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REVISTA DA PROPRIEDADE

Exportação S. A. - Cumpra a
exigência
No 114.141 - Howa Kogyo Kabushiki Kaisha - Cumpra a exigênc:a.
N.° 113.235 - Maçarico de arco lícula e as peças de guia da película
EXIGÊNCIA
No 116.232 - Clark Equipmnnt
•
aperfeiçoado - de: Union Carbide são montados em chapa plana, Company
- Cumpra a exigência.
Corporation.
requerente: N. V. Philips' GloeiRio, 19 de março de 1961
No 118.813 - Elgin Fábrica de
N .° 114.161 - Aperfeiçoamento lampenfabrieken.
Termo 121.070 - Irineo Klaus- em reator de ebulição - RequerenN . ° 112.226 - Processo para a Maquinas de Costura S. f.A. berger privilégio de Invenção - te: General Electric Company.
preparação de novos compostos fenil- Cumpra A nxigênc:a.
Mantenho a exigência.
No 120.602 - Aniela Sibylla O.
N.° 115.627 - Célula pré-fabrica- piperazinilalquímicos - reqeerente:
mes - Cumpra a exigência.
das com disjuntor monobloco - Re- Miles Laboratories, Inc.
DIVERSOS
.No 123.364 - Cornélio'Bissoli querente: Societe Anonyme de eParN.° 111.623 Aperfeiçoamentos
em ou relativos a dispositivos para Cumpra a exigência.
Karl Harald Meyer - no pedido ticipations Appareillage Gardy.
N .° 116.097 - Aperfeiçoamentos gravação e ou reprodução de discos
de reconsideração do despacho de inNo 114.036 - Societé dos Fo Cies
deferimento do termo 87.674 - pri- em maquinismos de anulamento para . de vitrola - requerente - N. V. et Ateliers du Creusot Cumpra
vilégio de invenção - Mantenho o máquinas de calcular - Requeren- Philips' Gloeilampenfabrieken.
a exigência.
respacho que indeferiu o pedido, nos te: Aktieholaget Atividaberg Facit.
N.° 111.065 - Processo para a
No 114.109 - National MancaAr
kasá
t
:I
termos dos novos pareceres técnicos.
•
preparação de ácidos tio-aminicos
ble
and Steel Castings Company
t N.° 116.103 - Aperfeiçoamentos requerente: Chemie Griinenthal G. cumpra a exigência.
em . ou relativos a composições secas M. B. H.
No 115.696 - Nydvist & Holm
para a extinção de incêndio •- ReDivisão de Privilégios
N.° 90.796 - Máquinas para gesquerente: Swift Limited.
Cumpra-a exitocar algodoeiros e plantas g eme- - Aktiebelug
EXPEDIENTE DO DIRETOR
iN.° 117.272 ..- Processo para fa- lhantes - requerente - The Sudan gência.
bricar trocadores de calor - regue- Gezira Board e Robert Body LimiNo 116.246 - The Mcncil - Ma.
Rio, 19 de março de 1964
rente: Olin Mathieson Chemical.
ted.
chine & Engineering Company
N.° 116.720 - Processo de pro- Cum pra a exigência.
i dução
Notificação:
MODÊLO INDUETRIAL
de artigos de cimento amianto
I
Nu 116.387 - Perfect C:reie
DEFERIDO
moldados - requerente: Johns MenCorporation - Cumpra a exigênUma vez decorrido 10 P..LV
i
curso previsto pelo artigo 14 da Lei ville Corporation.
N.° 109.891 - Urna capa para eia.
N.° 115.800 - Processo de revesn.° 4.048, de 29-12-61 e mais dez timento - requerente: E.
motoristas de veículos de duas rodas •No 116.393 - Scheizerische LoI.
Du
dias - para eventuais juntadas de
e bicicletas - requerenlee: Alfred komot'v and Ma cehinenfabrik recursos e do mesmo não se tendo Pont de Nemours And Company.
Schmidt.
N.°
114.301
União
Elástica
Curnura a exigência.
'valido nenhum interessado, ficam noentre condutos - requerente: Anton,
No 116.506 - Perfnct Circle Cor.
tificados os requerentes abaixo menMODELOS ' DE UTILIDADE
poration'- Cumpra a exigência.
cionados a comparecer a este Depar- Pfcf..
DEFERIDOS
N.° 113.758 - Dispositivo para
tamento a fim de efetuarem o paNo 118.814 - Elgin Fábrica de
gamento da taxa-final concernente à a distensão de uma ancoragem de
N o 124.990 - N&Vo Modèlo Roda Costura S. A. - Cumpra a exi
expedição dos respectivos certificados tração inc:cpendentemente da fôrça Abrasiva, requerente.
gência.
dentro do prazo de sessenta dias - de solicitação - requerente: Moeller
Carborundum S. A. Indústria
No 79.877
La Gaine nan&.
Neumann
G.M.B
AI.
na forma do parágrafo único do arBrasileira de Abrasivos.
daia - Cumpra a exigência.
N.° 113.215 - Riem processo de
tigo 134 do Código da Propriedade
No 112.302 - NOvo Modêlo CoNo 85.293 - Alexandre Petrofabricação de tubos metálicos cônicos
Industrial.
ou de formato qualquer - requeren- letores de Urina para crianças. re- cokine - Cumpra a ex'gência.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃOte: Alfredo Gustv Henry Ramke e querente.
No 85.580 -- Sciedade ImportaDEFERIDOS
Indústria Metalúrgica Alter Ltda.
dora
Hélio Barki Ltda. - Cumpra
MODÊLO DE UTTLIDADS
N.° 112.884 - Medidas feitas em
a exigência.
INDEFERIDO
Termos:
poços - requerente: Califórnia ReNo 86.662 - Tipo Mo Antena
seerch Corporation .•
No 113.115 - Um rávo modêto Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 112.410 - Aperfeiçoamentos
.N.° 112.825 - Composição refra- utensílio- porta-coador de café, re
No 90.328 - Atma Paulista S.A.
em Transformadores, bobinas e outária
e processo de preparação - re- querente.
a
Indústria Comércio - Cumpra
tros - Requerente: Louis Joseph
querente Kaiser Aluminturs 8s CorWilson Nunes, indeferido,
Ellis.
poretion .
No 102.42.7. - compagnle FranN.° 112.437 - Nevo sinaleiro N.° 112.615 - Plaqueta para a
EXIGÊNCIAS
çaise cies ~leres Colorantes de Istron Instrumentos Eletrônicos preparação de cimentos 'e ou outras
•Cump ra a Pxigência.
Ltda.
massas para fins odontológicos No 84.841 - Regulador de VeíNo 111.501 - Oto eFits de La
- N.° 113.035 - Baco de lâmpada requerentes: Francisco Leite Villela culos Ney Ltda. - Cumpra a exiRoca - Cumpra a exigênnt.
- requerente: Sylvania Eletric Pro- e Hermegenio Monteiro Rosa.
gência.
No 112.046 - Agostinho Marot.
ducts Inc.
N.° 112.233 - Aperfeiçoamentos
ta
- Cumpt% a ex;gência.
No 113.9311 - Labortex moasN.0 113.098 - Nervo porta ferra- em ou relativos a projetores de petrio
e
Comérn)
de
Artefatos
d.?
No
114.394 - Hubert Schranz menta - de - Casara Boggio
lículas. nos quais os mancai .: de apoio
dos eixos das roda* dentada* da pe- Borracha e Lates Importação e Cumpra a exigência.
1
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-'As Repartições Públicasi
Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas
remeter o expediente
anuais renovadas até 29 de
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro de cada ano e
jornais, diáriamente, até às
DIRETOR GERAL
iniciadas, em qualquer época,
15 horas, exceto aos sábados,
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos
órgãos competentes.
quando deverão fazê-lo até às
A
fim de possibilitar a reCREPE 00 EERVIO0 DIL b. uBtAr...4- 6its
11,30 horas.
cHt;-a DA szçto OUwro..ÇIe
messa
de
valores acompanhaFLORIANO
GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
ALVES
- As reclamações pertinendos de esclarecimentos quanto
tes à matéria retribuida, nos
à sua aplicação. solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, deusem os interessados prefe- srçAo si,
verão ser formuladas por esrencialmente cheque ou vale
ch, p.k.n.....cád.do doxpodhanPla do Dapartaroonto
crito, ó Seção de Redução, das
pastai, emitidos a favor do
Irar!onis . d Propreodaao Induatrtat do Minlet4,10
9 elS 17,30 horas, no máximo
da InaGat.h. • Corn4roio
Tesoureiro do Departamento
dm 72 livras após a saida dos
de Imnrensa Nacional.
lrrpresso nas 1:4 1cInaa co Departamento de imprensa Nac:onal
órgãos oficiais.
- ()s suplementos às edi- Os originais devera° ser
çães dos órgãos oficiais só se
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados,
fornecerão aos assinantes que
FursetorsAaros
ressalvadas, por quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULARES
os solicitarem no alo da assireito, rasuras e entendas.
natura,
Capital e Interior:
Capital e Interior:
Excetuadas as para o
- O funcionário público fe.
600,00,z mesire . „ • Cr$
450,00
-exterior, que serão sempre Semestre . . . Cr$
deral, pura fazer jus ao desCr$ 1.200,00Ano
Cr$ 900.00
anuais, ' as assinaturas poder- Ano
conto indicado, deverá provar
Exterior:
Exterior':
se-ão tomar, em qualef iree époesta condição no alo da assiCO, por seis meses ou um ano. Ano
natura.
Cr$ 1.300,00 Ano
Cr$ 1.000,00
As assinaturas vencidas
- O custo de cada exemplar,
poderão ser suspeiisos sem parte superier do enderéço vão continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o .número do talão dos jornais, devem os a5sinan- será, na venda avulsa, acrescicioiso previu.
• Para facilitar aos assinantes de registro, o mês e o coo em les providenciar respectiva do de Cr$ 0,50, se do mesmo
renovação com - antecedência ano, e de Cr$ 1,00, por ano
o verif;.-arão do prazo de vali- que findará.
.1 :irn de evitar solarão de mirima. de trinta (30) dias.
decorrido
dade de SilITS assinnfriras,
- As
deverão

•
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EXPEDIE:NTE

No 124.744 - Manuel liedriguez
No 115.520 - A: G. Balmholz
c_ r & liar t._ abo ter w e rke Zurdo o Manuel Hoyos Ga rcia Cumpram a exigência.
- Cumpra a p.a-gene:a.
No 11J.O3 - S21 Roy Ror:etithal
- Cumpra a ex
Divisâo de Marcas
No 117„C14 - Fel:teu
.-, Cari Crrl; Eisrri Urd tErhl Atzt'-n-c-e"-eha't - Cumpra a exl- EXPEDIENTE DO DIRET0R DA
e---a.
Rio, 19 de março de 19A
No 112.7G9 - L'Orcal - Cumpra
Notificação:
a Px-èticia.
No 1/9 0778 - Svro da Silva
Uma vez cle_orrido o pulzo de
r.
reeu.so premsto pelo a:ts...) 14 da
No 11°.r4 - Co r, titvntal Can
Lei ii? 4.048 de 29-12-b1 nuus
---ny Inc. - Currn ra a exiDEZ D1,48 _ para cee.irusis guttadus de reeurso.:,, e do til tio• não
No 190.1".4
Dr, A.. Wander,
se tendo valido nenhum v•fes.,,mio,
ficam not:ficados os :c:J.:em:nes
/. fl. - e/mura o exi,,..êne*a.
abaixo menciona:.os a comparecer
Grernarâns
No 122.555 a este Departa;nente a )t,c, Ne efea (-7.1^-ôre'n..
tuarem -o pagamento da taxa trryd
-- Cumconcernente a expedição das respeeprezivos certificados dentro do praN° 121.774 - Wal/ree s Tlernan
zo de SESSENTA D1 - ..a
Ir --n-erp.to d - Cumpra a ex1gênforma do parágrafo único .1 0 arci^.
tigo 134 do Código da Propriedade
Industrial,
No 121.590 - Ich"ro rr rose C-rn_nr9, texi gêne;a.
MARCAS DEFERIDAS
NO 122.2'77 - United States Sieel
etirn rra a ex1gAn1
Termos:
cio.
No 122.392 - Merci r & Co. Inc.
N. 415.186= Mercoid - Cl. 8 de:
- rumnra n exi-ênc'a.
No 1,3_226 - AnVnio Augus.to The - Mercoid Corporation -- Cansiderando-se, como aparelhos os artnos
- rmr-r-s. a exiOncia.
reivind,cados.
No 121.251 - Te•?t:•vn
N. 423.979 - Arzuim Class,!:
tr es, Inc. - Cumpra a exigen11 de: Carvalho, Zuin 6 Cia. Limicia .
tada,
N o 123.433 - Protop Pási'ca InN. 446.751 - Livros de 13olso dustria e Comércio de Produtos
cl. 32 - de: Tecnoprint Gráfica SoE'aR ticns Ltda. - Cumpra a exi- ciedade
Anônima.
gência.
&
Yamata
Iron
P.. 446.752 Edições de Bolso No 123.482 St -1 Co. Ltda. - Cumpra a exi- Cl. 32 de: Tecnoprint - Gráfica Sociedade Anônima,
gênCia„

EXIGÊNCIAS

N. 447.747 - Manoel Veri.isimo Pereira - Prossiga-se substituindo a classe
N. 447..096 - Admin:stradora Prim. , 4 pela classe 46.
ccsa S.A. - Cumpra a ex:gc*.ncla. 1 N. 447.836 - CM:brasa CinematoN. 447.269 - Civitas, Cia. imo- 1 grafica Bra-ile'ra S A. -- Pr,;sIga.
Bons Negócios - Cumpra se substituindo-se a classe 32 pela
biiiág
N. 447.845 - Oney Odwaldo Mla exiOncia.
N. 447.271 - Auxilium S. A . Fi- ceio - Prossiga-sq substituindo-se a
nancialue.nto. CrécLto e Invesementos - 132 pela classe 33.
Ap..esente proeuraço Pross'qa-se de 1 N. 447.85P - Manta Distribuidora
e Impoztadora de Livros Ltda. - Prosacô:do cem o parecer da seção.
siga-se também na classe 33.
N. 447.505 - Ca. de Terras te
B:usileiro Terrqeste S.A. - Ciimpa
PRORROGAÇÃO DE REGISTRO
a ex:gencia - Foi , mandado prosseglir
também, na classe 4 na já reivindicada
Termos:
classe 33 N. 508.977 - Junco - cl. 11 dez
N. 447.837 - Proyeps Cia. Paulista Fedders
Corporation - p rorrogue-se O
de P:omoções e Ve.das - Apresente registro.
procuração - Pio.ssiga-se de acôrdo
com o parecer da seção.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N. 447.838 - Provepa Cia.. de Fio- TRANSPE/CNCIA E LICENÇA
moções e Vendas - Apresente procuração - prossiga-se de acôrdo com o pa- EXPLORAÇÃO DE CONTRATOS'
recer da seção. •
DE PATENTES
DIVERSOS

Rio 19 de março de 1964
Laboratórios Parke Davis Ltda.
- pede para ser anotada nas patentes:
- N.° 36.240 - privilégio de invenção.

N. 435.729 - 435.730 - Agência
Anglo Americana - Brasidencial Lula.
- Torno sem efeito os despachos de
arquivamento, devendo a requerente cumprir as exigencias.
1 Mo 39,630 - privilégio de inN. 447.250 - 447.258 vençâo.
Br`asil S.A. Egu:pamentos Iniustrials
N.o 39.'755 - privilégio de In- Prossigam-se substituindo-se as clas- venção.
ses 21 peia classe 6, em ambos os ternws.
1 N.° 39.811 - privilégio de inN. 447.264 - Construtora Etrusca venção.
N.0 39.881 - privilégio de in-;
Ltda. - Prossiga-se corno titulo na
classe 33
denominada
Strusca. ivencão,
N. 447.710 - Dumac Importação
N.° 39.901 - privrégio de Ine Comércio S.A. - Prossiqa .2e in- vençáo. •
cluindo-se a classe 21, e conssaerandobLo 40.033 - privilégio de
se não existente linotipo - marca de
vençÃo.'
terceiros.

•
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N.o 40.059 - privilégio -de tuN.° 625.909 - Cia. Brasileira
venção.
de Super Lojas - Cumpra a exiN.o 40.313 - privilégio de iii- gências.
venção.
N.° 626.569 - Humble OU fk ReN.° 40.943 - privilégio de In- fining Cornpany - Cumpra a
venção.
exigência.
N.° 626.892 - Papelaria e Tiprivilégio de inN.o 40.945
pografia República Ltda. - Cumvenção.
privilégio do in- pra a exigência.
N.o 41.004
N.o 627.365 - E. Moselo S.A.
venção.
N.° 51.616 - privilégio do
Estabelecimentos Vinico'as Indusvença°.
trias e Comércio - Cumpra a
exigência.
N.o 53.870 - privilégio ode
N.o 627.688 - Societa Anônima
venção.
No 56.240 - raivilégio de in- Italiana Per La Produzione Calei
e Cementl Di Segni - Cumpra a
venção,
N.° 61.254 - privilégio de In- exigência.
venção.
N.° 627.767 - Armarinho PauN.° 61.981 - privilégio de tu- lista Ltd. - Cumpra a" exigência.
N.o 628.259 - Industrias Mavenção.
N.0. 63.352 - privilégio de tu- cedo Serra S.A. - Cumpra a
xigência.
vençáo.
N.o 628.285 - Imobiliária HaN.° 63.784 - privilégio de Inzan
Ltda. - Cumpra a exigênvenção.
i
N.° 64.767 - privilégio de inN
.o 628.337 - Drogaria Chave
venção, os contratos de sua exploração - Averbem-se' os contratos de Ouro Ltda. - Cumpra a exigência.
de exploração.
N.° • 628.477 - Martins Pimgnta
TRANSFERÊNCIA DE NOME DE & Cia. Ltda. - Cumpra, a odTITULAR DE PROCESSAS
gência.
N.o 628.533 - Indústria de TinRoussel Uclaf - transferência
Louçalin S.A. - Cumpra a
para seu nome das patente núme- tas
exigência.
ro e térmos de ni'imeros - 56.266
N. 628.555 - • Dura Bem Roupa
- pidvilégio de invenção.
Industrial S.A. --- Cumpra a exiTêrmos:
gência.
NP 123. 950 - privilégio de inN. 628.749 - Irmãos Castilho
Guarda Ltda. - Cumpra a exigênvenção.
N.° 124.389 - privilégio de in- cia.
N. 628.804 - Oficial Modas S.A.
venção.
- Cumpra a exigência.
N.o 125.587 - privilégio de inN. 629.203 - Ricmar Mercantil
venção.
S.A. - Cumpra a exigência.
N. 629.350
ManufactuN.o 125.902 - privilégio de in- ring
Co rporation.Mullins
- Campra a exivenção.
gência.
N.° 126.006 - privilégio de inN. 620.338 - -Tintas International
venção - notem-se as transferên- S.A. - Cumpra a exigência.
cias.
N. 631.270 - Laboratório Gross
S.A. - Cumpra a exigência.
N. 631.888 - Auto Peças PucciEXIGÊNCIAS
nelli Ltda. - Cumpra a exigência.
Jnoyuki Hasegawa - na r.ranaN. 632.183 - Indústrias Químicas
ferência do têrMo - 131.750 - Anhembi S.A. ,--a Cumpra a exigência.
privilégio de invençáo - Cumpra
N. 632.191 - Dura Bem Roupa
exigência.
S.A. - Cumpra a exiCia. Química Rhodia Brasi'elra Industrial
gência.
- na exploração contrato das
N. 632.193 - O rg anização Indusmarcas do números - 205.02d - trial e Comercial Transmundo
Ltda.
259.710 - 261.613 - 263.601 - - Cumpra a exigência.
tlpresente os cichês.
N. 632.324 - andanIstrias Químicas
Anhembi S.A. - Cumpra a exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N. 632.373 - Companhia BrasiPRORROGÃÇÊ0
leira de Roupas. - Cumpra a exigência.
EXIGÊNCIAS
N. 632.519 - Manufatura de Produtos King Ltda. - Cumpra e exiRio, 19 de Março de 1964
gência.
N.o 489.220 - Agfa Aktiengesel.
DIVERSOS
,schaft - Cumpra a exigência.
N.o 590.835 S.A. Diário do PaN. 632.324 - Indústrias. Quimias
raná - Cumpra a exigência.
Anhembi S.A.- - Aguarde-se.
N. 626.202 -. S oaiedade Pancreto
N.o 621.620 - "Sivam" Compa- Aguarde-se.
nhia de Produtos para fomento Ltda.
N. 627,190 - 627.193 - J. P.
Agro-Pecuário - Cumpra a exi- Abreu
& cia. Ltda.
Aguarde-se
gência.
N. 627.233 - Fábrica de Sabonetes
N.o 623.268 - Recomrde S.A. Poços de Caldas Ltda. - Aguarde-se,
Industrias Químicas - Cumpra a
Ns. 627.732 - 627.733 - Laboexigência.
ratório Sanitas S.A. - Aguarde-se.
N.o 624.460 - Distribuidora Co- N. 627.756 - Gino Cupini. mercial S.A. - Cumpra a exigên- Aguarde-se.
N. 628.123 - Cirkeac do Brasil
cia.
- Aguarde-se".
N.o 625.813 - S.A. Industrias Lida,
N. 628.152 - eia J . M.S, IndusVotorantim - Cumpra a exigên- trial - Aguarde-se.
cia.
Na. 628.388 - 628.390 - EstabeleN.o 625.906 - A Sensação Modas
cimentos Gráficos Ianassu Ltda. S.A. - Cumpra a exigência.
Aauerde-se.

N. 628.400 - Electro Comatdo
Ltda. - Aguarde-se.
Ns. 628.622 - 628.623
628.624
- 628.625 - 628.626 - Cia. Melhoramentos São Paulo. - Aguarde-se.
N. 628.992 - Indústria e Comércio de Calçados Arco-Flex C.A. Aguarde-se.
N. 629.590 - Jean Claude Ledanois. - Aguarde-se.
N. 620.649 - Sociedade Comercial
de Representações Reg do Brasil
Ltda. - Aguarde-se.
N. 631.282 .- Soerei Sociedade de
Cimentos Refratários Especiais Ltda.
- Aguarde-se.
N. 631.544 - S.A. Moinho Inglês.
- Aguarde-se.
Ns. 631.938 - 631.939 - 631.940
- Cempenhia Cervejaria Lusitânia.
- Aguarde-se.
Ns. 631.957 -- 631.958 - União
Fabril Exportadora S.A. (UFE). Aguarde-se.
Livroluz Divulgadora
N. 631.998
S.A. - Aguarde-se.
N. 632.002 - Indústrias Melo PImenta Ltda. - Aguarde-se. N. 632.372 - Laboratório Ftarmacêutico Hormus Ltda. - Aguarde-se.
N. 632.378 - Emprêsa Jornal do
Comércio S.A. - Aguarde-se.
• PRORROGAÇÃO DE REGISTRO

Março de 1964 963
N. 625.910 - Admiral - classe
17 - Carbex Indústrias Reunldu
S.A. - prorrogue-se o registro.
N. 626.158.- Echo - classe 9 Matth Hohner A.G. - prorroguese o registro.
N. 626.159 - Tango - classe 9 M.itth Hohnen A.G. - Prorrogue.
se o registro.
N. 626.160 - cometa - classe 9
- Matth Hohner A.G. - Prorro.
gue-se o registro.
n,
N. 626.162 - Gold-Star - classe
17 - Koh-I-Noor Tuzkarna L. St
C.. Harcitmuth Narodni Podnik. Prorrogue-se o registro, retificandose a data para 14-6-1954.
.
N. 626.867 - Trânsito - classe
17 - Indústrias Brasileiras de Lapis
Frita Johansen S.A. - Prorroguese o registro.
N. 627.183 - Regal - classe 1 Lojas Rega! Louças Ltda. - Prorroa
gue-se o registro com exclusão de
aldravas de portas.
N. 627.184 - Regai - classe 14 -4
Lojas Regal Louças Lida, - Prorrogue-se o registro.
N. 627.185 - Rega! - classe 15 -•
Lojas Rega! Louças Ltda. - Prorrogue-se o registro.
N. 627.448 -- Entreposto de Frutas
do Grillo - O Rei dos Barateiros Socega Grifo - classe 41 - Antônio
dos Santos. - Prorrogue-se o registro.
N. 627.462 - Thebrasil - ciam.
2 - Laboratório Theba S.A. - Prorrogue-se o registro como marca genérica.
N. 627.463 - Thebrasil - classt
48 - Laboratório Thebra S.A. Prorroeue-se o rectistro.
N. 627.467 - Dacron - classe 2,
- E, 1. Du Pont de Nemours And
Company. - Prorrogue-se o registrta
N. 627.4438 - Nutria - classe 48-a
Lancome S.A. - Prorrogue-se o re.
gistro.
N.' 627.470. - Revere Ware se 11 - Revere COPper BrassclasIn.
corporated. - Prorrogue-se o registro.
N. 627.667 - Companheiro - Cl.
11 - Cerallt S.A. Indústria e Comércio. - Pror rogue-se-se o registra
Na 627.669 - Totótica - classe
8 - "F T'^Mt!ca S.A. - Prorrogue-se
o registro.
N. 627.670 - Belisco - classe 41
- Disa Martins S.A. Mercantil e
industrial. - Prorrogue-se o registro.
N. 627.688 - Agrotex - classe 1
Agrotex S.A, - Indústria e Comércio. - prorro g ue-se o registro.
N. 627.711 - Ark - classe 11
William Jossop & Sons Limited.
Prorrog ue-se o registro.
N. 627.718 - Serrano - classe
36 A. J. Renner S.A, In dústria
do Ve,stuário, - Pro rrogue-se o registro, re tificando-se a data P
ari
11-5-54,
N. 627.721 - Peptonaris
3 - Laboratórios Blosi ntétle,aclass6
S.A.
- Prorrogue -se o registro.
N. 627.722 - Asma pa x - classe
3 - Laboratórios BlosI ntética S.A.
- Prorro a ue-se o redstro.
N. 6 27.757 - Calceon
ciam
3 - Labo
ratório Calceon L tda. Prorrog ue-se
o registro.
N. 627.762 - All egretto - classe
36 - De Millus Comércio e Indústria
de rtoupas S.A. - Prorr og
ue-se o
registro.
/V. 627.763 - Balada - cl
asse 38
- De Minus Comércio e Indústria
• as S.A. - Prorrogue-se O
rdeegisRtrooll.p
N. 627.764 -- Cantata - classe
36 - De Minus Comércio e Indústria
de Roupas S.A. - Prorrogue-se e

