeiras, macas, mesas para cuspideiras de fontes, copos elétricos, nizadores, verniz isolante 'e ventos al raa
• a
clinicas médica e hospitalar e drralca, cera laminada, cera para inscrustaçao —
Termo n.9 616.161, de 7-11-63 aa,:a
móveis para fins cirúrgicos e odonto e articulação, cera colante, catgut, caCompanhia Vidraria Santa Marina•a;„a
lógicos, nuflos para dentaduras, olhos deiras • para clinica médica e dentária
. São Paulo
II!
artificiais, protetores Para seios, pontes .coroas, cânulos. conta-gotas,'costotamóveis e pontes fixas, pontes de guta- Mos, cefalometros, cincas, colheres corINDTSTRIA BRASILEIRA
percha para obturações . de canais, pos tantes. calcadores, aparêlhos de correpara limpésa e polimento dos dentes, ção para os dentes', cambraia
porcelana para os dentes, padiolas, pre- chumaços higiénicos, cintas abdaminais.
Classe 10
servativos, pinças anatômicas, pincéis compressas, armários paar fins haspitatos.
Instrumentos, máquinas, aparelhos e para garganta, pivots. protetores, pla- lares, camas, carrinhos para transportes
U{DOSTRIA BRASILEIRA
s
petrechos para medicina, a arte den- cas para ossos, pós artificiais, panos tes de enfermos, drenos dentes artaitária a cirurgia e a higiene, aparélhos para manipular craes, pôs adesivos den- ciais, dentaduras, duchas vaginais,
e instalações hospitalares: Amalgamas, táduras, porta resíduos para gabinetes tadores, depressores, dedeiras de bor,algodão( , hidrófilo, agulhas para inje- dentários, pontas de grafites, prensas rachas, isCos para lins cirúrgicos e pro-i
Classe 10 •
ções, assentos para enfermos, apare- para nuflos e para coroas, porta amal- taticoa, iscos de feltro para , polir ciengias, bombas de borracha para r lias gamas, quadros elahicos, ruge para tes, helenicas, escavadores, estola de Inatrurnentos, máquinas, aparelhos e
cirúrgicos e s protéticos, bacia para dentes, reaescdpios, rodas para desgaste, bolso para instrumentos cirúrgicos, des- pelcchos para medicina, a arte dat a I
cuspideiras, bicos para seringas de ar rolos cirúrgicos de aa ou pau, apare- cansos para seringas, discos para sepa- tária a d.- urgia e a higiene, aparélhosi •
e água quente e fria, boticões, braços lhos de Mio X, raios ultra -violetas, siai- rar e desgatar dentes, • estulas, espátu- e instalações hospitabres: Amalgamas,ar
para canetas, de brocas. brocas para termia. revestimentos para prótese. seda las, ecaaselosa escopros, elevadores, ex- algodão (" hidrófilo, agulhas para injea.'.1
clinica e de prótese, bronqueiros, ban- para soturas, solda para prótese, serra tratores, estiletes, espéculos, extirpado- Oes, assentos para enfermos, apaiéa
das de borracha, braços para mesa 'au- e serras para raquiotomia, suportes res, equanervos e equarissoires, cape- lhos de pressas) arterial, aparelhos de —
xiliares, bandejas hospitalares, cauta- atléticos, sacos para gelo, aondas. se- lhos para exames de boca, espigões dia ter:raia, aparalhos para massagens,
rios, canetas para brocas para fins den- ringas para lavagens, seringas hipodéi simples e duplos para pivots, esteriii- aparélhos de raios ultra-violeta, agra-a
tários, copos para cuspideiras, caladas, micas, perfuradores, ruginas, aparêlhoa zadores a álcool e elétricos para fins fes, anuscápios, afastadores, abre-bea•
cadeiras para dentista, ceras prepara- de infra vermelho, sandraca, suspensa.- dentários, extratores de • espigões, es- cas, abaix-linguas, aparelhos e Mios Xi'r
das e composições de cera para uso rios atléticos, tira-leite, tubos de borra- tampas para pçrótese. estufas para fins aparelhos para surdez, aparélhos adede clinica e de prótese, cimento em cha para irrigadores, termômetros, tre- cirúrgicos e odontológicos, espéculos de mótonos, alicates, ataduras, adesivos a
geral para obturações, compressores de panos, tesouras, toalhas higiênicas, vidros, estojos para instrumentos tarar- curativos, aparahos para abaixar' lia-'
ar, cones contraplacas, canetas para tampões higiénicos, tiras de lixa e ce- gico, escrotais elasticoi, encostos para guas, afastar lábios, gengivas, agulhas •
brocas para fins dentários, porcas, es- lulose, turbinas para ar, tigelas e tiras enfermos, escovas higiênicas, espanias para seringac tonizadores, alargadoras
tampadas ou não de qualquer material, de borracha para fins protéticos, vulea- para cirurgia, esparadrapos, • equipas, dt canais, alavricas para extração de
