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ANO XXII - N.° 68

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Divisão de Privilégio:::
Invenção
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Rio, 7 de abril de 1964
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 de Lei
n.° 4.048 de 29-j2-61 e mais dez
dias - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pagame nto da taxa final concernente à
expedi ção dos respectivos certificados
dentro do prazo do sessenta dias na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código dr Propriedade
Industrial.
Privilégio de Invenção Deferido
ermo 128.347 -- Novas composições autopolimerisáveis de esmalte
para unhas e para outros fins cosméticos - requerente: Hans Lowenthal .
Exigências
Termos:
N.° 89.651 - Indústrias e CoCumpra
mércio Luiz XV 5. A.
a exigência.
N.° 117.304 - Piacentini S. A.
Indústria e Comércio - Cumpra a
exigência.
N. 0 117.464 - N. V. Philips'
Gloeilampenfabriekén - Cumpra a
exigência.
Whirlpool CorpoN.° 119.365
ration - Cumpra a exigência.
N.° 119.790 - Hercules S. A.
Indústria e Comércio de Calçados e
Artefatos de Borracha - Cumpra
eidasência
Radio
N.° 123.656 - Zenith
Corporation - Cumpro a exigência.
N.° 145.558 - Ktu t Abrahin Cumpra a . exigência.
EdNa. 145.567 e 145.568
gard Dias de Moura Junior - o
- Giuliano Rebelli - Cumpram
exigência
N.° 143.599 - Amaria ar, Cyanamiei Company Cumpra a exigêneia
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N.° 148.823 - Aluminium Laboratories Limited - Cumpra o exigência.
N.° 148.844 - Paulo Carneiro
Monteiro - Cumpra a exigência
N.° 148.850 - Morgardsharnmarí Mak. Verkstads Aktiebolag Cumpra e exigência.
N.° 148.860 - P6-Pack Indústria de Embalagens Ltda. - Cumpra a exigência.
N.° 148.969 - Valmet Oy Cumpra a exigência
N.° 149.095 - Herchel Smith Cumpra a exigência.
N.° 148.312 - Indústrias Gessy
Layer S. A. - Cumpre a exig6ncia.

Divisão de Marcas
EXPEDIENTE DO DIRETOR

Rio, 7 de março de 1964
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n .°_, 4.048 de 29-12-61 e mais dez
dias - para eventuais juntadas de
recursos, e do mesmo não se tendo
valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a comparecer a este Departamento a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernente à
expedição dos respectivos certificados
dentro do prazo de sessenta dias na forma do parágrafo único do artigo 134 do Código da Propriedade
N.° 147.438 -- Indústria de Mó- Industrial.
•
veis Nubra Ltda . - Cumpra a exiMarca,' Deferidas
gência
Diversos
Termo 118.396 - Alex Ailarten
- modelo de utilidade - Arquives@ .
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
Republicado por ter saído com incorreções:
Transferência o Alteração de Nom.
de Titular de Processos
Rousse! Uclaf - transferência para seu nome do termo 124.584 -privilégio de invenção - Anote-se
a transferência .
Sobenial S. A. Brasileira de Engenharia Industrial - pede para ser
anotada no termo 148.917 - privilégio de invanção - a alteração da
nome da titular - Anote-se a alteração de nome.
Diversos
N.° 132.473 -. Fábrica de Cofres o Arquivos Bernardini S A.
- modelo industrial - Arquive-se.
N.° 120.240 - Adalberto Zannoni Britto - priv.. de invenção Argui ve-sa o processo.
N . 0 120.079 --- Thyrso Remos de
Moura -• priv.. 'de invenção - Arquive-se.
N.° 123.290 - Pompeu Gardino
- priv de invenção . - Arquive-se.

N.° 302.634 - Arrozena - Instituto Dietético Infanti1 S. A. cl. 41 .
N.° 319.378 - Vasta' - J.
Schiavon as Filhos Ltda. - cl. 42.
N.° 347.259 - Heliogas - He!iogas S. A. Comércio e Ind . ci. 8.
N.° 364.154 - A gewood - Cia.
Brasileira de Malte Ind. e Comer'cio Meltebras - cl. 42
N.° 359.888 - B - Cia. Industrial e Comercial Brasmotor 'el. 39.
N.° 378.156 - Iberia - Bassat
Soc. - cl. 11,
N.° 379.814 - Pluma - Tecidos Pluma S. A.
cl
•
N.° 395.290 - Polipel - José
Castioni ee Filho - cl , 38.
N.° 395.292 - Atlântica - Exportadara Atlântica Ltda. - cl., 50
(apenas para impressos) .
N.° 403.111- Candoca - Araripe Rodrigues Jr. - I , 42.
N.° 405.096 - Kelly - Tecle/mi
Kelly Ltda . - cl. 23.
N.° 405.297 - B - Brassinter
S. A. Ind . • e Comercio - cl. 1
(sem direito ao uso da letra E).
Insígnia Deferida
N.° 367.155 - Geral --- Geral
Publicidade Ltda. - cl. 33 (corno
insígnia) .

Titulo de Estabelecimento
(Deferidos)
N,° 395.446 - Paulistinha - A
Sensação Modas S. A. - classes 8
_. 1 1 - 12 - 13 - 23 - 34 35 - 36 - 37 - 40 - 48 (artigo
117 n.° 1) ,
Marcas Indafriedaz

N.° 347.213 - Emblemática
Olmos S. A. Import. e Comércio -..
el. 47.
N.° 360.220 - Delcortin boratório Leo do Brasil S. A •- n
cl 3
N.0 363.572 - Ste - Soc. Téc..
nica de Equipamentos Ste S. A.
cl. 21.
N.° 370.377 - Casa Ditarei Li.
rnitada - Casa "Duval Ltda.
classes 33 - 36 - 48.
N.° 372.979 - ultra - Ideal
5. A. Tintas e Vernizes
1.
N.° 378.939 - Leo - Laborai&
rio Leo do Brasil S. A. - el. 3.
N.° 380.005 - Indiana - Emp.
de Lacticínios Indiana Ltda. - elasso 41.
N.° 395.022 - Goya - GOya
Decorações Ltda . - cl. 40.
N.° 395.474 - Modern Screen
- Florença Arte DecoraçõeS S. A.
- el. 25.
N.° 398.338 - Brascar -a- Co.
~raiai e Importadora Brascar Limitada - cl. 21.
N.° 400.324 - Daval Indús.
trla de Auto Peças Devei Ltda. el. 6.
N.0 402.240 - Rodmel - Ind .
de Luvas Rodmel Ltda . - el. 36.
N.° 402.504 - Ali Cor - S.A.
Geral de Comércio - cl. 1.
N.° 402.505 - All Cor - g .A.
Geral de Comércio - el. 47.
N.° 402.755 - Kelon - Laia°.
ratória Paulista de Biologia S . A.
- cl 3.
N.° 402.900 - Vermage - In.
dústria de Móveis Vermage Ltda.
- cl. 40.
N.° 402.904 - Triunfo
tificio Triunfo Ltda .
ci. 41.
.
N.° 403.094 - Spaissi - Produtos aSpaissi Lida • - cl. 48.
N.° 403.230 - Coimbra - Auto
Peças Coimbra Ltda. - cl. 21.
N.° 445.983 - Maravilha Vi•
gorelli do Brasil S. A, IVIáquinar
de • Costura - cl. 6.
Frase de Propaganda Indeferida
N.° 384.328 - Uma boa visão é
em seguro de vida - Ótica Principal Ltda.
cl. 8.
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• - As Repartições Th'blicas
deverão remeNr o expediente
destinado à publicação nos jornais, diàriamente, até às 15 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão
ser formuladas por escrito, à
Seçà'o-' de Redação, das 9 ás 17.30
horas, no máximo até 72 horas
após a saída dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão . _ser
dactilografados e autenticados.
ressalvadas, por quem de direito.
- rasuras e emendas.
-7- Excetuadas as para o exPerior, que serão sempre' anuais, as
assinaturas poder-se-ão tomar,
em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem aviso
prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação _do prazo de validade de suas assia2taras,
parte superior do enderêço vão
impressas o número do talão de

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
cada ano e ás iniciadas, em quala
OIRETOR GERAL
quer época, pelos órgãos rompe.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
tentes.
- A fim de possibilitar a recom.e oo ameveço ca puoLicações.
wroAça,o
CHEFE o.. sEcAta
MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARÃES messa de valóres aconzpanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os inDIÁRIO OFICIAL
teressados preferencialmente che»
SEÇÃO ui
que ou vale postal, emitidos a
E:aça° da publicidade, do •xpad n ante do Oapart•manta
Nacional .ela Propriadada Industrie, do blinietérlo
favor do Tesoureiro do Departada indústria
CornArciu
mento de Imprensa Nacional.
A
Impresso nas ' olicines • do Departamento de In.prensa Nacional
- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se* forneceA SSINA-TURAS
rão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura. '
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FuNCIONÁRIOS
- O funcionário Público feCapital e Interior:
Ca/ida! e Interior:
deral, para fazer jus ao desSemestre . • •• . Cr$
600.00 Semestre •
Cr$
450,00 conto indicado., deverá provar
Ano .
Cr$ 1.200,00 Ano .
Cr$ 900,00 ,:sta condição no ato da assiExterior:
ialuta.
Exterior:
O custo de cada exemplar
Ano •
Cr$ 1.300.00 Ano .
-Cr$ 1.000.00
atrasado dos órgãos oficiais
registro, o mês e o ano em que jornais. devem os assinantes pro- será, na venda avulsa, acresci-.
!inch:rã.
vitiznciar a respectiva renovação do de Cr$ 0,50, se do mesmo
A fim de evitar solução de com antecedência mínima de ano, e de ,Cr$ 1,00, por ano
continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.
decorrido

EXPEDIENTE•

•
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ção - es altarações do nome da ti- pan - n.° 139.129 - Anote-se a
Wenceslau Biskup - na transfetular - Anotem-se as alterações de transferência.
rância do registro 159.559 - CumN.° 394.959 - .5. C. Johnson &, nome.
Empresa Fólha da Manhã S. A. pra a exigência.
j
SOE Inc. - S'atisfaça 'exigência.
Hercules Comércio e Indústria
Prima Eletro Domésticos S. A. - transferência . dà marca - FOlha
N.° 409.697 -- Mel - Brumal - pede para ser- anotada nas paten- da Manhã - número 158.883
Móveis de Ferro S. A. -- TamComércio Importadora - Satisfaça tes de números - 52.523 Ar.ote-se a transferência.
bém na transferência do registro exigência.,
légio de invenção; 64.886 - priviPhilip Morris Incorporated - 159.559 - Cumpra a exigência.
N.° 432,523 - The Sherwm Wil- légio de invenção - as alterações de transferência d amarca - Burma
Tecidos Ouro Verde S. A.
! nome dri- titular - Anotem-se as al- Shave - número 201.710 - Ana- na alteração de nome de número
Satisfaça exigência.
liams Co.
te-se a transferência.
N.° 437.102 ---'- Noemi Fernandes terações de nome.
168.136 - Cumpra e exigência.,
Pessoa - Satisfaça exigência.
Virgilio Ramos Soares - transfeIbis Enterprises Limitar' - transIndústria Química e Farmacêutica
N.° 446.830 - Drogaria Oswaldo ferência para seu nome dos termos rência da marca - Real - número Schering S. A. - ne transferência
Cruz Ltda.
Satisfaça exigência.
295.138
Anote-se
a
transferênIn° nag - privilégio de invendo registro 278.397 - Cumpra a
Diversos
ção; 113.137 - privilégio de inven- cia.
exigência.
Torrefação e Moage mde Café,
119.088 - privilégio de inN.° 376.309 - Apiários Vero Reu- ção;
Cia. de Produtos Industriais M.
venção - Anotem-se as transferên- Regente Ltda. - transferência da Hammers
nidos - Arquive-sa.
- na averbação . cor:cias parciais dos direitos pertencen- marca - Café Regente - número trato da marca; 204.718 -de
CumNa. '383.530 - 383.531 - tes
e Canadirn IngersJil Rand Com; 285.763 - Anote-se a transferência. pra. a exigência.
383.532 - Indústrias Químicas pany.
Casa
Prata
S.
A.
Importação
e
Brown S. A. - Nada há c,ue
Fábrica de Tecidos Carlos Renaux
Comércio - pede para ser anotada
quanto ao pedido de fls. .10 - ArEditara Monumento S. A. - nas marcas S. A: - no pedido de desistência
transferência para seu nome do terquivem-se os, processos.
do termo 446.948 - Cumpra a exi• Caporalzinho - termo 417.018
N.° 384.899 - Joel Cezar de Car- mo 120.163 - modelL de utilidade
Caporalzinho - termo 417.020 - gência.
gueira Leite - Nada há o que defe- - Anote-se a transferência.
as alterações do nome da titular H
Diversos
rir quanto ao peàido por estar arqui'Haarmann 81 Reimer GMBH vado. Mantenho o despacho de -ar- transferência para seu nome ria mar- Anotem-se as alterações de nome.
Cia.
Industrial
e Meroantil de
EditOra La selva s. A. -, pede
quivamento.
ca internacional - Amerinal - nú- para ser anotada na marca - Fran- Artefatos • de Ferro - Cimaf - no
N.° 390.580 - Agrotrator Ltda. mero 70.756 - processo 1.59 de kenstein - termo 416.520 - a al- pedido de apostila nas marcas de
1964 - Anote-se a transferência.
- Prossiga-se com os exemplares,
teração do nome da titular - Ano- números: 158.92.5 - 175.767 201.183 -- 158.927 - Façam-se asN.° 402.669 - General Electric
Ero Fullhalter Fabrik Ludwig te-se a alteração de nome.
seguintes apostilas; A sociedade tinu.
5 A. - Aguarde-se.
Rodenhauser - transferência para
Exigências.
lar pode usar a sigla CIMAF.
N. o 427.858 - Barros Oliveira 8s seu nome da marca - Eros núPereira Ltda. - Arquive-se.
Elio
de
Almeida
- e - Armanmero 200.788 - Anote-se a transEXPEDIENTE DA SEÇÃO
do de Souza Brasil - na transferênN . ° 437.727 - Soc . Eletromece- ferência.
DE PRORROGAÇÃO
cia da patente 1.968 - modelo de
nica Danielsom Ltda. -• Prossiga-se
Impulsora Mexicana Automotriz utilidade. - Cumpra a -exigência.
como indicado pela seção.
Rio: 7 de abril de 1964 ga
Armando Santeiro - na transfeN.° 439.719 - Esquadrias Lian- S. A. - transferência para seu nome
das
marcas
rência
da
patente
3.159
modelo
dra Ltda. - Arquive-se.
Exigências Borgward - número 64.129
industrial - Cumpra a exigência.
,
Borgward
número
64.130
Têrmos:
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
Sàotec - EngenlizA:a, Indústria
Borgward - número 64.131
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
N.° -591.037 - Comera:ai e Ime Comércio S. A. - na transferênBorgward - número 64.134
portadora Macalci Ltda. - Cumcia
da
patente
37.211
privilégio
Borgward - número 67.222
Rio, 7 de • abril de 1964 .
de invenção -7 Cumpra a exigência. pra a exigência.
Borgward
número 64.136
Transferência • Alteração de Nome
N.° 603.594 - American Lloyd
Borgward
Besins Inscovesct -... na transfe:
número 64.738 ."
de Titular de rrocessq.
Borgward
Mimar . 64.739 - renais da marca ---173.866 --- Cum- do Brasil Organização Mundial de
, pra a exigência,
Viagens Ltda. - Cumpra a exigênGlobe Hoist Company - pede pa- Anotem-se as Lransferências.
ta ser anotada nas patentes de núLabortecne Ltda., Laboratório Carmen Alcei Thomaz de Lime - cia.
meros 50.507 - privilégio de inven. Cientifico de Terapêutica moderna na transferência do registro 178.693
N. o 618.439 - S. A. Felice Bisçao; 58.187 - privilégio de inven. - trensferência da marca - Asmo-1- Cumpra asxigêncie.
leri es Cia. - Cumpra a exigência.
Esigências