N. 225.768 - Ovocbromo - classe 3 - Farmiatra do Brasil S.A.
Prcalutos Químicos Farmacêuticos e
Biológicos. - Prorrogue-se o registro até 3-4-1972.
N. 489.219 - Anotar ---- classe 8
- Agfa Aktiengesellschaft. - Prorrogue-se o registro com vigência até
5-6-1971.
N. 489.221 - Agfa Standard classe 8 - Agfa Aktiengesellschaft.
- Prorrogue-se o registro até 5 de
junho de 1971.
N. 555.672 - Tom Sinfônico classe 8 - Standard Electrica S.A.
- Prorrogue-se o registro.
N. 555.673 - A Pequeno Gigante
- classe 8 - Standard Elétrica S.A.
- Prorrogue-se o registro.
N. 621.642 - Gandhl -• classe
36 - Comércio e Indústria Matos
Racha S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 622.425 - Deoxidine - classe
1 - Companhia Imperial de Indústrias Químicas do Brasil. - Prorrogue-se o registro.
N. 623.175 - Polidin - classe 3 Laboratório Climax S.A. - Prorrogue-se o registro..
N. 624.254 - Microlicida - classe
3 - Laboratórios Moura Brasil Orlando Rangel S.A. - Prorrogue-se
o registro, retificando-se a dai: para
28-6-1954.
N. 624.721 - Movex - citam- 8 Agit Aktien aesellschaft. - Prorrogue-se o registro.
N. 624.722 - Billy - -classe 8 Aafa Aktienaesellschaft. - Prorrogue-se o registro.
• N. 624.828 - Isolette - classe 8
- Agfa Aktienaesellschaft.
Prorroaue-se o registro.
N. 624833 - Phytosal - clas.sa
3 - -Laboratório Terápica Paulista
S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 624.834 - Ambesidina - classe 3 - I nstituto SiSclo-Hormoterápico
Nacional S.A. "Ison", Prorroauese o reaistro, retificando-se a data
para 31-8-54.
N. 624.835 - Hormodex - classe
3 - Instituto Sôro-Hormoterápico
Nacional S.A. "Ison". - Prorrozuese o registro, retificando-se a data
para 24-1-1954..
N. 624.839 - 1-13fdrasal,on - classe 3 - Laboratório Farmaquincn
Ltda. - Prorrogue-se o registro
- Intermezzo
3
624.840
classe 36N.- 627.765
cisam
De MIllus . Coméércio Incht,
0ató-riolvParem
e on
ntaingul
.
trla
de
Roupas
B.A.
prorrogue-4,
- Prorrogue-se o registre.
•o registro.
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Liar.,o, de 1.94

N. 627.889 - Loteama - elas.ee i N. 628.532 -- Arden - classe 48 - N. 629.511 - Hélio; - classe 17 lombo Ltda. - Prorrogue-se O re- EU Lilly And Company. - I Elizabete Ahden Sales Corporation. - He/los /ndústria e Comercio. -' gistro.
Prorrogue-se o registro.
- Prorrogue-se o registro.
CiesN.° 632.305 - Nylbriisil
Prorrogue-se o registeo.
.
- asse - se 22 - Cia. Brasileira Rhodiaceta
. 9.
• N. 628.016 - Martec &critério N. 628.620 - Saúde para todos
de Raion - Prorrogue-se o
Técnico de Marcas e Patentes - - caa.se
- Cia. melhoramentos Indústria Sul Amer:cana de Metais Fábrica
registro.
classe 33 - Jose Oear:aender. - de s.ão Paulo idddstx.ds cie eapei. S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 629.519 - Desafiam - c asse 31,
Prorrogue-se O regatro.
Preerogue-se o regis.ro .
- Fábrica de Linhas "Setts" S.A.1 N. 632.307 - Diparkol N. 628.017 - Ceees •- casse 6 - - Société des UsMes Chirnieues
o registro.
Ceres S.A. Indústria e Comercio do 231`_.iChia*,:;-B..-as
1 3
Rle"o"aleeetr
- F'sás - N.Prorrogue-se
- le13;aani
Rhene-Poulene. - Prorrogue-e- o
629.526
-Jaraeua
classe
8
Máquinas. - Prorrogue-se o ree brica de Raon, - Proreogite-se o - Indústria Sul AmerIcana de Me- registro com averbação de comado
gistro. ,
meistro.
a favor de Cia. QuíN. 628.107 - Figurinha Sazatina N. 628.638 -e . Branylon - claese tais S.A. - Peei:rogue-se o reeistro.; de exploração
Rhodia Brasileira desp. ,3-5- classe 25 - Jose Innocnii. --- 30 - Clã. Beasile:ra Rhad.acta Fá- N. 629.532 - Dresh - classe 8 -e mica
& Cia. - Prorroeue-se o re- 1962.
Prorrogue-se o regestro.
brica de Raion, _ prorrogue-se o Dr:Uh
NP 632.308 - Arnplictil - Clasgistro.
N. 628.189 - Hotel Repoueo - registro.
3 - Cia. Química Rhodia Beaciasses 33 - 41 - 42 - 43 - RO- .... 62.639 - Brany:on - classe N. 629.539 - Bioeicerin - casse se
Prorrogue-se o registro.
bert Donatl. - Prrrroeue-se o te-, 35 _ Cia. Brasileira Rhodlaceta Fá- 3 - Latoraterios Geyer S.A. - sileira.
N.9 632.341 - Tri-Sure - Ciasse
gistro.
breca de Raiei, - Prorrogue-se o Prorrogue-se o registro.
11 - Aoierican Flange 8a Manefac.
N. 629.545 - Inscrito em turing C. Inc. - Prorrogne-se o
N. 628.211 - e Thessarus - casse reeestro.
N.
628.4,40
um
Trieneulo
classe
11
Com-1
reestro. Com oontra'o de expio8 - Rád:o Corporation of America.
__. Branyeen - classe
Fábrica de Bo...ees e Artefaa ração a favor de Tri-Sure S.A In- Prorroeue-se o reeietro com ayer.a 37 - Cio. Brasileira ithodiaeeta Fe.: pantaa
tos
de
Metal
Prorrogue-se
o
re-'
bação de Con.re to de e • plora ea o a I brica de Raion, - Prorrogue-se o
diatria e Comércio - Desp
gistro.
favor de R.C.A. Flet-en ca Eram- rezistro.
NP 632.349 - Lonatoldo - ClasN.
629.548
Duna
classe
6
-I
leira S.A.. - Desp. le-2-63.
N. 628.641 - Rhodo-ene - classe Metalúreica Duna Ltda. - Prorro- se 31 - São Paulo Aloargatas S.A.
c'asse 6 -11 - Socleté des Uanes Chimiques
N. 623.219 - Necchi
- Prorrogue-se o registro.
o registro.
Neochi Src'ets Pe- A eiord.
Pror- ahone-. ou enc. - Prorrogue-se ague-se
Na 632.377 - Mara - Classe 17
N.
629.550
An
e
een
cclasse3:
rogue-se o registro.
ee registro.
T.a:;oratório Es.oeciearena S.A. -; - Perfurnarie Giiedes oSbrinhe LiN. 628.223 - KoPPers 24 N. 628.642 - Rhoptix - classe 1
mitada. - Prorrogue-se o registro.
eue-e o reestro.
r
- Koppers Com"isly R1C. - Prnr10SOC:Ett`. dos tranes Chirniques Peorro09.553
- 147 1 1" - classe 48-! •NP 632.571 - Banguline - Clasgue-se o re eist-o.
Rhone Poulenc. - Prorrogue-se ° E.:'N.
, 11
r'o'o, ne
Perfueeerio Fao se 23 - Companhia Progresso In-,
Frutal N. 628.e58
sse 1 -, ree:etio.
hrik Glocknetiese ri ? 4.71 1 Geeenuber. dustria/ do Bresil. - Prorrogue-se
Po'ak's Frutal We'ken (Pclak's Fre' N 628.643 - Ortedrine
classe 2 der Pferde.00st
Pelei afulhens. o registro.
tal Wall-) N. V. - Peva-afale-se
Societe des Usines C'h mirares - Prorro-u--'e' oroo
N. 9 632.573 - Chewing-Giun re-i.tro.
o registro.
Rhone
Poulenc.
Prorrogue-se
o
N.9 629.554 - Kruon - Classe 51 Classe 48 - Laboratórios Goupil-SaN. 628.260 - Fábrica de Betidas • registro.
- Prorrogue-se o registro.
Fronteira - c' e sree 42 e 43 e. c-8.673
"Aee" - clesee 48 - - Fried Krupp. - Prorrogue-se o venor
N.9 632.580 - Ctenethyl - Ciasu1 atee. - Pro a. Amerace Corporation. - prorroeue- regis tro .
cled e cle. e eorro
S.A. Produtos Geldmiroeue-se o reeistro,
.9
se o registro.
. 5 - Krupo - Classe 6 s.: 3 - Bosa
seauoticros
e zisetroCOSMét1C0s,
e.a.e
egarl
drrPl
Fri
per°S
e
I;
s
N. 628.29 4 Bou'evard - clas- N. 6'28.e03
e
s
8
a
e
u
c
r
r
o
P
n
11. Commercialregi
se 41 - Durval ee Luc. - PT1kTO- - classe 11 - Alumínio Couraça S.A.
setr6219. 1:56
112P-P.
gu?-se o reeistro.
Poroeue-se o re irava
PRORROGACAO DE FR-ASE
Proerogne-se o
N. 629.3ee - "ACP' , - c'asse 1- N. 628.919 - Nevo Hora:ante - reg Faied 'Krupp.
DE PROPAGANDA
s
ro.
°9»n+
Arnericee
cal
- Cent-c Espirita Canage.
1V.9 629.557 - Krupo - Classe 21
- preero-ne-se o re-let-o.
e Prorrogue-se o reeistro
NP 602.238 - Rio Amigo] - Clased Krunn. - Prorrovue-se o ses
Mataerarre - classe N. 628.924
N 69R.e01
Alereedrin - classe, reeistro,
8 - 11 -12-13-14-15
2
consi derando-se partes e
r,00,-¡or Nro-‘12-r'l
Peeserteon 3 - Jo ee
Acareio Alfonso.
23 - 24 - 29 - 10 - 34 acessórios de deervirifi noree o como
^ rf -` Qt"o Prorro;-re-se o reeistro.
- 36 - 37 - 39 - 38 - 40 - 46
i ntearantes doe veículos.
com cen' eato de e-mln"a^% a for
6e8.9P5 - Chicledon
asse partes
classe
48 .- 49 - Aeostinho S A. O
N.9 629.55R - Onera - Classe 8 -Camiseiro.
.4'N: 3 a- laabore terárraa Bristol S.A.
S.a oor e-i- Prorroeue-se o regisportedo-e - desp.. "-"-62
Indústria e-adir/Jen e erarmaceutica. - AEG Companhia Sul Americana tro. retificando-se
a data para 1-2eng R94 - Ant rde Eletricidade - Prorro gue-se o
- Prorrerue-se o reelstro.
1961.
registro.
e
ahare
,Té-e-eon
sedo N.9 602.240 - Loucuras de afalo
Na 631.041 - "40" - Classe 12
de efre'lo T'o ee do. - re'ee-se O 3N.-628.986 - taceroeol - classe
`nstituto Medicamenta Fon- - The Chillington Tool-Company - Ciasses: 8 - 11 - 13 - 14 -15
reeistro
- 23 - 24 - 29 - 30 - 34
toura S.A. - Prorro eue-se o re- Limited
Prorrogue-se o registro. -- 22
AY,11114.18 ele-rae
N. e ee .325
35-36-37-38-39- 40
gist-o.
elevRe ' n - Jcsel d"
NP 631.246 - Matheus - Classe - 46 - 48 - 49 - Aeostinho S.A.
N. 629.170 - Recorde - classe
remereo. rNe.- 0.
- Nova Confeit aria Matheus Lia O Camiseiro. - Prorrogue-se o reRecorde S.A. - Indústrias 41
N. 828.357 - c'esee Químicas. - Prorroeue-se o regis- meteria -o registro. gistro, retificando-se a data para
41 - -ndeetrias Gear , T eters S.A. tro.
NP 631.264 - Ektar - Classe 8 21-1-61.
Prorroeee-se o re-ietro.
Kodal Brasileira Cornérelo e Ine N. 629.171 "Lib eclave 22 - dústri
613.845 - Café Alvorada N. 6 `)9 .215 - Strrd
a Ltda. - Prorrogue-se o re- O NP
ciasse
Lanifício
Indústria/
PrasPetro
Ltda
café que nasceu puro - Classe
gistro.
23 - Coalaent119 r1.^ .-"°e4-d°8 1""I ° - Prerroeue-se o registro.
41 - Café Alvorada S.A. - ProrGaspart. n. - Pro-'o-e- ee o re- N. 629./79 - Sinhá
N.9 631,495 - Emblemática - rogue-se o regietro.
. - ci-t =e IO gistro.
Classe 23 - Casa Martins Costa
N.9 622.207 - A maior organizaN. 629 e01
eleoeen - c'asse Indústries York S.A. Produter Ci- S.A.
Tecidos e Armarinhos - Pror- ção bannária particular da AméProrroeue-se o registro.
10 - Plec tro rom- a40 Ltda. - reirreicos
e99.26"
rogue-se
o
registro.
rica Latina - retine 33 - Banco
Gomenoleo - classe
PrOTTO •12 . - t o o Te-ostro.
- Franeois Geor- . '-a Prevet.
Ne 631,506 - O Social Democra- da Lavoura de Minas Gerais S.A.
N. re ene - rei. monet - classe 3
Pree
ta
órgão
do
Partido
Social
Demoro-Ue-se
o
registro,
- Prorrogue-se o registra.
d
36 - P e "t o rd Joh -, P^W , - ProrN. 629.272 - To n icorine - classe
crata- Claes_e 32 - O Social Deroeee-e.reeise-n
' N.9 622.572 - A pausa que te.
- soc'eta Fran e aiee de Recherches mocrata - Prorrogue-se o registro. fresca
ale ene
desse 17 3
- Classe 43 - The Coca-.
reoc
eii-r
.e
N.9
H
n
631.523
Irajá
Classe
16
ese
on & Cie, - eeonineel ,k. rea-t-aeCola Company. - Prorrogue-se 0
Prorro
e
Cimento
Portland
Branco
do
Barue-se
o
registro.
prfr-rer-ue-9.
re..
Zoen ler 17.
N. 6,0.2En
rambriz - classe 42 ali S.A. - Prorro gue-se o regis tro . registro.
gistro.
Na 623.021 - Mascotte - Os pro- Soci ede de feeme
rcial dos Vinhos
631.524
!rajá - Classe 16 dutos mais cotados do Brasil de Itfe,s
N. 622 478 - Semi' - clame
Parteeal Ltda. - Proro- - 1.9
Cimento Portland Branco do Bra- Classe 48 - Perfumaria Maseotte
- Soc iedade Mecaniea raro enleie- gue-se o reeietro.
• sil S.A. - Prorogue-se o registro. Ltda. - PrOrrOgUe-se o registro.
tria e r aarura S.A. - prorroeue-se N. 629.349 - Ductliron
N.9
631.550 - Pílulas do Norte .-classe Classe
o registro.
5 - Me ehanite Meta" Corporation.
N.9 625 . 861 - Café Lourenço 3 - Laboratório Hi/deberto campeão
Fle-omil - classe - Pra-Term
N ,6 9R.479
da qual idade - Classe 41
S.A.
e-3e
o
redstro.
Pror
o
registro.
rogue-s e
11 - Sociedade Mecen'ca para InCafé
Lourenço
Indústria e COG
N.
NP
631.689
Sherrnan
S.
P
- O Bembe - Tribuna
' ditstria e Lavoura S.A. - Pl'e:r0- da 629.351
Moci dede - classe 32 -- Carlos Products - Classe 6 - F'ord Motor mércio Ltda. - Prorrogue-se o regue-se o reeistroe
- Prorroeare-se o reerstro Company - Prorrogue-se o registro, gistro.
lararoe - classe Lacerda.
N. 62e . eee
N. e29.352 - Ple yeroud da Tribuna
N.9
631.885
Bali
Classe
8
44 - Suerdieek S.A. Charutos e da Tynnreoca :42
reoeoe Indústria Medi/alce Bali 13 A. - PRORROGAÇÃO DE INSIGNIA CO
PrOrrOlUe-Se .o reCigarrilhos.
1VIERCIAL
Lacerda. - Prorroeue-se o registro. Prorrogue-se o registro.
gistro.
N. 9 631.890 - Dint,oinale - ClasN,
629.358
Búfalo
classe
41
N. 628.481 - Encantados - classe - Corn Products Company . - Pror- se 3 - RicOrdati L,aboratorio Par- N. 629.512 L. E T A P, Escrito.
Cláa
44 - Suerdieck El A. ebare eees e rogue-se
S.P.A. - Prorrogue-se rio Técnico Augusto Pedalini
o re gistro, com contrato de tnacolerzieo
ee-se o re- exploracão
Clwarrilhos. Prorroni
Proa
se: 33 - Augusto Pedalinl
latedes de o registro.
a
favor
de
refi
gistro.
N.9 631.962 - Brilhante - Classe rogue-se o registro.
N. 828.493 - Sene erana - classe Mi'ho Brasil, desp. 7-2-62.
N. 629.359 - Argo - classe 41 - 46 - S.A. Indústrias Reunidas P.
Rotaprint Aktieneeeenecheft,
- Prorrogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO DE SINAL DT
Coorn - ProdutS Company. - pror- Mataram°
PrOrrogue-se o registro.
N.9 631.965 - Fornoll - Classe 47
PROPAGANDA
N. 828.494 - "G" - classe 9 - ro-ne-se o reols t ro com cnntreto de - S.A. Indústrias Reunidas F. MaGUardian' • -F.Jectr!C Manufaeturing ernloracão a favor de Refinações de earazzo
Prorrogue-ee o registro.
609.624 - Masetti - Catsces
COmpany. o reis- eel'ho Breei - desp.
N.9 631.966 --e Yandi - Classe 41 N.
kr°.
6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - n
classe 17 - 8.A. indústrias
Helios
N.
629.510
Reunidas
P.
Ma17 - 21 N. 628.495 - Nertal - classe 8 14 -- 15
}telhes S.A. Indústria e Comércio
- Prorrogue-se o registro. 13
Latir Liquide S.A. Pear L'Etude Et -- prorrogue-se o registro sem o di- tarazzo
- 27 - 30 - 34 - 35 _ 36
N.9
632.194
rolhado
Classe
L'Exp'oitation Lies Procedes GeOrges reito de uso exclusivo do Ir) 1.950.
48 -- 49 -- Cams
41 - Indústria de Gorduraa Co- -- 40 -- 44 -Claudea - -Prorrogue-Se o registro.
de
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toai S.A. Industria e Comércio —

Prorrogue-se o registro retificando-se a
data para 20-2-61.
N 621.303 — Fera dos Vnhos —
Classe: 42 — Manuel Baeta 'Antunes
— Prorrogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO DE NOME CIVIL
N. 595.615 — Consórcio Contilail
Alonso Ltda. — Consórcio Contabil
Abuso Ltda. — Prorrogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO DE NOME COMERCIAL
N 628.262 — Comp Ouro Verde de
Armazena Gerais — Cia. Ouro Verde
de Armazens Gerais — Prorrogue-se o
registro.

N. 628.296 — Galeria' das Lonas
Ltda. — Galeria das Lonas Lth, -Prrroque-se o regstro
N. 629.561 — Laboratorio Idcrtape
Ltda. — Laboratorio Hertape Ltda. —
Prorrogue-se o registro.
N. 629.699 — Sociedade Aaó&ina
Leão Irmãos Açucar e Alcool — Sociedade Anónima Leão Irmãos Açucar
e Alcool — Prorrogue-se o registra.
N. 632.306 — Companhia Brasileira
Rhodiaceta Fábrica de Raion
Brasileira Rhodiaceta Fábrica le Raion
— Prorrogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO DE TITULO DE
ESTABELECIMENTO
N. 598.651 — Flores Naturais —
Classe: 45 — Floricultura Debret Li-

•

Março de 1964 965

mitada — Prorrogue-se o registro.
N. 628.482 — Rio Branco — a.:
N. 627.449 — Expresso Wilson — 33 — 38 — Herculano Cunha fl Cia.
Clase: 33 — Irmãos Belchior — Pror- Ltda. — Prorrogue-se o registro.
rogue-se o registro.
N. 628.813 — Bar e Restaurante BaN. 627.758 — Le Connoiseur — viera — Cl.: 41 — 42 — 43 — COMClasse: 8 — 13 — 14 — 15 — 25 — panhia Antártica Paulista Inche:iria Bra35 — 49 — Irene Lewald — Prorrogue- sileira de Bebidas e Conexos. — Prcrrogue-se o registro.
se o registro.
N 628.814 — Bar e Resuurzaite
N. 627.970 — Cia. Brasileira ele Bas, aro — Cl.: 41 .-- 42 — 43 -Comércio e Representações tComliracs Companhia Antártica Paulista ledilsfria
— classe: 6 — 7 — 50 — Companhia Brasileira de Bebidas e Conexos -- ProrBrasileira de Comércio e Representa- rogue-se o registro.
N. 631.913 — Casa dos Paratw.os
ções eCombrac» — Prorrogue-se o re— cl.: 1 — 11 — João M)rae 3 —
gistro.
Prorrogue-se o registro. N. 628.476 — Club Municipal —
N. 632.192 — As Nações
Classe: 33 — Club Municipai — Pror- — Cl.: 23 — Tecidos Cardoso S.A.
rogue-se o registro.
— Prorrogue-se o registro.

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
.11•••nnnn •••••

Volume

Tomo

Assunta

Diversos Trabalhos
Reforma do Ensino Primário
Trabalhos Diversos
Questão Militar
Relatório do M. da Fazenda
Relatório do M da Fazenda
Relatório do M. da Fazenda
Trab. jurídicos — Est. de Sitio
Trab. ,jurídicos — Est. de Sitio
Trabalhos Juridicos
Impostos Interestaduais
Trabalhos Jurídicos
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos Jurídicos
A Imprensa
Discursos Parlamentares

Preço - Volume

100.00
40,00
400,00
120,00
50.00
65.00
80,00
120,00
120,00
250,00
200,00
120.00
120 00
100,00
120,00
120,00
90,00

XXVIII
XXIX
XXIX
XXIX
XXX
XXXI
XXXI
XXXI
XXXI
XXXII
XXXIII
X'".T\.'
XXXV
XXXIX
XL
XLVI
XLVI

Asaiunto

Torno

1

II
III
V
1
1

1

III
IV
V
I
I
I
II
II
II
I
II

Discursos Parlamentares
Réplice
Réplica
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Trabalhos luridicos
Limites Ceará — Rio G. do - Norte
Limites Ceará — Rio G. do Norte
Discursos Parlamentares
Discursos Parlamentares
Parlamentares
Trabalha Jurídicos
Trabailios juriclicos
Trabelbos Juridicps
Campanha Presidencial
Campanha Presidencial

Preço

120,00
120,00
120,00
130,00
120.00
100.00
120.00
120.00
120.00
120,00
150,00
250. 00
700,00
400,00
400.00
120.00
120.00
...•n•••n•

A VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves.
Agencia I: Ministério da Fazenda
Atenrie-ae a pedidos pelo Serviço de ReernbOlso Postal
Em Braallis
Na Sede do D.I.N.
Touring Club do Brasil: 3' Pavimento da Estação Rodoviária

Guia de Recolhimento do ImpôstO do Sél0
por Verba Especia.1
Preco: Cr$ 2,00
A VENDA:

Avenida Rodrigues Alves, 1 - Agência - Ministério da Fazenda

ATENDE-SE A PEDIDOS PELO SERVIÇO DE REEMBOLSO POSTAL
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MARCAS DEPOS1TÂDAS
nInIN

ralsileaalo feita de acareio ocra o art. 12 ,1 ilo Código da Propriedade Industrial. Da data da publleaçio coanoçará
correr o prazo de 60 dias para o dera: imanto do pedalo. Durante asse prazo poderio apresentar suas oposições ao Deputai:senta
Nacianal da Propriedade andu:adiai açaal . : que se julgarem prejudicados com a conce=do do regaste* requerida
nnnn•n••••n••

Termo n.° 618.162, de 22-11.63
Sei-ti:ria Firebird Ltda.
São Paulo

Téasao n.o 618.168. de 22-11-63
American Cyanain.d Company
Estados Uniaos da America

FIREBIRD
t'tndastria
Classe 21
Para disanquir: Velculos e suas ps. es
moveis. auto-caminhões. aviões. amor
istegranres, aros para bicicletas, auto
tecedores a lavancas de cambio. barcos
breques, braços para velculos bicicle
tas. carrinhos de mão e carretas, casai
talões, caminhonetes. carros ambulantes
Ca rros-tra rores. carros-berços carros
tanques, car ros-irrigadores carros-cmroças. carrocerias. rhassis, chapas, circulares para veicuios. cubos de veiculos, carrinnos para maquinas cie escrever. corrediços para veicu os !hos
de rodas, colmeias para radiadores de
veiculos. desligadeiras. estribos escadas rolantes. elevadores para passagea
ros e para carga. engates para carros.
eixos de direção. freios. fronteiras para
veiculos, guidão. locomotivas, lanchas.
motocisletas, molas, motociclos, moto.
cargas, moto fugias manivelas. navios.,
. aarzochoques para-lamas. para
ónibus
brisas. pedais, pante". rodas para bicicletas. raios para vem:os. raios para
bicicletas, reboques, radiadores para veiculos. rodas para veicuios. selins. tricicles, torantes para veicuios vagões.
velocipedes, varetas de controle de ahsgador e acelerador troleis. troleibus, va.
mas de carros. toletes para remos
Termo n.° 618.163, de 22-11-63
Ferro e Metaes Piratininga Ltda.
São Paulo