cuspideiras de fontes, copos elétricos,• nizadores, verniz 'isolante e ventosas fraldas higiênicas, fundas., feltros para dentes, ;i ialgamas para obturações;
catapitama, lios de linha para feridas, amianto em fibras e em obras, ângulos'
cera laminada, cera para inscrustaçáo
fios dental, funis e bacias para cuspi- para brocas para fins dentários, anéis
Urino a.° 616.160, de 7-11-63
e articulação, cera colante, catam , cadeiras para clinica médica e dentaria Companhia Vidraria Santa Marina ' deiras, fieiras, para motores deutários. e aparelhos-para fundição e encrusta-''
goaliva, gesso, guta percha, gazeta. goiSão Paulo
coroas, ânulos, conta-gotas, costótoçaio, aparélhos eletro-dentários,
vas, gessadas, gessos para prótese, gu- coa e e/etro-diagnósticos, aparêlhos para •
mos, cehdómetros, curetas, colheres corta-percha
'para
obturações,
geradoies
1
tantes, calcadores, aparélhos de corregabinetes de r ilinica e prótese denta.
para pratese, gaze antisséptica, ideal ria,
ção para os dentes, cambraia hidrófila»
arcos para serras de ouro, arti-a•
base, incrustações, instrumentos. culla•
chumaças higiênicos, cintas abduninals,'
caiadores,. bolsas para • agua ç,uente, bis-"
compressas, armários paar fins hospitagicos para operações, instrumentos para taarsa- braços artificiais de borracha, bua
INDÜSTRIA BRASILEIRA
lares, camas, carrinhos para transportes
abaixar língua, afastar lábios e gias, bombas de borracha para faia
1
Classe
vos, juntas corrediças para canetaa ele.. c irú rgicos e protéticos, bacia •para'
tez de enfermos, drenos dentes artiSdais, dentaduras, duchas vaginais, dila- Instrunientos, máquinas, aparelhos e brocas, irrigadores, liquido . para limpeza carpideiras, bicos para seringas de ar"'
tadores, depressores, dedeiras de bor- petrechos para medicina, a arte den- e polimento dos dentes, lixas, limas/ e água quente e fria, boticões,. braços"
rachas, iscos para fins cirúrgicos 'e pro- tária a cirurgia e a Melena, aparelhos para ossos, lancetas, luvas de borracha para canetas, 'de brocas brocas para'
taticos, iscos de feltro para polir den- e instalações hospitalares: Amalgamas, para iarurgia, kunparinas, laminadores clinica e de prótese, bronqueiros, bantes, helenicas, escavadores, estojos de algociaq( hidrôfilo, fgulbas para inje- para prótese, ligas para prótese, luta das '4 borracha, braços para mesa
bolao para instrumentos cirúrgicos, des- ções, assentos para enfermos, apare- em failha e em disco, ligaduras de afilares,. bandejas hospitalares, cautacansos para seringas, discos para sapa- lhos de pressão arterial, aparelhos de cânhaiino, massas plásticas paru fina rios, canetas para brocas para fins denrar e desgatar dentes, estufas, espátu- diatermia, apatêlhos para massagens. odontológicos, máscaras para anestesia, tários, copos para cuspideiras, cubata&
ps. ecalpclos, escopros, elevadores, ex- apare:lhos de Mios, ultra-violeta, agra- mesas para operações, meias castiças, cadeiras pára dentista, ceras preparatratores, estiletes, espéculos, extirpado- i es, anuscópioa, afastadores, abre-bas- mesas para curativos, martelos, mercai- das e composições de cêra para aso
res, equanervos e equarissoir as, espe- cas, abaix-lingiaas, aparêlhos e Mios X. rio' para obturações, mandril para poli- de', clinica e de prótese, cimento em
lhos para exames de boca; espigões aparelhos para surdez; aparalhos ade- mento, moldeiras, 'macas, mesas para geral. para obturações, compressores de
simples e duplos para pivots, estatal? raótonos, alicates, ataduras, adesivos clínicas médica e hospitalar e c an iç a, ar, caries contrap/acas, ,canetas para
zadores a álcool e elétricos para fins curativos. .aparelhos para abaixar, lin- moveis para .fins cirúrgicos e °douto- brocas' pa r, fias dentários, porcas, esdentários, extratores de espigões, es guas, afastar lábios, ' gengivas, agulhas lógico., alunos para dentaduras, olhos tampadas ou não de qualquer material,
tampas para pçrótese, estufas para Ima para saeringac tonizadorez, alargadores artificiais, protetores'-para . seios, pontes cuspideiras de Mates, copos elétricos,
cirúrgicos e odontológicos, espéculos de de: canais, alavneas s para "atração de Móveis e ponttiixa pontea de guta- cera laminacla, ,cera, para insarustaçao
vidros, estojos para instrumentos cirur- dentes,. amalgamas para obturações, percha para aalittirMes de canais, pós e articulação;' .aera colante, catgut.