e

•
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N.9 595.457 - Athleta - Cia. CerN.° 585.804 - Martau - Metro
N.° 626.520 - Simões Coelho
N. 599.800 - Amuo - Ardo S.A.
Pinto 86 Cie. Ltda. - Cumpra a Mecitnica Arma Ltda. - ci. 21 - vejaria Brahma - Cl. 43 - Pror- Indústria e Comércio - Cl. 9
rogue-se o registro.
Proz :ogue-se o eeegistro
exigência.
Prorrogue-se o registro.
N.9 595.458 - Colombo - Cia.
N.° 586.808 - CzaSslumus N. 599.801
N.° 627È71 Scanbras IndusAmuo - Arrio S.A.
Cervejaria
Brahma
trial e Comercial Ltda. - Cumpra Cedei Cia. IuSustrial de Sabão e rogue-se o registro. Cl. 42 - Pror- Indústria e Comércio - Cl. 41,
Prorrogue-se
o
registro.
Adubos - cl. 2 - Prorrogue-se o
a exigência.
N.9 595.459 - Brahma Filsener N.° 599.802 - Amuo Amo S.A.
registro.
Cia.. Cervejaria Brahma - Cl. 42 nIdústria
N.° 629.895 - Edeco Estruturas
e Comércio - Cl. 44 Prorrogue-se o registro. .
N.° 588.217 - Werner - Plinio
de Construção Ltda. - Cumpra a
Prorrogue-se o registro.
N.9
595.460 - Brahmina - Cia.
Oscar Werner - cl. 45 - ProrroN.9 5J9.803 - Amuo - Arrio S.A.
exigência.
Cervejaria Brahma - Cl. 42 - Pror- *Indústria e Comércio - CI. 16 N.° 629.900 - Comércio de Te- gue-se o registro.
rogue-Se o registro.
Prorrogue-se o registro.
N.° 588.747 - O Elo - Iberê
cidos R. Monteiro S. A. CumN.9 595.479 - Sul Brasil - CoNP 600.003 - Brasil - Alfrelo
Pery de Freitas - cl. 32 - Pror- operativa dos Suinocultores de Bela
pra a exigência.
Cinelll - Cl. 17 - Prorrogue-se o
rogue-se o registro.
Vista
Ltda.
Cl.
41
Prorrogueregistro.
N.? 630.081 - Helal S. A. CoN.° 592.320 - Suicídio dos Ra- se o registro.
mércio e Importação - Cumpre a tos - Albino de Lacerda - cl. 3
N.9 600.020 - Edeco - Edeeo EsN.9 595.688 - Pasteur - Martins truturas
exigência.
de Construção Ltda. - Cl.
- Prorrogue-se o registro.
Irmãos
&
Cia.
Cl.
4
Prorro16 _._ p rorrogue-se o registro.
N.° 630.614 - Cimento Santa
gue-se
o
registro,
com
exclusão
de
N9600.075 - Lanifício Jafet
N.° 592.321 - Epulotico - Al- glicerina).
Rita S. A. - Cumpra a exigência.
- Cl. 23 - Prorrogue-se -o
N.° 630.625 - Malharia Açu- bino de Lacerda - cl. 3 - ProrroN.9 595.691 - Pasteur - Martins S.A.
registro marca 0a.sis.
cena Ltda. -. Cumpra a exigência. gue-se o registro.
Irmãos & Cia. - CI. 4 - •ProrroN.9 C00.076 - Internacional N.° 592.352 - Mozano - Moo registro.
nific'o Jafet S.A. - Cl. 23 - Pron.:
N.O- 630.912 - Casas José Arau- zano Modas e Confecções S. A. - gue-se
N.9
595.973
Amalia
Leão
Jr.
rogue-se o registro.
jo S. A. - Cumpra a exigência.
cl. 36 - Prorrogue-ao o registro. & Cia. S.A. - Cl. 41 - ProrrogueN.° 631.569 - Helbra S. A.
N.9 C00.297 - Santos Seaora N.° 592.572 - Campal - Cia. se o registro.
Indústria Farmacêutica - Cumpre de Cigarros Sinimbu - cl. 44 N.° 599.433 - Possante - Editora Cia. Comercial de Vidros do Brasil
a exigência.
Brasil América Ltda. - Cl. 32 - CVB - Cl. 36 - Prorrogue-se o reProrrogue-se o registro.
gistro.
o registro.
N.° 632.218 - Albert Julius
•
N.° 592.843 - Old Ton Gin - Prorrogue-se
N.O 601,062 31 -- António /111
N.9 596.434 - Pinduca - Editora
Scheneider Comércio e Importação Scalzilli 6s Cia. Ltda. - - cl. 42
Brasil America Ltda. - CI. 32 - Domingos 3rbelii - CI. 42 - ProrS. A. - Cumpra a exigência.
-- Prorrogue-se o registro.
ro g ue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
N.° 632.265 - Abbott LaboreN. 601.211 - Teleoncia N.°
593.056
N
Empresa
tories
N.9 , 596.448 - Estrutura Simples união S.A.
Cumpra e exigência.
S.A. ind. .de P,ádicks e TeMarítima
Netuno
S.
A.
cl.
21
- Simples S.A. neenharia indús- levisão - Cl. 8 - Prorrogue-se O
N. o 632.345 - Sir James Murtria
e Comércio - CI. 16 - Pror- registro.
ray do Brasil S. A. Produtos Far- - Prorrogue-se o registro.
N. o 593.248 - Refrcrtex - Ce- rogue-se o registro.
macêuticos - Cumpra a exigência.
N.° 001.514 - Icem - Salinac
N.9
596.455 - Uru - Fritz Lorenz
râmica Mogimiriana Ltda. - cl. 16
S.A. Indát,tria, Comércio e Agricul- Salicoltores de Mogsor6 Macau Ltda.
Na. 632.515 - 632.516 - - Prorrogue-se o registro.
tura - Cl. 41 - Prorrogue-se o re- - Cl. 41 - Prorrogue-se o registro.
632.518 - Manufatura de ProduN.° 593.761 - Tecidos Ncivcies
N.9 601.515 - Cinderela
Snlinao
toa King Ltda. - Cumpra a exi- - Tecidos Novaes S. A. - cl. 23 gistro.
Saltrultores de Mossoró Mactiu
N. 599.639
Wakamoto gência.
- Prorrogue-se o registro.
•
karnoto S.A; Produtos Quimicos e Ltda. - CI. 41 - Prorrogue-se O
.° 632.532 - Corbetta Irmãos
N.° 593.947 - Cima Imperial - Farmacêuticos - Cl. 3. - Prorro- registro.
S. A. Indústria e Comércio de Cou- A Imperial Modas S. A. - cl. 36 gue-se o registro.
N.9 001.516 - Belém - Salmo°
ros - Cumpra a exigência. •
N.9 597.165 - Florença - João Salicultores de Mossoró Macãu Ltda.
- Prorrogue-se o registro.
Cl. 41 - Prorrogue-se o registro.
N.° 594.909 - Brasil Progride Amaral Gomes - CI. 11 - Prorro- - N.9
N. o 633.549 - S. A. Agrícola e
601.518 - Barts-ba - Selma
o registro.
Zysel Isaak Rajner - ci. 40 gue-se
Industrial Usina Miranda - Cum- N.9 597.167 - QuImates •Qui- Saliriiitores de Mossor6 Macáit Ltda.
- Prorrogue-se o registro.
pra a exigência.
Cl.
41 - Prorrogue-se o registro.
mates Produtos Químicos Ltda. . N.° 633.622 - Indústria Goiana
N. o 593.026 - Bola Infantil - Cl. 1 - Prorrogue-se o registro.
N.9 601.519 - Vate! -- Salmo°
de Bebidas Ltda. - Cumpra a exi- Renda Priori 8s Cia. - cl. 41 N.9 597.913 - CIC - Cia. Ilidas- Salicultores de Mos.soro Medir Ltda.
Onda.
.....
Cl. 41 - Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
trial Cataguazes - Cl. 23 - Pror1•1'.9 601.564 - Corte Aço - casa
N.° 595.029 - Sugar Waffer rogue-Fe o registro,
N.° 633.679 - Indústrias ReuniNP 598.550 - Itamarará - Ita- Palhares Comercial S.A. - Cl, 11
das Irmãos Spina S. - A. - Cum- Confiança - Cia. Produtos ConfianO registro.
ça S. A. - cl. 41 - Prorrogue-se maracá Têxtil Ltda. - Cl. 23 - - Prorrogue-se
pra a exigência.
N.9 601.505 - Corte Ferro
Casa
Prorrogue-se o registro.
N. o 633.699 - Etablissement o registro.
Falhares
Comercial
s.A. - Cl. 11
N.9 598.920 - Casa Setti - AgosN.° 595.174 Salvo - Cari tinho
Margint - Cumpra a exigência.
Prorrogue-Fe
o
re
gistro,
retificanSetti S.A. Comércio, ExportaLeoni N. V. - cl. 44 - Prorro- ção, Import. - Cl. 11 - Prorrogue do-se a data para 11-7-54.
• Diversos
gue-se o registro.
se o registro.
N.9 601.995 - Mista Bar Soda
N.° 595.175 - Marco - Cari
N. o 593.145 - S. A. Moinho
N.9 599.283 - Mista - Real S.A Hansentica com figura de Abelha Leoni N. V. - cl. 44 - Prorro- Transportes Aéreos - Cl. 21 - Prot. Cia. Cervejaria Brahma - Cl. 43
Inglês- - Aguarde-se.
rogoe-se o registro.
- Prorrogue-se - o registro.
N.° 603.667 - U.C.B. Union gue-se o registro.
N.9 599.675 - Amo 5 A. IndúsN.° 601.998 - Bar e Rastaurante
Chimique Bedrijven S. A. - AguarN. o 595.176 - Bella - Cari tria e Comércio - Cl. 29 - Pror- Ao
Franziskoner - Cia. Cervejaria
de-se.
Leoni N. V. - cl. 44 - Prorro- rogue-se o registro.
Brahma - Cl. 42 - Prorrogue-se
S.A
N.
599.676
Amo
Amr
gue-se
o
registro.
N.° 615.422 - Frigorifico Wilson
O registro.
N.° 595.177 - Gerde - Cari Ind. e Comércio - Cl. 7 - ProrN.9 601.999 - Chopp Preto Cmdo Brasil S. A. - Aguarde-se,
rogue-se
o
registro.
tinental - Cm. Cervejaria Brahma
N.° 629.333 - Mercearias Na- Leoni N. V. - cl. 44 - Prorrogue-se o registro.
cionais S. A. - Aguarde-se.
N.9 599.677 - Arno Amo S.A - Cl. 42 - Prorrogue-se o registro.
N.9 602.003 - Bar e Restaurante
N.° 595.188 - Ibesa - Ibesa Ind. e Comércio - Cl, 30 - ProrN. o 630.117 - Lanifício Fileppo
Brahma - Cia. Cervejaria Brahma
S. A. Fábrica de Tecidos Belém - Indústria Brasileira de Embalagens rogue-se o registro.
N.9 599.677 - Amo - Amo S.A - Cl. 42 - Prorrogue-se o registro.
S. A. cl. - 40 - Prorrogue-se
Aguarde-se.
N.9 602.001 - Emblemática - Cia.
Ind. e Comércio - Cl. 30 - Prata
o registro. •
Cervejaria Brahma - Cl. 42 rogue-se
o
registro.
N.° 631.968 - S. A. Indústrias
N.° 595.413 - Rocke - CoN.o 599.678 - Amo - Amo S.A Prorrogue-se o registro.
Reunidas F. Matorazzo - Aguar- mércio e Representações Rocke InIndústria e Comércio - Cl. 18 N. 602.002 - Cerveja Melena
de-se.
ternacional do Brasil Ltda. - ci. 8 Prorrogue-se o registro.
Cia. Cervejaria Brahma
N. 0 632.190 - Wilhians de Mat- - Prorrogue-se o registro.
JI. 42
599.679
Amo
Amo
S.A
N.9
- Prorrogue-se o registro.
tos - Aguarde-se.
Ind. e Comércio -- Cl. 38 - ProrNP 602.003 - Cevada Guarany N.° 595.449 - Bar e Restauran- rogue-se o registro.
N. o 632.371 - Leborate4a ForCia. Cervejaria Brahma - Cl. 41
maceutico Horrnus Ltda. - Aguar- te Ao Franziskaner - Cia. CerveN.9 599.680 - Amo - Arrio S.A - Prorrogue-se o registro.
jaria Brahrne - cl. 43 - Prorro- Ind. e Comércio - Cl. 45 - Prorde-se.
N.9 602.058
Brinki Boy - Esgue-se o registro.
rogue-se o registro.
tamparia Caravellas S.A. 32
N.° 632.379 - Cervejaria LeoN.9 599.682 - Amo - Amo S.A. - Prorrogue-se o registro.
N.°
595.450
Bar
e
Restaurannardelli Ltda. - Aguarde-se•
te Ao Franziskaner - Cia. Cerve- Ind. e Comércio - Cl. 12 - ProrN.9 602.059' - Brinki Boy
N.° 632.395 - Cia. Tegus de jaria Brahrna cl. 41 - Prorro- rogue-se o registro.
EsMelo Pimenta de Relógios - Aguar- gue-se o registro.
N.9 599.796 - Amo Amo S.A. tamparia Caravellas S.A. - Cl. 32
Prorrogue-se o registro,
Ind. e Comercio - Cl. 49 - Prorde-se.
N.° 595.451 - Bei e Rstauran- rogue-se o registro.
•
N.9 602.060 - Brinkiboy Estam,.
N. o 633.677 - Cia. Paulista de te Brahma - -Cia. Cervejaria •Brah- N.° 599.797 - Amuo - Amo S.A. paria Caravellas S.A. - CI. 25 •e•
Papéis e Artes Gráficas - Aguar- ma - ci. 41 - Prorrogue-se o re- Ind. e Comércio - Cl. 22 - Pror- Prorrogue-se o registro.
N.9 602.061 - SVRGL - Soc. Virogue-se o registro.
gistro.
de-se.
•
Prorrogaçiio de Marcas
N.9 599,798 - Amo - Amuo S.A. nícola Rio Grandense S.A. - Cl.
N.° 595.452 - Bar e RestauranN. o 557.285 - Leme - Produ- te Brahma - Cia. Cervejaria Brah- Ind. e Comércio - Cl. 26 - Pror- 42 -• Prorrogue-se o registro.
N'.+ 602.556 - Arnomix - Arnet
tos de COco Ltaa, el. 46 - ma - cl. 43 - Prorrogue-se o re- rogue-se o registro, considerandõ-se S.A.
Ind. e Comércio - Cl. 8
para
móveis
as
maçanetas
reivinProrrogue-so o registro.
gistro.
•.
Prorrogue-se O registro.
dicadas.
Brasil - Cia.
N.° 595.454
N. o 558.344 - Reglovar - QuiN.9 599.799 - Amuo - Amo S.A.
N49 602.810 - Paraíso das Sean
mioterápica Brasileira Ltda. - cl. 3 Cervejaria Brahma
el. 42 - Inchistri a e Comércio - Cl. 20 - - Irmãos
Na.ssif F`arah Ltda.
Prorrogue-se o registro.
- Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
Cl. 23 - Prorrogue-se o registro. teu
..11111.
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•