FERRO E METAIS
TIRATININGA

Termo n.° 618.165, de 22-11-63
Can — Garages Reunidas Ltd,.
São Palia:,

CARE-GARAGENS
REUNIDAS LTDA.
Nome comercial
Termo n.° 6 / 8 . 166. de 22-11-63
Gare — Garages Reunidas Ltda.
São Paulo

Classe 3
Um preparaao farmacêutico para teste
de gravidez
a_
Classe 3
Tênno a." 618.176, de 22-11-63
Classe 36
Si bstâncias químicas. produtcs e pre- Cinetel Agencia de Serviços CinemaPara distinguir: Artigos de vestuarios
parados pa-a serara usprirr na ,n.•d¡cjna
tográficos S. A.
e roupas feitas eia geral: Agasalhos,
ou na farmácia
Guanabara
aventais. alpercatas. anáguas, blusas,
Te-rno n.° 618.169. de 2" 11-63
botas, botinas, blusões. boinas babaBristol-Myers Ccmpar. '7
Çinetel Agência de Serviços douros, bonés. capacetes. cartolas, caraEstados Ihidos da An.,
puças, casacão, coletes. capas, abales,
Cinematográficos S. A.
cachecols, calçados chaéups. cintos,
cintas, combinações corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calNome comercial
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Têrmo n.° 618.177. de 22-11-63
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros,
Casae 3
Preparaçes medicinais e farriaa auticas anatai Agência de Serviços Cinema- saias, casacos, chinelos dominos, achara
para o tratamento e alivio de ,:oraPções
tográficos S. A.
pea. fantasias fardas para militares, cosensíveis à terapia por tranca
-dores..
Guanabara
legiais, fraldas. galochas, gravatas, gorpor relaxsates raisculares e por sedaros, jogos de angarie, jaquetas, legues,
tivos: e para o tratamento e ali vio de
luvas, ligas, lenços. mantais, meias,
espasmos musculares e Maca-Ia:alidade
maiôs, mantas. mandrião mantilhas, paletós, palas. penhoar. pulover, pelerinas,
Tarmo n.° 618 , 170. de 22 11-63
peugas, pouches. polainas, pilam*. pu(Prornsgação)
nhos, ' perneiras, gunnonos, regalos,
Garbo Corpoartion
robe de chambre, roupão sobretticloa,
F.staaas Unalas da Arrit'rica
suspensórios, saldas de banho. sandálias
Classe 8
Aparelhos cinematográficos, cinemat6- mutua. shorts sungas. atolas, sougrafos, filmes falados, filmes revelados, tiens, aladas. taier, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos
e gravadores

OIRANIST

MEPRODONU

Cineteí

Indústria Brasileira

CAUIL,

Classe
Negro de fumo
Têtroo n.° 618.171. de 2211-63
Livraria Eldn-ado Brasilia
Brasília
--Tarrao n.° 618.173, de 22-11-63
Alvaro Francisco de Arme°
Rio de Janeiro

Temi° n.° 618.178, de 22-11-63
Distribuidora de Artigos Elétricos Domésticos Citvlux S. A.
São Paulo

Quem Procura Qualidade
Exige CITYLUX1
Classes: 8, 14 e 15
Título

o.T.aitolea
Uma publicação impressa

L
Tèrmo n. 618.180, de 22-11-63
Laboratarlos Sauter S. A.
Sulca
a,

Tann on! 618.167, de 22-11-63
Construtora e /mobiliária Cisemar Ltda,
São Paulo

PRORROGACÃO

;CISEM),

dASTRALUM
Clame 42
Ulmos*

chic

!ndt/stria Brasileira

PRORROGAÇÃO

Fios de algodão para todos os usos

Titulo

POr) "

Termo a. 618 . 183, de 22-11-63
Bebidas Naná S. A.
Minas Gerais

Classe 2

Classe 33

Minas Gerais

Classe 43
Aguas gasosas, naturais ou artificiais,
caldo de cana, caldos de frutas, guaraná; refrescos, refrigerantes; soda, xaropes para refrescos

Tétano n.° 618.173, de 22-1163
Inatistria de Bebida, Araucárin Ltda.
Paraná

ao Paulo-Capita.,

Térrno n. 618.182, de 22-11-63
Bebidas Naná S. A.

Tino n. 618. /79, de 22-11-63
(Prorrogação)
Cie.
França

Classe 32

ÁR

Classe 33
Titulo

Taram n. 618.181, de 22-11-63
Ligia Cia. Industrial de Calçados
Rio Grande do Sul

MENSOTEST

Nome ccenercial

Nome comercial

-Farm° n.° 618.175, de 22-11-63
E. Merck Aktiengesellschaft
Alemanha

CUM! 3

latoalutos iliataaa~

(Mida'; Naná S/A,
Nome comercial
Têrrao n. 618.185, de 22-11-63
Imobiliária e Administradora Niter6i

S. A.
Rio de janeiro

10U91.IN
• e2opensg7Kupv ep?Flowl
Classe 33

Quarta_feira 25
Termo n. 618.184, de 22-11-63
Valter José de Souza
Rio de janeiro

PROTEÇÃO
belida

DIARIO OFICIAL
Termo n. 618.188, de 22-11-63
Sociedad "Fundo Y Fabrica Santa
Adelia de Bula Ltda."
República do Chile

Termo n. 9618.193, de 22-11-63
Confecçes Dorit
São Paulo

DOM"
INDUS1RIA PRASIltIRA
Classe 36
Para distinguir: Vestuários roupas feitas
seeni-confeccionadas ou sob medida,
para homens, senhoras e criariçsis, a
saber: Agasalhos feitos de peles nana
raia Ou artificiais, anáguas, aventais,
Classe 41
batas, babadores blusas, blusões, boiErvilhas
nas. bonés, boleros. cominações, casaTermo n. 618.189, de 22-11a13
cões, capotes calças. "liça-saias, chine.
Sociedad "Fundo Y Fabrica Si ta loa, cintos, cintas, camisas, camtretas,
Adelia de Buin Ltda."
calções. cartolas, coletes, corpinhos, ceRepública do Chile
roula& cuecas. colarinhos, cucava. cha.
peus: doimans; eeharoes. esvaiu: tarda.
intatos: gorros. galochas gravatas
guarda-pó; siepermeaveis; hiquetas;
ços, 'leques. !eriçaria, ligas. libres, da.
germes; mantas, meias; palas. paletós,
pantufa& pijamas. peignoira. punhos,
peitos e' peitilhos para camisas. peleri.
nes, polainas. ponchas, pullovers; qui
aioaos, guepis; regalos. robe de chama
bre. .roupas de brim para o trabalho,
roupas feita, para crianças, roupões de
banho; saias. sapatos sandálias. soft
deos. "horta. sungas, slacks. suetere*
jes, ternos, toucas tailleurs. turbantes,
Classe 41
uniformes, uniformes para empregadas,
Suco de pecegos

Classe 2
Substánciaa e preparações quunicas asadas na agricultura, na horticu'tdra, nu
veterinária e para fins sanitários, a
saber: adubos, ácidos sànaárass águas
desinfetantes e para fins sanitários,
apanha-mosca e insetos (de goma e
papel ou papelao). álcalis, bactericidas
baraticidas, carrapaticidas. cresci. cresotalina, creosoto, desodorantes, desinfetantes, defurnadorcs, exterminadores de
pragas e hervas daninhas. iterilizantes. embrocações para antmais, enxertos, farinhas de ossos. fertilizantes fosfato& formicidas, flunigantes. fungicidas, glicose para fins veterinários. guano, herbicidas. inseticidas. insetilugos,
larvicidas, microbicidas, medicamentos
para animais, aves e peixes óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumegaTermo n. 618.190. de 22-11-63
tório. pós inseticidas, parasiticidas. fun- Sociedad "Fundo Y Fabrica Santa
Adelia de Buin Ltda."
gicidas e desinfetantes, preparações e
República do Chile
produtos inseticidas, fermicidas, desinfetantes e veterinários, raticidas, remédios para fins veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sal s para fins
agrícolas. horticulas. sanitários e veterinários, sulfatos, superfosfatos. vacinas
para aves e animais, venenos contra
Insetos, animais e herva daninhas
Termo n. 618.186. de 22-11-63
Sociedad "Fundo Y Fabrica Santa
Adelia de Rumn Ltda."
República do Chile

(Seção III)

Classe 41
Peras em calda
Termo n. 618.191, de 22-11-63
Socicdad "Fundo Y Fabrica Santa
Adelia de Buin Ltda."
República do Chile

Termo a' 618.194, de 22-11-63
Lorenzo Zatta
Silo Paulo

iOSA

Termo n. 618.187, de 22-11-63
Sociedad "Fundo Y Fabrica Santa
Adelia de Bula Ltda."
República do Chile

967

Termos na. 618.197 a 618.200, de !
22-11-63
WencesIan Penna de Morais e ClovIl.
Jesus Farraia
Paraná

S9INNI3USTrilik
Classes: 33 e 41
Titulo
Classes: 33 e 41
Titulo
Classes: 33 e 41
Tiu )o
Classes: 33 e 41
Titulo
Termo a.' 618.201, de 22-11-63
Sylvio de Andrade Bastos
Minas Gerais

• Classes: 19, 41 e 42
Título de estabelecimento

Tenno ri.° 618.202, de 22-11-63
Clinica São Gabriel S. A.
Guanabara

INDUSIRIA 131 . A Sil.tiltA

Clínica São

Gabriel]

adasse
Para distinguir: Calçados para homens,
senhoras e crianças

Classe 33

Termo n.° 618.195, de 22-11-63
Retifica de Motores C. D. Ltda.
Guanabara

Termo n.0 618.203, de 22-11-63
Clinica Silo Gabriel S. A.
Guanabara

Titulo

Clínica
São Gabriel S.
Classe 33
Para distinguir: Retifica de motores
Termo n.° 618.196, de 22-11-63
Produtora de Madeiras Irati Ltda.
Paraná

Classe 41
Papayas em calda

Março de 1964

is

Nane comercial
TZrmo n.° 618.204, de 22-11-63
Badano, Simonsen S. A. — Crédito
Financiamento e Investimento
Guanabara

130zeno, Simonsen S. A.- Créditeà
Financiamento e Investimento'

Classe 41
Pecegos em calda s

Nome cemercial

Termo n. 618.192, de 22-11-63
Sociedad "Fundo Y Fabrica Santa
Adelia de Buin Ltda . "
'
República do Chile

Termos as. 618.205 e 618.206. de
22-/t 63
Bozano, Simonsen S. A. — Créclital
Financiamento e Investimento
3rshara

Steacca, gitiza~g

, Classe 41
Suco de damascena

desse 41
Cereja" eá calei

Claut 4
Audi eaecénie.

Classe 33
'Fado
clame 50
Timo/ e apólices impressa,
aos na {}tfild ; ,

hire,
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Termo n. 9 618.207, de 22-11-63
jóia Recapadora de Pneu Ltda.
Parada,
/Joia Rècapadora cie

rimas

(...lasses: 33 e 39
Titulo
—
Tenno n. 9 618.208. de 22-11-63
Brita Piranjubaé Ltda.
Santa catarina

Brita Pirajubae Ltda.

,• •
drilhos, lambris, luvas de junção, lages, lageotas. material isolante contra
trio e calor, manilhas, madeiras para
construções, mosaicos, produtos de base astaltico, Produtos para tornar irnperrneabilizantes as argamassas de
mento e gesso para tetos e pareres, parquetes, portas, portões, persianas pisos, papel para torrar casas, soldne-iras para portas, tijolos, tubos de .concreto telhas, tacos, tubos de ventfa.
.soumaicka aNuaaaa ap santaim;
venezianas e vitt-Os

Termo a.° 618.221, de 22-11-63
Meson Engenharia Ltda,
Guanalmra

Sa4tei°
J
•gan "
ClaSse 33
Titulo de estabelecimento

Guanabara

n

Termo n. o 618.209, de 22-11-63

Itapiro Ltda.

•

Santa Catarina

aKiatriumo

gan cTzet

indústria Brasileira

jtapace oãdth

,

-

Nome comercial

Termo n.° 618.210, de 22-11-63
Açougue Riossu!ense Ltda.
Santa Catarina

AÇOIAlle
Riossulense
Nome comercial
Termo n. 9 618.211, de 22.11 -63
Elétro Mecâpica Delta Ltda.
Santa Catarina

Laboratorio Gross S. /A..
Kio de Janeiro

Terino n.° 618.223, de 22-11-63
Meson Engenharia Ltda.
Guanabara

•o

Classes: 33, 41, 42 e 43

tietro Mecanica
Deita Ltdi
Nome comercial

Tê-rno n. "61&.212, de 22-11-63
Papel Frascal Sul Ltda,
Santa Catarina

Papel Frasca! Sul UcaNome comercial
Tê7.no n. o 618.213, de 22-11-63
Serraria Gema Ltda.
Santa Catarina

Serraria Gema Ltdai

Titulo de estabelecimento

Leatur-Ltdà.

Classe
ra distinguir materiais para comeu.
3: argila, areia, azulejos, argarnas, batensm, balauatres, calhas, chateei, ma, caixa* de descarga, chapas
bolastes; caibro*. obram colunem
apas paia coberturas. caixas (ragus.
Meçam premoidadas, estuque, esta.
m. anua:rias. forro.. frisos, gesso.
0911104, iliaaimm' da máisl,
,
, • , :( ,,•1 ..-

Classe 33
Titulo de estabelecimento
Classe 33
Titulo de estabelecimento

Tearno n.9 618.230, de 22.11-63
Mario Cordeiro de Carvalho
Guanabara

Termo n. o 618.224, de 22-11-63
Meson Engenharia Ltda.
Guanabara

ra / Oitougot
,

g

Titulo
Nome comercial
Termo n. 9 618.218, de 22-11-63
Relojoaria Omega Ltda.
ParalaS

'i=Ottiis sa,
•‘R"--elo
Titulo
Tertno n. • 618.219, de 22-11-63
Conservadora de Elevadores Guanabara
Ltda.

uanabara
in.dústria

indilstrta Brasileira

aia -Jameis

Têrtuo n.° 618.217, de 22-11-63
s
Latur Ltda.
Paraná

Nome comercial
Termo n. 9 618.214, de 22-11-63
Construtora Piratini Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.° 618.229, de 22-11-63
Meson Engenharia Ltda.
Guanabara

g

‘4,

ee et(
voo..

Classe 33
Titulo de estabelecimento

Classe 33
Titulo de'.. estabelecimento

Classe 3
Um produto farmacêutico medicinal, indicado como medicação psicotrópica
Termo n. o 618.216, de 22-11-63
H otel Central Ltda.
Santa Catarina

Termo n. o 618.228, de 22-11-63
Meson Engenharia Ltda.
Guanabara

Termo n.° 618.222, de 22-11-63
Meson Engenharia Ltda.
Guanabara

Termo n." 618.215, de 22-11-63
Laboratório Gross S. A.

Nome comercial

Março de J64

Brasileira

Classe 33
estabelecimento

de

Terno n.° 618.225, de 22-11-63
Meson Engenharia Ltda.
Guanabara
--

g414€ 21,CraCt6
Temo n. 9 618.226, de 22-11-63
Meson Engenharia Ltda.
Guanabara

Temio n.o 618.232, de 22-11-63

an :7~4)

Instituto Fleming Ltda.
Rio de aneiro

Classe 33
.Titulo de estabelecimento

Tèrmo n.0 618.220, de 22-11-63
Meson Engenharia Ltda.
Guanabara

Timo n.° 618 . 227, de 22-11-63
Meson Engenharia Ltda.
Guanabara

Classe 33
meabiskabeemsto

Classe 46
Para encerar piso de assoalhos, tacos e
ladrilhos etc.

I

Classe 6
Artigos da classe

Taierhs

Termo n.° 618.231. de 22-11.63
Gemig, Indústria e Comércio Ltda.
Minas Gerais

Classe 33
Título de estabelecimento

g

9~)

Classe 48
Fixadores para o cabelo, hené,
cremes e óleos para o cabelo

gctilteut
gan
f;leame
Tawk, alk 9440b1444~11$3

Classe 48
Perfumaria, cosméticos, dentifrícios. mates e preparados para o cabelo,
cremes para o - rosto etc.

'

gz

cs

Termo ii. 618.233, de 22-11-63
Organização BraOrbitar S. A.
aficara da Indústria de Hotéis e
Turismo
Guanabara

Classe 11
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
açúcar, alimentos para animais, amido.
amendoim, ameixas, amêndoas, araruta.
arroz, atum, aveia. avelãs, tette, azeitonas, banha, bacalhau. ',atas. balam
biscoitos. bombons. bolachas, baunilha:
café em pó e em grão, camarão. canela
'em pau e em pó, cacau. carnes, chá,
caramelos chocolates. confeitos, cravo.
cereais, cominho, creme de leite. cremes
~enodo& croquetes. compotas. canOca. coalhadas, castanha. ceola. condimentos para alimentos, colorantes,
chouriço:. dendê. &met. dóces de frutas. espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, enitovas, extrato de tamate, farinhas allinenticias. favas, tecuias, flocos, farelo, fermentos, leilão.
figos. frios, frutas secas. naturais e cristalizadas, glicose, goma de mascar. gorduras. grânulos. grão de bico gelatina,
botabada, geléias, herva doce, berra
mate. hortaliças, lagostas línguas, leite.
condensado. leite em pó. iegumes eia
conserva. lentilhas, linguiça, muro; mas.
tas alanenticias. mariscos, manteiga,
n.argarina. marmelada, macarrão, masa. de tomate, mel e melada mate, massas para mingaus, molhos moluscas,
mostarda. mortadela; nós moscada. notas: óleos comestíveis, ostras. ovas:
pães. patos, pralines. pimenta pós °ars
pudins, pickles. peixes, presuntos. pata, petit-pois. pastilhas. pizzas. pudins;
queijos, rações balanceadas para tinimais. requeijões, sal, sagu. sardinhas
aanduiches, salsichas. salines. 'opas enlatadas, sorvetes. sucos de tomate e de
frutas; torradas, tapioca. támaras. talharim, tremoços, tortas. tortas para ali.
alento de animais e aves, torrões, tomaicinho: vinagre
Termo n.° 618 . 234, de 22-11-63
Empresas Reunidas Unitas S. A.

Erusa
Rio de Janeiro

Nome comercial

,

DIÁRIO OFICIAL! s. (Seà(i•

-..nn•••n•

Termo n.° 618.235, de 22-11-63
Impermeabilizações Vedatex Ltda.
São Paulo

VE ATEX
Classe 36
Artigos de -vestutário em geral
Termo a° 618.236, de_ 22-11-63
Cintia Modas Ltda.
Guanabara

CINTIA MOL,r\S
.
. Classe 36 .
Artigos de vestuário feminino

. Termos na. 618.237 a 618.23?, de
22-11-63
Co:Peanhas Quimgca Industrial de
Laminados
Guanabara

Gianni
'

Indústria FhieUrik

Classe 11
Arremates, cantos, grampos, Perfis. Pregos, porcas, rebites taxas e terminais
confeccionados de ferro aço ou metal
Classe 16
Chapas, laminados, painéis e placas,
usados nas costruções e decorações:
revestimento, usado nas construções e
decorações
Classe 28
Chapas plásticas, laminados plásticos,
painéis, plásticos e placas plásticas
Termo n.° 618 . 240, de 22-11-63
Daniel Gonçalves das Neves Junior
Guanabara

•

•

critório, Armários, armatirlos pano baTermo n.° 618.259, de 22-114
nheiros e para roupas usadas, almofaLean, Miranda 6) Cia. I.:tda
das, acolchoados pare móveis, bancos,
• São Paulo
balcões, banquetas. bandejam datat:Alares, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de jantar e sala de visitas, conjuntos para
Classe 3
terraços, jardim e praia, conjustas de Um preparado farmacêutico cum hien.
armários e gabinetes para copa e co• cação lipotrópica e nas insuficiências;
zinba, camas, cabides, cadeiras girahepáticas
tórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola, dis- ' :rêxmo a° 618.260. de 22-11-63
Yvonne Pinto Mariano
pensas, divisões, divans, discotecas de
Guanabara
madeira, espreguiçadeiras/ guarda-rou
paa, estantes, mesas, mesinhas, mui
swhas para rádio e televisão, toesinhi
para máquinas de escrever, móveis pa
levisão, molduras - para quadros porta
retratos, poltronas, poltronasacamaa,
prateleiras porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 17
Classe 33
Móveis e Instalações para escritório
I'vtulo de estabelecimento
• Termo n.9 618.254, de 22-11-63
Termo n.9 618.261, de 22-11-63
'malta; - Comércio, Indústria e UnBom-Lar
Comércio, Indústria,
portação Ltda.
• portação e Importação Ltd,
São Paulo
•
Rio de Janeiro

e CARD10-111111

!IFOTOUIP111`

MPENTRO
a

Classes: 6, 8. 9, 13, 14, 15, 16; 17; 21;
EMPOLEIRA
23, 28; 33; 34; 35; 36; 37! 39; 40
48 e 50
Classe 47
Título
Óleos de qualquer espécie para iluminação, aquecimento e lubrificação. Petróleo refinado, serni-relinado e não.
Termos n.s 618.241 a 618.251, de
refinado. com ou sem a mistura de
22-11-63
Hermes Macedo S. A. Importação e óleos minerais., animais ou vegetrt-•
Comércio
para a iluminação. agnecime.sto,
Paraná
ficaçâo ou combustão, e graxas. ProClasses: 6, 8. 9, 11, 21, 31, 33; 34; 35; dutos e óleos combustiveis provenientes de petróleo
36; 37; 39; 40 e 47
Expressão de propaganda
Termos as. 618,255 a 618.257, de
Classes: 6, 8. 9, 11. 21, 31, 33; _.34; 35;
22-11-63
36; 37; 39: 40 e 47
Joaquim Antonio Godoy D'Alambert
Expressão de propaganda
São Paulo
Classes: 6, 8, 9, 11, 21, 31, 33; 34: 35,
36; 37; 39; 40 e 47
Expressão de propaganda
Classes: 6, 8, 9, 11, 21, 31, 33; 34; 35;
36; 37; 39: 40 e 47
Expressão de propaganda
Classes: 6, 8. 9, 11, 21, 31, 33; 34; 35:
36; 37; 39: 40 e 47
Expressão de propaganda
Classes: 6, 8, 9, 11, 21, 31, 33; 34; 35;
36; 37; 39; 40 e 47
Expressão de propaganda
Classes: 6, 8, 9, 11, 21, 31, 33; 34; 35:
Classe 50
36; 37; 39; 40 e 47
Insígnia
Expressão de propaganda
Classes: 6, 8. 9, 11, 21, 31, 33; 34; 35:
Classe 32
36; 37; 39; 40 e 47
Insígnia
Expressão de propaganda
Classe 32
Classes: 6, 8, 9, 11, 21, 31, 33; 34; 35;
Insígnia
36; 37; 39; 40 e 47
Expressão de propaganda
Temi° n.9 618.258, de 22-11-63
Classes: 6, 8. 9, 11. 21, 31, 33; 34; 35:
Joaquim Antonio Godoy D'Alambert
36; 37: 39; 40 e 47
São Paulo
Expressão de propaganda
Termos ns. 618.252 e 6 /8 . 251. de
22-1/-63
Socy Móveis Ltd,
Guanabara

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

¡beim' J. KClasse 31
Álbum
618.262. de 22-11-63
Termo
Lubrificantes Rio Preto Lida
São Paulo

,IrschIstria Brasileir
Classe 17
óleos de qualquer espécie para Ureia
nação, anuecimento e lubrificação. Pe.
rade° refinado, semi-refinado e não.
refinado, com nu sem a mistura da
óleos minerais., animais ou vegetais,
para a iluminação aquecimento !abrir
ficação ou combustão, e graxas. Pio..
dutos e óleos rombustiveis proveni.
entes de petróleo
Termo n.° 618.263, de 22-11-63
Coresul - Comércio e Representações
do Sul Ltda,
Rio Grande dp Sul

Classe 50 •
Impresos para uso em cheques, duplicatas, envelopes, faturas, notas promia4
sósias, papel de correspondência e rec14
boa. Impressos em cartazes, placas. Ia.
Metas e veírulos Bilhetes impressos
fleos, programas circenses
Termo n, 9 618.264, de 22-11-63
Indústrias T. B. Duarte S. A.
São Paulo

SOCY
Indústria Brasileiras -
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. Classe .33
?liai° de eatabelecknente

GLICE
íridústria Brasileira,
Classe 41
' Artigos da classi
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rrenno 1:4°' 618.265, de • 2211-63
Industriai! J. B. Duarte S. is. • .
Sto"Pau!o

"
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•
' '
.• Termo n.9 -613.263, de - 22-11-63
Indústria Moageira de 'Trigo "Amazonas" S. A.
Guanabara

' •
Termo n.° 618.273, de-22-11-63
(Prorrogação)
Schenlabs Phannaceuticals, Inc.
Estados Unidos da América
•

.
Termo a 618.277. de 22 - 11 -63.
Crown Cork 1 Seal Company, Inc,
Estados Unidos da America

V CUTU

2\

Classe 3
Preparado farmacêutico para uso na
medicina como protetor vascular e
agente lipotrópico

Classe 41
Artigos da Classe
Termo n.° 618.266, de 22-11-63
Incorporadora e Construtora ,Ticnbaúba
" Ltda.
Guanabara

Jjn baúbi
[Indústria— Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Máterials para construções e decorações": Argamassas. argi..
Is, areia. azulejos. batentes. balaustres,
blocos de cimento. blocos :sara Davisnentação. ,calhas. cimento, cal, cré.
thapas isolantes. caibros. rSsixilhos. colunas, chapas pesa coberturas, caixas
d'água, caixas de descarga para lixo,
edificações pretnoldadas estrume. amigão de base asfáltico. .esta..as esquadrias. forros, frisos, geaso, grades, janelas, estruturas metà!icas para carturu.
tões, lamelas de metal lati r-aos, Iam;
brii, luvas de junção, lagcs, lageorm,
material isolante contra ério cass:
manilhas, massas para revsst mentos de
paredes. madeiras para construções. motalcos. produtos de base a1iilttco, produtos para totrnar impsoneabilizantes
•• sargamassas de concas., e cai hidráulica. pedregulho, 31N3dlitos betuminosos
Imperrneabilizantes it.:arfes: ou sob outras , formas para revestmentos e rutros
usos nas construções. perssmas. placas;
para pavimentação. peças urnatnentais
de cimento ou gesso para 'tetos e paredes. papel para forrar casas. massas
anti-ruldos para uso nas construções
parquetes. portas, portões pisos. sos
letras para portas. tilolot, tubos de coa.
creto. telhas, tacos, tubos de ventilação,
tanques de cimento. vigas vigamentos,
vitrõs. venezianas

Termo n.° 618.275. de 2241-63
Dome Chanicals. Inc.
Estados Unidos da América
Classe 41
Insígnia
Tenro n.° 618.270, de 22-11-63
Metalbig Comércio e Indústria Ltda.
Guanabara

ETALSIG
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço doce.
aço para tipos, aço fundido, aço parcialmente trabalhado, aço polido, aço
refinado, bronze, bronze em bruto arames lisos e farpados, bronze de manganês, ni.onze em pó. em barra, chumbo
em bruto ou parcialmente preparado
cobalto em bruto ou parcialmente trabalhado. cimento metálico, cobre em
bruto ou parcialmente trabalhado. couraças, estanho em bruto ou parcialmente
trabalhado, ferro bruto ou parcialmente
trabalhado ferro em barra, em chapa
fundido, maleável, manganés. gusa. velho, gusa. temperado, maleável. !Mu.
minas para fechaduras, funis. furadores
latão em vergalhões. aluminio alpaca.
ligas metálicas, metais em massa. estampados, para soldas, para ligas, limalhas. magnésio, metais não trabalhados
ou parcilmente trablhados, niqüel, ouro
páldio, papel estanho, platina poeira
de zinco, prata. solda, tungsténio,
zinco corrugado. zinco liso e •
em fõlha
Termo n.°' 618.271, de 22-11-63
Empreiteira Brasília Ltda.
Guanabara.

