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1 RIO OFICIAL.
SEÇÃO III

ANO XIII — N.° 80

DEPARTAMENTO NACIONAL
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio. 24 de abril de 1964
Decisões do Si. Sectettitio de
Indústria
Fernando S. Lemke — na reconsideração do despacho de indeferimento do termo 341.178 — marca:
Lemke.
O Sr. Secretário exarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso interposto de
acôrdo com o artigo 50, parágrafo
único da Lei 4.048, de 29-12-61, e da
Portaria 216, e 27-10-1963 e lhe
nego provimento, em virtude do impedimento :egal. referente aos registros 154.406. e 154.407, com aplicação inclusive do artigo 95. n.° 17
do Código da Propriedade Industrial.
Em 8 de abril de 1964. — Asa.
C. Verciani — Secretário
da Indústria. — Despacho retificado.
' Cia. de Cigarros Souza Cruz —
recorrendo do ,..espactm que indeferiu
o termo 154.365 — marca — Bedford
O Sr. Secretário exarou o seguinte despacho:
Conlieç mio recurso interposto, de
acórdo com o artigo 50 — parágrafo
único da Ler 4 048. de 29-12-61, e
da Portaria 216. de 27-10-1963 e lhe
dou provimento Para conceder o registro requerido.
Em 20 de abril de ha a4 — Ass.
Jose I C Verciani — Secretario
da Indústria.
Laboratório Toi.es S. A. — recorrendo do de: pacho que deLriti o tArmo 205.677 — marca: Citobion —
de Emanuel Merck Offene lien1elsgesellschaft
O Sr. Secretário exarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso, interposto, de
actirdo com o artigo 50 — parágrafo
único da Lei 4.048. de 29-12-61, e
da Portaria 216. de 27-10-1963 e lhe
nego provimento para manter o despacho recorrido de fia,
Em 20 de abril de 1964. — Asa.
Jose 1. C. Verclani — Seeretár.o
da Indústria .
Strozenberg & Cia. Ltda . — recorrendo do despacku que indeferiu
o termu 229.914 -- marce : Motoradio .
O Sr. Secretário exarou g seguiu11, despacho:
José 1.
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Conheço do recurso interposto, de
acôrdo com o artigo 50 parágrafo
único da Lei 4.048. de 29-12-61, e
da Portaria 216, de 27-10-1963 e
lhe dou provimento pare reformar o
despacho recorrido de fls, e conceder o registro da marca: Motoradio.
Em 25 de abril de 1964. — Asa.
Jose I. C. Verciani — Secretário
da Indústria.
C. Contradty — recorrendo do
despacho que indeferiu o termo -n.°
262.064 — marca C N C .
O Sr. Secretário exarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso interposto de
acordo com o artigo 50, pdeágrafo
(milico da Lei 4.048. de 29-12-61, e
da Portaria 216, de 27-10-1963, e lhe
nego provimento, e mantenho o despacho recorrido de fls, com aplicação do artigo 95 n.° 17 do Código
da Propriedade industrial.
Em 20.4.1964. — Ass. Jose I.
C. Verciani — Secretário da Indústria,
Joseph Bancroft & Sons Co. —
recorrendo do deapacho que indeferiu o- termo 386.764 — marca : Emblemática.
O Sr. Secretário exarou o seguinte despacho:
Conheço do recurso interposto, de
acórdo com o artigo 50, parágrafo
único da Lei 4.048, de 29-12-61. e
da Portaria 216, de 27-10-63 e lhe
nego provimento para manter o despacho recorrido, de fls, que aplicou
ao caso em tela o artigo 95 n .° 17
do Código da Propriedade industrial.
Em 20 de abril de 1964. — Asa.
Jose I. C Verciani — Secretário da
Indústria.
Joseph Bancroft Sons Co. —
recorrendo do despacho que indeferiu o termo 386.765 — marca: Emblemática .
O Sr. Secretário exarou o seguinte
despacho:
Conheço do recurso interposto, de
acórdo com o artigo. 50. parágrafo
' único da Lei 4.018. de 29-12-61, e
Ida Portaria 216 de 27-10-63, e lhe
nego provimento para manter o des.

pacho recorrido de fls, que aplicou
ao caso em tela o artigo 95 ri .° 17
do Código da Propriedade Industrial.
Em 20:4.1964. — Asa. Jose I.
C. Veiciani — Secretário da Indústria.
EXPF.DIENTE DO DIRETOR
GERAL

Metalúrgica Triângulo Ltda
declara a desistência do têrmo
375.982 — insígnia: Casa Triângulo
— Anote-se a desistencia e arquivese O processo.
Laboratório Paulista de Biologia
S. A. — declara a desistência do
termo 392.027 — marca Estio —
Anote-: e a desistência e arquive-se
o processo.
Fábrica de Canetas Delta Ltda.
— declara a desistência do termo ra°
401.153 — marca: Wing-Flow —
Anote-se a desistência e arquive-se o
prociesso.