--

N.° 608.290 - Hagostinhe Bons
N.9 603.095 - Louvre - Relojoa- N.9 625.506 - GentlerPan - Serria Casa Novelys Ltda. - Cl. 13 - ricchio & Ficarelli - Cl. 39 Frigorifico Wilson do Brasil S.A.
Prorrogue-se O registro.
Prorrogue-s,e o registro.
CI. 50 - Prorrogue-se . o: registro.
N.9 626.694 - Mensagem conômica
N.9 603.596 - Pergalin - Pugliesi
N.° 608.291 - Ilagr .st'ulip Bom
& Cia. Maceió Ltda. - Cl. 1. - - Associação Comercial de Minas 'Wilson eo Brasil S:A. Frigorifico
Classe 32 - Prorrogue-Se o ,regtstro.
Prorrogue-se o registro.
Cl. 8 - Prorrogue-se e registro.
N.9 605.163 s- Isofil Isofil S.A.
NP 626.915 - Santa Basilism -1
N. 0 608.292 Hagostinho Bem
Pios Cabos e Materiais Isolantes - Cia. Têxtil Santa Basilisss - ClasFrigorifico Wilson dó Brasil S.A. Cl. 1 - Prorrogue-se o registro.
se 22
prorrogue-se o registro.
C. 41 •- Prorrogue-se o registro.
NP 605.744 Henio -- Henrique
N.9 627.976 - Viuril • - LaboratóRivieri - Cl. 25 - Prorrogue-se o rio
N.° 608.293 - Agostinho Bom Medicinal
Ltda.
Cl.
3
registro.
Frigorifico Wilson do Brasil S.A. Prorrogue-se o registro:
Cl. 8 - Prorrogue-se o registro.
N.9 601.853 - Studart - Studart
N.9 605.746 -- Henio - Henrique
- Cl., 5 - Prorrogue-se o S.A. Indústria e Comércio - Cl.
N.° 608.294
Agostinho Bom . - 1 - Prorrogue-se o registro.
registro.
Frigorifico
Wilson
do Brasil S.A... 2- •
GuaN. 623.610 - Cerâmica 'Mogi
NP 605.747 - Henio - Henrique
Pro-roguese
re.
Cerâmica lk/logi Guaçu S.A. - Expresso Mercúrio Ltda. - Cl.
Rivieri - Cl, 11 - Prorogue-se o çu
gC1 1.ro.
:t 50 e 33 '
- Cl. 16 - Prorrogue-se .o registro. 33 - Prorrogue-se o registro.
registro.
InGolcl Bird
NP 633.67b
N.° 631.358 •=-> Mappin vende eleN.9 630.020 - Muneing Wear • NP 607.045 - Scorvill Metalúrgica Scorvill Ltda. - Cl. 11 - .Mitsingrrear Inc. - 36 - Pror- dústrias Reunidas Irmãos Spina S.A. gância e bom gasto a preços de eco- Cl. 17 - Prorrogue-se o registro. nomia - Casa Anglo Brasileira S.A,'"
rogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
N9 633.678 - Pátria - Indústrias Modas Confecções e Bazar - ProrroNP 607.204 - ppol - Bohrne Fett630.922
Monsanto
MonN.9
Reunidas Irmãos Spina S.A. - Ci. gue-se o registro.
chemie GMBH - Cl. 1 - Prorro- santo
Chemical C.9 - Cl. 3 - Pror- 38 -,Prorrogue-se o registro.
•
gue-se o registro.
N° 631.960 - A felicidade bate a
rógue-se o registro,
• NP 633.696 - Bendrx - The Ben630.923
-Serving
Industry
N.9
N.á 607.282- - Drods Ouro Miradix Corp. - Cl. 1 - Prorrogue-se sua porta - União Fabril Exportadobel - Mirabel Produtos Alimenti- Whieh Serves Marking Servindo a o registro,
ra S.A. - LIFE -- Cl. 46 - Pror•
cios S.A. - Cl. 41 - Prorrogue-se Indústria- que serve a human:dade. rogue-se o registn. -NP
633.697
Bendix
The
BenCl
1
Monsanto
Chemical
C.
9
o registro.
dix Corp. - Cl. 31 - Prorrogue- • N.° 631.961 -- O croque da limpeza
NP 608.699 - Star - Produtos Prorrouqe-se o registro.
N. 633.703 Fine Moscatel - Alfa X 12 .-- Uni rio Fabril Exporta- NP 631.284.- Davasal Dr. A.
Phoenix S.A. Cirúrgicos e Farmacêuticos - C1: 10 - Prorrogue-se o Wander S.A. - Cl. 41 - Prorro- José Maria da Fonseca Sucessores dora S.A. - LIFE - Cl. 46 •-•
Ltda. - Classe 42 - Prorrogue-se Pro,rogue-se o registro.
gue-se o registro;
registro.
N.0 633.543 - O radio em que Árocê
N.9 608.856 . - De Lima - Alvaro • N.9 631.515 - mblemática - So- o regie.tro.
pode. confiar
Feigenson S.A. Ind.
Marques Lima Cl. 36 - Prorro- cone Mob11 011 C. Inc. - Cl. 47
SINAL DE PROPAGANDA
- Prorrogue-se o registro. "
e Cem-cio - Cl. 8 - Prorrogue-se
gue-se o regtstro.
PRORROGAÇÃO
o registro.
N. 609.319 - Grafix Grafix . N.9 631.517 - Solex - Pittsburgh
N,° 633.563 - Milan. de calce em
Artes Gráficas S.A. - Cl. 32 - Pinte Glosa CP - Cl. 14 - ProrN.9 631.245 B R - Banco 'Ria .. adice conha e para milhões - Melas .; .
rogue-se o registro. Prorrogue-se o registro.
ohuelo
S.A.
Cl.
33
Prorroguetria de Bebidas nlani S.A. - Cl.
N.9 631.570 - Cobaldoze - Labo- se o registro.
N.9 611.697 - Lágrima .- Perfu42
Prorrogue-se o registro,
marias Phebo S.A. - Cl. 48 - ratórios Keto Wemaco Ltda. - Cl.
N9
633.533
A
A
Angloamé3 - prorrogue-se o registro.
•Prorrogue-se o reg istro.
rica Industrial Importadora e xporNome
comercial prorrogado:
NP 641.911 - Larostidin Pro- tadora S.A. - Cl, 8, 25, 32, 33 50
N.9 .611,698 - Nant Chang - Perfumarias Phebo S.A. - Cl. 48 - dutv Roche Quimicos e Farmacêu- - ProrrogueE-se o registro.
N.° 557.685 Produtos Grifo Cal...
- ticos S.A. - CI. 3 - Prorrogue-se
•
Prorrogue-se o• re g istro.
borcos e Fitas Ltda..- Produtos Grifo
N.9 611.700 - Vencedor - Socie- o registro.
INSIGNIA - PRORROGAÇÃO
Carbono' e Fitas Ltda. - ProrrogueNP 632.605 - Verotrat - Grama
dade Vinicola Rio Grandense Ltda.
- Cl. 42 - Prorrogue-se o registro. de Almeida Rios - Cl. 3 - Pror- , NP 633.650 - Expresso Mercúrio se o registro.
N.° 569.992
rogue-se o registro;
Primos
- Expresso Mercúrio Ltda.
NP 611.758 - Spaalbestos - InSociedade Anônima
Imobiliária Pri-'
N.
632.256
EMiltonpan
Boll33 - Prorrogue-se o registro.
dústria e Comércio São Paulo Auto
Pro-r)gue-se o registro. NP 633.653 - Expresso Mercúrio mus S. A 2
Acessórios Ltda. - Cl, 21, - Pror- me Fettchernie GMBH - Cl. 1 -N.° 538.799 -- Cia. Humaitá de
Prorrogue-se o registro. •
- Expresso Mercúrio Ltda. - Cl.
rogue-se o registro.
Seguros Gerais - Cia. Humaitá de
N7 632.257 - Perdol - Bohme 33 - Prorrogue-se o registro.
N.9 612.276 - Coop erativa -e lnNY 533.43o -• Granja Branca - Seguros Gerais - Prorrogue-se o *edústria Pegorarl Artefatos de Lã e Fettchemie GMBH - Cl. 1 - Pror._
Renato Antonio Brogiolo - Cl. 2,
Ferro Ltda. - Cl. 11 -- Prorrogue- rogue-se o registro.
NP' 633.258 - Adipon - Bohme 7, 19, 41, 45 - Prorrogue-se o re-.
N.° 588.754 -- Frigorifico • Cruzet7o.
se o registro. •
•.
Sociedade Anónima
NP 612.496 - Catuaboni - Adega Fettchemie GMBH - Cl. 1 - Pror- gistro. •Frigórifico,CruN9 586.891 - ' Casa Genta - Casa zeiro 'S . A
Suisso Brasileira S.A. - Cl. 42 - rogue-se o registro.
Prorrogue -se o registro.
Genta
S.A.
Indústria
e
Comércio
Prorroeu e-te o registro.
N.° 592.574
N.9 632.259 - Gardinol Bohnie
Cia. Lacticinios. Al- Cl& 14 - 16. NP 613.122 - Bem Te • Vi
Fettchemie GMBH - Cl. 46 - Pror- de Vidros
berto Boeke S.A. - Prorrogue-se o (1
registro.
- Cl 41 -- rogue-se o registro.
monda Irmãds S
-registro.
Prorrogue-se o registro.
N. 632.260 - Foryl - Bobine N9 594.057 - Netuno -• Empresa
N° 593.055 - Emprósa Marit;rna
Marítima
Netuno
S.
A.
Cl.
33
N.° 414.219 Floma. •Labora- • Fettchemie GMBH - Cl. 1 - Pror- -- Prorrogue-se o registro.
1 Netuno S. A . - Empresa Maritima
rogue-se
o
registro..
tório FarmacAutiço Floma tida. -.
Netuno S. A. -- Prorrogue-se o regisNP 632.262 - Avirol - Bohme
Classe 3 - Prorrogue-se o registro.
tro.
.
, FRASE DE PROPAGANDA
Fettchemie
GMBH
Cl.1
Pror7
Mas'
na
TV
NP 614.439
PRORROGAÇÃO
. • N.° 603.675 - Sodic Sociedade
rogue-se
o
registro.
as
Editora
Ltda.
CI.
32
Sete Di
de Infere:inibia Comercial Ltda. NP 632.263 - Olinor - Bohme
- Prorrogue- se o registro
É.9 588.016 - Tornando a vida Sr:41c - Sociedade de In !
Fettchemie GMBH - Cl. 1 - Pror- mais
ercambio CoN.9 615.418 - Nelsa - Indústra rogue-se
fácil
e
feliz
Aureliano
Mae
ngliestrrco.
o registro.
ia1 Lida.
.
'Prorrogue-s, 5"
Metalóreice, Neusa Lt0a. - CI. 42
chado
Lima
Cl.
33
Prorrogue9
NP 632.484 - Vorwerk & C.
- Prorrogue l se o registro.
se o registro.
N.° 622.697 -• Ciacceas Ari Palácio
N. 615. 491 - M. Herdeiro -- CI. 8 -• Prorrogue-se o registro.
N.9 593.859 - O Caçula do. AnPanelaria Vale -Ltd s . - Cl. 38 N.9 631.530 - - Cia.' Industrial tarctica - Cia. Antarctica Paulista Sociedade Anónima
Cinemas Art
'e comercial Brasmotor - Cl. 31 - Ind. rBasileira de Bebidas e cone- Pulácio S.A. - Prorrogue - se
Prorrog ue-se o rerristro.
reProrrogue-se
o
registro.
gistro..
xos
Cl.
43
Prorrogue-se
o
seN9 622.222 - Gynor . /eion Ldb.
N.9
633.531
Nice
Ar
Tecidas
gistro.
Minei' Sociedade A n An'ina Comer- Oceania Ltda. - Cl. 36 - Prorro.
N.0 605.007 Minerva do Brasil .
N.° 594.910 - Eucatex defende você
cial Industrial Imobiliária -- Cl. 3 gue-se
Indústria
de Óleos Lubrificantes e Próo
registro.
do
barulho
Eucatex
S.A.
Ind.
- Prorrog ue-se o reeletro.
Fios N.9 633.534 - Ye.9 - Fábrica In- e comércio - Cl. 16, 17, 20, 27, 40 cintos Qurnicos Ltda. - Minerva do •
NP 622.229 - Aninhem S. A. Incliistroas Aufmicas
Brasil Indústria de Óleos Lkhrificantes - Prorrogue-se o registro,
e Cabos Pl .5..sti^o5 dr) Brasil S.A. - bra
Cl. 46 - Prorrogue-se o registro.
N.9 603.715 - O Carnaval de ago- e Produtos Químicos Ltda. - ProrCl. 8 -.Prorrogue-se o regittro.
N.9 633.550 - Saum - S . A.
ra com o confôrto de sempre - reone-se o registro.
N.9 622.731 - Luiz XV - Pro- cola e Industrial Usina Miranda --- São Paulo - Alpargatas S.A. N.° 628.611 Cerâmica Mogi Gua- ldutos' de Toucador Realce Ltda. - .Cl.
Classe 36 - Prorrogue-se o registro.
. 41 - Prorrogue-se o. registro.
S.A. - Cerâmica Mogi Guaçu
'CI. 48 - Prorrogue-se o rettlstro.
• N.9 608.286 - Ah gostinho bom eu
NP
633.551
Saum
S.A.
AgriSociedade Anónima - Prorrogue-se d
NP 623.992 - Emblemática -- Frigorifico ,Wilson do Brasil S.A. registro.
e Industrial Usina Miranda
cola
Casa Souza Mattos' Comércio e In- Classe 8 - Prorrogue-se o re• 1 - Prorrogue-se.
dústria S.A. Cl.. 41 - Prorro gue- Cl.NP
N.° 633.521
gistro.
Indústrfa' s j: B. Pu633.552 - Malharia Tricot
se o registro.
Tricot Lã S.A. .Indústria de Ma- ▪N.9 608.287 -- Ah gostinho bom arte S.A. Indústrias J. B. Duarte
Frigorifico
Wilson
do
Brasil
S.A.
N.9 623.993 - Emblemática - lhas - Cl. 36 - Prorrogue-se O - ClaÃe 41. - Prorrogue-se o re- Sociedade Anónima - Prorrogue-se o
registro.
Casa Souza Mattos Comércio e in- registro.
_
gistro.
dústria S.A. - Cl. 41 - prorrogueN.° 633.540 - União Cultural Brap
633.553
Andino
-SuperN.9
se o registro.
• N.
N9 608.288 - Ah gostinho bom
NP 624.317 - Buffalo -- Cia. In- plast Mineira Ind. e Comércio de - Frigorifico _Wilson do Brasil S.A. eu-Estados • Unidos ---, União Cultura'
Ltda. - Cl. 39 - ProrBrasil-Esados Unidos - Prorrogue-se
dustrial Paulista de Papéis, P Pepe. 'Moldados
Chisses 50
33 .- Prorrogue-se o registro. o registro, considerando-se .0- registro.
IM S.A. -- Cl. 38'- PrOrrogue-se rogue-se
as maçanetas para móveis.'
O registro.
NP 608.289
Ah go stinho bani • N.° 633.548 S.A. Fiação e Te.;
NP 1333.554 - Marimba - CoN. 625.148 - Stannoxyl La- mércio de Discos Mgrimba Ltda. - - Frigorifico Wilson do Brasil S.A. celagem Lutfalla - S.A. Fiação e
- Classe . 41 '- Prorrogue-se o :e- Tecelagem Lutíaila - Prorrogue-se o
borat6r1os Robert Et Carriere S.A. Cl. 8 - Prorrogue-se o registro.
gistro.
- Cl. 1 - Prorrogue-se O registro..
registro.
,
N.9 633.648 - Expresso Mercúrio
Expresso Mercúrio Ltda. -- Cl.
33 - Prorrogue-se o xegistro.
N.9 633.649 • - Expresso Mercúrio
- Expresso Mercúrio Ltda. - Cl.
33 - Prorrogue-se o registro.
N.9 633.651 - Expresso ',Mercúrio
- Expresso Mercúrio Ltda.' -, Cl.
33 - Prorrogue-te o registro.
N.9 633.653 -- Expresso 'Mercúrio
- Expresso Mercúrio Lido, - Cl.
Prorrogue-se o registro.
33 '
N9 633.654 - Expresso Mercúrio
Expresso Mercúrio Ltda.
Cl.
33 - Prorrogue-se o registro.
N.' 633.65o - Expresso Mercúrio
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DEPOSITADAS

Ptetuleeteifb 'ffla da aotede com e art. 1:0 do ~to 4 Rroptitedede ladastrial. Da data da pubtáseão começar& a
e)arru prazo do Ce &az para o defcrigusato da pedierz. Durante &se prazo poderde anresentar custe opoalobes ao Depare...alento
~e& da rzelotedadde Industrial aquelas que is ~arem prejudicados oom a coima& Go reçiseeo regtberido

narios ns. 620.105 a 620.107, de
4-12-63
Toyo Rayon Co., Ltd.
Japão

Temi .on.° 620.113, de 4-12-63
Walter Berdan Subais
. Guanabara

Classe 48
Artigos de perfumaria: hené, laké, fixadores de cabelo, permanentes a frio;
artigos de toucador era geral e prepa-rastos era geral para cabelos
nano p.° 620.115, de 4-12-63
Pelino Guedes de Souza
Guanabara

Classe 23
Tecidos em geral
Classe 22
Fios e linhas
Classe 36
- Para distinguir: Aventais. blusas blu.
abes boinas, botas, babadouros. casa.
cos, coletes, capas, chales, cachecols,
calçados, chapéus, cintas. combinações,
corpinhos. calças. , calções, camisas, ca.
nalsetas, camisolas. cutias. ceroulas. cal vis de senhoras e de crianças. colarinhos,
cueiros.

casacão, dominós, echarpes.

Classe. 33
Expressão de propaganda

Termos ns. ,620.1I6 e 620.117, de
5-12-63

fraldas, galochas, gravatas, gorros. la. Daunac — Comércio de -Automóveis
quetas. luvas, ligas, lenços. leques,
mantas meias. ominou. mantas, man..
&ido, malhas, paletós. palas. penhoar,
peugaz, puloveres. ponches. palatinas,
polainas, - pijamas punhos robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, soutiens, tailleurs. toucai e vestidos
Vilma n.e 620 . 111. de 4-12-63
lohn Cotton Limited
Escócia

S. A.
São Paulo

IIINASCAR
aaasse 21

Para distinguir: Amortecedores, anteparos: auto-caminhões, alavancas. alavdhcas de cambio. alavancas de 4reios. aros,
automóveis, breques, barras ..ale freio
braçadeiras de mola, biichas, barcos, balaustres barras de tração, barras de direção, braçadeiras, e suportes do cano
de escapamento, cubos de veiculos, chaClansr
oas circulares, carroserias, chassis, can.
ti'saco :assas, caixas para armaçes, cotovelos,
Cigarros, charutos e :uma
.arburadores. correntes de distribuição,
pa:a it . in1T
.'ornas, capotas caixas d ecambio, caUrino a e f;n1 . 1 !1 J 4 1 7 b3
bos, caminhes, caminhonetes,carros,
Palmo
coniunots de escapamento, direção
, des.
lioadetras, dorsais, engates para veiculo!, estribos eixos ,engrenagens, embreagem, freios para veículos, fronteiras para veiculos. feixes de mola, guarnições para maçanetas, gonzos, grades
ponteiras,' hélices, hastes. indiCadores
de direção, juntas universais, lanchas,
molas. manivelas, ,motocicletas, motociclos. mancais de velculos, motonetes,
pedais. paralamas. partidas, portas laterais, pinhões, porta rodãs. parabrisas.
paineis. parachoques pistões, pedestais
reles para businas, reles para faróis, rodas, retentores, reboques, soquetès para
veiculas, aerpentinas, tambores de freios. tirantes, terminais para cabos de
baterias, tuchos, varetas de veiculos. (varabi de veículos, varetas de controle de
Classe 33
afogados. e velocipedes e volantes
Expressão de propaganda

CONWEY

Classe 6
Motores' elétricos, terminal,' trazeiro do
motor de partida, terminal • âncora do
eixo do bendix, dinamos elétricos, colii
toses de arranco, aros, carburadores
correntes de distribuição, coroas, car.
buradores, caixas : de câmbio, engrenagens, embreagem, juntas universais.
partidas, pistões. freios. caixa de 'mudança caixa de movimento centrai, aolares de esferas para direção e movi
meato central, engrenagem para moviraento central. inhões livres dentadas
para cabos, rolamentos, carburadores.
pinhões, macacos: alavanca para sus:
pender veiculeis, gatilho de prtida de
funcionamento de engrenagem de velo
cidade do veiculo. enarenagem 'para
eixo e manivelas, alimentados para carburadores. anéis de pistão, anéis de es.
feras para rolamentos, anéis de óleos,
anéis, auto lubrificadores, agulhas de
reguiagem do carburador, buchas. bur,
rinhos e insufladores do ar. bombas tu.
brificadorea, bombas de articulação -de
combustível para motores, blocos de
motores, bielas, baiancins, cabeçote -a, cilindros. comutadora& culada de ciliadro do motor, caixas de lubrificação,
compressores,- condensadores, cremalhea
ras, cruzetas. dispsiotvo -de arranque
cirnamos, dispositivi para ignição elétrica para • motores, engrenagens, eu.
grenagens de cremalheiras, eixos eEdbolbs, lusos, geradores., tubraicadores
centrifugas, motores, motores de combustão, mancais, mancais de roletas
macados ale rosca, rnagnetos para motores, 'mecanismo impulsionador de dite,
rencial, pistão. pinhões. redutores, se
das, dentadas, segmentos do pistão. se .
paradores de graxa. transtormadorcs,
virabrequins, separadores, veias de
Ignição" volantes. "retos. hidráulicos . e
freios de . ar para veiculo& carburadores, anéis de . segmento, bombas para
óleos. cruzetas, cambio, cárter de em-.
breagem. Cárter do motor, comutadáres,
culatra do cilindro do motor, caixa
de lubrificação
Têrmos os. 620.119 a 620.123, de
5-12-63
Heiknann S. A. Indústria e Comércio
Paraná

Cd

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 11
Para distinguir: Ferragens e ferramentas de hada a espécie, cutelaria em axeral e outros artigos de metal no Incluídos em outras classes: alicates, alfanges, alavancas, arruelas, argolas, aldravas, armações de metal abridores
de lata', arames lisos ou farpados, apa-

salsos, brocas.. bigoraas baixelas, bandejas, bacias, baldes. bombonieres; bules, colheres para. pedreiros, cadeados,
correntes, cabides, craves, creuumes.
chaves de ara‘usos, conexões para encanamentos, caixas de matai para portões, colunas, canos de meral, chaves
de tenda, chave inglésa, cabeaões, estribos.canecas e copos. cachepotsa c'-n- .
tro 'de mesa' coqueteiras. caixas de
acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçarolas, chaleiras conchas, cuscuzeiros. coadores, distintivos, dobradiças, enxadas, esferas, engates, esqui.
chos, enfeites de metal para autoinoveis,
espumadeiras formões %ices, ferro para cortar - capim, tertõlhos, facas, tacões, techaduras, ferro comum a carvão, fruteiras, funis. fórrnas para .16-ces, frigideiras, ganchos e guarnições
de , metal, grélhas, garfos, ganchos pa.
ra emendas cie ce:re,as, 1:mas .smitias.
lâminas para barbear, lict • eiros, Jatas
de lixo, jarras, machadinhas moias para
portas, martelos marretas, - izes,
marmitas. navalhas. .navaihas pi,ua parbear, púas„picões, pregos: picaretas,
porcas, 'parafusos. pratos, porta geio,
poseiras. poro pão, porta jóias. aorta
trios. palitein .s. panelas, rastelos, roldanas. ralos para pias rebites •• e ,ega.
dores, raladores, serras, serrotes, sai.
rõlhas, tesouras, ta lhadeiras, torqueshs •
tenazes .travadeiras, telas de arame, tor.
nenas. trincos. (unos para el;canarn,n.