..12nn••••n

• • Termo n.° 618.267, de 22-11-63
José Ferreira Joias S. A.
Cruá

PRORROGAÇÃO,

'ARGUS
C ”sé

Re 6q.os
Termo n.° 618.269, de 22-11-63 Condomínio do Edifício Ouaiesvus
Guanabara •

& • •

Indústria Brasileiris,
Classe 16
Materiais para construção em geral

.1 '•

Classe 3
Preparados dermatológicos para o tratamento de irritações da pele
Termo n. 618.276.. de 22-11-63
(Prorrogação)
Bultfabriks Ab.
Suécia

-Bupo
Classe 11
Para distinguir: Ferragens e ferramentas de tôda a espécie, cutelaria em geral e outros artigos de metal não incluidos em outras classes: alicates, alfanges. alavancas. arruelas. argolas, aldravas, armações de metal, abridores
de lata, arames lisos ou farpados, aparelhos de chá e café. assadeiras açucareiros, brocas, bigornas, baixelas. bandeias, bacias, baldes, bombonieres, bules, colheres para pedreiros cadeados.
correntes, cabides. 'craves, cremones.
chaves de ara tusos, conexões para encanamentos, caixas de moa] para por
de sco, jarras, inachadnnas, molas pa'ra
portas, martslos. marretas, matrizes,
marmitas, navalhas, navalhas para barbear, pilas, picões. pregos, oiceretas.
porcas, parafusos, pratos, porta geio,
poseiras, porta p5o. porta jóias, porta
frios, paliteiro& panelas, rastelos, roldanas, ralos para pias, ebltes . e regadores, raladores, serras, serrotes: sacar(olhas, tesouras, calhadeiras, torquesas.
tenazes, travadeiras, telas de arame, torneiras, trincos. tubos -para encanamrn.
tos. trilhos para portas., de correr, taças, travessas, vasos, vasilhames e
verruraas

DAIL.10fi
Brasileira

Ind.

Classe 24
Para dist.ngtur: Sacos de luta
Térmo n° 618.280, de 25-11-1963
Suortes Limitada
IVIonroli
São Paulo
mooVROLI
Ind. Brasileira
Classe 11
Para distinguir: Argolas, aros, alças.
braçadeiras, cabides, correntes, cintas
ara ca xotes, dobadiças, fechaduras, ferrolhos, ganchos, grampos, maçanetas.
porcas, pegadores, prendedores, pino&
de fixação, parafusos, pinos, porta chaves, pregos, trincos
Termo o° 618.281, de 25-11-1963
Fitecil — Comercial de Fios e Tecido*
Lha tada
São Paulo

F ITECI L
Ind. Brasileira

che, linhas par tricotagem

Termo mi 618.282, de 25-11-1963
Bar e Lanches São Pedro Limitada
São Paulo

(Prorrogação)
Crown Cork i Seal . Company. Inc.
Estados Unidos da América
0404 8PASILETRa

Noro

Termo n° 618.279, de 25-11-1963
Indústria Goiana de Sacaria Daimon
Limitada
São Paulo

Classe 22
Par adistinguir: Fios de lã em.novelot
para trabalhos manuais, Slos de seda
em meadas, fios de seda em novelos,
fios de seda ,em carreteis, f.os para tecelagem e para uso comum, fios de algodão, fios de linho, fit.s de canharco,
fios de juta, fios de rami, fios de seda,
Tésmo n9 618..78, de 25-11-1963
indutel
Indústria de Telecomunica- natural, f os de rayon, fios de celulose,
fios plásticos, linhas para coser em carções Limitada
reteis, linhas em meadas, liaras em noSão Paulo
•
velos, linhas brilhantes, linhas para costura, linhas para bordar, lobas para caos

Tenra° n.9 618 . 272, de 22-11-53

SÃO PEDRO

Ind: Brasileira

Classe 8
Classe 41
Para' distinguir: Rádios em geral, tocadiscos, rád o de cabeceira, televisão, Para distinguir: Café liquido, croqueClasse 31
tes, amadas, pizzas, otrtas
aparelhos receptores e transmissores de
Discos e 'arruelas de corti;a
sons, aparelhos de televisão, alto-falanTermo n° 618.283, de 25-11-1963
tes, chassis, bobinas,' antenas, microfoTermo n.° 618 .274, de 22-11-63
Fabr:ca de Móveis São Luiz S. A.
nes,
rónógralos,
pick-ups,
válvulas,
apaRichard Hudnut
,
São Paulo
relhos de frequência moduladas, apareEstados Unidos da América
lhos de intercomunicação e aparelho para contrõle de sons', telefones, pilhas,
SIO LUIZ
res.dênclas, lâmpadas, plugs, chaves de
Ind. Brasileira
tornadas, , mostradores de rádios, discos
Classe 43
Perfcmarsa, preparados cosméticos e de gravados, aarelhos ara telégrafos sem
Classe 40
toucador
f10 e transformadores
Para distinguir: Móveis, colchões, etc.
'
;

GLISSANDO

Classe ,N
Título '

DOMOU

Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes
não incluídas nas classes 7, 10 e 171

.
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Termo n° 618.284, de 25-11-1963
Comércio e Representações "Elétrica Vickins" Limitada
São Paulo

•pul
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Termo nó 618.292, de 25-11-1963
Bruno Taloa ã Cia.
São Paulo

BIG-30LICW
Braalleirà

Classe 49
Para distinguir: Brinquedos, jógos, passatempos em geral, artigos para fins
C.lasse 8
Para d stinguir: Instrumentos e apare- exclusivovamente desportivos, automólhos cientficos, para fins uteis e caseiros, veis, aviões de brinquedos, beranhos
bonecas, bonecos baralhos, bolas para
artigos elétricos
todos os esportes, carrinhos, caruru:iões,
carrocinhas, chocalhos, caneletraa para
Termo n° 618.285, de 25-11-1963
Bar e Lanches Vila Real Limitada
esportes, dominós, damas, discos de arSão Paulo
remesso desporticos. dardo para lançamentos, esingardas de brinquedos, fiVILA REAL
guras de aves e animais, joelheiras paInd. Brasileira
ra esportes, j6gos 'de boi-bati. de me- Classe 50
sa. 16905 de armar, luvas para esporte,
Para d stinguir: Impressos
miniaturas de utensilios doméstico, nadadeiras para esporte, patins, patinetes,
Termo no 618.286, de 25-11-1963
petecas, pioões, revolver de brinquedos,
"Palmaqi Sociedade Comercial de Má- raquetes, redes de metal para pesca,
. quinas Para Escritórios Limitada
snookers, trens, tênis de mesa, tômboSão Paulo
las, tamboretes, tacos, tornozelerras paUi TO irreag epui
ra esportes, tacos, bolas e malas para
bilhares, vagonetes, varas ara saltos.
IsTATmci
varas para pesca. tarrafas e iscas,
Classe 50
xadrès
Para d.stinguir: Impressos
Termo riI) 618.293, de 25-11-1963
Termo nó 618.287, de 25-11-1963
José Peres Padilha
Artes Gráficas Horizonte Limitada
São Paulo
São Paulo
JQPNit
Ind. zrasileire
HORIEONTB
Ind.. brasileira
Classe 36
Classe 50
Para distinguir: Calçados
Para d stinguir: Impressos
,10
Termo n° 618.294, de 25-11-1963
Te:mo no° 618.288, de 2511-1963
alwagen Serviços Mecânicos Limitada
Comérc.° de Metais "Damp" Limitada
São Paulo
São Paulo

SKIXDIA TODLIZIg

CILWACIEN
Classe 21
Classe 50
Para dstinguir: Inip_assos
22•

Termo n° 618.289, de 25-11-1963
Presentes 1. R. I." Limitada
São Paulo

Ind.

Brasileira

Classe 50
Para d.stinguir: Impresso,

EBUM [-E)Elze
Iadástrle 131'1189.1(31re
Classe 21
•
Para distinguir: Amortecedores, anteparos. auto-caminhõçs, alavancas, alavancas de cambio, alavancas de 'leio& aros,
automóveis. breques, - barras de freio
braçadeiras de mola, buchas, barcos, ha.
lanstres. barras de tração, barras de direção, braçadeiras, e suportes do cano
de escapamento, cubos de veiculas chapas circulares, carroserias, chassis. carcassas, caixas para amaças, cotovelos
carburadores, correntes de dldribuição
coroas, capotas caixas d ecamblo, cabos, caminhes. caminhonetes. Carros,
conjunots de escapamento, direção. dera
figadeiras, dorsais, engates para velcu.
los, estribos eixos .engrenagens, embreagem, freios para veiculas'''.frontesras para veiculas, feixes de mola, guarnições para maçanetas, gonzos, grades
ponteiras, hélices, hastes indicadores
de direção. ¡untas universais, lanchas,
molas, manivelas, motocicletas, motociclos. mancais de veiculas motoneta&
pedais. paralamas. partidas, portas laterais, pinhões, porta rodas, parabrisas,
painel& parachaques pistões, pedestais
reles para Nutrias, reles para faróis, ro.
das, retentores, reboques, soquetes para
veículos. serpentinas, tambores de freios, tirantes, terminais para cabos de
baterias, tuchos, varetas de veiculos, varais de veiculas, varetas de controle de
afogados e velocapedes e volantes
Termo n° 618.298, cie 25-11-1963
Agricol S. A.
São Paulo

E;33=1. S.A.

Termo n° 618.295, de 25-11-1963
G.Iwagen Serviços Mecânicos Limitada
São Paulo

Nome Comercial

GLWAGEN

NALPA
Ind. Brasileira
Classe 50
Para datinguir: Impressos

Classe 33
Insignia

Termo no 618.291, de 25-11-1963
Pracril Indústria de Plásticos Acrilicos
Limitada
São Paulo

Termo no 618.296, de 25-11-1963
Garra!iaria "Linsi Limitada
São Paulo

RLAQILIL
i
In d. Drasleira
,
• • Classe 28
Para d stinguir: Argolas, açucareiros,
bandejas, caixas de material plástico
para baterias, chapas, cabos para ferramentas e utensillos, copos, colheres
cestas para pão, descanço para pratos.
guarnições àe material plástico para
automóveis, jarros, pires, pratos,,saleiros, tljelas, vasos e chicaras

Terna, n° 618.297, de,25-11-1963
Agricol S. A.
São Paulo

Para distinguir: Veículos e. suas partes
integrantes

Termo n° 618.290, de 25-11-1963
"Nalpa" Representações Limitada
São Paulo

.

,‘!

IND. BRASILEIRA

Classe /4

rara 'Meneais: garrafal

Termo re 618.299, de 25-1-1-1963
Indútria de Fitas Joinak S. A.
São Paulo

J O M A 'K.
Ind. Brasileira
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aça doce.
aço para tipos - para molas a,:o
trumental e rápido, aço fundido. açc
oatcialmente trabalhaJo braftre, manganes, bronze em pó, bronze em barra
em fio, chapas de metal diurna& em
bruto, ou parcialmente trabalhado,
or• em bruto ou parcialmente trabalanho em
Irado, couraças eletrodos. k
bruto ou parcialmente trabalhado, tsrro
em barra e em ccapa feria, fundido,
feiro maleável. ter? amangaaex. Jaza
eia bruto ou parcialnient •t,.aoaihariu
gaza temperada gaza maleávei, là;n1nas cie metal. lata em fôlhae latão en.
thltus e era ahapas, ratão am veva.
111:5es figas matalicas. umalhas maana
tiçais, colheres para pedreiros correntes, cabides, chaves, cremares. chaves
de parafusos. CObeXeRS Iara encanamento, colunas caixas de metal para
portões, canos de metal. chaves de fenda. OwerJ4 inglesa .aber,a.ors. canecas,
copos, cachepots. centros da mesa co..
queteleíras. caixas Para acondicione'
mento de alanentos. , caldeirões caçam..
las, chaleiras, cafeteiras, anicha& coadores, distietivor, dobradiças; enxadas,
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enxadões. esferas, engates. ..syulchos ema
para - alltke, espinnadeiraa formões,
leites para arreios, estribos esferas;
foices, ferro para cortar ;erma. ferrolhos facas, faceie& fechadons, ferro co.
anon a carvão. Fruteiras, tinis teimamo
para doces. 4etoa para estradas de
zelas, bandeias bacias, 'mictes bomba.
aferea bules; cedsnhoe, tuc'eados, cai..
30 mangans, metais nac. traJolhaxxs
41) parciatinewe trabwriados metais tra
massa matai5 estampados, meta.s para
soMas, fiquei. auto paladio.
nel
estanra platina poeira de tina) prata, sucata: soldas, figas pata soldaro
barras para soldar, zinco cocrugado,
tungstenio e rine° aso ri) tólhas
Termo IP 618.300, de 25-11-1963
rbaúrr M de Fitas Jonzak S. A.
São Paulo
Classe 8
Abaixa luzes id elampião, abolou%
arumuladorea attinõmetros, amperômea
traia amortecedores de radia e treqtaina
cia, anemômetro., aparelhos de televisão, aparélhos para iluminação, •eio*
s;ve os consiaerados aceurio de vet.
cuim aparêlros para anúncio, metamcos. aparelhos aquecedores e medidores,
aparelhos cromográficos, aparelhos de
barbear elétricos, aparelhar registrada.
res e medidores de distanc:as, apare.
lhos -para purificar água, aparelhos de
sinais fampeiantes aparelhos regutaciaaa
res de gás aparelhos de galvanoplastia,
aparèlhos didáticos. aparelhos cinemar
tográficos, aparelhos autOrnatrcos para
acender e regulai gás. aparelhos para
separar café, aparalhos para aquecer
edificios, arrarelhos para experimentar
dinamos, aparelho:: para destruir insetos, aparaihOs náuticos meivaticos. opa.
relhos de ótica. aparelhos pulverizadores, aparélros para aquecimento aa
cos. aparelhos para recepção, reproau.
ção de sara e sônicos aparèlhos automáticos cléétricos de passar, aparelhos
para espremer trutas e legumes, aparelhos de alta tensão, aparélhos de proteção contra acidente de operaria&
aparêlhos abadares d eterrainentas.
aparélhos distribuidores de sabão e Se
desincrustanres para instalações sanitárias. aparelhos esterilizadores. aparelhas
e instrumentos usados na engenharia.
agrimensura geodezia, aparelhos gasel.•
ficadores. apare:hos de análises, apare.
lhos ozonizadores. a parelhos pasteurl-,
zadores aparelhos regti!adores e establa
bradares da presrtão e da fluxo de gases e licitados aparèlhos para siam^.
mento e para sinalização. aparairua
para escatandristas aparelhos para Mnpar vidro, aparelhos para combater
formigas e outras pragas, aparelhos automáticos acionados pela introdução de
molas, aparelhos N.:a picar, cortar ou
.-eduzir comestiveis. aparelhos espargidores, aparelhas e instrumentos de cala
cuia, aparelhos para observações sumicas aparelhos . sesmostatoà, aparelhos
para natação.. aritonómetros, *aspirado.
res de pó aerômetros, acendedores elétricos, alto-talantes amlificadores elétricos, atnassadeiras, antenas, hatedel.
ampi gicadorea. elétricos, aniessadeiras,
antealis astedziras °alarias comum
elétrica, barômetro: bater.., de acamam.
!;..4 nte> olnóculos bit . is boninas bom
binas d.. indução .
Ç.L1:s? fins cursa
tiv‘ a t.creses de ^a eietricas
bornoaa medidora:, baa.cas bassolaa. ia.
.cri.. r)hricas, *ave, awari-or. caixas de
'cãtwaras trootifirar e
Ws. %;
gráficas. cafpatnhas , ;êtricas. Lhassis de
rádios, chaves altearas, cinematiagraio&
cronógrafos cronômetros, combustorea
de gás, catlômatros, cristais de rádio,
condensadores, cortadeiras para /atoaram
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lias, chaves de alavancas chaves autosuaticas, capacitares de blogiteto, caos.
*times eletrolincos. calibradores. disaas
para tetetones, discos gravados. diais.
. despertadores. enceradeiras tricas engenho de assar carne. esorMos Óticos,
esticadores de luvas. espe'r.or de ;Vás,.
ticos para eletricidade estenlizadores.
artintores de incêndio ferros e !étricos de
toldar, filtros e aparelhos barantes, filtros para óleo, filmes . ralados, _fogões.
fogareiros. fusíveis. tarem .:ainc . acessórios de veículos para_ smalização e para
rilurninaçã r em geral film-s revalados.
fôrmas elétricas. fervedares. bigorificos,
:fotómetros, tios. elétricos raros de tn.
terterência„ oaimratos gai ratas tamicas.
'geladeiras. globos para 'Mun :0as. globos
'para lanternas. globos .trefest.res para
ensino, gravadores.. holofotes incubadoras, indicadores de vacu°. alstrumentos
de alarme. Interruptores • aar oadas ma
- una, lentes.
candescentá, lampadas :a0m
liquidaicadores. maçaraua acra soldar.,
.caldear e cortar. • maquinas de fazer
café mostradores para rádio moinhos
de café. transformadores, to taderas. tripés para fotografias.- á vaais para rã..
dias válvulas de descarga váivulas de
redução, vacuõmetros. 've l as- elétricas.
válvulas de vácuo e yantiladores

n

Termo ti 618.304, de 25-11..1963
Carreiro & Iglesias Lim tada
Bahia

Ind. Brasileira

Classe 6
Máquinas e suas partes Inteqrarres para
fins industriais: máquinas de. precisão.
máquinas oparatrizeí. .noto es e suas
partes, Peças para autotuavea nào inalternadores. máquinas weanadeiras,
aliadas em outras classes • Alavancas.
máquinas amassadeiras ne barro e concreto. -máquinas de abrir ahavetas. máquinas. afiadoras para ferramentas. máquinas , para 'arqueação de embalagens,
anéis de esferas para aolamentos aaéis
tis óleos, anéis para facilitar o arranco
dos motores. autolubrificadoreá, anéis
obturadores, aparelhos para mistura de
combustiveis de motores e explora°,
ané is da segmentos, bielas.. bombas de
a rcomprimido, bombas lubrificantes.
bomms de circulação bombas de combustiveis para motores, bombas para
Termo n° 618.301, de 25-11-1963
óleo. burrinhos. bombas de água e gaIndútria de Fitas icmak S. A.
solina para • automaveis. blocos. de moSão Paulo
tores, bombas hidráulicas. bomnas cen•
Classe 16
trifugas rotativas. de deslocamentos e
Para distinguir: Material para constru- a pistão. blocos centrifugasses. indusção e adõrno de predios: tijaais seira. triais para iiquidos e pôs. 'desnatadeltaram ou aãn, telhas, azulavas peças ras, tiernogenizadores. máquinas bruni
refratárias para construções. mosaicos. dosas, caldeiras compressores, cilindros,
ladrilhos. edificações premol adas, tu- câmbios. cabeçotes máquiinas adaptabos de concreto, tubos de aentilação. das na construção e conservação de
chapas para coberturas, lages estuque. estrada, máquinas de costura, máquinas
chapas isolantes.. peças ra-naaientais de centrifugaa, máquinas pram clarear. da.
cimento para construções, escadas e e rificar, refinar, misturar e purificar
cimento ou gesso. para tetos e paredes. liuldos e pós máquinas compressoras.
placas para pavimentaçào. balaustres máquinas classiScaaoras, máquinas ca.
para jardim, banquetas para jaa-las. co- aadoras, máquinas de centrar, máquinas
lunas para predios. curvas e sifões de paia cortar. corburadores. cariar de emcimento. corrimão, vasos e bancos de breagem, carter de motor. ' cubos de
cimento e.. cerâmica para aacorazeies, placas de embreagem, caixas de lubritelas ceramicas. portas pomas, lane- ficação. diferencial, ' distribuidores de
kas, cotovelos, obras de cerámica para gasolina, dispositivos de arrannue.
decorações. • pisos. manilhas, luvas de quinas desernpalhadoras, máquinas deJunção, material isolante centra frio e bulhadoras descascadoras,. miau:nadei.
calma tacos, areia, pedregulho gesso, ma embreagens, engraxadores, . centracal, cimento, produtos de base asfaltico lagos.. máquinas ensacadoras. elevadopara pavimentação
ganhos de cana, espremedeiras para
ras. esmeris exaustores para tarjas era
Termo n° 618.302, de 25-11-1963
manteiga. engrenagens. engrenagem
São Paulo
para
mancais. engrenagens para crema,
A.
S.
Inclatria de Fitas jamak
leira, engrenagens de comando das
•
Classe 50
válvulas eixos de transmissão, direção
?ara distinguir: C-arraes comercias e elevadores hidrãulicos. engrenagens
de vlsaas, envelopes, papéis de carta, multiplicadoras, guindastes, guindaste
folhinhas, folhetos, ca.tazes, nota-pro- para caminhão. tinas. má quinas para
missó:las, letras de câmb o, cheques, em-1 furara geradores. . guinchos de rosca
balagens impressas, cheques recibos, du- sem fim, guinchos de seguraaaa, guinI chos de transporte aéreo. g izeiticadores
plicatas, notas fiscais, faturas e
de líquidos conibustiae .s geradores 'de
•
conv:tes
eletricidade. tantas universais para condutos dagua de motores e mnauinas
Termo n° 618.303, de 25-11-1963
a ido e a quente para aço e outros
São Paulo
metais. lançadeiras. :nacarinas de lavar
Inchitria de Fitas jomak S. A.
roupa e pratos.' at4uluas baredegras.
•
mancais para brocas. mames elétricos.
máquinas operatrizes. máquinas misturadoras de barro e de concreto, máquinas borracheiras e etextels. máquinas frigorificas. trioinhões para cereais.
máquinas para malharia. meaneiras maquinas para movimento de terra ink
Clase 50
quinas de rotular. martelos a vapora
Para distinguir: Cartões conatrcia:s e motores de combustão. interna-elétricos
de visitas, envelopes, papéis de cariz • e a gás, met irrs para bicicletas e am.
folhinhas, folhetos, cartas, nota-pro- tocicletas. multiplicadores moias para
missórias, letras de câmb o. cheques, em- máquinas. molas para válvulas, maca
balagens impressas, cheques recibos, du- tos hidráulicos. magnetos de ignisao.
mandris, pedais de , alavancas de emplicatas, notas fiscais, faturas e
paratusue $eu
breagens, planettirias
convites

.