dós. &ateso deiras para clinica médica e dentária
gia°, escrotals elásticos, encostos para amianto em 'fibras e em abruta, tingulos t. para linipésa e poli-Inani°
•
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•aareas, cánulos, conta-gotas, cost.:54°Temo a.° 616.162, de 7-11-63
enfermos, escovas higiênicas, esponjas
Termo n.° 616.166. de 7-11-63
0os, cefalômetros, curetas, colheres corCompanhia Vidraria Santa Marina
para cirurgia, esparadrapos, equipas,
Auto Importadora Maringá Ltda,
bates, calcadores, aparelhos de carraSão Paulo
fraldas higiênicas, fundas, feltros para
São Paulo
ça° para os dentes, cambraia
cataplasma, fios de linha para feridas,
chumaças higiênicos, cintas abdominais,
fios dental, funis e bacias para cuspiAUTO IMPORTADORA
compressas, 'armários paar fins hospitadeiras, fieiras, para motores dentários,
lares, camas, carrinhos para transportes
godiva, gesso, guta percha, gazeta, calMA RINGA
LTDA •
tea de enfermos, drenos dentes arti givas, gessadas, gessos para prótese, gu1NDOSTRIA BRASILEIRA:
ciais, dentaduras, duchas vaginais, dilata-percha para obturações, geradores:
tadores. depressores, dedeiras de borpara prótese, gaze antisséptica, ideal
Nome comercial
Classe 10
rachas, iscas para fins cirúrgicos e probase, incrustações, instrumentos cirúrInstrumentos, máquinas, aparelhos e
Termo n.0 616.167, de 7-11-63
_ téticos, iscas de feltro para polir deu- petrechos para medicina, a arte den- gicos para operações, instrumentos para
tes. helenicas, escavadores, estojos de
abaixar língua, afastar lábios e gengi- Sociedade Agrícola ts Industrial porta.
leza
bolso para instrumentos cirúrgicos, des- tária a arurgia e a higiene, aparelhos vas. juntas corrediças para canetas de
São Paulo
cansos para seringas, discos para sepa- e instalações hospitalares: Amalgamas, brocas, irrigada-res, liquido para limpêsa
rar e desgatar dentes, estufas, espatu- algodão( hidrófilo, agulhas para Inje- e polimento dos dentes, lixas, limas
las, ecalpelos, escopros, elevadores, ex- ções„assentos para enfermos, apare, para ossos, lancetas, luvas de borracha.
tratores, estiletes, espéculos, extirpado- lhos de pressão arterial. aparemos de para cirurgia, lamparinas, larninadores
Z
res, equanervos e equarissoires, espe- diatermia, aparelhas para massagens, para prótese, ligas para prótese, lixa
aparelhos
de
raios
ultra-violeta,
agraem fólha e em disco, ligaduras de
lhos para exames de boca, espigões
!NO. BRASILEIRA
simples e duplos para pivots, esterili- fes, anuscópioa, afastadores, abre-bô- cânhamo, massas plásticas para 51ns
zadores a álcool e elétricos para fins cas, abaix-linguas, aparelhos e raios X, odontológicos, máscaras para anestesia.,
dentários, extratores de espigões, es- aparelhos para surdez, aparelhos ade- mesa ara *operações, meias elásticas.'