tos ' trilhos para porra de correr. ta.
ça.s, travessas, vasos, vatIlhanles e
\\ verrumas
Classe 49
Jogos. brinquedos, artigos despor*Nos e
passatempos, a saber: álbuns uva recortar e armar aviões, aut
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bonecos, baralhos de cartas bolas para
todos os esportes, brinquedos em- torcia
de animais, balões de brinquedo, bilhaes, brinquedos , Mecânicos, brinquedos
em forma de instrumentos musicais,
brinquedos em forma de armar, brinquedos de borracha com ou sem asso.
vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para esporte, cartões para lota). 'casinhas de brinquedo, casinhas de armar,
cadeiras de brinquedo, carteiras e envelopes coem tralhas para recortar e
armar, calçados para bonecas, cordas
para pular. clavinas para tiro ao alvo,
copos de dados, caixinhas de música,
dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brpinquedo, espingardas a de
vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para bago de xadrez, fogões e
fogãozinros de brinquedos, jogos 'de
futebol de mesa, joelheiras para esporte, •
ganchos para pesca, guisas para crianças, halteres, anzóis, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, jogos da raquete, linhas para
pesca, luvas paca .box,' para esgrima.
para jogador de soco, máscaras cama;
valescas, mesas 'de bilhar; de campista.
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de utensilios domés.
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ticos, patins, patinetes piões, petecas,
prateleiras, porta-chapéus, sofás,
objetos, guarnições para bolsas, garfoa,
plarquetaS para ginástica, peças de
sofás-camas, travesseiros e
galerias para cortinas. jarros, laminados
jogos de damas, dominó e-xadrez, pelo- •
vitrines
plásticos. lancheiras, manteaueirás
tas. pianos e outros- instrumentos musiorinó:s. prendedores de tampas, puTermo n.° 620.118, de 5-12-63
cais de brinquedo, pistolas de atirar
xadores para móveis, pires, pratos.'pallEngcnio Gasarotto
tetras. pás de casinha, pedras. pomes arflexas, papagaios de papel, panelinhas,
deiras de trutas e legumes. guarnições
quebra-cabeças em forma de armar,
0 . }1 V AS
.ficiais. porta-pão. pulseiras para relóraquetes, redes de pesca. redes para
gios. protetores para documentos. puJogos, rodas de roletas, revób-er do
Classe o
xadores de água para USu doméstico.
brinquedo, soldadinhos de chumbo, tabletros para jogos, tacos de bilhar, Para distinguir: Aparelho recuperados porta-copos. porta-n,queis. porta ,ncsas.'de peças para - automóveis
porta-documentos. placas, rebites, toditambores para crianças. tamburéus,
nhas, recipientes. suportes. supores para
tamboretes, tênis de mesa': trens e viasTérmo n.° 620.124, de 5-12-63'
férreas para brinquedos, varas para Heilmann S. A. -Indústria e Comércio ladrilhos e adesivos para azulejos,
peças. cari-sieis . para tecetassm e guarpesca, vagonetes e zepelins
Paraná
nições
de material plastize para indúsClasse 5
•••
tria textil. colas usadas 1135 indústrias,
Aço em bruto, aço preparado, aço doce
guardanapos. saleiros, tubos tigelas
R EILMANN S/A,
aço para tipos, aço - fundido, aço partubos para ampolas. tubos rara serinI NICSTRIA E COMÉRCIC
cialmente trabalhado, aço polido, aço
gas, travessas, tipos de material piásrefinado, bronze, bronze em bruto aratico, saColas, sacos, saquinnos
mes - lisos e farpados, bronze de • manmes para acondicionamento. vasos Il•
ganês, bronze em pó, em barra, chumbo
Nome skanrcial
caras. colas a trio e colas nac incluidae
em bruto ou parcialmente preparado
em outras classes, para bosraCha . para
Tèrmo
n.°
620.125,
de
5-12-63
cobalto em bruto ou parcialmente tra
para marcineiros. para. carpinRoemmers S. A. Industrial Comercial curtumes.
balhado. cimento metálico. cobre
teiros.* ,ara vidros.. pasta adesiva para
Y Financiei-a
bruto ou parcialmente trabalhado. cou'correia, pasta e -pedras pesa afiar
Argentina
raças, estanho em bruto ou parcialmente
esmeril em pedra. em aa em • disco
trabalhado, ferro bruto ou parcialments
em pasta para afiar, moer e desgastar
trabalhado terso em barra. em chapa
rebolos, adesivos para -tacos. adesivos
PRORROGAÇÃO
' fundido, maleável, manganês. gusa. vede calçados
lho, gusa, temperado. maleável, !atuiClasse 1
minas para techaduras. funis. furadore&
•
OTALEX
latão em vesgalhões. aluminio alpaca.
Para distinguir: . Produtos químicos para
ligas metálicas. metais em massa. esindústria plástica
tampados, para .soldas. para ligas lima.
Classe 3
lhas. magnésio, metais não trabalhados Para distinguir: Preparado farmacêutico
Llasse 49
•
ou parcilruente trablhados, niquel. oura
Jogos,
brinquedos.
artigos despose...os e
páldio, papel estanho, platina poeira
Termos ris: 620.126 a 620.128, de
passatempos. a saber: álbuns para rede zinco, prata. solda: tungstênio,
5-12-63
cortar e armar aviões, automóveis
Indústria e
zinco corrugado zinco liso e
Auroplast S. A.
ases, argolas, bercinhos, bonecas, boneem toalha
Cornértio
cos. baralhos - de cai tas bolas para
Classe 26
Sã'o Paulo
todos os esportes, brinquedos em forma
Artefatos de madeira em geral: Argode animais, balões de brinquedo, bilha
las, elgus'ares, armações' para balcões
res, brinquedos mecânicos, brinquedos
e para vitrines. artefatos de madeira
em forma . de instrumentos musicais.
• para caixas, tppume. bandejas. barris.
brinquedos em forma de armar, brin
baldes, batedores de carne, caixas, caiquedos de borracha com ou sem assoxões, caixotes, cavaletes, 'cunhas cru.
vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões
retas, cubas. caçamba. colheres, cestos
cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
para pães, cepos para casinha, cabos
rara esporte, cartões para lâto, cosi
para ferramentas, cantoneiras; engrarias de brinquedo, casinhas de armar.
dados. estrados, esterinhas, estojos, excaCeiras de brinquedo, carteiras e enI rIDúst RIA
premedsiras, embalagens de madeira,
velopes com tolhas para recortar e
escada formas, gaiolas, guarnições
BRASILEIRA
armar, calçados para bonecas, cordas
para porta-blocos, guarn,ições pára corpara . pular, clavinas para tiro ao alvo,
tinas, guarMsões de madeiras para
Classe 78,
copos de dados, caixinhas de música.
utensílios donstams. grfos, mala. de
madeira, palitos, ja satos pipas pinos. Para distinguir: Artelatos de ateria dados. , dardos, discos, dominós, espingardas de brpinquedo, espingardas de
puxadores. prendedores de roupas. pe- plásticos e de nados': Recipislitea
destais monogramas, palitos. pasinhaa. cada& de material plástico. revesrmen- vento. estaquinhas para jogar, enigmas.
gar‘inhos e colheres para sorvetes, pa- tos confeccionados de substancias ani. engenhos de guerra de brinquedo, ferlitos para dentes, táboas de passar rou- mais e vegetais: Argolas. aeucareiros, rinhos de engomar, ferramentas para
pas, táboas de carne, toriCs torneiras, armações para óculos, bules. oandejas. crianças, figuras de aves e animaia.
tambores, tampas, suportes de madeira, bases' para telefones. baldes baias. figuras para gigo de xadrez, fogões e
bolsas, caixas. carteiras. shasais. cabos fogãozinros de brinquedos, jogos de
rodinha, rolos, rosários e vasos
para ferramentas e utensili.;s. cruxelas. futebol de mesa, joelheiras para esporte,
caixas para acondicionamena. sie ali- ganchos para pesca, guisos para crianPara distinguir: Móveis ' em geral, de mentos, caixas de mater?a1 plástico ças, halteres. anzóis, . iscas artificiais
Classe 40

metal. vidro. de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para es
critório. Armários, armaários para banheiros e para roupas usadas, alma:a,das, acolchoados para móveis, bancos.
balcões. banquetas, bandejas. domicilia-.
res. berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de jantar e sala de visitas, conjuntos para
terraços, jardim e praia, conlu15"Ns
armários e gabinetes para copa e sozinha, camas, cabides, cadeiras giratórias, cadeiras de balanço, caixa de
rádio, colchões, colchões de mola. dispensas. divisões. divans, discotecas de
madeira, espregulçadeirasi guarda-roupas, estantes, mesas, mesinhas, me?..
abas para rádio e televisas,. mesinha
. para máquinas de escrever. móveis palevisão, molduras para quadros pc-earetratos, poltronas, poltronau-cassass

para baterias. coadore& ervas. canecas.
colheres, conchas. cestas Para Pão cestinhas, capas para álbuns e para livros.
cálices, cestos, castiçais para velas.
caixas para varda de nbleroa cartuchos.
coadores para chá. descanto para pratos, copos e coffinhos de plástico'para
sorvetes. caixinhas de plástico para sorvetes. colherinhas. Dasinhis aartina,os
de plásticos pari sorvetes. forminlias
de plástico para aorvetes, discos de
mesa. estopa estojos para óculos; embalagens de material plástico para Sorvetes, estojos para objetos. espumas de
uylon, esteiras, enfeites para automóveis. escoadores de pratos. massas antiruídos. formas- para doces. fitas isolantes, Vimes virgens, fios is eelnlOse.
fechos 'para bolsas, facas guarnições.
guarnições para chupetas e mamadeiras
guarnições para porta-blocos quartil
çèles para liquidificadores. • para batede material plástico para u rensilios e
•

Abril de 1964
Tèrrno n.° 620.129, de 5 - 12 -63
Auroplast 8. A.
Indústria
Comércio
São Paulo

AUROPLAST S/A-.

'

INIÚSTRIA E COMÉRCIO
Nome comercial
reuno n.° 620.130, de 5-12-63
Fertilizarstes Jacupiranga Ltda.
São Pauki

Classe 2
Para distinguir: Adubos em geral

Termo n.' 620.131, de 5-12-63
Dinape Distribuidora Nacional de Peças
S. A. — Comércio e Indústria
São Paulo

ONAPt•
.

Classes: 6, 7. 8, 11 e 21
Para distinguir: Tratores, u tensil los
para a lavoura, motoarados, motores e
suas partes. acessórios para motores,
máquinas elevadoras, transportadores
automáticos, correias pneumáticas, transportadores mecânicos, acessórios para
veículos, veículos e suas partes

Tèrmo ri." 620.132. de 5-12-63
Rafael Finkelstein Sckwarchbein
Guanabara

Educacion y Ciencia S. A.
Nome comercial
Termo n.° 620.133. de 5-12-63

Asherit S. A,
Guanabara

para pesca.. jogos de damas, jogos 'de
PRORROGACÃU
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para box, para esgrima,
para jogador de soco, máscaras carnavalescas, mesas de bilhar, de campista.
de roleta. de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de utensílios domes
ticos, patins, patinetes piões, petecas;
Nome comercial
plarquetas para . ginástica, peças de
Terno n.o 620.134. de 5-12-63
jogos de damas, dominó e xadrez, peloJoão Nasciutti
tas, pianos e outros instrumentos musiMinas Casais
cais de brinquedo, pistolas de atirar
ilesas, papagaios de papel, panelinhas
quebra-cabeças em forma de armar,
raquetes, redes de pesca, redes para
jogos, rodas de - 'rialitas. revólver de
brinquedo. soldadinholt'sie chumbo. tableiros para logos;S 'tacos de bilhar.
Industrio. Brasileire
tambores para crianças, taraburéus,
tamboretes, tênis- de. mesa, trens e vias
Classe 7
férreas para brinquedos, varas para Máquina desfibradeira de raçáo para
pesca, vagonetes e- zepelins
animais

SBERIT S/A

asciutti
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Termo n." 620.140, de 5-12-63
Rodolfo Sengik
Riu Grande ào

Termo n. 620.135, de 5-12-63
Projetos e Planejamentos
Proplan
Ltda.

PROPLAN-PROJETOS E
PLANEJAMENTOS LTDA.

Termo n.° 620.145, de 5-12-63
(Prorrogação)
J. R. Geigy S. A,
Suiça
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o

Termo n. 620.151, de 5-12-63 •
(Prorrogação)
J. R. .Geigy S. A
•
Suiça

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO
Inseto se mata com NEOCIO

TInomzitoin

Nome civil
Classe 2
Frase de propaganda

Tenso n.° 620.136, de 5-12-63
Alfredo Traversi
Rio Grande do ,Sul

o

•Terrnci n. 620.146, de 5-12-63
(Prorrogação)
1. R. Geigy S. A
Suiça

,. ODIC/s" fpve,
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Arroz, trigo e farinha de arroz e trigo
Têrmo n.° 620 .114, de 5-12-63
Adonis Cardoso Chaves
Guanabara f

PRORROGAÇÃO:

Classe 41
Café em grãos, cm pó, torrado e em
bebida

:Fundaçãó
36fin F. Kennecisi

Termo n.° 620.138, de 5-12-63
Bloco' Carnavalesco Bafo da Onça
Guanabara

0,

o

Termo n. 620.143, de 5-12-63
T. Avery, "Lirnited
W.
Inglaterra

."BAFO DA ONÇA

A. P1

Classe b
Discos gravados
Termo n.° 620.139, de 5-12-63
"Agropesca" Indústria de Produtos
Agrícolas e Pescado Ltda.
Rio Grande do Sul

,

T ItiorBE

•

PRORROGAÇÃO

IRGA,MIN

Classe-8
Comutadores elétricos de regulação para
fins fotográficos e industriais

•

Classe 1
Classe 1
Produtos químicos para a indústria ter..
Produtos químicos destinados a lava- til c a indústria dos couros e das peles
gem de lã
Teimo n.° 620.153, de 5-12-63 I
Termo n.° 620.147. de 5-12-63
J. R. Geigy S. A.
(Prorrogação)
( Prorrog ação)
J. R. Geigy S. A.
Suiça
Suiça

Termo n. 620.142, de.5-12-63
(Prorrogação)
Industrial Timer Corporation
Estados Unidos da América

TIME-G-LITE

INDUSTRIA BRASILEIRA

.:;lasse 33
Sociedade carnavalesca

TINEGA.L
Classe 1
Produtos químicos para a indústria tez.
til ,t a indústria dos couros e das pelei
Classe 1,
•
Produtos químicos para a indústria texTermo n.° 620.154. de 5-12-63
til e a indústria dos couros e das peles
(Prorrogação)
J. R. Geigy S. A.
Termo n.° 620.148. de 5-12-63
Suiça
(Prorrogação)
J. R. Geigy S. A
Suiça
PRORROGAÇÃO
PRORROGAÇÃO

tINOVETIE

TINOPkti:
Classe 1
Produtos químicos para a indústria tez,.
til e a indústria dos couros e das peles

0

Termo n. 620.155, de 5-12-1963
(Prorrogação)
Classe 1
Companhia Monaco — Vinhedos, In
Produtos qUimicos para a indústria texdústria, Comércio eExpottação
til e a indústria dos couros e das peles
Rio Grande do Sul
Termo n.° 620.149, de 5-12-63
(Prorrogação)
J. R. Geigy S. 13.Suiça

PRORROGAÇÃO
Classe 8
Aparelhos empregando forças ou tensões para testar materiais: aparelhos
para contrôle da operação de máquinas
de pesagem ou de aparelhos empreganPRORROGAÇÃO
do forças ou tensões aplicadas para
te tar materiais; aparelhos para regisIndústria Brasileira,
PERTIN01/
tro e processamento dos dados produzidos pela operação de máquinas de
Classe 43
pesagem ou de aparelhos empregando
Refhescos, refrigerantes, xaropes para
Classe 1
forças ou tensões aplicadas para testar
materiais: balanças de plataforma para Produtos quimicos 'para a indústria tex- estes e aqueles, água gazeificada, na•
tural ou art ficalmente
carga
til e a inch:Lida dos couros e das peles
Têrmo n.° 620.156, de 5-12-1963
• Termo n•° 620.144, de 5-12-63
Termo n.° 620.150, de 5-12-63
(Prorrogação)
•
(Prorrogação)
(Prorrogação)
Indústria Química Mantiqueira S•A,
W.
T. Avery, Lirnited
J. R. Geigy S. A
São Paulo
Inglaterra
Suiça

E

g

Classe 4?
Alho, amendoim, arroz. arartita; açúcar, bacalhau, batatas, beterraba, ervilhas, farelo, farinhas. feno flocos de
milho, e de trigo, forragens. feijão,
fubá, lagostas, lagostino, mandioca, mariscos, mexilhão. milho, moluscos, óleos.
outras, ovas de peixe, peixe: salgado,
seco e em conservr

.

PRORROGAÇÃO

•E.RIOPON

PRORROGAÇÃO

PRORROGAÇÃO

8. C. "BAFO DA vNÇA..

Termo n.° 620. 152, de 5-12-63
(Prorrogação)
J. R. Geigy S. A.
Suiça

PRORROGAÇÃO

Classe 33
Titulo

o

Termo n.° 620.137, de 5-12-63
Bloco Carnavalesco Bafo da Onça
Guanabara

Classe 1
Produtos químicos paar a indústria textil c.a Indústria dos couros e das peles

PRORROGAÇÃO

AVERY
Classe 8
Balanças de plataforma para carga

PRORROGAÇÃO

TINPON

•

PRORROGAÇÃO

MANT . - OXAL
11 eIrs
Usada tria Bras

Classe 1
Produtos quirnIcos para a indústria textil e indústria dos couros e 'das Deles