r ,

t
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e de rodas, pentes quando parte
Termo a.° 618.308. de 25-11-63
de maquinas, rolos para estradas e imPropan Publicidade Ltda.
prensas, ma uinas puNerizituoias piai.
São Paulo
nas de mesa, placa para tornos polias.
reatiores. rolamentos silenciosos segmentas de pistão, serras mecarucaa. ser13 211
ras tudrauhcas. serras de fita amua
na secaaoras máquinas para 'serra. MáIndústria Brasileira'
quinas salgadeiras para manteiga, cearas, turbinas, tercedeiras, nasuinas ?are
Classe_ /3
tecidos e tapeçarias. máquinas para
Abaixa
luzes
d
elampião, abaloure, indústria de tecidos, ."oura rotativas
maquinas para soldai. to-tios inecanicos, acumuladores' actinômetros, amperômetomos
de revolver, inaaunias urdiclei- troa. amortecedores de rádio e ;:requen,
.
ras. tuchos de válvtaas vá.au:as de ala, anemômetros. aparelhos da idear!
pressão, pistões de motores pinhões. são, .aparélhos para iluminação. inclua.
motores vibraquins, ve as de ignição sive 03 considerados acessorios de "clpara motores, sentou0a5 naquirms calos. aparelros para anúncios
ventiladoras e ventiladores como parte cos. ' aparelhos aquecedores e medidores,
aparêlhos cromográficos, aparelhos de
de máquinas
barbear elétricos, aparelhos registrado- Termo n° 618.305, de 25-11-1963
res e medidores de distâncias, apare.
Carreiro & Igleslas Lim:tada
lhos para purificar água, aparêlhos de
Bahia
sinais lampejantes,. aparelhOs regulado.
res de gás, aparelhos de galvanoplastia,
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos para fins aparélhos didáticos, aparelhos cinemar
úteis, instrumentos cientif:cos e apare- tográficos, aparelhos automáticos para
IhOS didáticos, aareihos elétricos em ge- acender e regular gás, aparelhos para
ral acessórios de aarelhos elétricos, apa- separar café, aparélhos para aquecer
relhos de alta tensão, anemómetros, an- sdificios, aparêlhos para experimentar
tenas, alto falantes, acumuladores, as- dínamos, aparelhos para destruir Cise.
piraores, aquecedores, abatjours, . bules relhos de ótica, aparelhos pulverizado.
elétriços, bobinag, balcões fr:goríficos, água, aparelhos geradores eletroquinsibinóculos, l barômetros, balanças, bate- cos, aparelhos para recepção, reprodu»
aão de som e 'sônicos aparélhos autodeiras para líquidos e massas, cafeteiras, máticos eleétricos de passar, aparelho§
elétricas, chaves automáticas, chuveiros' para espremer frutas e legumes, apare.
elétricos, compassos, câmaras frigorifa. lhos de alta tensão. aparêlhos de procas, câmaras frigorificas, câmaras cine.
matográ icas, campainhas elétricas, chas- teção contra acidente de operários,
aparelhos afiadorés d eferramentas,
sis, chaves para antenas, chaves de aparélhos distribuidores, de sabão é de •
alavancas, diais, enceradeiras, ester.liza- desincrustantes para instalaçbes sanitádores, esquadros de agrimensor, fios, rias, aparelhos esterilizadores, aparelhos
terras, fios de eletricidade, de ferro elé- e instrumeatos usados na engenharia,
trico para engomar e passar, fferro elé- agrimensura geodézia, aparélhos gasei.
trico para solda, máquinas fotográficas, ficadores, aparêlhos de análises, aparee calematográficas, fogões e fornos elé- lhos ozonizadoresS aparêlhos pasteuritricos, formas elétricas, filmes revela- zadores, aparelhos reguladores e estala.
dos, geladeiras, interruptores, liquidifi- lizadores da pressão e do fluxo de gacadores, lustres, maçaricos, nicrômetros, ses e líquidos. aparelhos para salvamed:clores de roscas, medidores de in- mento e para sinalização, aparêlros
tervalos, microfones, mostradores, mon& para escafandristas, aparelhos para limmetros, miras de qualquer graduação par vidros, aparelhos para combater
níveis d'água para caldeiras, nvela de formigas e outras pragas, aparélhos auferro, óculos, ilhas secas elétricas, para- tomáticos acionados pela introdução de
raios, prumos, plugs, p antometros, rá- molas, aparelhos para picar, cortar ou •
dios, resistências, regadores elétr:cos au- reduzir comestíveis, aparelhos espargi.
tomáticos, registros para canais e de dores, aparêlhos e instrumentos de cal.
comportas, registros para vapor, réguas cido, aparelhos pata observações . sismi.
de aço, relays, reatores, reatores para cas, aparelhos sesmostatos. aparelhos luz fluorescentes, receptores, aparelhos para natação. aritonômetros. aspirado.
de soldar, sorveteiras, soquctes, trans- res de pó aerômetros, acendedores elemissores, tomadas, transformadores, tor- tricos, -alto-talantes. amlificadores ele- •
neiras cie. compressãa, televisores, term.- tricos, amassadeiras, antenas. bateria- .
nals, acústicos, tearnamet.os, telescópios, amplificadores. elétricos. amparai-iraria
tocadares de cercais, voltimet. os, vál- antenar, batedeiras, baiain,a amuai .1
vulas • de redução e ventiladores
elétrica, rara:imersos bateria • de acura
caio
oinói.uics b • o as botinas. na,
Termo n° 618.306, de 25-11-1963 - sinas ca indução, g x. • .te r.a . F II/2.• cura,
Carreiro
Iglesias Lini.tada
tivos, nt?. es de can.pai p ras elétrica.
Bahia
'ranhas wediduraa bus.acis ramolas.
terras e'etricas. Nua ,
caixas de
desea sc a. camaraa aor.taas e toca.
gráficas. catpainhas elétricas chassi de
_ kETROLAft n
rádios. chaves elétricas. ciarmarógratos,
eronógmfos. cronõmktros. -ainbustorea

q

ez. rolo)

1

f

de

a

r,

Classe 33
Titulo
Tênia° n° 618.307, de 25-11-1963
Bahia
Carreiro
/crleslas Lira tada

~Çt-Lrgaulutu,
Nome Comercial

de gás. cideanetros. cristais de rádio,
condensadores. coradeiras o r.-a totorga,
lias, chaves de alavancas. ^ tiaves suto.

maricas. capacitaresde bl.araero. cao4,
citores ele t rolincos. .calibradr ma disco*
para telefones. discos . gravados. diais,
despertadores, enceradairas (tricas engenho de assar carne. espelaos óticos,
e:arca:fores de luvas, espelhos de p!ás..
ticos para 'eletricidade. esterilizadores,
I xtintores de Incêndio, ferros elétricos de
soldar, faisoa 2 a parelhos to nantes. Hl.
tros para óleo , filmes talarias fogões,
fogareiros. fusiveis Ear3is :orno arassesrios de veiculas para sinalização e para
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Iluminação em gelai. filwer revelados. • Termos as. 618.313 a 618.315. de
Manai elétricas. tervedurea, nagorihcos.
25-11-63
fotómetros. tios elétricos faltos de ta..
Abraham Lewin
terterencia. tanogratos. g iv ratas técnicas.
Rio Grande do sul
geladeiras, globos para , artipacas globos
MON—AL
para lanternas, globos • e-testres para
Jnd. Brasileira,.
enfito, gravadores. holofotes nicuhadores, indicadores de vasuo. ,istrumentos
Classe 19
de alarme, -interruptores, ars' 'sada& inArtigos da classe
candescentes, lâmpadas cruas. lemes.
Classe 41
liquidificadores, maçar:cos a.as soldar,
Artigos da ci:ine
caldear e cortar. maquiaas de mui
Class. ? r.
café, mostradores para rad..) moinhos
Artigos d 'asse
_—
de cak, transformadores. Nata:l etras. triTermo n.° 618.3 1.6, de 25-11-63
pés para fotografias. válvulas para rã.
dios, válvulas de descarga Lá andas de Planetron Engenharia e Comércio Ltda.
São Paulo
redução. vactitimetros. vaso elétricas.
válvulas de vácuo e vesti adores
PLANETRoN
Termos as. 618.309 e 618.310, de
25-11-63
Gerson Selmo õ Cia. Ltdas
São Paulo

Ind. Brasileira
Classe 6 -

Artigos da classe
Termo n.° 618.317, de 25-11.63
Confecções Marajó Ltda,
São Paulo

(Seção III)
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suspensórios, saldas de banho, sandálias'
sweaters. shorts sungas, stolaii, soutiens. slacks. taier. toucas, turbantes,
ternos. uniformes e vestidos
Termo n.° 618.320, de 25-11-63
Francisco Falbo
. São Paulo

rara d.stinguir: Almanaques, agendas,
anuários, albuns impressos, boletins, catálogos, edições Impressas, folhetos, jornais, livros, ublicações, revistas, orgãos
de publicidade em geral, programas radiofonicos e rádio-televisionados, aças
teatrais e cinematográficas, programas
circenses

1
Classe 41
Para distinguir: Café em grão, torrado
e moldo
Termo n.° 618.321, de 25-11-63
Francisco Falbo
.
São Paulo

Classe 8
D:scos.

INVERIJO —
PRIMAVERA
LIARAATO
Ind. brasileira'

Termo • n.° 618.329. de 25-11-63
Agencia de Tornais e Revistas "A Ct.
neiândia" Ltda.
São Paulo

Classe 36
Artigos da classe

A CINELMI A .
Ind. brasileiral.

Tétano n.° 618.318. de 25-11-63
Solvan Indústria Química Ltda.
São Paulo

Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usadas. almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas, domiciliares. berços, biombos.
cadeiras, carrinhos para chã e café,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de Jantar e sala d evisitas,
conjuntos para terraços jardim e praia,
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosisha, camas, cabides, cadeiras
Classe 1
-giratórias, cadeiras de balanço, caixa
Assinalará e ..- distinguirá Thinner
de rádios, colchões, colahões de molas,
dispensas, divisões. Ivans, discotecas.
Termo s. 0 618.319, de 25-11-63
de madeira, espreguiçaciras, escrivaninhas, estantes, guarda-roupas. mesas. "Lingcrie Famous" Indústria e Comércio de Confecções Ltda.
mesinhas, mesinhas para rádio e retesa.
São Paulo
para
televisão,
molduras
são, mesinhas
para quadros, porta-retratos poltronas
poltronas-camas, 'prateleiras, porta-cha
péus, sotas, sotas-camas, travesseiros e

Classe 32
Jornais e revistas
Classe 41
Para distinguir: Café em grão, torrado
e moído
Termo n.° 618.322, de 25-11-63
Padaria e Confeitaria Cardoso Ltda.
São Paulo

1-

I

CARDOSO

nd. -brasileira

4

Classe 41
Para cl:stinguir: Substancias alimenticias panificadas, notadamente: Pães,
biscoit6s, bolachas, balas, broas, roscas: confeitos e doces
Termo ri.° 618.323. de 25-11-63
Luiz D. de Cecco
Rio Grande do Sul

Indústria - Bracileira

Termo n.° 618.311. de 25-11-63
Gerson Utsio 1 Cia. Ltda.

Classe 36

Para distinguir: Artigos de vestuários
roupas latias em geral: Agasalhos
aventais. alpercatas. anáguas, blusas
hotas, botinas. blusões. boinas baba
douro*. bonés, capacetes. cartolas, cara
ouças. casacão, coletes, capas. chatas
cachecols, calçados chaeups. . cintos
.cintas. combinações corpinhos. calças
Classe 33
Se senhoras e de crianças, calções, cal
Titulo
ças. camisas. camisolas. camisetas
cuecas. ceroulas. olarinhos, cueiros
Termo na 618.312. de 25.11-63
Empresa de Publicidade "Patativa do saias, casacos, chinelos dominás. echaa
°CS fantasias fardas para militares coNorte" Ltda.
legiais, fraldas. galochas, gravatas. gor
ros logos de lingerie, iaguetas. legues
PATATIVA
luvas, ligas, lenços. mantás meias
DO NORTE .
maiôs. mantas mandrião mantilhas, pacnd. brasileira
letós. palas. penhoar. pulover, palermas
oeugas, pouches, pa:alrias -Mamas. puClasse 32
nhos, perneiras. quimonos, regalos.
J..
Artigos da classe

Termo ri.° 618 ,330, de 25-11-63
. Lanches Seleta Ltda.
São Paulo

SE„,..,
1';'T A

Ind. brasileira
Classe 41
Refeições ligeira
Têrcno n.° 618.331, de 25-11a63
Irmãos Ribeiro Ltda.
Paraná

CÁSA 0DELO
Classes: 13 23 e 36
Titulo
Termo ri.' 618.332, de 25-11-63
Moacyr de Andrade
São Paulo

ENGENH O DE
AGUARDENTE
NOSSA SENnOltk,
DE APARECIDA.

INCCARGO

vitrines

Classe 46
Asnos. da classe
Classe 48
Artigos da classe
Têrcno ris o18.324, de 25-11-63
Gravadora "Soberana"
São Paulo

"At&

VIP—VERIow.

Ind. Braàileire

\I

CPU(' 42
Título

São Paulo

Termo n.° 618.333. de 25-11-63
Gat-Free-Lancer Ltda.
São Paulo

'VERSAI,

CAT—FREE—LANCER
Braà.leira.
Classe 42
Caninha

Classe 33

Termos ns. 618.325 a 618.328, de
25-11-63
Maud Ferreira Marches!
Minas Gerais

Termo n.° 618.334. de 25-11-63
Sociedade Brasileira de Transporte*
Gerais Sonsbrds Ltda,
São Paulo

ZAYQNARA.,
Ind. rasi.i.ei
B rt.,...
Classe 1
Artinas da classe
Classe 3
Artigos da classe

Titulo

SONSBRItS
Classe 21
Para distinguir genericamente veiculo*
e suas partes integrantes, não incluidas
ecn outras classes

•

Têrmo rao 618.335, de 25-11-63
rai,. ou artificiais, anáguas. aventais
Artefatos de Papéis Rect.e,a.los Fruseira 1 Latas. babadores blusas. bluo"es,
S A. -nas. bonés, boleros, cominasdea. casa.
São Paulo
caies, capotes calças. calça-saia& chine.
Ios cintos. antas. camisas. camisetas
ARTEFATOS
calções. carto las. colete& corpinhos ce.
DE PAPEIS
1 somas, cuecas. colarinhos. cueiros. cha.
paus: dolmans; echarpes. estolas; 'tarda.
RECORTADOS
mentos: gorros. galochas gra vaia s
FRUTEIRA S/t
guarda-pó: anpermeáv eis: laquetas.
•Nome comercial
j COS. leques. lançaria. ligas. librés,
genes; mantas. meias: paia& -paletós
c
Termo na' 618.336, de 25-11-63
1 oantu tas p,larnas peignoirs. punhos
a Consórcio knobilário Rosar Ltda.
peitos e pais-Ilhoa para camisas. veletaSão Paui
'
•
1 aes. polainas ponchas. puilovers. quimonos queima regalos. robe dr chata.
ROSER
.
bre: roupas de brim para o trabalha.
roupas feitas para crianças. roupões de
Classe 50
1 banho: saras. sapatos, sandátias sola
Impressos déos. shorts. sungas. slacas sueteres,
vispensór.os, soutiens. sobretudo& tra.
•
Termo n° 61S .337, de ..,41 -t33
les. ternos, toucas tailleurs turbantes
Georgla Pubrcidade Ltda.
uniformes, uniformes para empregadas:
San Paalo
vestidos: xales

Ind. brasile,rb

•
•

OEORGIA
Ind. Braa'Aelra

Classe .32
:Para distingu:r: Albuns almanagnes
anuários, brartin.s, catálogos, jornais,
livros, peças tratrasi e c nernatoçráaicas
porgramas de rádio e televisão, publi.
caçdes e revistas
Termo n.' 618.338, de 25-h-63
Bar DrInk's Alvorada Ltda
São Paulo

DRINK'S ALVORADA
Ind. Brasileira
Classe 59
Irnpresros

VER Sá.l.

Brus116i:a

Classe 50
Impressos
Temia n.9 618, 140. de 25-11-63
Mecânica Aisa Ltda. •
Saa r' •

Termo n.o 618.343, de 25-11-63
Auto Pinto "Lindoia"
São Paulo

Março de 1964

a

fados ou não: - inclusive móveis pára es. .
Tétruo n.° 618.350, de _25-11-63
critório. Armários, armaários para ba- Inovação Comercial de Produtos Pari
das, acolchoados para móveis, bancos,
Escritórios Ltda.
balcões, banquetas, bandejas, domicilia.
São Paulo
res, berços. biombos, cadeiras, carrinhos
para chã e café conjuntos para dorine°gRIS.eiriS
mitórios, conjuntos para sala de Saneivo. 50
tar e sala de visitas, conjuntos para
. Impressos
terraços," Jardim e praia, coniustos de
anuários e gabinetes para copa e
' Termo n. 0 618.351, de 25-11-63
zinha, camas cabides, cadeiras gira- Pavimentação e Terraplenagem Viaplan
tórias, cadeiras de balanço, caixa de
Ltda.
rádio, colchões, colchões de mola, dia.
São Paulo
pensas, divisões, divans. discotecas de
VIAPLAN
madeira, espreguiçadeirasi guarda•rruInd. Brasileira
pas, estantes, mesas, mesinbas, niesiphas para rádio e televisão mesinha
Classe 50
para máquinas de escrever, móveis paImpressos
levisão. molduras para quadros portaTênno n.' 618.352, de 25-11-63
retratos poltronas, poltronas-samas,
Francisco Briones Rodrigues
prateleiras porta-chapéus, sotas,
São Paulo
satãs-camas. travesseiros e
vitnnes
ESTOLUX
Térnso n.9 618.348, de 25-11-63
Comercial de Ferramentas "Pafèrbo"
Ltda.
São Paulo

LINDOIA

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos

Ind. orasileira

Classe 34
Cortinas, cortinados. passadeiras.
tapetes

Térmo n.° 618.353, de 25-11-63

PAFERBO
Ind. brasileira

Antenor Amaro da Silva
S 4 ^ Paulo
•

ra
aaszsui:17eie
:Crlilb
stdx°.91:11
Paraa Idin
Classe 11
Ferragens e ferramentas ,se '!.Ôda espé.
nas
tnst a laçou
de cutelar ia em geral e ()atroa artigos
de metal não incluidos em outras elas- para escritórios e desenhos eia geral:
SÃO CAMILO
bites, argolas, armações de metal, abri- Arquivos para correspondenda almoDE LELLIS
bites, argolas. armações de metal, abri- fadas para carimbos e para untas, abriInd.
dores de latas, arrames lisos ou farpa- dores de cartas. arquivos ipornadares,
Classe 50
dos, aparelhos de chá e café, assadei- berços pára mata borrão porra chas,
Impressos
corta.*
--- -- ras. açucareiros, brocas, bigornas, bai- brochas. canetas para descuram.
xelas, bandeias, bacias, baldes, bombo- loret de miei colchetes ca-unbadores,
Termo n.° 618 .345, de 25-11-63
cestos para papeis e cornamondencia,
Indústria e Ccra ércio de nieres bules, colheres para pedreiros, classificadores. chias. aoladares
Daroca
canetas,
camisas 'para cilindros e trilhos, cadeaArtefatos Metálicos Ltda
dos, correntes. cabides, caixas de metal compassos. cones. canetas fiarmos. ca%Ia Paulo
para ortões, colunas, chaves, cremones, netas es'erograticas desenhadores, dataDAROCA
chaves de ara ausos conexões para en- dores com minas descansas para lápis
Ind. Brasilein
canamentos, canos de metal, chaves de e canetas. esquadros, esparulas furado;anda, chaves inglezas, cabeções canta res. tusins.. fichamos fitas para maquia
Classe 5
nas de escrever, fichas para arquivos,
Aço em bruta, aço prepa.ado. aço cas, copos, cachepots, centro de mesa.
máquinas para escrever calcular- e so.
doce. aço para tipos, aço fundido aço coqueteleiras, caixas para acondiciona e.ind sucuru-em . sepewob sani -.NUS
parcialmente trabalhado. aço palio aço mento de alimentos, caldairões caçaro- grampear. goma arãh:ca, nomadores,
refinado, bronze, bronzç em soo ou las, cralelras . cafeteiras, dobradiças, grampeadores, grampos e qa -wbos para
Parcialmente trabalhado, bronze de enxadas esferas, engates, enfeites para escritórios. gis. godeta. -instrumentos- de
manganes, bronze em pó, ho raie em arreios, de rwtal para automóveis, es- escrever e de desenhos. lápis apiseiras,
tribos, formões, espumadeiras. foices, molhadores. mata -aorrão irártutnas e
barra. em fio, chumbo em
parcialmente preparado. cim ia a me- ferros para cortar capim, ferrolhos, ata- apetrechos para apontar 'aios. canoa
tálico. cobalto, bruto ou pai ralmente cas, facões, frigideiras, cilindros para tecas. metros para escritarios' e para
trabalhado couraças. estanho ta uto ou laminação, ganchos, guarnições de me desenhos. papel cai 'sono perfuradores,
parcialmente trabalhado. ferre rm urutu tal garfos, ganchos para quadros. pastas para • escritórios aula fechos de
bruto ou parcialmente trabalhaao ferro aramos para emendas de correias. limas. metal. - pastas para escritorios com te.
am barra, ferro manganês. fere velho. lâminas: licoreiros,-latas de lixo, jarras. cbos de metal porta- tinteiros. portas,
gusa em bruto ou parcialm.erl, traba. machadinhas, molas para portas de cOr-. lápis.
porta-canetas •, pora.carimbos,
lhado. gusa temperado. gusa maleável, rer martelos, marretas, matrizes, mar- porta-cartas. pisrra- blocos oenas. pra*
lâminas de -metal, lata em aillaa latão mitas, , navalhas, puas pás, picaretas. rias. pincéis. prendedores de papéis. per.,
eia tólha, latão em chapas, latão em pregos, picões, ponteiras, parafusos. cevelos. réguas stencis. separadores
vergalhões. • liga metálica, 'malhas porcas, pratos, porta-gelo, porta-pão. para arquivos sinetes, tintas para esmagnésio, manganês- metais aâ n traba- porta-jóias, paliteiros, panelas. rastelos crever. tirahnha tintas para carimbos,
lhados ou parcialmente trabal".ado, me- roldanas. ralos para pias, regadores. tintas para duplicadores tinta, para ima
tais em massa, metais • - -nados. serras, serrotes, sachos, sacarrolhas. te- pressão tintas para desent.ot aparelho*
souras, talhackiras, torquezas, trilhos para tirar cópias pastéis de tintas para
-/t1C0
metais para solda, fiquei
trilhos para elevadores, tenazes, trava- escrever e desenhos mamai/ias de e*
—
dereçar. maquinas registradoras
dores, telas de arame. tubos para encaTermo n.° 618.346, d.
namentos. trincos, trilhos para portas
"Eldimot" _Eletro Diesel c I otores
Tênno n.° 618.354. de 25-11-63
de correr, taças, 'molas para portas,
Ltda.
'rosé Augusto de Mello
São Paulo
vasos, vasilhames e verrumas
San Paul()
Classe 50
Termo n.° 618.349, de 25-11-63
Impressos
Indústria e Comércio Kostana Ltda,
IMOBILIÁRIA
/
São Paulo
Termo ri.° 618.347, de 25-11-63
E CONSTRUTORA
Metalúrgica Trieste Ltda.
VIAPLAN
São Paulo

Têrtno n.9 618.344, de 2541-63
Metalároica São Camilo de Lellis Ltda.
São Paulo

brasileira

--Te-mo n.o 618.339, de 25-11-63
MimenStrafin Universal Ltda.
São Paulo
TJ Ni

•

ÕFICIAL (Se0o III)

.974 Quarta-feira 25

-

AISA
ind. RrAsileira
Classe 50
Impressos
Termo ri.° 618.34i, de 25-11-63
Caaagliatataba Palace Hotel Ltda.
çs,

CARAOUATATUBA •
Lnd. Brasileira
Classe SC
Impressos
Termo n. ÓlfL342. de 25-11-63
Reg na Ido Melleiro
São Paul-

celibell

Ind. Bre àileire,

TRIESTE
Irid. Brasileira

•Ciasse 36
Artigos de vestuários, roupa i" feitas
Classe 40
senil-confeccionadas ou sob medida •
para. homens. . senhoras e crianças, a Para distinguir; Móveis em geral, de
saber: Agasalhas feitos de peles nato- metal.- vidro, de aço ou madeira, esto-

.