Rio, 24 de abril de 1964
Odillo Mocelin — declara g desisTermo ri.° 178.771 — Sopronol — tência do termo 401.373 — marca
cl. 3 de — indefiro o pedido, com Café Getuliense — Anote se a de.
fundamento no artigo 6 — Bis — da sistência e arquive-te o processo,
Convenção de Paris, em favor da
Diversos
marca amer;catia de igual nome.
Cari Zeiss Sociedade Optara Ltda.
DESISTÊNCIA DE PROCESSGS
— declara a desistêncla do pedido
Farbwerke Hoechst Aktiengsellchaft de recurso interposto ao deferimenVorm. Meister Lucius Bruning — to do termo 258.757 — Anote-se
declara a desistência do termo n.° desistência do recurso.
194.207 — marza: M L B — AnoNotificação
te-se a desistência e arquive-se o
processo.
É convidado Carl Zeiss a compaNordmark Werke Gesellscraft Mit recer a este Departamento a fim de
Beschrankter Haftung — (G. M. efetuar o pagamento da taxa final
B. H . ) — declara a desistência do do termo 258.757 — marca : Cari
termo 259.603 — Anote-se a deaia- Zeiss.
Pab t Brewing Company — no retencia e arquive-se o processo.
curso interposto ao deferimento —
Badische Anilin 8s Soda Fabrik termo 188.779 — Anote-se a desisAktiengesellschaft — declara a de- tência do recurso.
sistência do termo 299.062 — marNotifieução — E convidado Cia,
ca : Acronal — Anote-se a desistenAntarctica aPulista Indústria Brasieia e arquive-se o processo.
leira de Bebidas e Conexos — a comOscar Fiues bis Cia. Ltda . — de- parecer a èste Dep artamento a fina
clara a desistência do termo 360.600 de efetuar o pag amento da taxa
marca : Vario — Anote-se a de- nal do termo 188.779 — marca —
i Cinta Azul
sistência e arquive re eu processo.
Farbwerke Hoechst Aktiene senaRona Laboratories Limited — dechaft Vormals Meister Lucius
clara a desistência do termo 362.400 Bruning
— no recurso interpcato
..._ marca Adenotriphos — Anote-se deferimento do termo 319.247 —
a desistência e arquive-se o proces- Anote-se a desistência do recurso.
ao.
Notificação '— É convidado QuíBadische Aailin bs Soda Fabrik mica lizare Ltda. a comparecer a
Aktiengsellschaft — declara a desis- este Dep artamento, a fim de efetuar
tência do termo 302.754 — marca o pag amento da taxa final do termo
Emulphor — Anote-se a desistência 319.247 — marca: Evesan.
e arquive-se o processo.
Daimler Benz Alctiengesellschaft
Civilit Indúsí ia de Artefatos de — declara a desistência do pedido de
Cimento Amiante S. A. — declara reconsideração do despacho de defira
rimento do termo 362.139 — Anotaa lesistencia dos termos 337.008 — se a desistência do recurso.
marca Civinil — Termo 337.010 —
convidado: Expresso Estrela de
marca Civiwast — Anotem-se as de- Prata Limitada — a comparecer a essistências • aryai‘pm-se os proces- te Dep artamento, a fim de efe.uat •
sos.
pagamento da taxa fiai do téroio:
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos jornais. diáriamente, até às 1 5 horas.
As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros 'ou omissões, deverão
ser formuladas por escrito, - à
Seção de Redação, das 9 às 17,30
horas, no 171áX;1710 até 72 horas
após a saida dos érgãos oficiais.
Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito,
rasuras e emendas.
- Excauadas as paz-a o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tomar,
em 'qualquer época, por seis meses Olt 1.117! ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem aviso
prévio. Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderêço vão
impressos o tárnero do talão de
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-- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
cada ano e às iniciadas, em qualONSILTOR GERAL
quer época, pelos órgãos compeALBERTO DE BRITO FERE1RA
tentes.
- A fim de possibilitar a reCHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO
CHEFE CIO SERVIÇO Cl puEn..c...çoas
FLORIANO GUIMARAF.$ messa de valõres acompánhados
MURILO FERREIRA ALVES
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os inDIÁRIO OFICIAL
teressados preferencialmente cheSEÇÃO
qae ou thde postal, emitidos 'a
111.0110 de publicidade da •apediente dc Oiepai•tarrt•Pt•
Nacional da Propriedade leduelrle. da Mn,. tiram
l'avor do Tesourei r o do 1)Jpartada Inch:iate-1a a Cama,. iu
mento de Imprensa Nacional.
Irr.l.twae Nac/oaat
trepreabo roa:Ql icItb5a: do Otpartarnkmo
- Os suplementos às edições
dos
órgãos oficiais só se forneceA S:SI Nv ATURA S
rão aos assinantes que ossolicitarem no ato da assinatura.
PLINCIONARIOS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
- O funcionãrio público feCapital e Interior:
Capitai e Interior:
deral. para fazer jus ao des600.00 Semestre .
Semezre . .... Cr$
45000 conto indic.--do. deverá provar Cr$
Cr$ 1 200.00 Ano.
Ano .
Cr$ 900,00 . • sta condição no ato da assiExterior:
Exterior:
- O custo de cada exemplar
Cr$ .1 300.00 Ano .