Classe 1
Acido oxálico (sal de azedas)*

O
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aparelhos distribuidores de sabão rs ^de para roupas, enchimentos, fivelas, golas,
desincrustantes para instalações sanitá- ilhós, miudezas de armarinhos, palas e'
rias, aparelhos asterilizadores, aparelhos
presilhas
e instrumentos usados na engenharia,
Classe 13
agrimen,stira geodézia, -aparelhos gasel- Abotoaduras para punhos, águas maficadores, aparelhos de análises, apare- rinhas lapidadas. alfinetes _para adornar
lhos ozonizadores, aparelhos pasteuri- vestuários, de metal precioso, semi.
zaoores, aparelhos reguladores e estabi- precioso . ou • suas imitações, anéis da
lizadores da pressão e do fluxo de ga- adorno, balangandans, berloques. brinses e. líquidos aparelhos para salva- cos. broches, colares, contas de metais
mento e . para sinalização, apa.rélros ou - pedras reciosas ou semi-reciosas • e
'para escafandristas, aparelhos para lim- suas imitações, usadas como' adornos
par vidros. aparelhos para combater ou na confecção de bijouterias:. corroa-.
formigas e outras pragas, aparelhos au- tas de uso individual ara adorno, diatomáticos acionados pela introdução de mantes lapicladosJ' esmeraldas tap'cladas,
molas. aparelhos para picar,- cortar ou mea'alhas com santo, pulseiras; safiras
reduzir- consestiveis, • aparelhos , espargi- lapiadas, topázios lapidadus turaalinas
dores, aparélhos e instrumentos de cállapidadas • e turquezas lapidadas
culo, apaiélhos para observações sismi.
, Classe 14
cas, aparelhos tesinOstatos, aparêlhos Vidro cornai:, , laminado, trabalhado
para natação. aritonômetros, aspirado- em tddas as formas e preparos, vidro
res de :pés aerómetros, acendedores elé- cristal para todos os fins, vidro industricos. - alto-talantes, amlificadores elé- trial com • telas de metal ou composi'PRORROGAÇÃO
tricos, arnassadeiras, antenas. batedei- ções especiais, ampolas, aquários, asamplihcadores elétricos. ansas.sadeiras. sadeiras, alraularizes, bandejas, cube.
antenas. aatedeiras, balança comun. -e tas. Cadinhos, cântaros, cálices, centro
elétrica, aartimetros bateria' de 'acama.. de mesa, cápsulas ^ copos, espelhos, ats.- ,u'.i Is. binóculos. bi ? ..le. bcoinas bo carradelras, frascos, formas para doces,
binas de . tradução a et.. • psra fias casa fôrma para fbrnos, fios . de vidro, garovo& botões de sairdis s eletrizo rafas.. garrafões, graus, globos, haste,
Ar
9#9277-neõ .5te/ire.550-Rdicr
horzbas medidoras' b asinas at assolas, ta jarros, jardineiras, licoreiros, mamadei-rias s. turcas, bules eão,cos. caixas if ras, tnantegueiras, pratos. pires, PortaClasse 36
desta na. câma ms. lr'go'i cas e for
jóias - paliteiros, potes, pendentes, peTitulo
gráficasa_cafpainhas elétricas, chassis de
destais.
saladeiras, serviços para te.
rádios, chaves elétricas, eineisatógrafos.
Termo n.o 620:159, de 5-12-1963
frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves- •
cronOgrafos,
crusometros.
cembustores
(Prorrogação)
de gás. mama:troa cristais de rádio, sis, Vasos, vasilhames, vidro para vis
1 Classe 41
C. H. Boehringer Sofia
fias,
chaves de alavancas, chaves aato. draças, - vidro para relógios, varetas,
Alemanha
sidecáticas. capacitores de -bloqueio, capa. vidros para conta-gotas, vidro para
• automóveis •,e para para-brisas e
do cimas eletroliticos. calibra.* res discos
Termos ns . 620.162 à 620
xicaras
para
telefones,
discos gravados. diais,
5-12-1963
FRORROGAÇÃO
Classe 15
despertadores.
enceradeiras
eli
tricas.
,
eu• Daboner Modas Ltds
genho de assar carne, espe.tos óticos. Para distante.... Artefatos de porcelana..
São Paulo
esticadores de luvas. espelhos de pás- faiança. barro e terracota louças vidra..
ticos, para .eletricidade. esrerdizadores, i das 'para uso caseiro, adornoS, fias ar..
acintosas de incêndio, ferros .alétricos de ktisticos e instalações sanitárias: artefatos
soldar, filtros e aparelhos Wtrantes, til- de ceras:rica para uso caseiro. adornos e
1 terferencia ti-imigra/os, garrafas técnicas. Ifins artísticos, alguidares. aln.ufarizes,
, • Classe 3
fotómetros, tios elétricos, ti tros de ha. assadeiras, barris, bules. 5ides bacias,
tros •para , óleo, filmes falados, fogões, bebedoUros, biscoiteiras, bombonieres. ••
Preparado contra perturbações circulatogareiros, tusiveis. faróis :.ano acessó. ande ias. anheiras. copos, consolos, cal...
.
. tórias periféricas
rios "de veículos para sinalizsção e para .deirbes. cântaros, cadinhos. cofres,'
Termcr n.° 620.160, de 5-12-1963
iluminação em geral filmes revelados. cubas compoteiras comedores para aves, •
(Prorrogação)
rótulas eletrwas. fervedores argola ficos, caçarolas, canecàs, centro de mesa. dez- Maschinenfabrik Fahr A .G.
res indicadores de vácuo.. Lstrumentos cansa-talberes, escarradeiras. finuras. fil. Classe 6
tros, graus. globos.,, jarras, jardineiras,
Alemanha
Máqu nas de costura, máquinas de Ia- geladeiras globos para lámpsdas. globos licoreiros, leiteiras, lavatórios
mante.
para
lanternas,
globos
te
restres
para
' var roupas e pratos e maquinas 'de
ensino, gravadores, holofotes íneubadp- guelras. moringata malheras, nichos
passar
PRORROGAÇÃO
de alarme. interruptores. iánspadas in- res. pratos, pilões --.pratas ,para ornatos,
Classe 8
candescentes, tampadas comun. jantes. pias, pinos. porta .joias. potes, portaAbaixa luzes de ladpião, abalours, liquidificadores, maçaricos nora soldar. toalhas. porta-papéis higiênicos sopeiacumuladores, is tinómetros. amperôme- caldear e cortar, máquinas de lazer ras.' saladeiras. saleiros, serviços para
tros. amortecedores de rádio e frequên- café. mostradores para radio, moinhos refrescos, serviços para frios. chá
cia, anernónietros, aparelhoa de televi- de café, transformadores, tostadeiras. tri- Jantar, travessas, talhas, taças. tolelas„
são, aparelhos para iluminação, inclu- pés para fotografias, válvulas para. rá- " vasilhames: vasos sanitários irisaras
'Classe 22 .
sive os consideraçlos acessórios de vei- dios válvulas de descarga, válvulas de
Classe 7
Par adistinguir: Fios de lã em novelos
culo& aparêlros para anúncios mediai- reduçáo, vacuômetros. veth., elétricas. para
: trabalhos manuais, fios de seda
• Máquinas e ute-nsilios para serem usa- cos. aparelhos aquecedores e medidores.
válvulas de vácuo e ventiladores
. dos exclusivamente : na agricultura e
em Meadas, fios de seda em novelos, •
•
aparélhos cromográficos, aparêlhos de
Classe 9
horticultura a saber: Aradds. abridores barbear elétricos., aparelhos registradofios de seda em carreteis, f os para tede sulcos. aduhadeiras. ancinhos mecá. res e medidores de distâncias. apare- Para distinguir: Instrumentos de ritimo celagem e 'para uso comum, fios de alnicos • e empilhadores combinados lhos para purificar :água, aparelhos de musical e suas partes 'integrantes:, acor- godão, fios de linho, fios de canharno, •
arrancadores mecânicos par -, agricultra sinais lampejantes, aparelhos regulado- deão, arcos _ bandolas. bandolinas, bom- fios de juta, fios de rami, fios de seda,
ra, batedeiras pira cereais, bombas res de gás. aparelhos de galvanoplastia. bo, hong& banjos, baterias, contrabai- natural, Cos de rayon, fios de celulose,
para .adubar, celfadeiras. ' carpideiras. aparelhos ,didáticos, aparelhos cineram aos:. cordas para instrumentos musicais, fios plásticos, linhas para coser em car...
ceifados para afloz, charruas para agri- tográficos, aparelho' automáticos para cuicas, caixa de rufo, clarinetes, cava- rateis, linhas em meadas, linras em no- cultura cultivadores. debulhadores, acender e regular . .gás, aparelhos para quinhos, castanholas, cravelhas para ins- velos,. linhas brilhantes, linhas para cosdestocadores; desintegradores, esmaga- separar café, aparelhos para . aquecer trumentos, tordais, cornetas, clarins, es- tura, linhas para bordar, 1.nhas para crodores para a agricultura, -escarrificado- edifícios, aparelhos para experimentar tojos para instrumentos musicais, estanthe, linhas par tricotagem
res. enchovadeiras, facas para má qui- dinamoa, aparelhos para destruir inse- darte, fagote, flautas; gaitas, guitarras.
Classe 23
nas agrícolas. ferradeiras. gadanhos. tos, aparêlhos náuticos científicos,. apa- gonzos, harpas, harmonicas, muita. maTecidos em geral
garras pira arado, grades de discos relhos de ótica. aparelhos pulverizado- sacas, ocarina, orgãos-, plfano, pandei• Classe 24
. oudentes. máquinas, batedeiras para res; aparelros para aquecimento de ros, palheta, planos, pianolas, pratos, Alainares, atacadores para espartilhos
agricultura, máquinas insetifugas-, má- água, aparelhos • geradores eletroquimi- pistão,- rabecão, realejos:. amrdos, surdi- e calçados, ataduras de algodão para .
quinas vaporizadoras, máquinas de coa, aparelhos para recepção, reprodu- nas, saxofones, embai:asa- tainkirins, diVerSos fins, exceto para fins raedicla
mungir, máquinas niveladocas de terra, ção de som e sônicos, ,
auto. trombones de' varai, trombones, tarra- riais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
- máquinas perfuradoras' para a agricul- máticos eléétricos de ps
sar, aparelhos chas, tambores. -triangalos; violas,. via- borlas, cadeados, capas para , móveis e
tura. mquinas de plantar. motochar; para espremer frutas e legumes, (parepianos, carapuças para cavalos. cor. • •
violino' e Viononceto •
"as; máquinas regadeiras, máquinas de lhos de alta terisãe, aparelhos de- pro. • •'• Classe 12 • •- - Mas.. debruns, lã. fitas, forros, franjas, a
roç-ar. de ornear para sulfatar de teção Contra acidente cis operários. Alfinetes, agulhas, ' botões comuns, ca- festão; feltro para órgão, bafos, galartossitslr: 434 triturar, lie asiarslar tersa. aparelhos afiados-és • d eferramentas darços; colchetes; cós, dedais, , elástico detes, lamparinas, mochilas, mosquet* „
Termo n.° 620.157, de 5-12-1963
para irrigação, para matar formigas e
(Prorrogação)
outros insetos para burrifar e pulveri•
Indústria Química Mantiqueira S.A: zar desinfetantes, para adubar, para
São Paulo -agitar e espalhar palha, para conher
'
algodão para colher cereais, máquinas
amassadoras • par, fins agrícolas de
PROR R OGA ÇÃ O
cortar árvores, para espalhar, para capinar.. máquinas combinadas para semear e culturas, 'de desbannr, para era
aliar máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenado'nelas teta Drazi 1 atra
res mecânicos., raladores mecánicos, rolos compressores para a 'agricultura.
sachadeiras. semeaderas segaderas so•Classe 1
Peróxido de 'h dwgênio (água oxige- cadores de terra. tosadores de 'grama,
tratores agrícolas, válvulas para
nada concentrada
máqunas agrícolas
Termo n.° 620.158, de' 5-12-1963
de 5-12-1963
Te-mo n'
.
(Prorrogação)
Flamour Produtos Quirnicos 5 .A .
Irmãos'
Benjajmijn Cheniaux
São vaulo
Guanabara

MANT - (PER

BO

Vasco lat

-
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•
Classe 27 roa, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras, Para distinguir: Artefatos de palha e
panos para en.Seites de móveis, nao fibra: cestas, cestos, rabos para utenfazendo parte dos mesmos, palmilhas, sílios, cestos para costura, cestos para
passamares, pavios, rédeas, rendas, re- pào, caixas de acondicionamento, caides, sacas, sinhaninbas para vestidos. xas para enfeites, ' esteiras, embornais,
telas, tampos para almofadas, no fa- estojos, guarnições para utensílio, mazendo parte de móveis, artigos êstes las, peneiras, redes, rédeas, suportes
feitos de algodão„cánharno, linho, juta, para filtros, sacolas, sacos, e telas de
assento para cadeiras
seda, raion, lã, pêlo e fibras não
Classe, 40
, incluidos em outras classes
Classe 28
-Para distinguir: Móveis em geral, de
Para distinguir: Artefatos scie 'material metal vidro, de aço' ou madeira, estoplásticos e de nylon:- Recipientes fabri- fados ou ' não, inclusive móveis para es:
cados de material plástico. revestiram critório. Armários, armaáriospara batos confeccionados de subatâncias ani- nheiros e para roupas' usadas. , alrnof amais e vegetais: Argolas, açucareiros, das; acolchoados para móveis, bancos,
armações para óculos, bules, bandejai, balcões, banquetas, bandejas, domiciliabases para telefones, baldes. bsc'es. res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
bolsas, caixas, car teiras, chapas cabo s para chá e café, conjuntos pai dorpara ferramentas e Utensílios, cruzetas, mitórios.. conjuntos para sala de lan•
caixas para acondicionamento de ali- tar e sala de visitas, conjuntos para
mentos, caixas de material pilistico terraços, jardim e praia, conjustos de
para baterias, coadores, copos cantas,. armários e gabinetes para copa e cacolheres, conchas. cestas para ,Ao. ser- zinha, camas cabides, cadeiras gira- tinhas capas para álbuns e para livros, tórias, cadeiras de balanço, caixa de
cálices, cestcas atsta;als para veias rádio." colchões, colchões de mola, discaixas para guar2 as. objetos cartuchos, pensas, divisões. divans, discotecas de
coadores para suas tescansc para pra madeira, espreguiçadeirasi guarda-routoa. copos e cr.~ de iástico para
pas, estantes, mesas, mesinhas
sorvetes. caixinhas os pláso para 'sor- abas
para rádio e televisão. mesinha
vetes. colheri~ pasinhan, garfinhos
de plásticos par& sorvetes torminhas para máquinas de escrever, móveis pa•
de plástico pare sorvetes, discos de levisão, molduras para quadros "porta'.
mesa, estcSot ffloos para óculos, em- retratos, poltronas, poltronas camas,
prateleiras porta-chapéus. sofás,
balagens de tsnlerlal plástico para sor
•
sofás-camas. travesseiros e
vetes. estolcs roa objetos, espumas de
vitrines • nylon, este ma. r »feitas para automóClasse 48
ve i s. escoai:oro de pratos. massas antirulacis, formas para doces, tiras isolan- Para distinguir: Perfumes, essncias, exta. filtres virgens, fios de celulOse, tratos, água de colônia, água de touca/adros. para bolsas, facas guarnições. dor, água de beleza, água de quina,
a ilaratsões para chupetas e mamadeiras.- água de rosas, água de alfazema água
alções para porta-blocos. guarni- para barba, loções . e tónicos para os
Çõeri para liquidificadores e para bate- cabelos e para a pele, brilhantina, bandeiras de trutas e legumes, guarnições dolina. "batons", cosmét.cos, fixadores

copos de dados, caixinhas de música,
Tênno n.° 620.18-1, de 5-12-1963 ",
dados, dardos, discos, dominós, espinIrmãos Salton Ltda.
gardas de brpinquedo, espingardas de
ms
Rio Grande do Sul
vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar, ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais,
figuras para jemo de xadrez, fogões e
fogãozharos de brinquedos, jogos de
4
futebol de mesa, joelheiras para esporte,
ganchos para pesca, guisos para crianças, halteres, anzóis, iscas artificiais
para pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para box. para esgrima,
para jogador .de soco, máscaras camavalescas, mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez, mobílias de brinquedo, miniaturas de utensílios domésticos, patins, patinetes 'piões. petecas.
plarquetas para ginástica, peças de
Classe 42
jogos de damas, dominó e xadrez, peloVinho •
tas, pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo, , pistolas de atirai • Têrmo n.° 620.185, de 5-12-1963 '
flexas, papagaios de papel, panelinhas,
'Irmãos Salton Ltda.
quebra-cabeças em forma de armar,
Rio Grande do Sul
raquetes, redes de pesca, redes para
jogos, rodas de roletas, revólver de
brinquedo, soldadinhos de chumbo, tableiros para jogos, tacos de bilhar,
tambores para crianças, tambuVus,
tamboretes, tênis de mesa, trens e viasférreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e zepelins

Termo n.° 620.180, de 5-12-1963
Comércio- e Indústria Matos Rocra
Sociedade Anônima
Guanabara

Classe 42
Vinho

de material plímtico para utenstlios e de penteados,- petróleos, óleos para, os

objetos, guarnições para bolsas garfos. cabelos, creme evanescente, cremes aosgalerias para cortinas, jarros laminados durosos e pomadas para limpeza da peplásticos. lancheiras, rnantegaeiras. • ma- le "maquilagel, depilatórios, desodo
la: orinó:s. prendedores de -empas. pu- ra p tes, vinagre aromático pó de arroz
Lidares para móveis, pires. .p-atos. pali- e talco perfumado ou não, lápis para
teiros • pás ,rl e cosinha. pedras pomes ar- pestana e sobrancelhas, preparados para
ficia porra-pão. pulseiras pa s a reló- embelezar cílios é olhos, carmim , para
gios, protetores para documentos. pu- o rosto e para os lábios, sabão e creme
xadores de água para uso cluméstico, para barbear, sabão líqu do perfumado
porta-copos. porta-n.queis. porta-notas.
porta-documentos. placas. remes ructi. ou não, sabonetes,
dentiiricios
em para
po,
liquido; sais
perfumwios
nhas, recipienteu s suportes, 'arra- elas para pasta ou
azulejos,
pentes,
vaporizadores
de
pariu
ladrilhos e adesivos para' .
melado, mate massas para tniniatis: me; escôvas para. 'dentes, cabelos unhas,
molhos, moluscos, mostarda, rnot4ade- e cílios; rum de louro, saquinhe pariu
Asia, liquinós moscara, nozes, óleos- com a sti- "do preparados em pó.
e tijolos para o tratamento dai unhas,
Veia, ostras, ovas. pães'. patos. vali, do
nés, pimerna, pós para pudim picldes dissolventes e vernizes, remova.iores da
petit-pois: cuticular; gl cerina perfumada para •a
peixes, presuntos, patés
pastilhas. pizzas, pudins, queijos, re- peie, arminho e esponjas; tinturas para
descoloqueijão, sal, sagti. sardinha, sandutches os cabelos e preparados para
ou sinais artipintas
e
cílios
rir
unhas,
salsichas salames sopas enlatadas, sorficiais, óleos para a pele
vetes. sucos de
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Térmo • n.° 620.186, de 5 - 12 - 1963
Irmãos Salton Ltda. _
Rio Grande do Sul

Ciasse
- 36
Caiçac1as para homens, senhoras e

crianças
Termo n.° 620.181, de 5-12-1963
A. Nogueira Duarte tj Cia. Ltda.
Guanabura

CASA
• BAPTISTA

s Classes: 14, 17, 25 e 38
tomate e de frutas, torTitulo
radas, tapioca. tâmaras, talharim. treClasse 49
moços, tortas para alimento de animais Jogos. brinquedos, artigos desportivas e
Termo n.°:620,183, de 5-12-1963
e ves, torrões, toucinho. vinagre
. passatempos, a saber: álbuns para se- Ecibra -- Equipamentos Científicos do

Brasil S.A.
Classe 34 • cortar • e armar aviões, automóveis,
. Paraná
Para distinguir -os seguintes artigos: aros, argolas, bercinhos, bonecas, boneCortinados, cortinas. capachos. .encera_ cos. baralhos de cartas; bolas • para
. dos, linóleos, oleados. passadeiras. pa- todos -os esportes, brinquedos em forma
, nos para assoalhos paredes e tapetes de animais, balões de brinquedo, bilhares, brinquedos mecânicos, brinquedos
Classe 35
em forma de instrumentos musicais.
,
boi.
' Artefatos de couro a saber: arreios,
facas
e
punhais.
car•
!brinquedos
em forma de armar, brinias, bainhas para '
indústria Brasileïra
capas e lombadas para livros.. quedos de borracha com ou sem assoteiras
coldres, chicotes, capas, estojos, esto vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
.-•
. jos para armas de fogo, freios, guarni- cartas de jogar, chocalhos, caneleiras
Clasíe 1
ções de couro para animais de traição, para esporte,. cartões para , bóio, 'cot,
Substâncias
e prearações químicas usanhas
de
brinquedo,
casinhas
de
armar,
guarnições de couro para animais de
das na indústria, na fotografia e nas
montaria. lusa de couro. ma l as, portarn cadeiras de brinquedo, carteiras e en- análises químicas. • Substâncias • e prenotas, porta-documentos, pastas, porta, velopes com fõlhas para recortar e parações quim cas, anti-corrosivas e
niquelo, -pelegos, rédeas. se l as. selins armar, calçados para bonecas, cordas
s
anti-oxidantes
sacos de couro, Eludes e skons para pular, clavinas para tiro ao alvo,

Classe 42
Bagaceira
Têrmo na' 620.187, de 5-12-1963
Irmãos .Saibo Ltda,
Rio Grande do Sul

• ECIBRA

Classe 42
Vinho
•
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Termo n.0 620l88; de 5-12-1963

Irmãos Salton Ltda.
Rio Grande do Sul.