KOSTANA
.tirasileira
Classe 50 •
Impressos

Classe. a. 16, 33 e 50
•

•

.Titwo

.14

-„
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Termos na. 618.355 a 618.366, de
25-11-63
Inelca S. A. Indústrias Eletrônicas
São Paulo

Ind. Brasileira
Classe 20
Para distinguir apetrechos navais e
aeronáuticos, âncoras, bolas, cintas de
natação, fateixa para quedas e salvavidas
•
Classe 30
Para distinguir guarda-chuvas, guardaaol. bengalas e suas partes integrantes
Classe 39
Para distinguir: Artefatos de borracha.
borracha, artefatos de borracha para
veículos, artefatos de borraaha não tac.luidos em outras classes: Ameias, argolas, amortecedores. assentos para cadeira*. borrachas para aros. oatentes de
cofre, buchas de estabilizados buchas.
buchas para jurado. batente de porta.
'batente de chassis, bicos para mamadeiras, braçadeiras, bocais. bases para telefones, borrachas para carrinhos industriais, borracha para amortecedores.
bainhas de borracha para rédeas. cochirn
de motor, câmaras de ar. chupetas, cordões massiços de borracha. cabos para
ferramentas, chuveiros. calços de borracha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas . de borracha
para centro de mesa. calços de borracha para máquinas, copos de buaracha
para freios, dedeiras. desenuipidetras.
discos de mesa. descanso ;Jate pratos,
encostos, êmbolos. esguichos estrados.
esponjas de borracha em cruebralacto
para torneiras,, tioa de borracha lisos,
fôrmas de borracha. guarnisões para
móveis, guarnições de borracha para
automóveis, guarnições para velculos.
lancheiras para escolares. ,minas de
borracha para degraus. listas de borrada borracha, manoplas. ata ;anatas, protetores para para-lamas. grosso 'tas de
para-choques. pedal do ace ieradoi, pedal de partida, pesas para businas,
pratinhos pneumáticos. pon:as de borracha para bengalas e martas rodas
cnassiças. rodízios, revesomeatos de
borracha, rodas de borracha para móveis, sanfonas de vácuo. suportes • de
, motor, sapatas do pedal de orsque, se&embalo e isolador, suma tes. semipneumáticos, suportes de câmbio/ sanfonas de partida. saltos, solas e solados
de borracha, surdinas de fsorracha para
aplicação aos fios telegráfisos e telefônicos, travadores de porta. tigelas.
tubos. tampas de borracha para contagotas. tinas de. borracha siara elaboração
de substâncias quino:as-a__
Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal vidro, de aço ou madeira, estofados ou não. inclusive móveis para es,
critório, Armários. armaárlos para ba
nheiros e para roupas usadas, almufadas. acolchoados para móveis, bancos.
balcões, banquetas, bandejas. domanliaresa berços. biombos, cadeiras, castanhos
pari chã e cafés conjuntos para dormitórios. conjuntos para sala de laa"
lar e sala de visitas, conjuntos ossa
terraços, jardim e praia, conjustos
armários e gabinetes para copa e zo
tórias. cadeiras de balanço, caixa de
madeira. espreguiçadeirasi . guarda 'roupas, estantes, mesas, mesinhas, mesinhas para 'rádio e televisão, nsesInna
para máquinas de escrever, móveis pa.
!avisa°, molduras para quadros porta,
retratos, poltronas, poltronasacamas,

DIARIO
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, prateleiras, porta-chapéus, sofás,
aotás-camas, travesseiros e
vitrines
Classe 15
Para distinguir: Artefatos de porcelana,
faiança, barro e terracota 'ouças vidradas para uso CaSe?..N . adornos, fins artisticos e instalações sanitárias: artefatos
de ceramica para uso caseiro, adornos e
fins artísticos.. alguidares. alimotarizes,
assadeiras, barais, bules, bidés, bacias,
bebedouros, biscoiteiras, homisonieres.
andelas, arheiras, copos, consolos. caldeirões, cântaros, cadinhos. cofres,
cubas compoteiras comedoras para aves.
caçarolas, canecas, centro de mesa. descansa-talhe ses. escarradeiras kortr.as. filtros, graus, glab as, danas, liardineiras,
licoreiros, lavatórios, m a ntaguta-as, moringas. nimbaras. cav ilo& pires, pratos, pilões, pratos nara ornatos.
pias. pinos, portasjoias, potes, portatoalhas, porta-papéis higiénicos sopeiras. saladeiras. saleiros, serviços para
refrescos, serviços para trios, chá e
jantar, travessas, talhas. taças. tojelas,
vasilhames, vasos sanitários. locaras •

atum a carvão, fruteiras, funil.. Manas
para doces, fre,os para estradas de'
ferro, frigideiras: ganchos. g gelhas. gar:
tos, ganchos . para quadros, gonzos para
carruagens: insignias limas. lâminas, li.
coreiros. latas de lixo. Jarras. machadinhas. molas para portas a-..olas para
venezianas, martelos, marretas, marra.
tes. navalhas; puas pás, on oos. parafusos. picões. porta-gelo. rossiras portapão, porta-Jóias. paliteiras, panelas: roldanas, ralos para pias, rebites aegadca.
rgs. serviços de chá e café; serras, serrotes, suchat sacarrolhas, resormas. talheres, talhadeiras torquezes tenazes.
travadeiras. telas de arame, torneiras
trincos, tubos para encanamentos trilhos
Dai aportas de correr, taças. tavessas:
turibulos; vasos, vasilha.nes. yr:numas

Março de 19,64
a, 1,

Classe 4

Substâncias e. produtos de origem anlMal, vegetal ou mineral. em bruto ou
parcialtrente preparados: Abrasivos em
bruto, ergila refratária, asfáltico em
bruto, algodão em bruto, borracha em
bruto. bauxita, benloun, breu. cantora
canil& chifres, ceras de plantas, ceras
vegetais de carnauba e aricuri. crina
de cavalo crina em geral. cortiça em
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
medicinais, extratos oleosos, estopas,
enxofre, fôlhas. ibras vegetais, flores
secao grafites, goma era bruto. granac
em bruto, kieseighur, liquidos de plantas latex em bruto ou parcialmente
preparados, minérios metálicos madeiras em bruto ou parcialmente. traba.
lhadas. em toras serradas e aparadas
mica mármores em bruto, óxido de
manganes, óleos de cascas vegetais.
óleos em bruto ou parcialmente preparados, plumbagina em bruto, pó de
moldagem para fundições, pedras britadas, piche em bruto, pedra calcaria.
plantas medicinais, pedras em broto,
quebracho, raizes vegetais, resinas, et
sinas naturais, residttos texteis,
selvas, talco em bruto, xisto, xisto
'
betuminoso e silicato

Classe 6
Aquecedores de acua de alimentação
r...i.m., máquinas de matar-frios, bom.
'aas oe ar para tancurnatmos, bombas
para gazolina, de incêndio e elétrmas.
betoneiras, brocas elétricas burOalso s e
.asnrazI ores de ar. aia lias quando parte de máquinas, caldeiras a vapor, carClasse 14
buradores, carimbo de tônso, carneiros
Vidro comum, laminado, trabalhado hidráulicos, cavadeiras p.i ora can.
em tôdas as formas e preparos, vidro traidores de tórno p.i.m. chumaceiras
cristal para todos os fins, vidro indus- ou mancais de antafricção. coasares
trial com telas de metal ou composi. de dinamos e motores, compressores.
Classe 1
ções especiais: ampolas, aquários, as. condensadores, eixos quando parle de
sadeiras, alingfarizes, bandejas, cube. máquinas enata:dos quando parte de Para d stinguir: Tintas a óleo, brilhantas. cadinhos. cântaros, cálices, centro máquinas, engenho de serra, engenho tes a óleo, piladas a óleo, a álcool, ent
cie mesa, cápsulas copos, espelhos, es- de cana, engrenagens quando parte de pó, de zinco, de alizarina, de amianto,
carradeiras, frascos, formas para doces. máquinas, freios quando parte de má. de alcatrão, minerais, vegetais, com bafórma para fôrnos. fios de vidro, gar- quinas, guinchos "de fricção, guinchos se de borracha, eterizadas, esmaltes, ias
rafas, garrafões, graus, globos, haste, para caçambas dê arresto, guinchos de 9s, opacas, transparentes, .vitritcaveis,
jarros, Jardineiras, licoreiross mamadei- transorte aéreo, geradores a gazolina.asccas atoxicas, inorgânicas, luminosas
ras. mantegueiras, pratos, pires, porra guindastes, limadores de cano .1.m. para capotas de automóveis, para paJóias. paliteiros. potes. pendentes. pe- máquinas de imrimipr, lubrificadores redes, para cimento, para madeira, para
destais. saladeiras, serviços para res quando arte de máquinas a vapor, ferro, para calçados, para' fazendas, pafrescos, saleiros, tubos, tigelas, traves- máquinas de lavar roupa. máquinas de ra licôres, ara presérvar da ferrugem.
sas, vasos, vasilhames, vidro para si. costura, máquinas de furar radial e prearados 'para dilua tintas, esmaltes
draças, vidro para relógios, varetas, horizontal, máquinas para o fabrico e para pinturas, para revestir metais, cóvidros para conta-gotas, vidro para acabamento -cie latas e outros recipien. ses esmaltes, lacas esmaltes, ouro briautomóveis e para para-brisas e
tes metálicos, máquinas borracheiras e lhante para pintura sôbre esmaltes, maxícaras
máquinas téxieis. máquinas de tirar teriais para tornar opacos os esmaltes,
cortiça, máquinas de limpar e afiar fa. produtos de esmaltagem, cóses a álcoClasse 13
Abotoaduras para punhos, águas ata- cas, molas para máquinas. - máquinas ol, de alizarina, com amianto, com ba.rinhas lapidadas, alfinetes para adornar frigorificas máquinas de rotular, mar- se de borracha, de ceras, de alcatrão,
vestuários, de metal precioso, semi- telos a vapar, moinhos e mós não de zistco, brilhantes a álcool, piladas a
precioso ou suas imitações, anéis de agricolas, motores de combustão inter- óleo, minerais, vegetais, luminosas, viadorno. balangandans, berloques, 'som- na. elétricos -e a aás, motores para bi. trificáveis, transparentes, opacas, secas,
cos, broches, colares, contas de metais ciciaras e motocicletas; pentes quando para a cerveja, para 1 cóses, para faou pedras sedosas ou semi-reciosas e parte de máquinas, penteadores de tea- zenda, ara o ferro, para cimento, para
suas imitações. usadas • como adornos res, rolos para estradas, serras mecâni- madeira; para construçao e inorgânico,
ou na confecção de bijouterias, corren- cas, serras hidráulicas, serras de fira vernizis, mordentes, secantes, dissolveu.-tes de uso individual ara adorno. dia tôrnos mecânicos tõrnos de revólver
tes químicos para vernizes
mantes lapidados esmeraldas inaladas, tornos automáticos, gomos verticais
Termos ns. 618.367 e 618.368, de
ates:antas . com santo, pulseiras. safiras turbinas, tubulações para caldeiras.
25-11-63
!apiadas, topázios lapidadas taraalinas velas, de ignição para motores. válvuMefil
ias e Pios S. A.
lapidadas e turquezas lapidadas
las e ventiladores quando parte de
São Paulo
máquinas
Classe 11
- •
Ferragens, ferramentas de toda espécie,
Classe 5
cutelaria em geral e outros artigos de Aço em bruto, aço preparado. aça
metal, a saber: alicates, aiavancas. ar- doce. aço para tipos, aço fundido aço
mações para óculos, arruelas argolas. parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
d:
aldravas. armações de meta: abridores refinado, btonze, bronze em bruto ou
industria
Brasileira
de latas. arame liso ou farpado assa- parcialmente trabalhado, bronze dc
deiras. açucareiros: broca bmornas. bai- manganês, bronze em pó. ronze em
xelas. bandejas. bacias. baases, bombo- barra, em fio. chumbo em bruto ou
nieres, bules: cadinhos s.a.leados, cas- parcialmente preparado, cimento meClasse 22
tiçais. colheres para pedreiros. corren- tálico, cobalto, bruto ou parcialmente Para distinguir: Pios de algod5o, aí.
tes, cabides, chaves. cremos" chaves trabalhado couraças, estanho bruto cu nhamo, celulose, luta, lã. fios de
seda
de parafusos. conexões çara encanaparcialmente trabalhado, ferro em bruto natural e_rayon para bordar, para cosa
mento, colunas caixas de metal para
bruto ou parcialmente trabalhado, ferro
. tura, trIcotagem e ara crochê
portões.. canos de metal. chaees de fenem barra, ferro manganês. ferra velho,
da, chave inglesa cabeções canecas,
Classe 23
gusa em bruto ou parcialmente trabacopos, cachepots. centros Ss mesa colhado,
gusa
temperado,
gusa'
maleável.
Tecidos
em
geral,
tecidos para conqueteleiras. caixas para acondicionamento de al.inientos, caldeirões, caçaro- lâminas de- metal, lata em fdlha. latâo fecções em geral para tapeçar as a
las, chaleiras. cafeteiras. çouchas, coa- em fólha, latão em chapas, iatâo cm para artigos de cama e Mesa: Algos
dores. distintivos, dobradiças: enxadas, vergalhões, 'liga metálica, limalhas casimiras. fazendas e tecidos de lã em
enxadões, esferas, engates. esguichos en- magnésio, manganês, metais não tuba. peças, juta, jersey, linho, nylon, pacas
feites para arreios, estribos, esferas Usados ou parcialmente trabalhado, me- paco, percalina, rama ralon, seda napara arreios... espumadetras; formões, tais em massa, metais estampadas, tural, tecidos plásticos, tec.dos Impei.
-meávistcdoanur,e
foices, ferro , para cortar capim. ferro- metais para solda, níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso ezn , frólhas,
1 ''Veludoà
'
lhos, facas, facões, kchadurais ferro oo4

MEM?'
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em pasta para afiar. Moer e detzastar. •refinado, bronze, bronze era bruto ou tias, aparelhos esterilizadores, aparelhai
rebolos, adesivos para tacos, adesivos parcialmente trabalhado, bronze de e Instrumentos usados na engen.harita
ade calçados
manganes, bronze em pó. oionze em agrimensura geodézaa, aparélhos gaze!.
barra. era fio, chumbo em • bruto ou ficadores, aparelhos de análises, apareClasse 11
parcialmeate preparado, cimento me- lhos ozonizadores, aparalhos pasteuri. Para distinguir: Artefatos de metais: tálico, cobalto. bruto ou parcialmente zadores, aparelhos reguladores e estalai.
arruelas, catracas,. curvas de reorço, trabalhado couraçaa, estanho bruto ou lizadores da pressão e do fluxo de gia
encanamentos, ferragens para capuz de parcialmente trabalhado, ferro em bruto ses e liquidas. aparelhos para salva
automóveis, ferragens para tectos de bruto ou parcialmente trabalhado ferro mento e para sinalização, apareiro/
Inddstria Brasileira cabine
de caminhões, levantador para em barra, tenho manganês, terrc velho, para escafandristas, aparelhos para fina
vidros de cam nhões, autoraóves e para gusa em bruto ou parcialmente traba- par vidros, aparelhos para combatei
veículos em geral luva para bombas if•ado, gusa temperado, gusa maleável, formigas e outras pragas. aparelhos auClasse 19
d'agua, mancaes para brocas, turnos,
Para distinguir: Aves e ovos em geral. peças para amortecedores de choques, laminas de metal, lata em bóina, latão tomáticos acionados pela introdução da
em trilha. latão em chapas, latão em molas, aparelhos para picar, cortar ou
Inclusive do bicho da seda, animais
pwafusos especiais, peças para barra vergalhões, liga metálica, emalhas reduzir comestiveis. aparélhos espargi'71vos, bovinos, caprinos, galináceos e
de tensão, terminais, peças para freios, magnésio) manganes metais não traba- dores, aparêlhos e Instrumentos de cal*
suínos
parafusos eseciais ara regulagem dos lhados ou parcialáente xabathado, me- calo, aparelhos pa:a observações &Lug.
Classe 27
freios. ,eças para mecanismo de parti- tais em massa, metais estampados. eas, aparelhos tesmostatas, aparelhos
Para distinguir: Artefatos de palha e da, 'botões de metal (start), parafusos metais para solda, niquel, ouro. -zinco para natação, aritonómetros, aspirado
fibra: cestas, cestos, cabos para uten- alcmgados para af xar o motor de parcorrugadc e zinco liso em %lhas reg de pé aerômetros, acendedores elir
sílios, cestos para costura, castos para tida, peças de metal que protege e entricos, alto-talantes, amlificadores
Termo n.° 618.372, de 25-11-63
pão, caixas- de acondieionamaao, cai- volve o motor de partida, peças para
tricos, aniassadeiras, antenas. batedei.
Cia. Cipan Indústria e Cometido
xas para enfeites, esteiras, embornais. molas dianteiras e trazeiras, grampos,
.18 pdficadores elétricos. amassadeiraa
São Paulo
estojos, guarnições para utensilios. ma- folhas de metal que envolve as molas
elétrica. barômetros, °atente Ge acuafl.
protege
contra
o
pó
e
ferrugem
pilas, peneiras. ,recs, rédeas suportes e
a, bin&ulos, %aia aa bobinas, ao.
?ara filtros, sacolas, sacos, e telas de nos excentricos para veículos 1 pivô),
kfaias d Iiduçáo. r para fins curaa
pinos de direção, pinos de molas, caloassento para cadeiras
trema taatões de cara., that ehttrICaa
tas, peças para pontas de e xo diaateiboakaa
medidoras bioana, atiasolas, mia
Casse lb
ro, luvas de metal rosqueada para unir
terias ektricas tatues aCOlb caiaas cif
Para distinguir. Arretam de mataria as partes laterais do eixo, retentores de
rhsca -,.a câmaras %iço-Vem e total
plaatuos e de aviou. tiecip.entes •abrt metal. suportes para vidros, alicates, alagráficas, calpainhas elétricas, chassis de
todos de material plasmo revestir:len vancas, arruelas, arrebites, correntes,
radiai, chaves elétricas. cinematógrafo.,
Classe 33
cronaigrafos. cronômetros. cambuatores
tos contecauria..us dr substancia. 1w. chaves de parafusos. chaves de fenda,
Titulo
mais e vegetais. Arguias iaucarepas. chave ingleza, dobradiças. chaves, calode gás, cidinnetroa. cristais de rádio
artnaabes para &imos pules, handet..s tas, grades, super-calotas, frizos, enfeicondensadores, cortadeiras para totogra.
Termo n.° 618.373, de 25-11-63
bases para ceietones od.des
fias, chaves de alavancas, chaves auto.
tes de metal, engates, esguichos, estr:Cia. Cipan Indústria e ermas:reto
bolsas. mias .:arteiráa. raapas Z1:)05 bos, fechaduras, molas para portas, marmaticaa capacitores de bloqueio, capa.
São Paulo
para ferramentas e utensiii" cruzetas telos, parafusos, porcas, terminais de
atores eletroliticos. calibradores. disca
caixas Para acundicionanien s. de
!para telefones, discos gravados, dial&
direção, travadeiras trincos, matrizes,
mentos. ca.xas de mar-ris' Plam'ice Scando expressamente excluidoa quaisdespertadores, enceradeira. elatricas, ta
para trateri-is coadores opos canecas quer artigos que sejam partes integranganho de assar carne. espe.bos óticos
CIA.(ãrPaffi
colheres, conchas, cestas para NU, cesesticadores de luvas, espelhos de phls.
tes de veículos e niáqu nas
INDÚSTRIA (COMERCIO ticos
tinhas capas para alhin r para -ivrtas,
para eletricidade esterilizadoret
Classe 7
Cálice& cestos castiçal, -tara veias
ithnores de incêndio. ferros elétricos à
Nome
comercial
caixas para aud rod ri. infrrus cartucaos. Maquinas e utens.hos para serena usasoldar, filtros e aparelhos filtrantes. fil.
coadores para chá. descan.:o para laa dos exelusivamente ria agricuItra e
troa para óleo, filmes falados. fogões
Termo n.° 618.374, de 25-11-63
tos. copos e corimbos de plástico oara uoricultura a saber. arados abruiures Addo Máquinas de Escritório Ltda, fogareiros, hisiveis. faróis como acess6.
sorvares. caixinhas ie
.ara
rios de veiculo' Para ainalizaaão e para
de sulcos. adubaceiras, ancinhos_ turca.
São Paulo
Iluminação em gerai. filmes revelado.,
de plasmes para sorvetes. turminhas
CUCOS e empilhadores combieoidos
de plástico para sorvetes, discos de arrancadores niecanicos para agruuau.
feamaa elétricas. fervedores frigorifico.,
mesa. estojos. estojos para ',cuios era
fotémetros lios elétricos furos de In.
ra.
batedeiras
para
,
cereais
uumtata
vetes. colherrnhas pastnhas dart,nhcw
terterência. foia5grafois„ garra fas témicaii
ALMOONO
para adubar. ceitadeiras. carp.deiras.
balagens de material plastizu para sor
geladeiras, globos para lanioadas. globoe
vetes. estojos para objetos, espumas de -eirados para alfoz. charruas para agiapara lanternas, globos terrestres pan
nylon, esteiras enfeites mire automó- aulutura. cultivadores debulhadures,
ensino, gravadores, hoiofotn' incubado.
destocadores,
desentegradores,
esm:tgaveis. escoa-:.ores de pratos massas anutes. Indicadores de vácuo tastrumeatoe
ruidos, formas para doces. Irias isolan- dores para 8 agricultura. escarriticado.
de alarme, interruptores 'ágipadas ta.
Classe
8
MA
tes, filmes virgens, tios le celulose. res. enahovadeiras. taras para
candescentes. lâmpadas comuns. ?Cites,
fechos para bolsas. lacas- guarnições 1:141 agricoias terradearas gaoannos. Abaixa luzes d elamplão, abaloura liquidificado/ es, maçaricos para soldar,
guarnições para chupetas e taarnadeiras garras para arado grades de dist.os acumuladores actimatnetros, amperAine- caldear e cortar, máquinas de fazei
guarnições para porta blot.us guarni- ou dentes, máquinas hatecleiras para tros, amortecedores de rádio e freguês) café. amostradores para 'rádio, moinhos
ções para hqu.dificadores r para bate aaricultura. maquinas --insetitu g as ina. eia. anemômetros aparelhos de televi- de cate, transformadores.-tdstadeiras, trir
deiras de trutas e legumes guarnições QUIE15* vaporizadoras. máquinas de são, aparêlhos para ilum nação Inclu- pés para fotografias. válvulas para dl.
de material piástico oara utensihos e mungir. máquinas niveladoras de terra sive os considerados acess.ar.os de vei dias. válvulas de descarga válvulas de
oerkiradoras para a agri,ail cubos a parêlros para anúncios mecâni-1
objetos. guarmções para .ioisas garfos.
válvulas de vácuo e venteadores
gaierias para cortinas Jarros iam:nados tura. máquinas de plantar. mutocoar cos. aparelhos aquecedores e medidores,
Termo n." 618.378. de 25-11-63
plásticos. lancheira? mantegaeiras ma- ruas. máquinas regadeiras. inaquisas
aparelhos cromográticos. aparelhos de
Cleo de Jesus Araujo Eiras
las. orind.s prendedores .14- roupas pu rcnar, de semear . para sulfatar de barbear elétricos. aparelhos registradoxadores para móveis. pires, pratos pali tosquir. de triturar. de estarela, .e.1 ta, res e medidores de distâncias, apare. Guanabara
tecos. pás de cosinha. pedras pomes ar para trrigaçao para matar tormigas c lhos Para purificar água. aparelhos de
lidais. porta-pão. pulseiras .oara reló- outros insetos para burrif ar e pulveri- sinais lampejantes aparelhos reguladogios. protetores para documentos pu- zar desintetante s. oara adubai. Para res de gás aparêlhos de galvanoplastia,
Show Sculo XXI
xadores de água para uso aosnestico. agitar e espalhai palha. para colher tográficos, aparelhos automáticos para
porta-copos porta-n.queis. 3orta•niras algodão. para colher cereais. maciuulai acender e regular gás. aparelhos para
Classe 32
Porta-documentos. placas rebites roch- amassadoras para 'ias agricolas de separar cate, aparelhos para aquecer
Mias recipientes. suportes, aa portes para cortar arvores. para espalhar. para ca- edificios. aparelhos para experimentar Programas radiofônicos. Peças teatrais
ladrilhos e adesivos para azuleios, pinar, máquinas combinadas para se- anamos.' aparelhas para destruir insee cinematográficas
peças. carretéis para terelagew e guar- mear e cuiturar, sie desbanar para ea tos, aparélhos náuticos cientificos. apaTerrno n.° 618.379, de 25-11-63
nições de material plástico para indús- aliar máquinas e moinhos para torra ralhos de ótica, aparelhos pulverizado.
tria tette colas usadas nas indústrias. gens, máquinas toscadoras. ordenada- res, aparélros para aquecimento de Sulrioorandense Comércio e Indústria
Ltda.
guarda napos. saleiros. ,, l 'ocm tige.as
mecânicos. raladores mecanicOs • ro- água. aparelhos geradores eletroquindtubos para ampolas. tubos para acras- res
para
a
agricuiri.ra,
re.
Rio
de
Janeiro
los compresso
cos. aparelhos para recepção. reprodugas. travessaa a tipos de macete& a as- sachadeiras
semeadeiras segadeiras ção de som e sônicos ap arelho. autotico. sacolas isaCos. saquinhus vaa.lhade terra. tosadores de ira. máticos eléétricos de passar, aparelhos
ales para acondicionamento vasos xl. tocadores
tratores
agricoms válvulas para para espremer frutas e legumes, apareSulriograndense
Caras. colas . 5 frio . e. colas Ar incluirias aia,
nalasssaegriscolat
inaquic
/hos de alta tensão, aparalhoa de proem outras' 'classes, para ho-ravha para
teção contra -acidente de operários, Comercio e Indústria Ltda
certames. para marcineiros pare carola
adro& para vidros, pa m
s a adesiva para Aço em bruto. aço preparado. aço aparêlhos afiadores d eferratnentas,
:onda. pasta ''e" pedras oara afiar, doce. aço para tipos, aço funcedo aço aparélhos distribuidores de sabão, e de
•
eameril Mel pedra. ene aca em &Noa pardalmente trabalhado. aço pálio, aço desincnistantes para Instalações sanitaNome comercia
Termos xis. 618.369 a 618. J77, de
25-11-63
Cia. Cipan Indústria e Comércio
g-10 Pauis

Indarasileira
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Termo n.° 618 .381, de 25-11-63
Termo n.° 618 .385, de 25-11-63
Sulriograndense Comércio e Indústria Sulriograndense Comércio e Indústria
Ltda.
Ltda.
Rio de janeiro
Rio de janeiro

nono n.9 618.392, de 25-11-63
Braseiro e Ddnks A16 Ltda.
Rio de jane1.0

Termos as. 618.397 e 618.398,• de
25-11-63
Cerámica Santa Maria Ltda.
Bahia

SANTA MARIA)
Indústria Brasileira'

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 618 .393, de 25-11-63
Hugo E. P. Kistler
Rio de Janeiro
Classe 42
Artigos da classe

Restaurante Merc.

Tenmo n.° 618 .386, de 25-11-63
Mecánica Tecniscape Ltda ,
Guanabara

Classes-: 41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento

Mecânica

Classe 41
Artigos da classe
Termo n.° 618 .382, de 25-11-63
Sulriograndense Comércio e Indústria
Ltda.
Rio de janeiro

ecniscape
'
-

;T

Ltda:

Nome comercial
Termo n.° 618 .387, de 25-11-63
Mecánica Tecniscape Lida
Guanabara

UNIRA b/C41144

Classe 15
Artigos da classe
Classe 16
Artigos da classe
Termo n.° 618 . 399, ele 25-11-63
I)
Sotril
Sociedade de Tratamento Industrial Lida.
Bahia
SOTRIL -Sociedade de Tratamenti"

It#ustrial Ltda:r
Termo n.9 618.380, de 25-11-63
Nome comercial
Sulriograndense Comércio e Indústria
Ltda.
Termo n.° 618.400, de 25-11-63
Rio de janeiro
Sotril — Sociedade de Tratamento In.
dustrial Lida.
Bahia
lisout-fs'iS -BRAã-liErli-A-

• t

tio/line
.Indústria Brasileirhi

•

tittat d-ea
ih

Classe 1
Artigos da classe

Os

ta^
Classe 42
Artigos da classe
Termo n.o 618 .383, de 25-11-63
Sulriograndense Comércio e Indústria
Ltda.
Rio de janeiro

Indústria Brasileira
Classe 6
Artigos da classe

Classe 42
Artigos da classe

Termo n.° 618 .388, de 25-11-63
Autovél Ltda .
Rio de janeiro

Termo n.° 618 .394, de 25-,11-63
M. A. M. Nascimento
Rio de janeiro

i"kutovél Lícia.