Ano .
Cr$ •I 000.00
atrasado dos órgãos oficiais
registro, o mês e o ano em que jornais, devem os assinantes pro. será, na venda avulsa, acrescifindará.
vichnciar o respectiva renovação do 'de Cr$ 0,50. se do mesmc
A fim de evitar solução de com antecedência minima de ano, e de Cr$ 1.00. por ano
continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.
decorrido
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362.139 - marca: Expresso Estrela Expediente do D:retor Gerar da D.:vi- requerente - Commissariat A LEnerg:e Atornique.
são de Privilégio de Invenção
Branca.
abril de 1964
N. 116.539 - Conjunto para atarRio, 24
Wantel Lantz Productions, Inc --*
rachar e desatarrachar tubos - - reguedeclara a desistência do recurso inter- I,
Notificação
' rente: r:u:d Power C.)rporation.
pasto ao deferimento do termo; 389987
Urna vez decorrido o prazo Ce reN' 1i1.d4 - Con.p0.:-ição de Fte
- Anote-se a desistênc:a - do recurso previsto pao adaga 14 da Lei veemente de Vedação - Reuereiicurso.
- C . a. United Shoe Meehune
convidado: Editara Brasil Ainé- número 4.048, de 29 de dezembro de te
do Brerica Limitada - a comparecer a êste 1951 e mais dez dias - para eveaN9 115.885 - Aperfeiçoamento na
Departamento, a fim de efetuar o pa- tuMs juntadas de recursos, e do mes- Fabricação
ele Produtos Refratários a
gamento da taxa final do Wrmo: mo não se tendo val • do enhum interes- Base de Aluminato de Magnésio sacio,
fica
notiLcm.:os
os
requerentes
389.987 - marca: Udi-Udi.
Rerequ.-zente - Societe de Electrodes
Termo: 419.570 - Indúsutria Quí- abaixo mencionados a comparecer a et Refraetaires Savole.
mica Ary Linutada. - ArquIve-ee o êstP Departamento a fim de el.,tuerern
N9 115.819 - Placa Impressora
o pageineeito da taxa final concerente Tendo
processo.
um -Suporte Composto - Re• expedição dos respectivos certIca- querente
- Minnesota Mining And
Reconsideração de Despatitos
dos dentro do prazo de seswa:a" cias Manufacturing Company.
Termos:
- na forma do parágrafo único do
In1 9 114.826 - Návo Processo de
N. 150.621 -- marca: 13. de Com- artigo 134 do Côdigo da Propriedade Obtenção
de Denteg Artificiais - ReIndustrial.
panhia de Vidros.
querente - José Mariano gueno de
Cons s:derando que nenhum impediBarros.
Privilégios de Invenção Deferidos
mento foi revelado; considerando que,
N0 112.573 - Dente - Escavador e
conforme a praxe, o pedido podia oesTértnos:
Base Suporte para o Mezmo - Rede logo ser deferido com a exclusão
querente - Electric Steel Foundry
N. 125.782 - Tubulação de fluí- company:
automatica dos artigos assinalados; rerequerente:
Chlksan
Company.
do
solvo, de avardo com a lei, reconsiN 9 112.469 - Processo de PreparaN. 118.720 - Gravador de fita de
derar o despacho que arquivou o prode 17 - Alfa - idroxi - 16 Mecesso para efeito de autorizar o re- retardamento variável. - Requerente ção
tileno - Pregn - 4 - Eno - 3, 20,
gistro requerido, exc/uidos os artigos Raymond Aliem StoIle e Eddie Sam Diona, e Seus Derivados Aciiicos Tubin.
da classe
•
, Requerente - The British Drug HouN. 118.563 - Pracessq de prepa- ses Limited.
150.622
marca:
"13"
de:
N.
ração de novos derivados de "FenoCompanhia Brasileira de Vidros.
N9 111.472 - Dispositivo Fixador de
Considerando que nenhum impedi- tiazina - requerente: Egyesult GyoCabos - Requerente - Verolme
mento foi reveleden reconsiderando que, gyser Es Tapszergyar. ted Shipyards.
conforme a praxe, o pedido po La desN. 118..330 - Aperfeiçoamentos em
de logo ser deferido, com a exclusão ou relativos a moldagem de objetos em ' N 9 110.194 - Ndvo Processo para a
Fabricação de Tiaxantenas - Reautomática dos registros assinados, re- material sintético termoplástico e Cis- querente
- Kef alas A-S.
malva, de acardo com a lei, reconsi- : positivo para a execução de tas proN 9 108.517 - Processo e Instalação
derar o despacho que arqu:vou °aro- cessas. - Requerente: N. V. Phipara a Redução Direta de Minérios e
cesso para efeito de . autorizar o reGloeilampenitabr:eken.
Fusão em Operação Continua - Reg :stro requerido excluídos os artigos
N.
118.215
Coletar
de
aricstras
querente - Willam Rayxriond 01day.
não constantes da classe.
de hquidos -,- requerente: Waldyr N9
118.756 - Aperfeiçoamentos em
Giatthardt.
Expediente da Seção de Recurso
ou -Relativos a Circuitos de Amplitie
N. / 16 .580 - Processo e dispositi- -3e' o de Sinais com o Emprègo de
Rio, 24 de abril de 196'1
Transistores - Requerente - N. V.
Sociedade Anônima, Industrial e Co vo de medWa de campos magnét:ces cloeilanaperdabrieken - Remesmo
muito
fracos,
e
em
parecii!er,
mercial Fluminense - recorrendo do
publicado por ter saído
do
campo
magnético
terrestre
especialdespacho que indeferiu o termo
nero ao térmo
mente em virtude sia pros,Ácção - 9 de abril de 1064.,
O. Vil - ecieees: Reicedi.