Termo n.° 620.192, de 5-12-1963
Irmãos Salton Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.° 620.196. de 5-12-1963
Irmãos Salton Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.° 620.201, de 5-12-1963
Antonio Macnacio
Guanabara

utre

Ki

Classe 41
Doces
„Termo n.° 620.202, de 5-12-1963
Lutz Ferrando Ótica e Instrumental •
Cientifico S . A .
Guanabara

Classe 42
Vermute

Classe 42
Vermute

'armo xi 620.189,11de 5-12-196
Irmãos Salton Ltda,
Rio Grande do Sul
•
-

Teimo n,0 620.193, de 5-12-1963
Irmãos Salton Ltda .
Rio Grande do Sul

Classe 42
V.nho
Termo n.° 620.197, de 5-12-1963
Cia. jensen Ag :icult:u.ca, ind. e 'Lora.
Santa Catarina

INDUSTRIA BRASILEIRA '3

Classe 41
Leite, manteiga, queijo, banha, carnes
conservadas e seus derivados, arroz.
óleos comestíveis, farinha de mandioca
e de trigo
-

Classe 42
Conhaque

Classe 42
Conhaque
...nnnnnnn

1.n•n•nnnn••n•n

Termo n.9 620.190, de 5-12-1963
Irmãos Salton Ltda.
.
Rio Grande do Sul

Têrmo n.9620.194 de 5-12-1963
Irmãos Saltou Ltda .
Rio Grande do Su'

- Classe 8
&se titulo será usado em papéis de
correspoendneia, contai), 'telade .m pres.
sos e outros qUaisquer lados de propaganda, bem como veículos, edifícios,
taboletas e outros locais cosc e) insignias
de negócios nos mun .ciptos de Redre,
São Paulo e Rio de Jal.iro
Termo n.0 620.203, d . 5.12-1963
Luiz Ferrando Ótica e kstrumental
Cientifico S . A .
Guanabara

Termo n.° 620 .198, de 5-12-1963
Cia. Jensen Agricultura, Ind . e Com.
Santa Catarina

FERRANDO
INDUSTRIA BRASILEIRA,

Classe 8
asse titulo será usado em papéis de
correspoendncia, contabilidade. impressos e outros quaisquer meios de propaganda. bem como veiculos edifícios,
taboletas e outros locais' como insignias
de negócios nos mun cipios 'de Reci4e,
Termo n.9 620.199. de 5-12-1963
São Paulo e Rio ele J-?..n,-iro
C p . Jenstn Agricultura, Ind. e Com.
' Santa Catarina
Têrmo n.9 620.204, de 5-12-1963
Carlos Alberto Rodrigues
Guanabara
Classe 41
Leite, manteiga, queijo, ,banha, 1 carnes
conservadas e seus derivad Y. arroz,
óleos comestíveis, farinha de mandioca
e de trigo

Classe 42
Vinho
Trino n.° 620 .191, de 5-12-1963
Irmãos Salton Ltda.
Rio , Grande do Sul

ria.sse 42
Gin
• Termo, n.9 620.195, de 5-12-1963
Irmãos Salton Ltda.
Rio Grande do Sul

11111111L'

.)-

'05

o o •-itis~
lea

•
• Classe

41
Banha

'NCP

Termo re• 620.200, de 5-12-1963
Antonio Machado Vieira
Guanabara

cK*Egost-oClasse 41

gg e 47
Vinho

a R.

qse
Doces

.

)7

>10\
Classe

Almanaques anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais nado
aals e estrangeiros, publicações impres.
ias. revistas. Propaganda em rádio,
n. ieviQão. Jornais. programas radtofóni.
cos, Peças teatrais e cinematográfiCal
e revistas impressa-,

Sexta-feira 13
Termo n." 620.205, de 5-12.1963
Carlos Alberto Rodriaues
.
Guanabara
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gi
gingar. kirsch. kummel, licores.
marasquinhos, nectar, pipermint, ponches, rum, suco de frutas com álcool.
vinhos. _ vodka e whisky

Termo
tecedores; alavancas de câmbio, barcos
620.217.. à: 5-12-63
breques, braços ara veículos, bicicle- Sevai' — Produtos Cosméticos Ltda.
Minas Gerais
tas. carrinhos' de mão e carretas, caminhonetes, Carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrosTerrno n.° 620.210, de 5-12-63
tanques, carros-Irrigadores, carros, carIndústria e Comércio Yara Ltda.
roças, carrocerias, chassis, chaas cir.
São Paulo
muares para veiculos. cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços; para veicules, direção. desli
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
Nome comercial
engates para carros, eixos de direção,
tronteiras para . veiculua guid0..
Termo a ." 620.2-18, de 5-12-63
locomotivas lanchas. Motociclos, moias.
Ligia Cia. Industrial de Calçados
motocicletas. motocargas, moto' turgôes,
Rio Grande do Sul
manivelas, navios, ónibus. para-choques.
para-lamas, para-brisas, pedais. pontões.
Classe 32
Nome comercial
rodas para bicicletas raios para bicicletas. reboques, radiadores para veiculo:.
Almanaques anuários, álbuns impresTermo n.° 620.211, de 5-12-63
rodas para veiculos, selins. trictcles tisos, cartazes, catálogos, jornais nado
Indústria e Comércio Yara- Ltda.
. rantes para veictuos. vagões, velociperiais e estrangeiros. publicações impresSão Paulo
ces, varetas de Controle do atogador e
sas. revistas. Propaganda em rádio,
acelerador. tróleis. trolmbus, varaes de
televisão, jornais. programas radiofónicarros. toletes para carros
Indústria Brasdetra
cos, peças teatrais e cinematográficas
—
e revistas imprerws
Classe 36
Termo n. 9 623.214,
,5-12-63
INDUSTRIA BRASILEIRA
Calçados
Tinturaria e Lavand:ria São Daniel
Urino n.° '620.206 de 5 12-1963
_
Ltda.
Empraza Agrícola e Industrial Fitunl'I 'ermo n.' 620 219, de 5-12-63
Classe 16
'-uanabara
cense . A.
Sevea
Produtos C.os-rnéticos Ltda.
Para aistinguir: Materiais oara construRio de Janeiro
Minas Gerais
ções e decorações: Argamassas argila.
areia, azulejos. batentes, balaustres blocmpreza Agrícola e Industrial cos de cimento, blocos para pavimentação. calhas. cimento. cal ore. c5'apas
Fluminense S/A.
dantes. calbros. cais :lhos. colunas.
chapas para coberturas caixas d'água.
Nome comercial
Cirtsse 33
-- caixas para coberturas. caixas d'água.
• Titulo
•
caixas de descarga pra lixos. edit.caTerrno n." 620.207. de 5-12-63
peler a
slisme szra a dse e
Empraza Agrícola e Industrial Flumi- cões p rernoldadas. estuque. emulsão de
cillmdllpsatralaia
r
Teimo n.° 620 .215,
5 -12 -63
base asfáltico estacas, esquadrias, estrunense S. A.
Vilsport Roupas Ltda.
turas metálicas - para construções, lameRio de Janeiro
Classe
Guanabara
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
limpeza
de função. !ages. lageotas. material iso.
_
!antes contra frio e calor manilhas . mas.
Termo n.° 620.220. de 5-12-63
Sas para revestmentos de °aradas, maEletrónica Industrial S. A.
deiras para construções. mosaicos, proSao Paulo
dutos de base astáltico, produtos para
tornar unpermeabilizantes as argamasIndústria Brasileira.
sas de cimento e cal, hidráulica padre.
Classe 42
milho. produtos betuminosos .unpermeaClasse 36
bilizantes.- liquidas ou sob outras formas !
Para
distinguir:
Cervejas,
vinhos,
Artigos
de
vestuário
de toda sorte, inpara revestimentos e outros usos nas
aguardentes, lic ores, aperiti vos,
construções, persianas. placas para pa- clusive de esporte para crianças (fralwhisky, kumel vermouth, congnac, brandas, cueiros. etc.)
vimentação, peças ornamentais de cimendy. rhum. bitter, vinho quinado piper- to ou gesso
p ara tectras e paredes: papei
Terrao n.° 620.216, de 5-12-63
mini, gin, punch. genebra, aniz, nectar para forrai casas, massas anti-ruidás
Y. E. M. A.
e suco de trutas com alcool
Classe 8
para usc nas construções. parquetes.
P-:ança
portas.
portões,
pisos,
soleiras
para
porAbaixa
•
luzes
d elampião, oihelours,
Termo ri.' 620.208, de 5-12-63
tijolos tubos de concreto, telhas ta.
acumuladores actinãmetros. aninsiOnseEmpraza Agrícola e Industrial Flumi- tas.
cos tubos . de ventilação tanciles , de
t rus amortecedores de rádic.e frequénnense S. A.
mento, vigas, vigamentos vitriia
cia, anemómetros aparelhos de televiRi
od
e lane iro
1
são, aparèlhos para iluminação. inch].
•
Temua n.° 620.212, de '5-12-63
s:ve os considerados acesórtcr.- vei•
Roinulo e Remo Representações e Coçulos. aparelros para anúncios rnecanimércio de Peças Para Auto Ltda.
cos. aparelhos aquecedores e medidores.
São Paulo
aparelhos - crormIgraticos. aparelhos de
Classes: 1. 3, 33, 41, 42 e 47
barbear elétricos, aparelhos registradoTitulo
-es e medidores de distânclas. apare—
ROMULO E REMO
*os para purificar água. aparelhos de
Termo n.° 620.209; de 5-12-63
REPRESENTACÕES E
nais lampejantes. aparelhos reguladoCasa Dellepiane 6 Componha, Socieclacl
's de gás aparelhos de galvanoplastia,
Anonima Comercial, Industrial, InmoCOMERCIO DE PECAS
ap arelhos didáticos.' aparelhos clnemar
•
biliaria y Financiara
PARA AUTO LTDA
tográficos, aparelhos automáticos para
Argentina
Classe 8
acender e regular gás. aparelhos para
Relógio de bólso, de pulso e semelhan- separar café, aparélhos para aquecer
rwome comercial
— — te; de guarnição ou de cima de-mesa; edifícios, aparelhos para experimentar
de armário ou de pendurar, com ou dinamos. aparelhos para destruir inseTemío n.° 620.213, de 5-12-63
Romulo e Remo Re p resentações e Co- sem carrilhão, cuco. caixa de música e tos. aparelhos náuticos científicos, lapa.
semelhante: despertador, inclusive elémercie- de Peças Para Auto Ltda.
relhos de ótica, aparèlhos pulverizadotrico, com ou sem caixa de música; de
São Paulores, aparélros para aquecimento de
contrõle de tempo, de tarefa (service
'cos.
aparelhos para recepção, reprodu.
record): de ponto, de precisão; cronõgrafo de qualquer tipo ara marinha I ção. de som e sônicos aparélhos auto.
KOMULO E REMO
máticos eléétricos de passar. aparelhem
(suspensão "cardan - ), observatório ou
li o , •
INDLI $ 1 11 1A
"TRES PLUMAS'
qual q uer outro fim: de registro de tempo lpara espremer frutas e legumes. ripar&
em documento, para cheque. protocole 'limas de alta tensão. aparelhos de proClasse 42
ã contra acidente ode operários.
e
fim semelhante: e vigilante: para au- l teço
Classe 21
tomóvel ou qualquer outro veiculo: para aparelhos afiadores d eferramentas,
Aguardente. aniz. a p eritivos. bagaceira.
batidas. brandy. bitter. cacnaça. cerva- Para distinguir: Veiculos e suas partes campanário. edifício, logradouro público ! aparelhos distribuidores de sabão e de
sanitájes. cidra. conhaque. extrato de malte integrantes: Aros para bicicletas. auto e semelhante; qualquer outro tipo de desincrustantes para instalações
Irias.
aparelhos
esterilizadores,
aparelho'
relógio.
inclusive
elétrico
gen:birra
móveis,
auto-caminhões,
aviões.
amor'•
fermentado, fernet, genebra. ,

SEVEN - Produtos
Cosméticos Ltda

INDUSTRIA E

COMERCIO
Y ARA LTDA

igil- F lex

VARA

•
ag/he Face Oçart

TANGuA

agnaline

Indústria Brasileira

Indústria Brasileira

Usina Tangua

•
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In,

,t instrumentos usados na engenharia,
Termo n.o 620.221, de 5-12-63
Termo n.• 620.226, de 5-12-63
(Association Com oanhia de Algodão e Óleos Finos
'agrimensura geodézia, aparelhos gasei- L'Equilibre - Biologiquc
ficadores. aparelhos de análises, apara- Technique Pharmaceutique et Equilibre .
Ind. e Comércio
Biologique Reunis)
Ílios ozonizadores. aparêlhos pasteuriCeará
França
çadores, aparelhos reguladores e estabihzadores da pressão e" do fluxo de gaOs • líquidos, aparêlhos para salvamento _e para - sinalização, aparélroa
para escafandristas, • aparelhos para limpar vidros, aparêlhos para combater
Indústria Dras4eira
Formigas e outras pragas, aparelhos auClasse
3
tomáticos acionados pela introdução de
Classe 46
Molas, aparelhos para picar, -cortar ou Substâncias quiniicas, produtos e pre- Para distinguir: Sabão comum e deterreduzir comestiveis, aparelhos espargi: parados para serem usados na.medicina gentes, em liquido, em pó e em flocos
ou na farinada
dores..aparélhos _e instrumentos de calaulo, aparêlhos para observações sismiTermo n,'.620.27, de 5-12-63
Termo n.° 620.222, de 5-12-63 •
nas apasilhos sesmostatos, aparelhos
A.
Refrigeração Springer S. A. -- Indús. Indústria P rale-lerdo Rosápol; para natação, aritonômetros, aspiradoPiauí
tria e Comércio
res de pó, aerômetros, acendedores eléRio Grande do„ Sul
tricos, alto-falantes, amlificadores eiébicos, amassadeiras, antenas, batedeiampliricadores elétricos, amassadeiras,
antenas. batedeiras, balança comum e
elétrica, barômetros. baterias de acuam....
Classes: 43, 46 e 15
lz ,4oteft, binóculos, bit j as bobinas bo.
Titulo
binas de Indução, 1.zete pata fins curaIndústria Brasileira
CIA.& betões de 'A .1,'k iD b bk elétricas
Termos ns. 620.228 a 620.233, de
bomaas medidoras bi..s.vas, bússolas, ha.
5-12-63
%arit.. , elétricas, bu'es eiétri-os, .caixas de
Classe 8
losé Oliveira de Carvalho
des., ts a câmaras frigorificas e tiat Retrigeradores, televisores, rádios, apaPiauí
gráficas, cafpainhas elétricas. ‘ hassis de
relhos acondicionadores de ar
rádios,' chaves elétricas, cinematógrafos.
cronógrafos, cronômetros, combustores
Termo n.° 620.224, de 5-12-63
de gás, ciclômetros, cristais de rádio. -Insuasito Sanitas y Anilinas S. A. condensadores, cortadeiras para fotograChile
fias, -chaves de alavancas, chaves autt,..
ciáticas, capacitores de bloqueio, cana.
citares . eletroliticos, calibradores, dis•zis
Indústria Brasileira
para telefones, discos gravados, diais,
despertadores, enceradeiras iiétricas. anClasse 6
tanho de assar carne, espeihos óticos,
Para distinguir. Máquinas e partes de
esticadores de luvas, espelhos de plás.
máquinas para todos os fins industriais:
ticos para eletricidade, esterilizadores,
Classe .2
Máquinas de rosquear, serras mecamktintores de incêndio, ferros elétricos de
soldar, filtros e aparelhos filtrantes, fil- Substancias e reparações quimicas cas, motores elétricos, alternadores, fertros para óleo, filmes falados, fogões, usadas na agricultura, na horticultura ramentas e placas para tornos, gerafogareiros. fusíveis. faróis. como acessó. na veterinária e para fins sanitários dores, plainas, máquinas de furar e centios de veiculos para sinalização e para a saber: adubos, ácidos sanitários. trar, tornos mecânicos, prensas mecâniiluminaças em geral, filmes revelados, águas desinfetantes e para fins sant- cas, máquinas amassadeiras, misturador
Nona elétricas, fervedores, h igori ficos. tários, apanha-moscas e insetos (de ide barro, máquina compressora, cáquifotômetros, tios elétricos, tiltros de In.. goma e pfapel ou papelão), álcalis. nas adatadas na copnstrução, e conserterferência, fonógrafos. garrafas témicas, bactericidas. baraticidas, carrapaticidas vação de estradas, mineração, corte de
geladeiras, globos para %amadas, globos cresol, creosotalina, creosoto, desodo- madeira, movimento de terra, carretos
para lanternas, globos terrestres- para rante, _desinfetantes, defumadores. ex. e, outros fins Industriais, elevadora, máensino, gravadores, holofotes „incubado- terminadores de. pragas e hervas dant- quinas desempalhadoras, descascadoras,
rss, indicadores de vácuo, lastrumentos nhas, esterilizantes. embeocações para ensacadoras, brutridoras, classificadoras,
de alarme. ,interruptores. lâmpadas in_ animais, enxertos. farinhas de ossos ventiladoras, minhas para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, pulcandescenteí, lâmpadas comais. lentes, fertilizantes, fosfatos, çartni.lidas,
liquidificadores, maçaricos para soldar, gantes, fungicidas glicoie para fihs verizadoras, fresas, politrizes, tranchas,
caldear e cortar, maquiam de fazer veterinários, guano, herbicidas, Insetici- tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
café, mostradores para rádio moinhos das, insetiiugos, larvicidas, microbici- abrir chavetas, marteletes, ventiladores,
de café, transformadores, tostalleiras; tri- das, medicamentos para animais, aves exaustores para forjas, bombas centripés para fotografias, válvulas para rã. e peixes, óleos desinfetantes e veteri- fugas, rotativas, de deslocamento e a
dlos,- válvulas de descarga, válvulas de nários, petróleos sanitários e desinfe- pistão para todos os fins, arletes, calredução, vacuômetros. .velas elétricas, tantes, pape) fumegatório, pós insetici- deiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores auválvulas de vácuo e ventiladores
das, paráticidas, fungicidas • desinfe- tomáticos de alta e baixa pressão.
tantes, preparações e .produtos Inseti- prensas hidráulicas, martelos mecânicos
• Termo n.. 620.223, de 5-12-63
cidas, germicidas, desinfetantes e veteTelespring S. A.
Indústria Ele- rinários, raticidas, remédios para fias e máquinas limadoras, 'ca4guinas operatrizes. rotativas ou cortadoras para usitrônica
vetariairios, sabões veterinários e de- nar ferro; aço e bronze, máquinas para
sinfetantes,
sais
para
fins
agrieolas.
Rio Grande do Sur
Indústrias de tecidos, teares, urdideiras,
horticulas, 'sanitários e veterinários, encanatórias, espuladeiras, 'torcedeiras,
sulfatos, superfosfatos, vacinas para meadeiras, rolos e roletas, brunidores
aves e animais venenos contra insetos. para cereais, máquinas para fabricar
animais e hervas dadinhaa
papel e máquinas de impressão. dínamos
e receptáculos
Termo n.o. 620.225, de 5-12-63
Classe 7.
Refrigeração Springer •S. A. Indústria Máquinas e utensílios para serem usae- Comércio
dos exclusivamente na agricultura e
Rj f;rnna. do Sul
Indústria Brasileira
horticultura a saber: Arados, abridores
de -sulcos, adubadeiras, ancinhos macanlcos e empilhadores combinados
Claise 32
arrancadores mecânicos par agricultuÁlbuns, almatiaques e livros impressos,
ra, batedeiras para cereais, bombas
folhetins, jornais e suas peças. crõssi
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
cas de rádio, jornas, revistas e, de
ceifados para afloz, charruas pára agritelevisão, panfletos, peças teatrais e
cultura, ddtivadores, debulhadores,
•e de televisão, revistas e Suas seções
destocadores, deseategradores, esmagaClasse 8
cinematográficas, . progradás de • rádio Refrigeradores, televisores, rádios e dores para a agricultura, escarrificadoe suplementos impressos em geral
.aparelhos condicionadores de ar
res, enchovadeiras, facas _para mamai-

SURRECTAN

Piccolo

eusobáo
.