Classe 42
Artigos da classe

—
Termo n.9 618 .384, de 25-11-63 •
Stdriograndense Comércio e Ind6str1a
Ltda.
Rio de . janeiro

SOGIPE trPee-ap

i

Nome comercial
Termo n.9 618 .402, de 25-11-63
PeOs Para Jeep Ltda.
Soglpe
Bahia

ELÉTRON
GUANABARA'

Nome comercial
Termo n.° 618 .389, de 25-11-63
Condominio do Edifício Luanda .
Guanabara

Indústria brasileira

Termo n.o 618 .401, de 2541-63
Sogipe — Peças Para Jeep Ltda.
Bahis

Edifici6 Luan4

Termo n.o 618 .395, de 25-11-6,3
Helio Verri
Guanabara

/
.).

indústria Brasileira,
Classe 21
Artigos da classe

Classe 33
Título de estabelecimento
Térmo i.°618.390. de 25-11-63
Max Peter Schulvater
Guanabara

RIPE

Classe 33
Titulo de estabelecimento

Cia s. se 33
Insígnia comercial
Termo n.9 618 .396, de 25-11-63
Ceramica Santa Maria Lida.
Bahia

Termo n.° 618 .404, de 25-11-63

Triángulo Construtora e knobiliárie
Ltda.
Bahia

Casa bom Paladar'
NO,

Classes: 41, 42 e 43
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 618.391, de 25-11-63
Edvaldo Costa Pereira
Rio de janeiro

Médi6 idcii
Classe 42
Artigos de classe

Classes: 8 e 33
Titaks de e seabelecimenba

: Indústria

_
14onte cotueict4

Britidleira,

Ciasse 25
Artigos da ciasse

:

•
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Termo n.° 618.401 de 25-11-63
Triángulo Construtora e Imobiliária
Ltda.
Bahia

Termo ta, 613.413, de 25-11-63 Sociedade Albrás Representações Ltda.

Bahia

12
y PtiOed.Á

J.

comercial

Indústria Brasileira

Termo n. o 618 . 405, de 25-11-63
'Cia. Bahiana de Automóveis Peças e
Em preendimentos — "Cobape"
Bahia

Classe 50
Artigos da classe

Termo n.° 618.414, de 25-11-63 .
Indústrias Reun!r's s MTa Ltda.

, Companhia &Nana de .Ardonuipelj,
'

Termo a.' 618.419, de 25-11-63
E. Botnfam

Bahia

Wittlaaaia" Comutou e 44i/tatu Xtda.
NOCIle

Março do 1964

(Peça., e étieweendieffeer
-(Coberee)

Nome comercial

Termon.° 618.425, de 25-11-63
Inccargo S. A.
Indústria e Comércio
de Carnes e Gordura'
São Paulo

VIDÚSTRI4 BRASILEIRA

Classe 4

Artigos da clas.s,

4.

,~7f"-~
21:elog=iw•
Termo n.° 618.415, de 25-11-63
Exportadora Toão Casar Ltda.
Bahia

Nome comercial
Termos as. 618.407 a 618 . 409, de
25-11-63
'Capin — Cia. Agro Pastoril Industrial
Bahia

Classe 36
Para distinguir: Calcados em geral
Classe 28
Para distinguir: Solas e solados
plásticos
Termo n.o 618.422, de 25-11-63
Usisal — Usina de Sal S. A.
São Paulo

Indústria BraaiI neira.
Classe 22
Arti g o., da classe
Classe 24
Artigos da classe
Classe 34
Artigos da classe
Termo n.° 618.410, de 25-11-63
Alvaro Manoel Simas
Bahia
aattaammastameressammaammeamamessak

"u-A-E
8 .. ALFAIATARIA

SIMAS

(""

,„g

indústria - israsilieiriik,
Classe 36
Artigos da classe
Termo 11. 0 618.412. de 25- 11-63
P. Sales

Termo n.o 618. 426, de 25-11-63
Um-aval S. A. . Sociedade Financeira
São Paulo

DICREVAL
Pauló-emultal

Classe 33
,Titulo
Termo n.• 618.427, de 25-11-63
Dicreval S. A. . Sociedade Financeira
São Paulo

Artigos da classe
Termo n.° 618.416, de 25-11-63
Empresa Industrial Lucaia Ltda.
Bahia
'

▪ 2 CERVAL S/A...
SOCIEDADE FINANCEIRA

Lucaia
indústria Brasileira
Classe 4
Artigos da classe
Termo n. 1 618.417, de 25-1143
Felipe Porto & Cia. Ltda.
nahia

MIEUCEDZ

indústria Brasileir.s.
Classe 21
Artigos da classe

Classe 41
Sal
Termo n. 1 618.423, de 25-11-63
Indústria e Comércio de Fluidos e Lubrificantes "Chatnplon" Lide.
São Paulo

Nome comercial
Termo n.° 618.428, de 25-11-63
Dicreral S. A. - Sociedade Financeira
V,..s Paulo
R

DICRgvAL,

(lasse 50
Para distinguir o timbre da requerentt
a ser usado em pa péis de carta e de
oficio, envelopes, cartões de visitas 1
t.
CEAMPION
comerciais,
memoranda. faturas, duplica,
• Indústria Brasileira tas, notas promissórias,
letras de 40
bis, apólices. ações, debentures. avb
sos. cheques, bilhetes. passagens Eolhi,
Casse 1
abas e demais artigos da classe
Para distinguir: Fluidos para freios
hidráulicos
Termo n." 618.429. de 25-11-63
Polenghi S. A. Indústria Brasileira
Termo a.° 618.424, de 25-11-63
de Produtso Alimentícios
Mdsaria Gibbon's S. A.
São Paulo
São Paulo

Termo a.° 618.118. de 25-11-63
E. Bon3fitn

Indústria Brasileira

Bahia

Classe 42
CáT~ 4944-AttoR4

Bahia

•

MOGUEft
Ciasse
Mira§ da &ao

Nome comercial

—

•

Indust ria Brasileira

Classes: 23, 33 e 36
Titulo de estabelecimento
Termo n. • 618.411, de 25-11-63
Alvaro Manoel Situas
Bahia

,

INCCARGO SA..INOISTRIA E COMÉRCIO
DE CARNES E GORIURAS

•f ea
.o

Classe 4

1116

puças, casacão coletes, capaa,

cachecols. calcados. chapéus, cintos,
cintas, combinações corpinhos. catv,r4
de senhoras e de crianças, calções, cai.
ças. camisas, camisolas. camisetas, cuia
tas. ceroulas, colarinhos. cueiros: saias,

casacos, chinelos dominós. echarneg
amasias, fardas para induarese cole.
alam. fraldas galochas, gravatas, gorIndústria Brasileira
ros, logos de [ingeria. iaqu , tas: leques:
alvas, ligas, lenços. mantõs, meia&
alatoa mantas. mandrião. tuantilbes: paClasse 36
letós. palas. penhoar, pulava!, pelerinaa.
Artigos da classe
peugas. pouches. polainas. pilames;
nhos. perneiras. quimano& regalos,
Termos as. 618.420 e 618.421, de
robe de chambre. roupão. sobretudo,,
25 - 11 - 63
Sabap --- Sociedade Anónima Brasi- suspensórios, saldas de banho. sandália',
sweaters. shorts sungas. atolas, sou.
leira de Artefatos Plásticos
(lens, slacks, talar. toucas, turbante*:
São Paulo
ternos. uniformes e vestidos

Termo n.' 61&406,
406, de 25-11-63
Probahia Representações e Comerclg
Ltda.
Bahia

Lbk,4>,
45t,

doures. bonés, capacetes. cartola& cara-

Ciam 36

Pua distinguir: Artigos de vestuário, net. gin, licores, kumel. nadar, punch,
e roupas feito em geral: Agasalhos. pipermint rhum suco de frutas cos
avezais, dpereeteek antoules, Nume. álcool, vinhos quinados. 1 vinhos espaté
,l bobo, hem" Web" boina.; baba. mentes, vinhos, 1 vermoufee e vOaltli
1

Ciasse 96

~Fe elo Ou

Aguardentes, aperitivos, anis, bitter,
brandy. conhaque cerve ias, essi.-ncise
para bebidas alcoólicas. genebras. fer-
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arroz, atum, áveia, avelas. azeite, azeiTermo n.° 618.430, de 25-11-63
Termo n.° 618.436, de 25-11-63
Termo n.° 618.442, de 25-II-63Á
Polenghi S. A. Indústria Brasileira de tonas; banha, bacalhau, batatas. balas, Beco-Dana S. A. Indústria e Comércio
Farnando Carvalho Gomes
Produtos Alimentícios
biscoitos bombons, bolachas, baunilha;
de Bebidas
São Paulo
café em pó t em grão, camarão, canela
Sao Paulo
São Paulo
em pau e em pó, cacas, carnes, chá,
1T' SORTE
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
O PRIMEIRO GOLE
meais, cominho, creme de l etc. cremes
• Indtletria Brasileira /discutimos croquma compotas, cangices. coalhadas, camanha, cebola condiCONVENCE
Classe 12
mentos para alimentos colo:antes,
Para distinguir: Aguardente, aniz, ape- chouriços. dendê, doces, doces de fruritivos. bagaceira, batidas. brandy,
Classe 33
tas, espinafre, essências alimentares, eia.
Classes: 42 e 43
que, exuma° de malte fermentado, ter- padas, ervilhas. casavas. arcuam de ma
/ Titulo
Titulo
nas, genebra, gengibirra, gin. gingar, mate, fannhas alimenticias. ,favas,
Tt^:rmo a.° 618.443. de 25-11-63
kirach, kumel, licores, maranqurnhos, calas, flocos, farelo, fermentos. lei jati,
•Termo n.° 618.438, de 25-1113
Fernando Carvalho Gomes
acatar, piperment, ponches, rum, sucos figos, frios, trutas secas, naturais e cria..
J. Corrêa Avila ê Cia. Ltda,
São Paulo
de frutas com alcool, vinhos, vodka, talizadas: glicose, goma de mascar, gorGuanabara
whisky
. duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
, goiabada. geléias, herva doce. herva
FRORROGAÇÃO
Termos na. 618.431 e 618.432, de
mate, hortaliças, lagostas, an imas. leite,
25-11-63
'e
condensado leite em pó, legumes em
Polenghi S. A. Indústria Brasilaira de conserva, lentilhas, linguiça 'curo: mas..
Produtos Alimentícios
'sai ali:nanadas. mariscos, manteiga.
São Paulo
ak".*
maagarma. marme lada. macarrão, mas4wert,
sa de tomate, ma , ' melado, mate. nsas..
sais pra ming aus, molhos. moluscos
- PIZZAIOLA,
• atiostrda, mortadela; nós moscada, noInda8tr1.a Bre.81 181 "— zes; óleos comestiveis, ostras. ovas;
101011 111
paes, paios, praline& pimenta pós para
pudinm. pickles. peixes, presuntos. paClasse 12
Classe 50
tês. e petitaces pastilhas, pizzas, pudins;
Artigos da classe
Cartazes anpressos, literais de propa- queijos, rações balanceadas para aniganda, cheques, clichês, cartões termos- mais, requeijões, sal. saga. sardinhas,
Têrmo n.° 618.439, de 25-11-63
S. A. Felice Bisleri & Cia.
plásticos de identidade, etiquetas im- sanduíches, salsichas, g anes sopas em.
Classe 32
Itália
pressas. escapulares, faturas, folhinhas latadas, sorvetes. sucos de tomate e de
Jornais, revistas, rádio e. televisão
Impressas, notas promissórias, recibos frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhae rótulos
rim, tremoços, tortas, tortas para ali,
Termo n° 618.444 de 25-11-1963
PRORROGAÇÃO
Classe 41
mento de animais e aves, tatrões, touciComércio de Feros e Metais Raia S.A.,
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
cinho: vinagre
São Paulo
açúcar, alimentos para animais. amido,
amendoim. ameixas, amêndoas, araruta.
Térrao n.° 618.434, de 25-11-63
arroz, atum, aveia. avelãs, zeite. azei-,
José Gomes Hernandes
tonas. banha, bacalhau, batas, balas.'
São Paulo
:0MÉRCIO DE FERROS El
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em gra°. camarão, canela!
METAIS RUIZ S/A
em pau e em pó. cacau, carnes. chia!
caramelos chocolates, confeitos. cravo,
emes'
cereais. cominho. creme de leite. cr
1;0931°
Nome Comercial
alimenticioa croquetes, compotas. can•a
a Zrasiaa-etra
Oca, coalhadas, castanha, ceola. condi- tnadfatri
Termo na 618.445, de 25-11-1963 .
mentos para alimentos. colorantes, —
Tipis' Artezanato Limitada
Classe 4
chouriços. dendê. dóces, deaea de fruSão Paulo
Artigos
da
classe.
tas. espinafre, essências alimentares, em
Classe
8
padas, ervilhas, enxovas. extrato de taTermo n.o 618.440, de 25-11-63
Rádios
mate, farinhas alimenticiaa lavas. li-'
Laboratório Geyer S. A.
cuias, flocos, farelo. fermentos fanar)»
Termo n.' 618.-i35, de 25-11-63
Rio Grande do Sul
flgos, frioe, frutas sécas. naturais e cria
Tosa Gomes Hernandes
talizacias, glicose, goma de mascar, gorSão Paulo
duras. grânulos. grão de bico. gelatima,
PRnRRDGAÇÃO
goiabada, geléias, herva doce, bema
mate, hortaliças, lagostas lingueta leite,
1
V'ELICEDOR.
condensado. leite em pó. egumes em
conserva, lentilhas, linguiça, muro. masIND. BRASILEIFkA
sas alimentícias, mariscos, manteiga Indústria Brasileira
anew.
margarina, marmelada, maca rrão masWidtório Ge yer S.v:Aj
a& de tomate. mel e melado. mate, massas para mingaus, molhos. moluscos,
Classe 8
PortolAlegre',
mostarda. mortadela; nós moscada, noRádios
sei: óleos comestíveis. ostras, aval:,
Classe la
Brasi1e#13,
pães. patos. pralinés. pimenta. pós par*
Para distinguir: Talheres, gafos, colhe.
Termo e.* 618.937, de 25-11-63
pudins, 1:acidara peixes, presuntos pares, facas, facões, floreiras, pratos, ar./
Contaria Progresso S. A.
Classe 3
tês. petit-pois. pastilhas. pizzas. pudim;
golas, porta-gê/o, campainhas de mesa,
Guanabara
queijos. rações balanceadas para aniArtigos da classe
porta bebidas, salvas, baixelas, porta
mais, requeijões, sal, sagu. sardinha&
pão, jarras, porta jóias, bandejas, can.
Timo a.' 618.441, de 25-1-63
sanduíches. salsichas, &almas. sopas entio sle mesas, bacias, fruteMas, travesjacy Carvalho Gomes
latadas. sorvetes, sucos de tomate e de
sas, coqueteleiras, aparelhos para crhá
São Paula
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhae café, canecas. panelas, cace:alas, erarim, tremoços. tortas. tortas para alileras, bules, cafeteiras, funis, leiteiras,
mento de animais e aves, torrões, toucacalho: vinagre
martelos para casinha, conchas, espuma.
deitas, machadiribas, tesouras, abridores
Termo na 618.433, de 25-11-63
de latas
Polengla S. A. Indústria,Brasilefra de .
Produtos Alimenticlos
Termo n° 618.446, de 25-111963
São Paulo
Tipiti Artesanato Limitada
São Paulo
oSAXUPt
Classe 23
Indtintria Braeileira
Para distinguir: Tecidos em geral a
saber: Tecidos de algodão tecidos de
linho, cânhamo, juta, tec dos de rama
Clasm
tecidos plásticas, impermeáveis, tecidos
Alcachofras aletria aliar aspargos,
Oaue fl
Ouse 39
de Ws natural e malga, fazendas e teacurar alimentos para animais, amido,
;Mos de MI capelo, em peças
arrendomi ameixas am a ndeas, araruta,
Amos de clim.
%May ~Moa 748, 'e ~do

VICECRIN,

wocambe

11\4

TIPITI

98.0
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.Termo n° 618.447. de 25-11-1963 •
,.
Simão Neumark
São Paulo
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Termo nó 618.458, de 25-11-190
The New Yorv Air Brake Company
Estados Unidos da América

zelas, bandejas, bacias, baldes, bombo- condensado, leite em pó, legumes em

tilares. bules; cadinhos, cadeados, cas. conserva, lentilhas, linguiça, louro, mastiçais, colheres para pedreiros. corren- sas alimentícias, mariscos, manteiga,
tes, cabides, chaves, cremones, chaves margarina, marmelada, macarrão, masde parafusos, conexões para encana- sa de tomate, mel e melado, mate, masFABRICA DE A RTEFATOS DE
mento. colunas, caixas de metal para sas para mingaus, molhos, moluscos,
TECIDOS PARANÁ
portões: canos de metal, chaves de fen- mostarda, mortadela, nós moscada, noda. chave inglêsa. cabeçaes. 'canecas, zes; óleos comestiveis, ostras: ovas;
Classe 36
copos, cachepots, centros de mesa, co.. pães, paios. pralinés, pimenta, pós para
OUPara distingu r: Calças de malha, e
gueteleiras, caixas para acondiciona- pudins, pickles, peixes, presuntos. pa•
tros atigos de malharia
mento de alimentos. caldeirões, caçaro- tês petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
las, chaleiras, cafeteiras, conchas, ' coa- queijos, rações balanceadas para aniTérmo nó 618.448. de 25-11-1963
dores, distintivos, dobradiças; enxadas, mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas,
Agromate S. A. Técnica, Agrícola e enxadões, esferas, engates, esauichoa ensanduiches. salsichas, salames, sopas enIndustrial da Erva Mate
leites para arreios. estribos, esferas latadas, sOrvetes, sucos de tomates e de
Rio Grande do Sul
para • arreios. espumadeleas; tormões, frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talhafoices. ferro para cortar captei, ferro- rim, tremoços, tortas, tortas para alilhos facas, tacões, fechaduras, ferro co.
mento de animais e aves, torrões,
anum a carvão, fruteiras, tunas. fôrmas
toucinho e vinagre
para doces, freios para estradas de
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, garTêrmo n° 618.454, de 25-11-1963
fos, ganchos para quadros, gonzos para "Sachtlebeal Aktiengcsellschaft
carruagens; insígnias. limas. &Minas. 11- Berakau Und Chemische Industrie.
Industrio brasileira
coreiros. latas de lixO urras. machadiAlemanha
nhas, molas para portas. mulas para
Prorrogação
Classe 41
venezianas, martelos, marretas, matrizes. navalhas; puas pis. wegos. para•Pua distinguir: E:. va mate e seus
fusos picões, porta-gelo, pasmas portaderivados
•
PRORROGAÇÃO
pão. porta-jóias, paliteiros. t.anelas: rolTermo n" 618.449, de 25-11-1963
danas, ralos para pias, rebites regado.
Baliu.) d1 Indústr a e Comércio do
res, serviços de chá e cale,. serras, serBrasil S. A.
rotes. suchas, sacarrolhas, o souras, taSACHTODUR
lheres talhadelras torqueies. tenazes,
São Paulo
travadeiras, telas de araa3e, torneiras,
Classe 1
trincos, tubos para encanamentos. trilhos
par aportas de correr, taças. tavessas, Para distinguir: Pigmentos brancos resistentes às intempér.es
vasos vasilheim a verrurnas
Termo no 618.455, de 25-11-1963
Termo n° 618.452, de 25-11-1963
Cari Zeiss.
Casas da Banha ComIccio e Indústria
Alemanha
S. .A.
Estado da Guanabara
Prorrogação
PRORROGAÇÃO

Ta s era

PROPORTIONEERS).
Classe 6
Classe 6
Para dist.nguir: Maquinaria para filtrar; máquinas misturadoras e medidoras para misturar e combinar diferentes materiais; bombas -para reagentes
químicos
n01/11

Termo n° 618.459, de 25-11-1963
Estados Unidos da América
The New Yorv Air Brake Company
Classe 8
Para dist-nguir: Filtros a vácuo; apa.
relhos misturado res e memidores para
misturar e combinar diferentes mate. riais

PRORROGAÇÃO
Classe 33
Titulo
Termo. no 615.450, de 25-11-1963
SEI .-- Cra rt Motorenbau Uud
V .a-triebs Ges M.B
Alemanha

Casas da Banha
Cada Vez Melhor.
Classes: 41 — 42
46
Frase de Propaganda

Termo nó 618.453, de 25-11-1963
-"""wmadamad4W,e~01.---7---, Super
Mercado Rudge Ramos Limi tacla

UROPAL
Classe 8
Artigos da classe
Termo 119 618.456, de 25-11-1963
Dürkoppwerke Aktiengeschaft.
Alemanha
Prorrogação

São Paulo
,..lasse 21
Para di,t flor: Veículos aquáticos, par,ticula:mente baicos de motor mandados
da .distância, e partes destes veiculas:
patins aquát.cos

Ruolge gamos

PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira

Térmo nv 615.451, de 25-11-1963
Cln. istiano Germano Haberland, Aulo
Classe 41
Gelio Borges, Genry Ippolitow
Alcachofras, aletria, alho, aspargos,
Rio Grande do Sul
açúcar, alimentos para animais, amido,
arnêndios, ameixas, amendoim, araruta,
arrói, atum, aveia, avelãs, azeite, azei\\111111/77%
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas.
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha;
Classe 21
café em pó e em grão, camarão, canela
Artigos da classe
"ss
em pau e em pó. cacau, carnes, chã,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo, Termo n° 618.457, de 25-11-196 3
Zeiss Ikon A.G.
cereais, cominho crem ede leite, cremes
ESFINGE
,
Alemanha
alimentícios, croquetes, compotas, canProrrnan eâr•
gica, coalhadas castanha, cebola, condimentos para alimentos, colorantes,
chouriços, dend& doces, doces de frutas. espinafre, essências alimentares em•PRORROGAÇÃO
padas. ervilhas, enxovas, extrato de toClasse 11
rerragei turantentas de éoda espécie, mate, arinhas alimentícias. favas, féculaa flocos, farelo, fermentos, felján
cutelaria •n geral e outros artigos de
metal, a saber: alicates, alavanéas. ar- figos. frios, frutas secas, naturais e crismações oara óculos, arruelas, argolas. talizadas; glicose, goma de mascar, goraldravas armações de metaL abridores duras, grainulos, grão de bico, gelatina.
Classe 8
de latas. aratnellso ou farpado, assa. goiabada. geléias, herva doce, herva
" Artigos de class •
mate, hortaliças, lagostas, linguas,
Jeiras, açucareiros; broco, bigornas;

e tss gkon

Termo no 618.460, de 25-11-1963
The New Yorv Air Brake Company
Estados Unidos da América

E

Classe 6
Para distinguir: Máqu nas alimentadoras gravirnétricas; máquinas alimenta.
doras volumétricas; máquinas alimentadoras de roda de imersão; máqu nas
ara extinguir cal; abridores de sacos;
máquinas agitadoras de tremonha; engrenagens de transmissão de velocidade
vaiável; elevadores de nora; controladores mecânicos para as máquinas
supra
Termo ri5 618.461, de 25-11-1963
The New Yorv Air Brake Company
Estados Unidos da América
Classe 8
Para distinguir: Alimentadores gravl.
métricos; alimentadores volumétricos;
balanças gravimétricas; alimentadores de
roda de imersão; aparelhos mecânicos
ou elétricos para controlar, regular e
medir a dosagem exata de substâncias
e matar ais sólidos pulverizados, granulados ott em pedaços, pastosos ou
quidos; controladores mecânicos para
os aparelhos supra
Termo n° 618.462, de 25-11-1963
Cia. Interestadual de Terraplenagem
Obras e Representações .-- Citor
Estado da Guanabara
Prorrogação

_PRORROGAÇÃO

CITOR
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 32
Artigos da classe
Termo no 618.463, de 25-114963
Cia. Interestadual de Terraplenagem
Obras e Representações — Citor
Estado da Guanabara
Prorrogação
Classe 50
Artigos da classe
Temi° n° 618.464, de 25-11-1963
Cia. Interestadual de Terraplenag.m
•or
Obras. e Representações —
Estado da Guanabara
Prorrogação
Classe 49
Artigos da .clasa.
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Termo no 618.465 de 25-11s1963
Cia. Interestadual da Terraplanagem
Citor
Obras e Representações
Estado da Guanabara
Prorrogação
Classe 48
Artigos da classe

Termo a* 618.976, de 25-11.,1963
Cia. Interestadual de Terraplanagem
0.1sras e Representações — Citor
Nstado da Guanabara
Prorrogação
Classe 9
Artigos da classe

Termo no 618.466, de 25-11-1963
Cia. Interestadual de Terrapienagem
Citor
Obras e Representações
Estado da Guanabara
•
Prorrogação
Classe 47
Artigos da classe

Termo n° 618.477, de 25-11-1963
Cia. Interestadual de Terraplanagem
Obras e Representações — Citrw
Estado da Guanabara
Prorrogação .
Classe 5
Artigos da classe

Termo n° 618.467, de 25-11-1963
Cia. Interestadual de Terraplanagem
Obras e Representações *— Cito:
Estado da Guanabara
Prorrogação
Classe 45
Artigos da classe

Termo nõ 618.478, de 25-11-1963
Cia. Interestadual de Terraplanagem
Cito:
Obras e Representações
Estado da Guanabal.a
Prorrogação
Classe 4
Artigos da classe

Termo nó 618.468, de 25-11-1963
Cia. Interestadual de Terraplanagem
nbras e Representações
Citor
Estado da Guanabara
•
Prorrogação
Classe 41
Artigos da classe

Termo n° 618.479, de 25-11-1963
Cia. Interestadual de Terraplanagens
Obras e Representações — Citor
Estado da Guanabara
Prorrogação
Classe 3
Artigos da classe

Termo n° 618.469, de 25-11-1963
Cia. Interestadual de Terraplanagem
Obras e Representações -- Citor
Estado da Guanabara
, Prorrogação
Classe 29
Artigos da classe

Termo n° 618.9800, de 25-11-1963
Cia. Interestadual de Terraplanagem
Obras e Representações — Citor
Estado da Guanabara
Prorrogação
Classe 2
Artigos da classe

Termo no 618.970, de 25-11-1963
Qa. Interestadual de Terraplanagem
Obras e Representações
Cito:
Estado da Guanabara
Prorrogação
Classe 27
Artigos da classe

'Mano no 618.481 d 25-11-1963
Rainbow Indústria e Comércio Ltda.
Estada da Guanabara

Termo 129 618.471, de 25-11-1963
Cia. Interestadual de Terraplenagem
Obras e Representações
Cito:
• Estado da Guanabara
Prorrogação Classe 19
Artigos da classe
Termo n° 618.472, de 2511-1963
-Cia. Interestadual de Terraplanagem
Gtoe
Obras e Representações
Estado da Guanabara
Prorrogação
Classe 18
Artigos da classe

••n••nnn••n••••

NOBILIÁRIA RAINF3OW
Classe 3

Titulo
Termo ia° 618.482 de 25-11-1963
Dr. Itagyba Santiago
São Paulo

€1100t1a5

~anu

Classe 4
Suostancias e produtos de origem animal, vegetal ou mineral. em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
medicinais, extratos oleosos. estonas
Térmo nó 618,473, de 25-11-1963
vegetais de carnauba e aricuri: crina
Cia. Interestadual de Terraplanagem de cavalo crina em geral, cortiça em
Obras e Representações — Cito:
bruto, argila refratária, asfáltico em
Estado da Guanabara
bruto, algodão em bruto, borracha em
Prorrogação
bruto, bauxita, benjoim, breu. cantora.
caolim, chifres, ceras de plantas, ceras
Classe 15
bruto, cascas vegetais, espato, ervas
Artigos da classe
enxofre. fõlhas. abras - vegetais, flores
seca& grafites, goma em bruto, granito
Termo n° 618.474, de 25-11-1963
Cia. Interestadual de Terraplanagem em bruto, Itieselghur. líquidos de plantas, latex em bruto ou parcialmente
Obras e Representações -- Citor
preparados.
minérios metálicos madeiEstado da Guanabara
ras em bruto ou parcialmente trabaProrrogação
lhadas. em toras, serradas e aplainadas
Classe 13
mica, maneares em bruto, óxido de
manganes, óleos de cascas vegetais,
Artigos da classe
— óleos em bruto ou parcialmenta prepaTermo no 618.475, de 25-11-1963
rados, plumbagina em bruna pó de
Cia. Interestadual de Terraplanagem moldagem para fundições. pedias britadas, piche em bruto, pedra calcária.
Obras e Representações
Cito:
plantas medicinais, pedras ent bruto
Estado da Guanabara
quebracho, raizes aegetais, resinas. re
Prorrogação
sinas naturais, resíduos. textels, tilicio,
Ciasse 7
advim, talco em bruto, aleito, lido
b.tamll,ouoI ~ato
Artigos da clame

Mzrço de 1964 .98111'.