Modelo de Utilidade Deferido

110.285 - Aperfeiçoamento ene
ou relativos a Estantes para o Armazenamento de art'gos Especialmente
Cilindros.
Requerente - John & WM. Burt
Limitada.

Santa Lucia Cristais Ltda. - oposição ao termo 113.341 - privilegio
cie invenção - Cumpra-se e exigencia.
Termos
N9 133.970 - J. Paira S. A. - Cum.
pra-se a exigência.
N9 125.1.02 - The Welicome Foundation Limited - Cumpra - se a exigência.
N, 121.463 - N. V. Nederlandsche
Combinatie Voor Chernische Industrie - Cumpra-se a exigência.
N9 120.877 - Beechazn Research
boratories Limited
Cumpra a exigência .
•
N9 114.677 - Abbott Laboratoriee
- Cumpra-se a. exigência.
N9 79.035 - Gluseppe Gaetani

- Cumpra u, exigência.

1%19 121.603 - Aziende Colori Nazionali Acua S.P.A. - Cumpra a exigência.
N9 123.326 - Vicente Pavin Cumpra a exigência.
N 9 123.913- Bergon Equipamentos
para eecritóriça S.A. - Cumpra a
exigência.
N9 124.311 - C.F. nane° Engenhartu Limitada - Cumpra a exinc91a.1
géN
29.84a - Farbwerke Hoechst
Aktiengeselischaft Vorm Meister Luches & Bruning - umpra a exigáncia.
N9 143.778 - Sci 2ntific Design
-onmany, Inc - Cumpra a exigência.
N9 145.768 - Texas Instamment:1
"naorporated - Cumpra a exigência.
MecAnica Esfera Ltda, - Opoente

idr.#onetelarcno 138.012- Cumpra a exi-
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_
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
INTERFERENCIA
Dia 24 de abril de 1964
Notificação
Uma vez decorrido o prazo de rerso prevista pelo artigo 14 da Lei
4.048 de 29 de dezembro de 1961
mais dez dias -.para eventuais
ntadas de recursos, e do mesmo não
tendo valido nenhum interessado,
am notificados os requerentes
mixt) menc.onados a comparecer a
.te Departamento a fim, de afearem o pagamento da taxa faial
ncernentes expedição dos respecvos certificados dentro do prazo de
ssenta dias - na forma do paraafo único do artigo 134 do Código
.
Propriedade Industrial . •
MARCAS DEFERIDAS

RIO OFICIAL (Sação
N. 406.958 - Flora - Loja Chã
Flora S.A. - dama 25.
N. 406.960 - Normandia - Importadora Nortriftridia Ltda. - classe 3.
N. 407.003 - Urfazone - Zambou
Laboratórios Farmacêuticos 84A. clame 3.
N. 407.039 - Gazeta Municipal Emprésa Gráfica Moderna Ltda. classe 32.
N. 407.201 - Boxer Sansa S.A.
Serviços Acumuladores Máquinas e
Acessórios - classe 11.
R G E - Discos
N. 432.184
R G.E Ltda. - classe 8.
N. 439.464 - Colopen - Laboratório Dueto S.A. Tralústria Farmacêutica - classe 3.
N. 493.613 - As Personalidades
do Ano - Euro Luiz Arante - clas•
se 32.

doliso da Silva - classe 33 - Artigo 117 a. 1.
LACAS INDEFERIDAS
N. 336.653 - Condor - Serraço
Comércio e Indústria Ltda. - classe 11.
N. 377.902 - Gelevisão - Eletro
Gelevisão Ltda. - classe 8.
N. 383.999 - Promissão - Laticínios Promissão S.A. Indústria e Comércio - classe 41.
N. 403.928 - Fenototal - Laboratterápica Bristol S.A. Indústria
Química e Farmacêutica - classe 2.
Cathy LiN. 406.511 - Cathy
mitada - classe 6.
N. 406.920 - Capri - Ivonio Eurégio da Silva - classe 36.
N. 407.050 - A Per aenina - Luiz
Is.sa - classe 36.
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•