Fabricas Cortez

r ;I

1;t.t

nas agricolas, ferradeiras, gad3nhos.
garras para arado, grades de diScos
oudentes, máquinas, batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra.
máquinas perfuradoras para • a agricultura. mqu:nas de plantar,. motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semeai para sulfatar ' de
tosquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos para burritar e pulverizae desinfetantes, para adubar, para
agitar e espalhar palha, para conher
' algodão 'para • colher cereais, máquinas
amassadoras 'par fins agricolas de
cortar, árvores. para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear , e culturas, de desbanar, para ensilar máquinas e moinhos para forragens. ' máquinas toscadoras. ordenadores mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeaderas segadcras socadores de terra, tosadores de grama,
. tratores agricolas, válvOlas para
máqunás agricolas
Classe 8'
Para - distinguir: Aparelhos para fins
úteis, instrumentos cientif.cds e aparelhos didáticos, aarelhos elétricos em geral acessórios de aarelhos elétricos, aparelhos de alta tensão, anemômetros, an.ténas, alto falantes, acumuladores, aspiraoi.es , aquecedores, abatjours, bules
elétricos, bobinas, balcões fr.gorificos,
binóculos, barômetros, balanças, batedeiras para líquidos e massas, cafeteiras,
elétricas, chaves automáticas, chuveiros
elétricos, compassos, câmaras frigorif.cas; câmaras frigorificas, câmaras cinemato,grVicas, campainhas elétricas, chassis, chaves para antenas, chaves' de
alavancas, diais, enceradeiras, esterlizadores, esquadros de agrimensor, fios,
terras, fios de eletricidade, de ferro • elétrico para engomar e _passar, fferro elétrico para solda máquinas fotográficas,
e c nematográficas, fogões e fornos ai&
tricos, formas elétricas, filmes revela.
dos, • geladeiras, interruptores, liquidift.
cadorçs, lustres, maçaricos, nicrómetros,
med.dores de roscas, medidores de In.
tervalos, microfones, mostradores, monômetros, miras de qualquer graduação. níveis 4'água para caldeiras, nveis de
ferro, óculos, ilhas secas elétricas, para . .
raios, prumos, plugs, p antometros, • iadios, resistências, regadores elétr:cos automáticos, registros pára canais e de
comportas, registros para vapor, réguas
de aço, relays, reatores, reatores -para
luz fluorescentes, receptores, aparelhos •
de soldar, sorveteiras, soquetes, transmissores, tomadas, transformadores: torneiras de compressão, televisores, temia
nais, acústicos, termômetros, telescópios,
tocadores de cereais, voltimetros,
' vulas de redução e ventiladores' .
Classe 11
Ferragens e 'ferramentas de tôda espécie. cutelaria em geral e outros artigos
de meta) não incluídos em outras das- •
bifes, argolas, armações. de metal, abrises: Alicates, aldravas, arruelas, arredores de latas, arrames lisos ou farpados, aparelhos de chá e café, assadeiras, açucareiros, brocas, bigornms, baixelas, bandejas, bacias, baldes, bombonieres, bules, colheres para pedreiros,
camisas para cilindros e trilhos. cadeados, correntes, cabides, caixas de metal
para ortões, colunas, chaves, cremones,
chaves de arafusos, conexões imess encanamentos, canos de metal, chaves de
fenda, chaves inglezas, cabeções, canecas, copos, cachepots.' centro de mesa,
coqueteleiras, caixas tiara acondiciona.
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mento de alimentos, caldeirões, caçarolas. craleiras, cafeteiras, dobradiças,
enxadas esferas, engates, enfeites para
arreios, de metal para automóveis, estribos, formões. espumadeiras, 'foices,
ferros para cortar capim, ferrolhos, facas, tacões, frigideiras, cilindros para
laminação, ganchos, guarnições de metal garfos, ganchos para quadros.
graasos para emendas de correias, limas,
lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarras,
machadinhas, molas para portas de correr, martelos, marretas, matrizes, marmitas; navalhas, puas. pás, picaretas,
pregos, picões, ponteiras, parafusos,
porcas, pratos, porta-gelo, porta-pão,
porta-jóias, paliteiros, panelas, rastelos
roldanas, ralos para pias, regadores,
serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, tesouras, talhadeiras, torquezas, trilhos
trilhos para elevadores, tenazes, travadores. telas de arame, tubos para encanamentos, trincos, trilhos para portas
de correr, taças. molas para portas,
vasos, vasilhames e verrumas
Classe 21.
Pata distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes:, Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos
breques. braços ara veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas;
nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças,' carrocerias, chassis, chaas circulares para veículos, cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veículos, direção,desligadeiras, estribos 'escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates ps,a carros, eiX03 de direção,
hdos, fronteiras para veiculas. guidão.
locomotivas lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto turgões.
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas. para-brisas. pedais, pontões.
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veículos.
rodas para velculos, selins, tricicles ti.
rantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros. toletes para carros
•
Classe 33
Para distinguir: Prestação de serviços
mecânicos em geral
—
Termos as. 620.234 a 620.236, de
5-12-63
Produtos Vegetais do Piauí Ltda.
Piauí

F3ri q uetes

P. V. P.s.

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 27
Para distinguir artefatos de palha ou
fibra: Artigos de fibra, malas de galhamo, capachos de cõco, capachos de
fibra, esteiras de palha, esteiras de
fibra vegetal, esteiras, esteirinhas de
palha para mesa, fio de pita, joeiras de
fibra. malas de cânhamo, obras de palha obras de fibras, rédeas de corda,
resfriadores de fibra vegetal para água,
utensílios de fibra vegetal, xerga de
mico e verga de esparto
Classe 16
Para distinguir: Materiais para construcões e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos. batentes, balaustres. blocos de cimento, blocos para pavimentaçào calhas, cimento. cal, cre. chapas
isolantes. saibros. caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água:
.caixas para coberturas, caixas d'água,
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caixas de descarga pra lixos, edificaTermo n.° 620.242, de 5-12-63
tufas para cabelo, dentifrício em pkf..1
ções premoldadas, estuque, emulsão de
Cristais= Revestimentos Is-tda.
liquido, concretos e em pasta, sabões
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruSão Paulo
dent frIclos, assustas, talco perfumado,.
turas metálicas para construções, lameágnar para embelesamento da pele,
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
shanipoo liquido, pó ou couctsto, senis
de jurmão, lages, lageotas, material isocos e vigores rara cabelo e pele. &pl.
lantes contra frio e calor, manilhas, maslatórios em líquido, pó ou concretos. •
ND. BRASILEIRA
sas para revestimentos de paredes, mapomadas, vernizes, tabletes, !apta pasdeiras para construções, mosaicos, protas líquidos e esmaltes para limpem, •
dutos de base asfáltico, produtos para
Classe 46
tornar impermeabilizantes as argamas- Papel preparado com detergentes -para das unhas, águas de quina, sachets para
perfumar quarto, em pastilhas, tabletes
sas de cimento e cal, hidráulica, pedrelimpar vidros e parabrlsas
e em pó, prarados liquidos, em pó e
gulho, produtos betuminosos, impermeapomadas paca evitar o suor, vaselina
bilizantes, líquidos ou sob outras formas
Termo n.° 620.244, de 5-12-61
perfumada, sais para banho
para revestimentos e outros usos nas
Café e Bar Anjo Ltda.
construções, persianas, placas para pas
Guanabara
Termo n.° 620.248, de 5-12-63
v1mentação, peças ornamentais de cimenSebastião Pereira Comércio e Indústria
to ou gesso para tectos e paredes, papel
de Calçados S. A.
para forrar casas, massas anti-ruidos ,___
Café -è Ror Anio Ltsia:
Guanabara
para uso 'nas construções, parquetes.'
portas, portões, pisos, soleiras para porNome ccxnercial
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, tacos tubos de ventilação, tanques de ciTêrmo
n.0
620.245, de 5-12-63
mento, vigas, vigamentos, vítrea
Café e Bar Anjo Ltda.
Classe 28
• Guanabara
Para distinguir: Artefatos de madeira,
plásticos e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais
Classe 36
Sinal de propaganda
Termos ns. 620.238 à 620.239, de
5-12-1963
Termo si.° 620.250, de 5-12-63
,Indústria Brasileira
Plastifon S.A.
A. O. Tarré, Filhos Ltda.
Plásticos=
Derivados
• Guanabara
São Paulo Classe 41
Açúcar, aveia, azeite, balas, bombons,
PRORROGACÃO
biscoitos, hOlachas, café em grão, torrado ou moído, queijos e sardinhas em
conserva
• SANALITO"i
Classe 8
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Termos ns. 620.246 e 620,247, de
Tubos plásticos condutores de cabos
• .5-12-63
e fios elétricos
Classe 48
Sebastião Pereira Comércio e Indústria
Produtos dentifrícios
de Calçados S. A.
Termo n.° 620.240, de 5-12-63
Guanabara
Com panhia Eletromecânica Celsa.
Termo n.0 620.251, de 5-12-63
Guanabara
Rubem Baptista Chaves
Guanabara

LUZ—BEL

PLASTICONDUITO

f' ARME

C T73_,MA

Termo ri.? 620.241, de 5-12-63
Cristaleutn Revestimentos Ltda.'
sl.
São Paulo

Classe 36
Calçados
• Classe 36
Titulo de estabelecimento

tfiTROLIT
BRASILEIRA

Teimo n.° 620.249, de 5-12-63
A. O. Tarré, Filhos Ltcls
Guanabara

Classe *
Removedor de tinta.

PRORROGACACI.

VELVETINE

ATA
IndústriaBrasiU leira

Classe 48
Para distinguir: Sabonetes sólidos, líquidos, pó creme, blocos e bolas. sabão em pasta e em barras, sabão em
•
bastões para barba —• cremes para o
Classe '22
rosto e barba, pinturas em liquido, pó
Para distinguir: Fiosd ealgodão, sanha: ou concretas para coloração dos lablos
mo. juta, lã nylon, 'fios plásticos, fios olhos :e sobrancelhas, extratos, loções
de si da natural e rayon, para tecela- pomadas Fixadoras para bigode, cosamgem e para crochê; fios e linhas de toda! ticos, brilhantinas líquidas e concretas.
especie, fios e linhas_para pesca. linha- I aguas de colonla e de toilette pó de
arroz, comprimidos e em tabletes, tiadas 'de aço para pesca

IND. BRASILEIRA

_.

IND.23RAS1L151RA-4

Classe 33
Serviços de revisão, reparos e recondicionamento de motores, máquinas, aparelhos e instalações mecânicas' e eletromecânicas, especialmente de material
aeronáutico

Termo n.° 620,243. de 5-12-63
Indústria •de Fios e Malhas "Seventex.
Ltda.
São Paulo

GALANTE
--

Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Altaiscar, água
de beleza, água fadai, água de lavanda,
água de colônia, arminhos, água do
quina, água de rosas, água de ellen»
lentilhas, em trociscos e em pílulas,
cremes para barbeai, cremes dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
esséncias. extratos, estojos de perfumem
creme para limpeza da pela. e para base
de pó de arroz.- esmaltes para unhas,
escOvas para dentes, cabeio, roupas,
dlios e unhas, fixadores para o cabelo,
pestanas, dlios e bigodes. fivelas para
o cabelo. glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
para maquilagem, lança-perfumes, loções. líquidos dentifridos, em pasta, ara
geléia de petróleo perfumad'. 41;
sabão em creme, era elizr w. em pé,
llquidos para ondulação, permanente,
Lixas para unhas.' laqué, óleos para o
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, batons. cosméticos para o
cabelo. pestanas. cílios e bigodes.
crayons. cremes para a pele, carmina,
cheiros tal pastilhas, em tabletes, em
cabelo, pasta e pós para dentes. perfumes. petróled para uso . de toucador,
pastaa e pó para as unhas, pon-pons
para - p6 de arroz, papéis perfumada,
carminados, e com pó de arroz. pentes,
pomadas perfumadas para o embelezamento da ~is. oon-pons, pó da
arroz
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2ertmo n.° 620.252, de 5-1?-63
Rubem Baptista Chaves
Guanabara
""--1
D'ARTAGNAH
•

•11

OUSIO OFICIAL
para pó de arroz, papéis perfumados,
pensadas perfumadas para o embelezamento da cutis, pon-pons. pó de
- arroz
Termo a.° 620.254, de 5-12-63
Rubem Baptista Chaves
Guanabara

SND.P.SASILLIRa
("lasse 48

L'IRCUCLI.0
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o cabelo, glicerina perfumada para uso
Termo n.° 620.263, de 5-12-63
de toucador, grampos para o cabelo,
Stiefel Laboratories. Inc.
para maquilagem, lança-perfumes, lo. Estados Unidos da América
ções, lir/tildas dentitricios, em pasta, em
geléia de petróleo perfumada, lápis,
sabão em creme, em elixir e em pó.
líquidos para ondulação, permanente,
lixas para unhas, laquê. óleos para o
Classe 3
cabelo, pasta e pés para dentes, perfuPreparados
medicinais
e farmacêuticos,
mes. petróleo para uso de toucador,
sabões e detergentes medicinais
pastas e pó para as unhas, pon-pons
para pó de. arroz, papéis perfumados,
Terino n. 9 620.264, de 5-12-63
carminados, e com pó de arroz. pentes.
(Prorrogação)
pomadas perfumadas para o embelezaEtablissernents Kuhlanann
mento da cutia pon-Pona Pó de
França