Classe 43
tampas para pçrótese, estufas para fins nétonos, alica tes, ataduras, adesivos mesas para curativos, martelos, merca.:
Agua natural e mineral
curativos,
aparelhos
para
abaixar
liario para obturações, mandril para poli' cirúrgicos e odontológieos, espéculos de
Termo n.° 616.168, de 7-11-63
vidros, estojos para instrumentos cisar- guas, afastar lábios, gengivas, agulhas mento, moldeiras, macas, mesas para
•
ton.,,a. ores, alargadores clinicas médica e hospitalar e cirrgica,1
Cantei Construções Ltda.
gico, escrotais elásticos, encoos
st para para seringac
Guanabara
gicos e odontoenfermos, escovashigiêni cas, esponjas de
, canais, alavncas para extração demóveis para buss c
para cirurgia, esparadrapos, equipos, Gentes, amalgamas para obturações, lógicos, nuflos para dentaduras, olhos t
fraldas higiênicas, fundas, feltros para amianto em fibras e em obras, ângulos artificiais, protetores para seios, pontes
para rocas para fins dentarias,
'
anéis
'cataplasma, fios de linha para feridas, e aparelhos para fundição e encrusta- móveis e pontes fixas, pontes de guta
percha para obturações de canais, pós
fios dental, funis e bacias para auspi- ção, aparelhos eletro-dentários, cirúrgi- para limpesa e polimento dos dentes,
ADni
res
deitas, fieiras, para motores dentários cos e eletro-diagnósticos, aparelhos para
porcelana para os dentes, padiolas, pra14C1311AS/tf:á j
godiva, gesso, guta percha, gazetk,
gyaulnetes
a b inetes de clínica e prótese denta- vas, gessadas, gessos para prétese, gu- ria, arcos para serras de ouro, arti- servativos, pinças anatômicas, pincéis
para garganta. pivots, protetores, plalaasrsae
' ta-percha para obturações, geradores culadores, bolsas para água quente, bis- cas para ossos, pós artificiais, panos'
Material p
elo6nstruçao
para prótese, gaze antisséptica, ideal tinas, braços artificiais de borracha, bu- para manipular craes, pós adesivos denbase, incrustações, instrumentos tirar- gias, bombas de borracha para fins taduras, porta resíduos para gabinetea • Termo n.! 616.169, de 7-11-63
gicos para operações, instrumentos para Cirúrgicos - e protéticos, bacia para dentários, poatas de grafites, prensas
(Prorrogação)
abaixar lingua, afastar lábios e genai- cuspideiras, bicos para seringas de ar para nuflos e para coroas, porta amal- Acidressograph-Multigraph Corporation
Estados tinidos da América
vas, juntas corrediças para canetas de e água guante e fria, boticões, braços gamas, quadros elétricos, ruge para
brocas, irrigadores, liquido para limpeza para canetas. de brocas brocas para dentes, retescópios, rodas 'para desgaste,
e polimento dos dentes, lixas, amas clinica e de prótese, bronqueiros, ban- rolos cirúrgicos de âã ou pau, J-parepara ossos, lancetas, luvas de borracha das de borracha, braços para mesa au lhos de raio X, raios ultra-violeffs, diapara cirurgia, lamparinas, laminadores afilares, bandejas hospitalares, cauré- termia, revestimentos para prótese, seda
para prótese, ligas para prótese, lixa rios, canetas para brocas para 'fins den- para soturas, solda para prótese, serra
em fôlha e em disco, ligaduras de tários, copos para cuspideiras, cubetas. e serras para raquiotomia, suportes
cânhamo, massas plásticas para 4i.n.s cadeiras para dentista, ceras prepara- atléticos, sacos para gelo, sondas, sedas e composições de cêra para t.so
Odontológicos, máscaras para anestesia, de clinica e de prótese, cimento em ringas para lavagens. seringas hipodéroperações,
meias
eNsticas,
mesa ara
Classe 38
geral para obturações, compressores de micas, perfuradores, rugirias, aparelhos
mesas para curativos, martelos, mercúChapas planográficas
infra vermelho. sandraca, suspensóde
c°ntraPlacas•
canetas
para
ar,
cones
rio para obturações, mandril para poli- brocas para fins dentários, porcas es- rios atléticos, tira-leite, tubos de borra- j