• DIA 24 DE ABRIL DE 1964 ,
Notifica _Io:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 Lei ml.
mero 4.048 de 29-12-61 e mais Ees
Dias - para eventuais Juntadas de
recursos, e do mesmo não se ta-. :;t3
valido nenhum interessado, ficara
notificados os requerentes abaixo
mencionados a comparecerem a •ete
Departamento, a fim de aratus:em o
pagamento da taxa final conca:nana
a expedição dos respectivos ceit4ficaa
dos dentro do prazo de Sessenta Dias
- na forma do parágrafo único. do
artigo 134 do õdigo da Proptielade
Industrial,

MARCAS Liara..11.IDAS
TITULO' DE ESTABELECIMENTO
INSIGNIA DEFERIDA
INDEFERIDO
N9 322.094 - Emblemática - CouN. 423.574 - Aladim'
a Orco Ltda. - Classe 36,
Ltda. - classe "4,
N. 390.143 - Sobrenco - Soc.
N9 381.275 - Ica - Orfasil OrgaN. 497.152 - Fábrica de Móveis Decorações
N. 445.825 - Gaflifla Blanca
Brasileira de Engenharia e Comer- Confortável - L.S.
dzação FarmacSurica do BUtsii
- cias- Sopal
Soc. de Produtos Atimenius
cio Sobrenco S.A. a- classes 16 - se 40.
-Atada - classe 28.
- classe 3.
N9 381.449 - Brigadeiro - Briga- 25 - 33 - art. 114 excluindo-se a N. 407.157 - Refrigeração Polo Ltda.
459.994 - Catetinho Laid,ria
classe 4).
erro Lanches Ltda. - lasse.41.
Frio - Refri”geração Polo Frio Ltda. caN.
de Linhas Adonis Ltda. -- clasN9 382.196 redi Sul - Companhia
classe 33. se 22.
suportadora Sul Rio Grandense Im- EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
N. 451.025 - Pharrnaco.oay onsid - Classe 50.
DEFERIDO
EXIGENCIAS
Pha.rmsicology Eoitora e publaaasae
Ltda. - classe 32.
Arlindo N. 403.962 - Sempre Que MelhoN9 382.264 Mezcarlo das Tintas N. 451.P89 - Super Globo N. 384.944
ticolau JO5a - Classe 41.
res
Planos
de
Pagamentos
Puderem
Satisfaça
exig,enPetersen
S.A.
Agua Sanitária Super GlObo Ltda.
N9 282.312 - Pena Verde - LanOfeceidos Serva Ribeiro os Ofe- cia.
- classe 3.
hes Pena. Verde Limitada - Classe Ser
Técnica
e
Comercial
soc.
recerá,
N.
388.279
Cia.
Industrie
Far-;
1.
N. 451.096 - Juventude - End.
Serva Ribeiro S.A. - classes 7 e 21 imacêut:ca - Satisfaça exigência.
N9 382.505 - Santo Arraso - In- - Art. 121.
N. 4116.712, - Fada Fábrica de rire LaSend iger - classe 8.
lústrias Santo • Amaro S.A. Peças
Arámr y e Derivadas de Ardinas Ltciaa N. 451.111 - Banas - Sei viaos
Banas noticiário e Pesquisas Ltda.
'ara automóveis Classe 21 (com ex•SINAL DE PROPAGANDA.
- Satisfaça exigência.
lusão de caixas de graxa para eixos
DEacratIDO
.
_
N .. 452.242 - Laboratório Keto - classe 32.
- considerando-se conexões de tope
N. 451.112 - Posangela -a Jeroas
Wemaco Ltda. - Satisfaça- exigênFaraco - classe 36.
;e veículos o que foi reivindicado N. 385.048 - Corretores de Segu- cia.
•
,omo confecções de tope de veículos). ros L. Perez & Filho - L. Perez
N. 451.129 - Nova.cao EstsoeN. 452.483 - Victor Carona N9 383.448 - Moreira - Lanches Filho - classe 33 - Art. 121. .
recimento Gráfico Bignaidi S.A. Sdrifaça exigência.
aloreira Limitada - lasse 41.
N. 452.667 - Eniequi S.A. Enge- Casse 38.
N9 384.441 - Dominai - hemieNOME COMFMCIAL *YRIDO nhaiia Indústria e Equioamentos - N. 451.162 Molbo - Moller &
aerke Homburg Aktiengeselischaft. Bonniard Ltda. - cJasse 5 - Com
Satisfaça exigência.
asse 3.
N. 383.889 - •-relia e Villela N. 453.393 - Carboaro Tratamen- exclusão de couraça lálainr.s e metal
alv 384.671 - ambison Farbwerke Ltda. - Ferreira. e Vilela Ltda. - tos Térmicos Ltda. - Satisfaça exi- e papel de estanho.