Termo n° 618.487, de 254/-1963
Dr. ItagYba Santiago
Compatilla General de Lapices. Soc:edi
de•monirna, Indusnal y Comercial
São Paulo
A *cantina
Classe 26
Para d.stinguir: Artefatos d emadeiras
em geral: argolas, anéis, alguidares, armações para vitrines e balcões, artefatos de madeiras para caixa, bandejas,
baldes, batedores de carnes, caixas e
Classe 17
caixões, caixotes, cavaletes, cunras, cruPara distinguir: Lápis em geral
zetas, caçambas, colheres, cestos para
pães, cepos para cozinha, cabos para
Termo nó 618.488, de 25-11-1963
ferramentas, engradados, esteianhas, es- Compatila General de Lapices, Soc.eda
trados, estojos, escadas, expremedoras,
de Anonima, Indusrial y Comercial
fôrmas, guarnições de madeira, garfos,
Argentina
malas, de madeiras, palitos, pratos, pipas, pinos, puxadores, prendedores de
roupas, táboas, de passar roupas), torneiras, tambores, suportes de madeira
e vasos
' Termo nó 618.483, de 2541-1963 •

C a'ta rata)

Ricardito

Termo n,° 618.484, de 25-11-1963
Classe 17 ,
Dr. Itagyba Santiago
Para distinguir: Lápis em geral
São Paulo
Termo n° 618.489, de 25-11-1963
Classe 16
Para distingira: Alcatrão mineral ou ve- Compaflia General de Lapices. Socadi
getal, algodão em bruto, asbestos, asde Anonima, ladusrial y Comercial
Argentina
falto em bruto, betume em bruto, borracha em bruto para uso nas indústrias,
cânhamo em bruto, cascas de vegetais
em bruto ou parcialmente preparadas,
ceras para fins industriais, celulose, cimento rafratár.o, cortiça em bruto, aina, enxofre, fibras em bruto ou parcialClasse 17
mente trabalhadas, gelo, gesso, gracite,
Para distinguir: Lápis em geral
granito em bruto, juta em bruto, lans
e linhos em bruto, madeiras em bruto
Termo no 618.490, de 25-11-1963
ou parcialment
e
prearadas, minerios em
Francisco S lveira Garcia
bruto, parafinas, pedras em bruto, polEstado da Guanabara
pa de madeira, res nas em bruto, talco
em bruto e substâncias minerais usadas
nas industrias

Veliazguez

Termo no 618.485, de 25-11-1963
Dr. Itagyba Santiago
São Paulo
. Classe 16
Para distinguir: Materiais para construções e decorações: Argamassas. argila,
areia, azulejos, batentes, balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas. cimento, cal. cre. chapas
isolantes, caibres, caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas para coberturas, caixas d'água,
caixas de descarga pra lixos, edificações premoldadas. estuque. effluisâo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos. lambris, luvas
de junção, lages, lageotas. material isolantes contra frio e calor, matuihas, massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asiáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica. • pedregulho. produtos betuminosos. ampermea•
bilizantes, iiquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções, persianas, placas para pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos e paredes, papel
para torrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parquetes,
portas, portões, pisos, soleiras para portas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas. Vigamentos. vitrós
Termo no 618.486, de 25-11-1963
Rodoviária "Beira-Mar" S. A,
São Paulo

ESTEIRA
RODOVIÁRIA DE CARGAS
.

•

Classe 33
" From de PraeniCan
da

21

Classe 18
Para distinguir: Loção
Termo n 9 618.491, de 25-11-1963
Majer Mayer S. A., Indútrias
FarmacCuticas
São Paulo

CLERVAN
Indlistria BrasiDdral
Classe 48
Para cuouirguir: Carmin, rouge, craiona
lapis para maquilage, óleos perfumdaoa
pó de arroz, amónia liquida perfumada
águas de quina, de rosas, de alfazema
e de colónia, glicerina perfumada brilhantinas, bandolinas, cosméticos, fixadores para cabelo, depilatórios, vernizes, esmaltes, pastas, tijolos e pós pars
unhas, arminhos, pentes, escóvas do
dentes e cabelo, talco perfumado, are.
mse, pomadas e líquidos para maquilage e embelezamento da pele, essências
pertuniac'as, extratos, loções, tinturas e
petróeo para cabe/o, leite de beleza,
sabões e sabonetes perfumados e pre.
parados para a pele
Termo n° 618.492, de 25-11-1963
"DeMayo" Indútrias Farmacêuticas
Limitada
Estado da Guanabara

'PARMIDRAZID4

•,

indxlstria Brasileirá
Para'
ara ,disEnguir: .1.ima especialidade , Sai
imaceutica indicada no tratamento
•
,hiberculose:

, DUR10 ' OFICtAL (Seção , tit)
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Termo nó 618.493, de 25-11-1963
A. C. B:andão
Estad3 da Guanabara

Classes: 35 — 36
Titulo
Termo n° 618.494. de 25-11-1963
Escrutas Brasileiras S.A.
EBRASA
São Paulo

.

EBRASA -ESTRADAS
BRASILEIRAS S/A
Nome Comercial
Termo no 618.495, de 25-11-1963
Estradas Brasileiras S.A.
EBRASA
São Paula

Mart:;3 de 11:»4

tas fiscais, papeis de correspondência.
Têrmo
618.505; de'25-11-1963
Te.mo n° 618.510, de 25-11-1963
passagens, recibos e anúnc.os impressos Bebidas Maurumby S. A., Indástr.a e Bebidas iViaurumby S. A., lndúste.a e
Comércio
Comércio
Termo no 618.500, de 25-11-1963
Rio Grande do Sul
fio Grande do Sul
Transmares Despachos Aduane.ros
Classes: 42 — 43
S. A.
Titulo
São Paulo
Termo n9 618.511, de 25-11-1963
Sociedade de Vinhos Sul L mitada
RIO Grande do Sul

• TRANSMARES
DESPACHOS
ADUANEIROS SiA
Nome Comercial

Termo n 9 618.501, de 25-11-1963
Transmares Despachos Aduane.ros
S. A.
São Paulo

transmares.

RASOUEADO
1* INDUSTRIA BRASILEIRA,
Class 42
Para distinguir: Coktail

Termo
618.506, de 25-11-1963
Bebidas Maurumby S. A., Indústr a e
Comércio
Rio Grande do Sul

0-Weadc

ecafr4ca

d\IDUSTRIA BRASILEIRA

Class 42
Para distinguir: Vinhos em geral,
res, aguardente, conhaque, vermute, gemados, quinados, whisky, fernet, biter.
Clase 33
gin e suco de uva, com alcool
Para distinguir: Comissária de despachos, agencias de navegação e transClasse 33
Termo n° 618.507, de 25-11-1963
portes rodovia-1os
Para distinguir: terraplenagem e paBebidas Maurumby S. A., Indústr a e
vimentação
Comércio
Termo n° 618.502, de 25-11-1963
Rio Grande do Sul
Transmares Despachos Aduane.ros
Termo n9 618.496, de 25-11-1963
S. A.
Distribuidora Gecar Limitada
São Paulo
São Paule
SÃO PAULO

EBRASA.

GECAR

e transmares

$1~a gé

0,0itaaprot:
Indústria Brasileira:

Class 42
Para dsitinguir: Vinhos em geral, licores, aguardente, conhaque, vermute, ge.
coados, quinados, whisky, fernet, biter,
g n e suco de uva com alcool
Termo n° 618.512, de 25-11-1963
"Encrel", Engenraria, Comércio e
Repreentações Limitada
Estado do Rio de ajneiro

ENCREL tngennaria

Comércio e Reoresentacõe
uasses: 16 . — ,),
Termo no 618.513, de 25-11-1963
Presidente Móveis-Arte-Decorações
Limitada
Estado do Rio de jane'ro

Indústria Brasileirb

SANTOS -

Classe' 23
Para distinguir: Tecidos em geral
Termo n° 618.497. de 25-11-1963
Supervia S. A. — Terraplenagem e
Pavimentação
São Paulo

SUPÚVIA SIA
TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTACAO

Classe 33
Titulo
Termo nó 618.503, de 25-11-1963
P.ompanhia Fábr.ca de Tecidos
"Covilhão"
.
Estado da Guanabara

Class 42
r ara cusonguir: Vinhos era gerai, E.c3res, aguardente, conhaque, vermute, gemados, quinados, whisky, fernet, biter,
Termo nó 618.508, de 25-11-1963
Bebidas Maurumby S. A., Indústr.a
Comércio
Rio Grande do

Termo nó 618.49°, de 25-11-1963
Supervia S. A. — Terraplenagem e
Pavimentação.
São Paulo

Classe 33
Para distinguir: TerrapIenagem e
pavimentação
Termo n° 618.499, de 25-11-1963
T•ansmares Despachos Aduane.ros
S. A.
São Paulo

r
•

transe E lares

— 40

Termo n° 618.5l4. de 25-11-1963
'1 Paraná
S.
Mi

Paraná

INDOSTRIA BRASILEIRA.
;,,,44r1

SUPERV1A

33 r-Titulo -

Para distinguir: Almanaques, ‘4,1áriOS
albuni impressos, bolei as, catálogos,
edições impressas, folhetos, jornais o
suas secções ou suplementos, livros-im.
presos, órgão de publicidade. "publ.ca
ções impressas, panfletos, programas ra
dioRmicos 'e rádio-televisionados, .peea
teatra'..,- e cinematográficas, programa
circenses e revistas

PRORROGAÇÃO

Nome Comrcial
•

Classes: 25

é.(s'
‘'‘‘
Class'
Para distinguir: Wh:sky

Termo no 618.515, de 25-11-1963
S. A. Diario do Paran,
"arauá

Classe 23
Para distingiur: Tecidos de lã, tecidos
de algodão, tecidos de seda, tecidos de
linho, tecidos de cânhamo e tec dos de
Termo n° 618.09, de 25-11-1963
Para distinguir: Almanaques, anuários
juta
Bebidas Maurumby S. A., /adastra e álbuns impressos, bolet ns, catálogos
• Comércio
edições impressas, folhetos, Jornais •
_Termo n° 618.504, de 25-11-1963
Rio Grande do Sul
suas secções ou suplementos, livros ica
Escola Remington S. A
presos, órgão de publicidade, publca
Estado da Guanabara
ções impressas, panfletos, programas ri
diofánicos e rádio-televisionados, gni
teatra.s e cinematográficas, programa
circenses e revistas
• .

Miss Curitibá

Têrmo n9 618.516, de 25-11-1963
S. A. Diario do Paran3
Paraná

.10Uff1iA INASILellt/1

Miss Londrini

Classe 50
Class 42
Classe 50
datnoqrafi_
lhos
Traba
distinguir:
Para
geral,
1)1Para
Para distinguir: Impressão em
cusanguir: Bebidas a/coólicas e Para distinguir: Altnauaqucs, anuárta
co se tagulgraricor
thates. dunlir;tas, f.carns. folhinhas nofermentadas, não incluldas na classe 3 álbuns impressos, bolet.ns, catálogá
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Terzno n° 618.521. de 25-11-1963
edições impressas, folhetos, jornais e
• Ural° no 618.530, de 25-11-1963
macio-nas, grandes instrumentos agaí-,
sua., secções ou suplementos, livros im- Sergio rabiano Mattos Botelho e Dou- Bozzano 5. A. Comercial, Industrial
colas, inclusive tratores
tor Casar Augusto Sotto Maior
presos, óigão de publicidade, publ cae Importadora
mas de suspensão de veiculo.% e parta
Estado na Guanabara
ções impressas, panfletos, programas raSão Paulo
e pertences para os mesmos

diofónicos e rádio-televisionados, peças
teatra.s e cinematográficas, programas
circenses e revistas
Termo n° 618.517, de 25.11-1963
Consorcio Industrial e Comercial
jordan•Limitada
,
Pernambuco

Consorcio bidustrial

Prorrogação

...cinta- de 94ittic~,

e42

:PAó

Classes: 16 e 33
Titulo

s.

Termo no 618.525, de 25-11.1963

Sergio Fabiano Manos Botelho
Estado da Guanabara

e Comercial Jorban

Ltda.
Nome Comercial
Termo nó 618.518, de 25-11-1963
Organ zaçáo lira. "Imóveis" Limitada
Pernambuco

'Organizado Hed

Classe 33
Titulo
Termo nt 618.526, de 25-11-1963
Bahluino Rosales Garcia
Rio Grande do Sul
N C

"Imóveis" Ltda:
Nome Comercial
Termo n° 618.519, de 25-11-1943
Isaac -Fleschman
Cia.
Pernambuco

Is-aac ,Fleischman _81
Nome Comercial
Termo no 618.520. de 25-11-1963
ualutrias de Peças Luzinete Limitada
Pernambuco

Indústria Brasileira
•
Classe 41
Para d stinguir: Café moido
Termo n° 618.527, de 25-11-1963
Sociedade Café 35, Limitada
Rio Grande do Sul
Prorrogação
PRORROGACAO

industrias de F'e0-;
Luzinete Ltd&
Nome Comercial
Termo n° 68.521, de 25-11-1963
Fiambre'a Comérc o e Representacões
Limitada
Pernambuco \

FIAMBRES COMERCIO E
)1EPRESEINAÇOES LIDA.

Classe 41
Para distinguir: Café crú em grão,motdo ou torrado, conanho, pimenta molda
e em grão

PRORROGAÇÃO\

'INTIMA
iâdústria Brasilelí\.a
Classe 24
Mamares, atacadores para esp afilhas
e calçados, ataduras de algodão para
diversos fins, exceto para fins medicinais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
borlas, cadeados, capas para móveis e
pianos, carapuças para cavalos, cordões,' debruns, lã, fitas, forros, franl.as.
festão, feltro para órgão. bafos. galar.
dates, lamparinas, mochilaa, mosqueteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para en'altes de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamares, pavios, rédeas, rendas, redes, sacas, sinhaninhas para vaatidos,
telas, tampos para almofadas, não fazendo parte de móveis, artigos estes
feitos de algodão, cânhamo, linho, luta,
seda, Taloa, lã, pêlo e fibras não
incluidos em outras classes
Termo na 618.531, de 25-11.1963

. Classe 6
Máquinas e partes das mesmas inclui-,
Bozzano S. A. ,Comercial, Industrial e
das na clave 6
Importadora
Classe 7
São Paulo
Máquinas para agricultura e horticultura e partes de tais maq,ulnas. GranPRORROGAÇÃO
des instrumento s agricolas inclusive
t ra tores
JUVEN IA

inástria

Brasileira

Classe 48

Para distnguir: Pinças, tefflauilas, limas, alicates, ferros de ondular o cabelo, espelhos de toucador, navalhas,
fenos para frizar o cabelo, Tampos e
alfinetes para o cabelo, aparelhos de
barbear, estojos de manicure, estojos de
ba:bear e estojos de toilete

Termo nó 618.528, de 25-11-1963
Lititpold-Werk, Chemich-Pha-aaazeutisch
Alemanha

Mobilisin

Exata indústria e
Comércio Ltda.',

Ltda:
•ssiome Comercia)

Classe, 13
Joalheria e artigos de metais prado.
sos, semi-preciosos e suas iniltaçõeN,
usados como adornos e não incluidos
em outras classes; pedras preciosas trabalhadas e suas imitações
Classe 6
Mánainas e suas partes integrantes n5o
iscluidas nas classes 7. 10 e 17
Classe 50
Artigos não incluidos em quaisques
das classes anteriores
Termo n.° 618.539, de 25-1141
Di Roberto Marinho
Guanabara

Nome Comercial

Mercantil Imovets

Termos na, 618.536 a 618.538, de
25-1 I -63
EmprésaGdu'aenaChialoraian

Termo n° 618.532, cl? 25-11-1963
Girling L mited.
Inglaterra

Classe 3
Para distinguir: Um produto !armaceutico Ind.cado nas moléstias articulares
Termo n° 618.522. de 25-11-1963
de etiologa dversa
Exata, Indústria e Comércio Limitada
Classe 21
Pernambuco
Termo n° 618.529, de 25-11-1963
Para distinguir: Freios para veículos;
Les Laboratoires Rou.sse) .
amortecedores que são partes de •siste•
França
—
Termo nó 618.533, da 25-11-1963
Prorrogação
Regia Natonale des Usines Renault
França
PRORROGAÇÃO
Termo nó 618.523, de 25-11-1963
Mercantil limava s LinSitada
Pernambuco

Termos as. 618.531 e 618,535, de
25-11-63
Regia Nationale des Usines Renault
França

Les Laboratoires Ronssel
França
Paris
Classe 3
Case 7
'
Para distinguir: Um produto farmacèutico indicado no tratamento de certas Para distinguir: Máquina para &agricultura e horticultura- e partes de tais
perturbações bonnoninIs
f
'

DIFICIO GARAGEM).
ÇCOPACAbANÀ?
Classe 33
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Termos as. 618.544 e 618.545, de
madeira, movimento de terra, carretos
.25-11-63
e outros fins industriais. elevadora. máquinas deseenpalhadoras. descascadoras. Elgin Fábrica de Máquinas de Costura
S. A.
ensacadoras. brunidoras, classifica:Juras. 1São Paulo
ventiladoras moinhos, para cel tais,
máquinas secadoras. trituradoras pulã
LONE STAR
verizadoras tresas, politrizes. tranchas.
tesouras mecánicas„, tupias. maquinas de
Classe 49
abrir chavetas in'arteletes ventiladores.
¡INDÚSTRIA BRASILE/RA:
Brinquedos
exaustores para turfas bombas centrifugas, rotativc.s. de deslocamento e a
Têm3o n.° 618.541, de 25-11-63
pistão para todos os fins arietes. calClasse 28
Itlgia Fábrica de Máquinas de Cortura deiras e ,urbinas, inletores pa r 3 cal- Discos de matéria p titstica, Indicador
S.A.
deiras. válvuias e transpo ..tadore.: au- de pontos de maquina de costura, chaSão Paul(
tomáricw de aLla e baixa pressão. pas de matéria plstica, folhas de -maprensas hidráulicas martelos mecânicos teria plástica, recipientes de matéria
plástica
e máquinas Ornadoras. máquinas operatrizes. rotativas ou- cortadoras para ustClasse 6
nar ferro, aço e bronze, máquinas para Para distinguir: Máquinas e partes de
indústrias de tecidos: teares, urd,deiras, máquinas para tcidos os fins industriais:
encanat:rrias. espuladeiras torcedelral, Máquinas de rosquear, serras mecâniriNDOMIR BRASILEIRÃ
meadeiras. rolos e roletas, bruni-ores cas, motores elétricos, alternadores, ferpaar cereais. , máquinas vara fabricar ramentas e placas para tornos, gerapapel e máquinas para fabricar papel e dores, plainas, máquinas de furar e cenClasse 40
máquinas de impressão. afinamos e trar, tornos mecânicos, prensas ttecâni
IVIdvels, colchóes, acolchoados, trasnscas, máquinas amassadeiras, misturador
receptáculos
seiras

" Termo n.° 618.540, de 25-1143
Pie Casting Machia .: Tools
Inglaterra

Linhed

DISCOMAT1C

•

_
-COR A

"."1•n•••n•nn•n••n.....

Termos as- 618.54? e 613.543, de
25-11-63
Elgin Fábrica da W.quinas de Costura
S. A.
São Paulo

de barra, máquina compressora, máquinas adatadas na copnstrução e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carreto*
e outros fins industriais, elevadora. má.
quinas desempalhadoras, descascadoras,
ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, pulverizadoras, fresas, politrizes, tranchas,
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, atletas, caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores au.
tornáticos de alta e baixa pressão
prensas hidráulicas, martelos mecânicoi
e máquinas litnadoras, máquinas opera.
trizes. rotativas ou cortadoras para usi.
nar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos, teares, urdideiras
encanatórias. espuladeiras, torcedeiras
meadeiras, rolos e roletas, brunidorei
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de impressão. dínamo'
e receptáculos
Termo n. 618.546, de 25-11-63
ElgIn Fábrica de Máquinas de Costura
S. A.
São Paulo'

:DECORA
DECRETO N. .24.645 - DE 10-8-193‘
DIVULGAÇÃO N.° 769
39 edição

Preço: Cr$ 25,00
VENDA
Seção de Vendas: Av. Rodrigtres Alves, 1
Agáncia Is Ministério da Fazenda
Classe 8 ,.
Para ',Algos e aparelhos
elétricos. a saber: aparelhos de contróle de som aparelhos de intercomunicação, aparelhos totograticos e cinematográficos, aparelhos de telefonia. altofalantes. antenas de 1'V. aspiradores de
p6. balanças, bater 1 eiras. businas, baterias elétricas, chuveiros, bobinas, binóculos. campainras.. condensadores
Chaves automáticas ou nao. comu tadores, chicotes. cabos e coodutores elétricos. calibradores. discos 0-avndos, enceradeiras. extrator de str:os, extintores
de incendi°. fogões, tornos e. togarei.
ros ferros de engomar, 4usivti3 filme!
revelados. gramofones. geladeiras. instrumentos de medição. liquidificaores.
Iampadas. lunetas, lustres, microfones.
pickups, pilhas secas. refletores. relógios. refrigeradores. ,sinaleiros sereais
de alarme, soquetes. secadores de cabelos, telescopios. telernetros e válvulas
de rádio e TV
Classe 5

Para distinguir: Maquinas e partes de

máquinas Para todos os tios industriais:
Máquinas de rosquear. serras mecánicair. motores elétricos, aiternadores. tere placas para Tornos. gera!alimen tas
dores para corrente continua , e alter
nada. plainas, máquinas ch furar e cenkur torno, mecána-us pre.asas mecanicat. máquinas arnassadeiras, misturado'e
mas e distribuidoras de conc.eto
barro. máquinas compressoras máquiaae adaptadas na ccnstrução e zonserde
vacilo de estradas, mineração, zorte

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Iteembõlso Postal

nnn••n••n••Yerame•n•nn•..........n•••n•nnn•nn

IMPÔSTO DE SRLO__
Consolidaria baixada eme
• Decreto a. 45421, de 12 dl
fevereiro de 1959 — Circulai
• 6. de 19 de fevereiro de 1959

•

do Ministro da Fazenda

DIVULGAÇA0 N. 810
Preço: Cr$ 100,00
A VENDA
Seção de Veadas: Av. Rodriguez. mvea. Agènefa 1: Ministério da Fazenda

INDÚSTRIA BRASILEIRA,
Classe
Para distinguir: Máquinas e partes els
máquinas para to 4os os fins ind,istrinis:
Máquinas de rosquear: serras mecânt•
cas, motores elétricos, alteruadores, ler.
ramentas e placas para tornos, gera:
dores plainas, máquinas de furar e cen.
irar, tornos mecânicos, prensas mecânt
cas, máquinas amassadeiras, misturado.
ras adaptados na construção e conser
vação de estradas, mineração, corte cit
madeira, movimento de terra, carreta
e outros fins industriais, elevadora, má
quinas desempalhadoras, descascadoras
ventiladoras, moinhos para cereais
máquinas secadoras, trituradoras. pul
verizadoras, fresas, politrizes, tranchas
tesouras mecânicas, tupias, máquinas dr
abrir chavetas, marteletes, ventiladores
exaustores para forjas, bombas' centri.
fugas, rotativas, de deslocamento e
pistão para todos os fins *netas, cai
deiras e turbinas injetores para cal
deiras, • válvulas e transooaaciores.
t oinaticos de alta e noiva pressão
prensas hidráulicas, martelos mecânico
e máquinas limadoras, máquinas opera
trizes, rotativas ou cortadoras para usi
nar ferro, aço e bronze, máquinas par
Indústrias de tecidos: teares urdideiras
encanatórias, espuladeiras, torcedeiraí
meadeiras, rolos e roletes, brurrdore
para cereais, máquinas para fabrica'
papel e má quinas para Imbricar papel
máquinas de impressão dínamos
receptáculos
Termo r3,9- 618.547, de 25-11-63)
Consórcio Brasileiro de Administração
Indústria e Ccolércio — Cobradina
S. A.
São Paul

Atende-caT pedidos pelo Serviço de Reeintblut Postal

COBRADINCO
Classe 50

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00

! Impressos do escritório da requerente