Termo n.° 616.170, de 7-11-63
mento, moldeiras, macas, mesas para tampadas ou não de qualquer material cha , para irrigadores, termômetros, tre(Prorrogação)
clinica médica e hospitalar e cirúrgica, cuspideiras de fontes, copos elétricos, panos, tesouras, toalhas higiênicas, Olin Mathieson Chemical Corporation
móveis para fins cirúrgicos e odonto- cera laminada, cera para incrustação tampões higiénicos, tiras de lixa e ceEstados Unidos da América

SANTA MARINA
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lógicos, nuflos para dentaduras, olhos e articulação, cera colante, catgut, ca- lulose, turbinas para ar, tigelas e tiras
artificiais, protetores para seios, pontes deiraã para ' clinica médica e dentária de borracha para fins protéticos, VUICamóveis e pontes lixas, pontes de guta- costas, cAnulos, conta-gotas, costóto- nizadores, verniz Isolante e ventosas
percha para obturações de canais, pós mos, cefalômetros. curetas, colheres corTêntno a." 616.164, de 7-11-63
para limpêsa e polimento dos dentes, tantes, calcadores, aparélhos de corre-

Milton Parnes

kC

Porcelana para os dentes, padiolas, pie- ção para os deutes, u..nbrala hiorófila7
C.a...cubara
servativos, pinças anatômicas, pincéis c
para garganta, pivots, protetores, pia- chumaços higiênicos, cintas abdonlinais
Classe 18
compressas. armários paar fins hospitacas para ossos, pós artificiais, panos lares, camas carrinhos para transportes :7141 1 7in (Ag 7.át 224 Afanas de fogo e munições incluídas
nesta classe
para manipular craes, pós adesivos deu- tes de enfermos, drenos. dentes artiçitáduras, porta resíduos para gabinetes ciais, dentaduras, duchas vaginais afilaClasse 32
Térmo n.o 616.173, de 7-11-63
dentários, pontas de grafites, prensas tadores, depressores, dedeiras de bor- Almanaques, anuários, álbuns Impres(Prorrogação)
para nuflos e para coroas, porta amai- rachas, iscos para fins cirúrgicos e pro- sos, cartazes, catálogos, jornais nacio Olin Mathieson Chemical Corporation

gamas, quadros elétricos, ruge para téticos, iscas de feltro para polir dendentes, retescõpios, rodas para desgaste, tes, helenicas, escavadores, estojos de
rolos cirúrgicos de âã ou pau, apare- bolso para instrumentos cirúrgicos, des.
lhos de raio X, raios ultra-violetas, dia- canseis para seringas discos para sapa-

nais e estrangeiros. publicações impresEstados Unidos da América
sas, revistas. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiotónicos, peças teatrais e cinematográficas
e revistas impressas
termia, revestimentos-para prótese, seda rar e desgatar dentes, estas, espátupara saturas, solda para prótese , serra las, ecalpelo .4, escopros, elevadores. exTêrcno n.° 616.165: de 7-11-63
serras para raquiotomia, suportes tratores, estiletes, espéculos, extirpadoIgben Indústria Eletrônica Ltda.
se. res, equanervos e equarissoires. aspetléticos,
-sacos
para
gelo,
sondas,
a
Guanabara
ringas para lavagens, serin gas aipoaar- lhos para exames de boca, espigões
mins, perfuradores, ruginas, aparelhos simples e duplos para pivots. esterilide infra vermelho, sandraca, suspensa_ zadores a álcool e elétricos para fins
dentários, extratorea de espigões, es,
rios atléticos, tira-leite, tubos de borra- tampas para pçrótese. estufas para fins
cha para irrigadores, termômetros, tre• cirúrgicos e odantológicos, espéculos de
panos, tesouras, toalhas laigiEnicas. vidros, estojos para instrumentos draw::
Classe 3
tampões higiênicos, tiras de lixa e ce- gico, escrotais elásticos, encostos paral
Discos gravados
Classe 18
Idosa, turbinas para ar, tigelas e tiras
Armas de fogo e munições Incluída,
de borracha para fins protéticos, vutcaPREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00
nesta classe
ttltadores, verniz isolante e- ventosas

Vi