sloechst Aktiengeselischaft Vorm Art. 109 ri. 3.
N. 451.191 - Zelate - E.I Du
gência.
¥1e1zetr LuclUs & Bruning - lasse 3. • N. .384.005 - Cia. Viliamarim de N. 452.166Parachdques Ibesa Pont de Nemours And. Co. - elas.
N9 384.694 - Grunfeld - Móveis Administração -- Cia. Villama.rim de Rockwell Ltda. - Satisfaça exigên- ze 2
rulontagens e Aparelhos Eletronicos e Administração - Art. 109 n. 3.
cia.
N. 451.219 - Senhor
Editora
Testarão Grunfels & ia. - lasse 40.
N. 452.243 - Laboratório Wemaco Senhor
N. 405.697 - Auto Volante Ltda.
S.A. - Classe 8.
N9 384.815 - Pirofrax - Indústrias - Auto Volante Ltda. - Art. 109 Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 451.225 . Capi - Paia Cons; e Vidros e Cerâmica refratários PI- n. 3.
truções Agropecuária e Indústria
rofrax Limitada - Classe 28.
•
,DIVERSOS
S.A. - classe 19.
N9 384.901 - Jaguaribe - Moas.- TITULO DE ETABELECIMEN"TO
N. 451.227 - Noticias de Pinhal.
-Rica Jaguaribe S.A. - Classe 8.
N. 379.795 - Soc. Técnica de Eu- ros - Higino Carlos Freitaa de •-slia
DEFWIDO
N9 385.257 - Mercas S.A. Indúsngenharia e Mecânica Siem Ltda. veira - classe 32.
tria' Mercantil e Administradora - N. 265.668 - Galeria Don Pedro - Aguarde-se.
Classe 4.
.Colgate Palmolive N. 451.313 - Peçasandre - 'PeçaGa/cria Nilo Ribeiro & Cia. Ltda. N. 384'.3l2
N. 385.371 - C P N Cia. Pe- - claases 8 e 33 - Art. 117n. 1.
sandre Ltda. Comércio' e Indústria
Co. - Aguade-se;
troouimica Nacional Copelai - clas- N. 369.218 - Estamparia Colombo N. 388.860 - Conrado Alceste de Auto Peças - classe 21 - Com
se 4.
exclusão de fornalhas para locomoAguada-se.
S.A. - Estamparia Colombo - Montineri
ti vas.
N. 386.377 - Copenal - Cia. Pe- classe 33 - Art. 117 a. 1.
N. 403.921 - O.A. Oliveira N. 451.425 - Co Três PoSeres nn•
troquímica Nacional Copenol - clas- N. 385.018 - Foto Tokyo n011Itta Aguarde-se.
Indústria
e Comércio de Pertim.aria
se 2.
- classes 8 - 25 - 33 - Art. 117 N. 405-.409 - Indústrias Reunidas Montenegro
Ltda. - classe ta
N. 385.378 - Copenal - da. Pe- n. 1.
Triunfante Ltda. -- Aguarde-se.
N.
451.427
- Indústria
troquímica Nacional Copenal - elasN. 405.684 - Vifica Carlos Vedo- e Comércio de- Perfumaria
N.
385.731
"A
Voz
do
Violão"
Monte.
8.4.
vato
Aguarde-Se.
"Rei
da
Voz",
Aparelhos
EltrosN. 385.771 - Dlicasa - Cia. Bra- -Sonoros S.A. - classes 6 - 8 - 9 N. 406.709 - Titanus Importação negro Ltda. - classe 48.
sileira de Roupas - classe 8.
Sã.. 451.434 - Drogadenis - Droa
N. 403".913 - Lanocer0
Marcilla - 11 -- 14 - 15 - 17- 21 25 39- Indústria e Comércio Ltda. - Aguar ga(Tenis Ltda. - classe 3.
27
28
33
34
35
38
de-se.
Marianj Silva - classe 48.
N. 451.437 - prosa Três
Droga
N. 406.710 Titanus Importação Três
N. 403.957 - Plast - Bran- - 40 - (art. 117 n.l.
Ltda. - classe 3.
Indústria
e
Comércio
Ltda.
Aguar
cal S.A. Mineração e Comerei° - N. 403.919 - Bib Bar ascadura N.
451.447
Gazetde
Guarua
clame 1.
Big Bar Cascadura Ltda. - Classes de-se.
lhos - Prof. Eugênio Monteiro •-•
N. 406.935 - Ubaldino Emilio
Art.
117
núclasse
32.
42
43
44
41
N. 403.990 - Estádio - Ferreira
valliari - Aguarde-se.N. 451.464 - Museu e Folclore
mero 1.
& Rodrigues
classe 41.
N. 403.998 - Hedca
Hades Pro N. 403.982 - Imobiliária -.sarai - N. 407.083 - 'Auto :nas Rio-Mar José Mario Alves da Silva - classe 32.
dutos Dentários Ltda. - classe 8. Imobiliá ria ' a-ai T tda. - classe 33 Ltda. - Aguarde-se.