STIEFEL

Pafa distinguir artigos de toucador e
aerfumarias em geral: Almíscar, água
IND.BPASILLIRA
de beleza. água fadai, água de lavanda,
arroz
tqua de colônia. arminhoii água de
ama. água de rosas, água de eltazeTermo n." 629.256, de 5-12-63
Classe 48 das. amônia perfumada líquida. em pó. Para distinguir: Artigos de touaador e
(Prorrogação)
!1D pedras, para banho, brilhantinas.
1Vlartini
ROSSI S p.A.
erfumarias
era
geral:
Almiscar,
água
bandolinas.: batons. COSfakiCOS para o
• Itália
de
beleza,
água
fadai.
água
de
lavara
cabelo, pestanas. cílios e bigodes,
Classe 1
crayons. cremes para a pele. carmins, da água de colonia arminhas, agua de
Produtos químicos para a indústria, escheiros atm, pastilhas, em tabletes, em quinas, gua de rosas, água de alfazepecialmente produtos para tirar impuMART1E1- O 'ARMOU( QUI
lentilhas. ein trociscos e em pílulas, mas. amonia rfumada, liquida em pó,
rezas das fibras animais e principalcremes para barbear, cremes dental. em pedras. Tiara banho bçilhantinas,
PAIADAle
taiOu
com
o
s
s.,
as
para
o
mente da lã
depilatórios:, desodorantes, dissolventes. bandolinas. batons, comi
BOASIIIIRO
essenstas. -eítratos. estojos cie perfumes, cabelo, pestanas, cilios e bigodes craTermo n.° 620.265, de 5-12-63
crema para limpeza da pele, e rara base yons. ume para limpeza da nele e
Mario Castro Neves
Frase de propaganda
de asó de. arreia esmaltes para unhas para base de p6, de arroz cremes para
Guanabara
escóvas pita deuses. cabelo, roupas. a pele, carmins, cheiros em pastilhas,
Termo n. 9 620.257, de 5-12-63
cibos e unhas. fixadores para o cabelo, em tabletes. em lentilhas, em torciscos
(Prorrogação)
pestanas, cílios e bigodes. -fivelas para e em - pilulas, cremes para Larbear, creHurnble
011
6 Refining Company
o cabelo. ghcerina perfumada paia uso mes dental, depilatorios, desoctorantse.
Estados Unidos da América
de 'toucador, grampos para o cabelo, dissolventes essências,' extratos, esto•
para maquilagem. lança-perfumes. lo- fo para perfumes, esmaltes para unhas,
ções. líquidos dentifrícios. em pasta. em escovas para dentes. rabeio, roupas.
Classe 32
geléia de petróleo pertumada. lápis. cujos e unhas. Sxadroes pala o cabelo.
sabão em creme, em elixir e em pé, pestana, cílios e bigodes, fivelas para
Impressos comerciais e publicações em
liquisias para ondulação, permanente. o cabelo, glicerina perfumada para uso
geral
lixas para unhas, lacas& óleos para o de toucador, grampos Para o cabelo
Termo n.° 620.266, de 5-12-63
cabelo, pasta e • pós para dentes. perfu- geleia de petroleo perfumada, Japis paCasas de Peixe Primos Ltda. •
me*. petróleo para uso de toucador. ra maquilagem, lança-perfumes, loções,
Guanabara
pastas e pó . para as unhas, pon-pons líquidos, dentifrícios em pasta, em sapara pó de arroz. papéis .perfamados. bão em creme e em elixir e em pó,
canniaados. e com pó de arroz. pentes. liquidas para ondulação permanente.
pomadas perfumadas para o embeleza- lixas para unhas. laque, óleos para o
Classe 2
mento da cutis. pon-pons. pá de
Inseticidas, herbicidas, fungicidas, desocabelo,
pastas
e
pos
para
dentes,
perarroz -•
dorantes e desinfetantes
fumes petroleos para uso de toucador,
pastas
e
pós
par
aa
unhas
pon-pons
Termo n. 9 620.253, de 5-12-63
Termos na. 620.258 a 620.260, de
para pó de arroz, papeis perfumados,
Rubens Baptista Chaves
5-12-63
Nome comercial
•carminhos e com pó de arroz pentes. E. I. Du Pont de Nemours And
Guanabara
pomadas adumadas ara o embelezamenCompany
•Termos na 620.267 a 620.269, de
to da cutis, on-ons, pó de arroz, pastas
PZTROM-1154
•Estados Unidos da América
5-12-63
Identifilcias, porta-pó crearroz. porta.
S. A. Moinho Santista Indústrias
perfumes, rouges, redes para o cabelo,
Gerais
IND. BRASILEIRA
sais perfumados para o banho, sabões
São Paula
1 e sabonetes. perfume em •massa, em
barra, em bastar.
Classe 48
Termo Il.° 620.255, de 5-12-63
Classe 23
Rubem Baptista Chaves
Para distinguir artigos de toucador e
Texteis e tecidos em geral
.Incliistria Brasileira.
Guanabara
perfumarias em geral: Almíscar. água
Classe 28
de beleza, água facial, água de lavanda.
Classe 23
Fibras e filamentos, para uso na Inágua de colônia, arminhos água de
Tecidos em geral
dústria; fios e linhas (parcialmente paequina, água de rosas, água de alfazeZN JUPON
Classe 24
parados, e para uso- na indústria,
mas. amônia perfumada liqn2a em pó.
Artefatos de algodão, cnhamo. linho,
Classe 36
em pedras, para banho. brdkant.nas,
- luta, seda. lã e outras fibras
Roupas e -artigos de vestuário
bandolinas. batons, cosnséticoa para -o
IND. BRASILEIRA
Classe 36 bigodes.
e
cabelo; pestanas. cílios
Termo n.° 620.281. cla 5-12-63
Artigos de vestuário de t(Scla sorte, incrayons, cremes para a pele, carmins.
The Wellcome Foundation Limite.I
Classe 48
clusive de esporte eparacrianças
•
Inglaterra
cheiros em pastilhas, em tabletes. em
lentilhas, em trociscos e em pílulas. Para distinguir anisas de toucador e
Termos os. 620.270 a 620.272. de
cremes para barbear, cremea dental. perfumarias em geral Almiscar água
5-12-63
depilatórios. desodorantes. dissolventes. de beleza água taciai. água de lavanda.
S. A. Moinho Santista Indústrias
água
de
colônia
arminhas
água
de
essências, extratos. estojos de perfumes.
Gerais
creme para limpeza da pele, e para base quina. água de rosas, água de alfazeSão Paulo'
pó.
de pó de arroz, esmaltes para untais mas amônia perfumada liqüida. em
Classe 3
\ft'
mós/as para dentes, cabelo, roupas. em pedras para banho, srilhantmas. Substâncias e preparados farmacetosoos
ditos e unhas. fixadores pare o cabelo bandolinas. batons. coaméticos para o para o tratamento de estados alarga:os
pestanas, cibos e bigodes. fivelas para cabelo, pestanas. cílios e bigodes.
o cabelo, 'glicerina perfumada para uso crayons cremes para a pele, carmins.
Termo n.° 620.262, de 5-12-61}
de toucador. grampos para o cabelo. cheiros em pastilhas, em tabletes. em
Armco Steel Corporation
para maquilagem, lança-perfumes. lo- lentilhas, em hoclscos e em pílulas,
Estados Unidos
da América
,
ções. liquidas dentifrícios, em pasta, em cremes, para barbear. cremes dental,
geléia de petróleo perfumada. lápis, depilatórios. desodorante, dissolventes,
sabão em creme. em elixir e em pó. ea,encias. extratos. eetolos de perfumes.
• nk20\ e>"`"`‘‘P
%*
liquidas para ondulação, permanente, creme para limpeza da pele, r para base
lixas para unhas. laque, óleos para o de p6 de arroz esmaltes para unha'
Casse 11
cabelo. pasta e pós para l entes. ..,4,, escõvas nara denten rabe:o ronnas,
Classe 23
nes. petróleo para into A. totrador cilioa • vinhas fiaadaarlt narpL e epspic i coneseaa do tares ara açamas e tabuTecidos em geral
'ações para poços petrolíferos
pastas e pó para as unhas, pon-pons pestanas. 'cílios e bigodes. fivelas para
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Classe 24
Artefatos de algodão, calhamo, linho,
juta, seda, lã e outras fibras
Classe 36
Artigos de vestuário de to:oda sorte, inclusive de esporte eparacrianças
Tercnos ns. 620.273 a 620.275, de
5-12-63
S. A. Moinho Santista Ind"strias
Gerais
São Paulo

Têrmo n.° 620.280, de 5-12-1963
Gerardo Soares Dias'
•
Ceará

1%544\

Termo n.• 620.287, de 6-12-63
Usina de Açúcar g Álcool Ribeirão
Preto Ltda.
São Paulo

USINA DE AÇUCAR E
ALCOÓL RIBEIRÃO,
PRETO LTDA.

.
41" — (04M
ildústria Brasileira
Classe 2
Inseticidas e form:cidas

r

Nome comercial

—
Termos,ns. 420.288 e 620.289 de
6-12-63
Usina de Açúcar e Álcool Ribeirão
Preto Ltda.
São Paulo

•
Termo n.° '620,28,1, de 5-12-1953
Gerardo Soares Dias
Ceará

é0e3
rAZ)

Teano n.° 620.294, de 6-12-63
Granja Satélite Ltda.
Rio de Janeiro

Granja $atélite:
Classes: 2, 7, 19 e 44
Titulo de estabelecimento

4

Termo n.° 620.295, de 6-12-63
Granja Satélite Ltda.
I
Rio de Janeiro
.t
.e

RIBEI RÃO PRETC

\

n>'
\
,,\e§ N:)1'

indústria Brasil eira

Classe 23
Tecidos em geral
Classe 24
Artefatos de algodão, cabemo, linho,
juta, seda, lã e outras fibras
Classe 36
Artigos de vestuário de tôda sorte, inclusive de esporte eparacrianças

indústria Brasileira

Classe 41
Para distinguir: Açúcar
Classe 1
Para distinguir: Álcool

Classe 2
Inseticidas e form:cidas
• Termo n.° 620.282, de 5-I2-i963
. Gerardo Soares Dias
Ceará

Termo n.* 620.276, de '5-12-63
Finanairra de Perhxnaria S. A.
Parasá

'RORROGAÇÃO
•

Termo si.' 620.290, de 6-12-63
Metalúrgica M. I. Kovaliuk Ltda .
Paran

X-30
Indústria Brasileira

Deuza da Música

Luigi Franca villa
. Rio de janeiro

Classe 2
inseticidas e formrcicL31

Classe 33
Titulo de Estabelecnenot
l
e

SIBI:RSSZIMO
lndristrie Braelleira
Classe 41
Glasse 48
Essencias, cremes, água de colónia, rou- Para distinguir: Coberturas à base de
ge e baton (farda), esmalte para unhas, chocolates com leite e baunilha, para
dentifrícios e dentais produtos de per- sorvetes, bolos, pudins, tortas, recheios
e doces
fumaria e de toucador
Termo n.° 620.277, de 5-12-1963
Indústrias Textls Aziz Nades S.A.
São Paulo

1Z
indústria Brasileira
Classe 23
Tecidos em geral
Termo n.° 620.278. de 5-12-1963
Indústia's Textis Aziz Nader S.A.
São Pauto

:-",,ecelacyeÁlz

%dei.

INDUSTRIA EIRASILEfRri,
Classe 23
Tecidos
em geral
.
Termo n, 620.279, de 5-12-1963
Indústias Textis :Aziz Nader S.A.
São Paulo
•

Classes: 2, 7, 19 e 95
Insignia comercial

Termo n.. 620.296. de 6-12-1963

Tênue ri.° 620.283, de 6-12-63
Ennio Pieri S. A. — Indústria
Comércio
São Paulo

.1
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Termo n.° 620.254, de 6-12-63
Adubos Tupinambil Ltda.
São Pauk

TUP/NAMB1

Classe 8
Para distinguir: Lanternas e carbureto
e Internas de pilhas
Têrrno n." 620.291, de 6-12-63
Emilio Pieri S. A. —

Comércio

Indústria e

São Paulo

ESXIMOS/1328
Dia:latria 3:61511411,rab
Classe 41
Para distinguir: Coberturas à base de
chocolate. cem leite e baunilha, para
sorvetes, bolos, pudins. tortas, recheios
e doces

Classe 2
Para distinguir: Adubos, inseticidas,
fungicidas e produtos veterinárioa

Têmio mo 620.292. de 6-12-63
Dirceu José Semensato
São Paulo

Termo n. o 620.285, de 6-12-63
Filmes e D:sons fvfagisom S. A.
São Paulo

EXPRE330
IIRCE7 JOSE 3UE:n.11,TC
Ihtregadora

COMO SIO PEITAS
AS COISAS (lamas. 3.2 e 8
Expressão de propaganda

33

'resino n.° 620.297, d c6-12-1963
Ltrigi Francavilla
Rio de janeiro

G E F Gravãçãd
Edições Francavillà
Ciasses: 8 e 32
Titulo de Estabelec menat
Ta• m o n.° 620.298. de 6-12-1963
Luigi Francavitla
Rio cl? Taneiro
3

.0

Tittdo

Classes: 8 e 32
Titulo de Estabelecimento

Têmio n.° 620.293, de 6-12-63
Aridio Cruvello
Rio de janeiro

Tel.rm o n.* 620. 299, de 6.12-1963
José Gomes da Fonseca
Guanabara

Ciasse

Termo n.° 620.286. de 6-12-61
jorge Widerrnan Costa
São Paulo

it

c•4

sZ
la•

N,y)

ti

("54 (4'
indústria Braçi/eira
Classe 23
Tecidos em geral

Classes: 17, 3&e 50
Sinal de propaganda

Classe 33

Titulo de estabelecimento

Industrio Brasileira
Classe .36
,-Artigoa da alasse

•

1144 Sexta-feira 10
aTeano n.° 620 . 300, de 6-12-1961
Samuel Sanzana Calvas
s
- Guanabara -

Abril de 1964
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1 'ermo a° 620 .307, de 5 -12 -1963 1
Termo a.° 620. 314, de 6-12-63
Thomaz Nunes da Puas aa
• , POrtable Electric Tools, Inc.
..
Estados Unidos da América
Rio de janeiro

foices, ferro para cortar capim, ferrolhos; facas, facões, fechaduras. ferro co.
muni a carvão. fruteiras, bania. fôrmas
para doces, freios para estradas de
ferro. frigideiras: ganchos, grelhas, garfos, ganchos para quadros, gonzos. para
carruagens; 1n:sigmas, limas, lâminas,
coreiros -latas de lixo, lacras machadiaSileire
Indústria Sr
nhas, molas para portas, molas para
FR
ezzart~
venezianas,- martelas, marretas, matai.
Classe 501
res, navalhas; puas pás. pregos. para..
classa
.da
Artigos
• Indústria Braalleires
ft,Sos picees, porta-gelo, P. oefraa portapão. .porta - gnas paliteiros, panelas; rolTermo na 620.308, de f; 12-1963
.• Classe 25
danas, ralos para -pias. reb'tea., regado.
NNA •L, Usina Nova AmAriza
_
Artigos da classa
res, serviços de há
c e café: serras. serProdutos Químicos A.
3
rores. suchas. sacarrolhaz tesos,. raa. ta',.Ténno n.° 620.301, de 6 12-.963
'. - Guanabara
Classe 11
•
Ferramentas de tõda espécie. (exceto jheres, talhadeiras torat.ezea tenazes.'
t. ' Móveis Novo Lar Lida.
quando partes de máquinas), ferragens travadeiras, telas de arame, torneiras,
Rio de janeiro
•
e cutelaria em geral. Pequenos:artigos trincos. tubos para encana:acasos. trilhos
de qualquer metal quando não de outras' .nai aportas de correr. taças tavessas,
classes. Ferramentas elétricas portáteis turibulosi vasos vasilhames, verrumas
Classe 15 •
Termo n.' 620.315, de 6-42-63 •
a
Para distinguir: Artefatos de porcelana,
Indústria
Brasileira
(Prorrogação)
faiança, barro e terracota 'ouças vidraP•
Mo Och Dornsjo Aktiebolag
Classe 46 .
das para 'uso caseiro, adornos, fins ara
Suécia
Artigos 'da classe
tisticos e instalações sanitárias; artefatos
5.
de ceramica para uso caseiro adornos e
Termo n.° 620.309. de 6 12-1963
fins -.artísticos. alguidares. almofarizes,
NNA — Usina Nova America de
assadeiras, barris, bules, bides, , bacias,
Produtos ,Quiinicos S.A
bebedouros biscoiteiras,- bombonieres.
Guanabara o
andeias. anhetras, .copos. consolos. cal.
Classe 40
.dearões. cântaros, cadinhos. cofres.
Titulo de Estabcld imanto
cubas compoteiras comedoras para aves,
caçarolas, canecas, centro de mesa..desTermo n.° 620. 302, de h-12-1963
.cansa-talhe-es. escarradeiras teumas, filMóveis Nov Lar Ltda.
tros, graus, gint as. jarras, a-rdineiraa,
.
Rio de ;aneiro
licoreiros. leite:-as. Lavatórios 'manta.
• Indústria Brasileira
guelras.- moringas, rnoiheras. nic'asa, pi,
res. pratos, pilões. pratos ?:ára orna!os,
Classe 4
Classe, 46Polpa de madeira feita inteira ou primai pias, porta-joias,. potes, portaArtigos da ciasse
de faia . branca toalhas. porta-papéis higiênicos sopeicipalriente -de madeira
_
ras, saladeiras saleiros, serviços para
-MONLART
Termos n.° 620.310, de 6-12-1963
Terno n.° 620.316. de 6-12-61
refrescos, serviços para frios, chá e
4
NNA — Usina Nova Amériá de
Moysés Pocinha Fernandes
Jantar, travessas talhas, taças,. tojelas.aProdutos Químicos 5 A.
Guanabara • vasilhamas vasos sanitários. tocaras
Guanabara o
•
Classe, . 17
Para
distmouir
e instalações
Indústria Brasileira
Americana Magazin para escritóriosmáquinas
e desenhos em gera):
Classe 3
Arquivos para correspondência, almoClasse 40
Titulo
radas para carimbos e para tintas, abriArtigo.- da classe
dores
.de cartas, arquivos. apontadores.
• Indústria Brasileir9
Termos os. 620.324 a 620.328, de
berços para mata-borrão. borrachas.
nimba as. 620.303'e 6'.0 304, de
•
6-12-63
Classe 46
6-12-1963
•
,
Distribuidora de . Móveis brochas. canetas Para 'desenhos. corta"Ditnovex"
Artigos da :lasse
dores de taipal. colchetes. carambadores,
Bel ír Viagens Ltda
S. A.
cestos para papéis e correspondencia.
• Guanabara
Termo n.° 620.311, de 6-12-1963
São Paulo
classificadores, clips. coladorea canetas.
"Ruclobrás" Rdviári duna45
compassos, cofres, canetas tinteiros, ca"Rodobrás” Rodoviário do Brasil Ltda.
• -DIMOVEx
netas esferográficas desenhadores, dataGuanabara
dores com minas, descansos para lápis
•
Ihdústria Brasileirà
e canetas, esquadros. espáttsias furadoá RODOBRAS Rodoviário
res. fusins, fichários. fitas para migai-.
•
Classe 6
Máquinas de costurar, de lavar, roupas nas de escrever, fichas para arquivos.
Indústria Brasileira
•
do Bra'sil Ltda. máquinas para escrever, calcular. s soe , pratos e máquinas de passar,
Classe 25 mar, fitas gomadas: •triáquinas para
Classe
.11'
.
Nome
Comercial
Artigos da classegrampear... .gomas arábica. gornadores."
•
Ferragens,
ferramentas
de
táda
espécie,
Classe 50
grampeadores,
e ganchos para
Te:mo n.° 620.312, de 6-12-1963
cutelaria em' geral e outros artigos de escritórios. gis. grampos
A•rtigos da elas>e
godas.
instrumentos
de
'
The Upjohn Company
medis, a saber: alicates, alavanèas, ar.. escrever e de desenhos. lápis. iapiseiras:
Estados Lia dos da América
maçõespara -óculos, arruelas. argolas, molhadores, mata-borrão, máquinas e
1 &mo n.° 620..305, de 6-121963
aldravas- . armações de metal abridores apetrechos para apontar -lápis. empoBel Air Viagens Ltda.
de latas, arame liso ou . tarpado assa- tecas, metros para escritórios e para
Guanabara
deiras, açucareiros: broca, bigornas. bai- desenhos, papel carbono perfuradores,
xelas. bandejas bacias, baldos, bombo- pastas para escritórios, com fechtw
COPATOUR - Uma Promoção
CEBETINIO
alares, bules; cadinhos, cadeados, cas- metal. pastas para escritórios, com feClasse 3
Bel Air Viagens
tiçais, colheres para pedreiros. correis; chos de . metal, porta-tinteiros. portaPreparado farmacêutico indicado
no tas, cabides, chaves, cremones, chaves lápis. • porta-canetas, porta-carimbos.
tratamento
de
anemia
Classe 33
de parafusos, conexões para encana.. porta-cartas. 'porta-blocos, penas, pren
mento, colunas caixas de metal para sas, pincéis,. prendedores de papéis.., perTermo
n.0
620.313,
de
6-12-63
Frase
,de
proagauda
f'
portões, canos de metal. chaves de fen- ceve jos, réguas. stencis, separadores
• Chas. Pfizer El Co., Inc.
da. chave inglesa. cabeções. canecas. para arquivos, sinetes, tintas para es;•Termo is.° 620.306, de 6-12-1963
Esteios Unidos da América
coptsa, cachepots. centros de mesa 'ao- crever. tiralinha. tintas oara carimbos.
Tharnaz Nunes da Foaseca
'
queteleiras. caixas 'para acondiciona-Rio de janeiro
RAIAM
mento de almetitos. caldeirões, caçaro- tintas para duplicadores, limas para imtintas para, desenhos, aparelhos
las, chaleiras. "cafeteiras. conchas, coa. pressão,
tirar cópias. pastéis de tintas para
para
Classe 3 • dores distintivos, tjobradiçai . enxadas.
Substâncias químicas, produtos e pre- enxadões, esferas. engates, esguichos en- escrever e desenhás, máquinas de es&raças. máquinas registradoras
parados para sarem usados na medicina . feitas para sirreios. estribos esferas
,
• sou na fartnáda .
Classe 34
para
arreios,
esp,umadaitas:
formões,
ustr ia Braweira,
Cortinas, cortinados, capach&s, encerai• dos, estrados, linóleos, oleados, 'passa•
Classe 32 ,
deiras, panos para assoalhos, paredes e
PREÇO. DO NÚMERO .DE HOJE- CRS 5 00• - Artigos da classe
tapetes

Onirnprensa
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Solussowe

•
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Saponina G. L.
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