N. 407.248 - Petri do Amaral
N. 405.255 - Corea' - Comércio - Art. 117 n. 1.
N. 451.476 - 1bra 3 Irmãos
de Resianos de Algodão Coreal Ltda. N. 403.984 - Tecelagem Amazo- S.A. Indústria e Comércio 5 A. Au- Irmãos Barbosa - classe 48.
to
Peças
Aguarde-se.
- classe 22.
nas - Wilson Taull & Cia. Ltda. - N. 407.760 - Coferpa Ltda. N. 451.477 - Arthur Napoleão
N. 405.664 - Nevada - B.T. Ba- classes 31 - 36 - 37 - Art. 117
Editora Arthur Napoleão Lida, Aguarde-se.
bitt Indústria Química S.A. - elas- n. 1.
classe 32.
8.1.
N. 407.937 - Pin- aaim SA. In- N. 451.482 - Restauradora -a,
N. 407.040 - Salada - Karl Hel- dústria
e Comércio - Aguarde-se. Tintas Finas Comércio e Indústria
N. 405.899 - Cine Controle - mut Ligmann - classes 41 - 42 N. 452.292 - Canadian Cel.-mese Ltda. - classe 46.
Domingos de Araújo Filho - clas- 43 - Art. 117 n. 1.
Limited - Aguarde-se.
se 50.
N. 407.171- O Frango Assada) - N. 160.856 .T.A. Taveire, Ind. N. 451.42 - Madeirit - Inata*
N. 406.514 -a- Feira do Lar - Fei- &mas
Madeirit 5. A. - classe 45.
41
42
&
Wichan
classes
e Comércio de Colas Ltda. - Agua- Iria
ra do Lar Ltda. - classe 16.
N. 452.092 - Moleo - Monas &
de-se.
N. 406.939 - Itaguassú - Ite- - 43 - 44 - Art. 117 n. 1. •
Bonniard Ltda. - classe 8.
guassú S.A. Engenharia Indústria e N. 516.315 - Serviços de Vigia N. 468.624 - Alberto c'enin N. 452.093 - Molho - Molier
sioméreio - Classe 16.
Marinha e Terrestres - José Bal- Aguarde-se.
Bonniard Ltda. - alasse 1/,
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Na 452.117 - Cia.'Rio Tinto - N. 374.735 - Inaca - Crispim Chsa.' - el. 8 - Com exclusão de chicotes
Lundoren Irmãos Tecidos S.A. - Cass a Pinto - clase 21.
e platinados.
classe 23.
N. 407.487
Ibers - Ibers Laio• N. 375.294 - São Domingos - ratriosoóó
Ltda. - cl. 48.
.
N. 452.118 - Garça - Lundgren Expresso São Domingos- Ltda. N. 407.633 - Pailiard - Paillard
Irmãos Tecidos S.A. - classe 23. classe 21.
- cl. 17.
N. 452.119 -- Rio Tinto - Lund- N. 375.325 -- Astoria - Escritó- S.A.
N. 407.980 - Super Cushion gren Irmãos Tecidos S.A. - elas- rio Técnico Comercial Astória S.A. The
Goodyear Tire & Rubber Co. - classe 39.
ae 23.
N . 376.550 - Joaa - Casa Josa ci. 39.
N. 452.120 - Sátiro - RoimunrSo
Ltda. - classe 42.
Bezerra - classe 41.
N. 436.797 - Leal - Leal Jóias
N. 379.787 - Cartomazza - Car- Ltda. - cl. 8 - Somente para relóN. 452.141 - Inven.sível - The tográfica
•
Rio de Janeiro Flour Mills And. classe 38. Francisco Mazza S.A. - gios.
N. 439.862 -a• Epam - EPaminonGranarias Limited - classe 23.
N. 380.515 - Pinta Branca - das Otoni - el. 41.
N. 452.301 - Epiderma - Imp.
de Acessórios Búfalo LiN. 573.142 - Tribuna Pan AmeriIndustrial Vasco do Brasil Ltda. - Industrial
mitada - classe 39. - Com exclusão cana - Manoel Rodrigues Alves Alclasse 41.
vai Filho - cl. 32.
N. 513.355 - Colenda - Cia. Co- de lançais de borracha.
N. 380.448 - São Bento - Grálando. Editora -a classe 32.
FRASE DE PROPAGANDA
N. 449.438 - Marajó Kjpl - Fa- fica São Bento Ltda. - classe 38.
'DEFERIDA
N. 381.019 - China - Bar e Resbrica de Máquinas Raimann S.A.
taurante China Ltda. - classe 41.
- classe 6.
N. 407.178 - Leve Como Uma
N. 381.920 - Lelinha - Sociedade
Corta Que é Uma Delícia TITULO DE ESTABELECIMENTO Beneficiaclora do Cajil . e Correlatos estalei-a
da São João da Barra Ltda. - Cia. Industrial de. Utensílios de Aço
DEFERIDO
Tripical - eis. 11 - 8 - 48 - arclasse 41.
Laboratório Far- tigo 121.
N. 448.768 - Armazém da Sub- N. 383.992 aLstência Popular - João Batista quintee Ltda. - classe 46 - MariSINAL DE PROPAGANDA
Rezende Evangelista Sde Paula - lena.
DEFERIDO
classes 41 - 42 - 43 - 46 - Arti- • N. 399.462 - Duque - Joalheria
go '117 n. 1.
Duque Ltda. - classe 13.
N. 361.510 - Interbrasil -TransN. 452.940 - Lojas Riachuelo - N. 403.120 -- etapa - Fábrica de portes Comércio e Representações LiProdutos
de
Banana
Itanhaen
Ltda.
Cia. Distribuidora de Tecidos Riamitada - Interbra.sil Transportes
classe 41.
chuelo - classes 12- 22 - 23 - 24 - N.
Comércio e Representações Ltda. -a
403.129
Linda
Maria
Pa117 gota Conte - abuse- 42.
eis. 6
- 21 - 33 art. 117.
- 31 - 34 - 36- .37 --• Art.
e
n. 1.
N. 403.131 a-- Excels:or -- Salvador
INSIGNIA DEFERIDA
N. 452.941 - Lojas Riachuelo - Cutolo Caetano - classe 8.
Cia. Distribuidora de Tecidos nia- N. '403.176 - Príncipe - Santos
, N. 358.418 - M P - alereur Puchuelo - classes 12 - 22 - 23 - Soares & Cia. Ltda. - ci. 41.
24 - 31 - 34 - 36 - 37 - Art. 117 N. 403.251 - Plastical Brancal - blicklade .A. - cl. 33 - art. 114.
N. 390.363 Toriza - Soc. Hotel
Brancal S.A. Mineração e Comércio
.. 1.
Toriba Ltda. - eis. 16 - 19 - 32
cl. 1.
N. 452.942 - Lojas Ris shuelo - - N.
- C:onceição - &pal. - 33 - .41 - 42 - 43 - 45 - artiCia. Distribuidora de Tecidos Ria- Soc.403.254
go 114.
chuelo -• classes 12 - 22 - 23 - 24 el. 43.Imobiliária Paulista Ltda. N. 493.298 - Imobiliária Fartura
-- 31 - 34 -- 36 - 37 - Art. 117 • N. 403.481 - Laurreupe - Lubrueis.
- Imobiliária Fartura Ltda.
ri. 1.
Máquinas Domésticas Ltda. - 16 - • 33 - art. 114.
N. 452,943 - Lojas Riachuelo '- lufe
N. 407.896 - C A L - ConstruCia. Distribuidora de Tecidos Ria- el.N.6.403.508 - Napesca. - Napesca
artitora Ambar S.A. - ci. 33
chuelo - classes 12 - 22 - 23 - 24 Pinheiros
Ltda. - cl. 41.
go 114.
'
- 31 - 34 - 36 - 37 - Art. 117
N. 403.87. --5 O S - Rubens •
n. 1.
NOME COMERCIAL'
Aguiar - cl. 8.
DEFERIDO
•
NOME COMERCIAL DEFERIDO. N. 403.889 - Jaeger - Etablisse•
ments Ed Jaeger - el. 8.
N. 403.157 Indústria e ComérN. 423.483 - Associação Brasilei- N. 403.971 - Balplastic - Plásti- cio
Ajax Ltda. - Indústria e Cora de Elegância Masculina - Asso- cos Balplastic Ltda. - el. 49.
N. 403.978 - Nilza - Cooperativa mércio. - Ajax Ltda. - art. 109 núciação Brasileira de Elegância de Laticínios de Brodosçui Ltda. - mero 3.
Art. 109.
N. 407.070 - ,Lojas Maracanã LiN. 427.922 - oc. Anónima Agro cl. 41.
Pecuária Santa Helena - Soc. An&- N. 404.357 - Chenilã, - Chenilde mitada - Lojas Maracanã Ltda. sibna Agro Pecuária Santa Helena do Brasil Tecelagem e Confecções art. 1C9 n. 3.
N. 407.593 - Silvana Indústria e
Art. 109.
S.A. - cl. 37.
Ltda. - Silvaria Indústria
N. 404.984 - Rubber Flex . - In- Comércio
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
dústria e Comércio de Calçados Arco e - Comércio Ltda. - art4 109 n. 3.
INTER,FERan-CIA
Flex S.A. - el. 36.,
TITULO DE ESTABELECIMENTO
N. 405.108 - Plumatex .L Tecidos
DIA 24 DE ABRIL DE 1964
Pluma S.A. - el. 19 - Com ex.DEFERIDO
Notificação:
clusão de -seringas para injeções e
conta-gbtas
de
vidro
conta-gõtas.
Uma vez decorrido o prazo de reN. 373.470 -- Incorporadora Ficurso previsto pelo artigo 14 Lei núN. 405.242 - Ultrafasm - Labo- nancial - Incorporadora Financial
mero 4.048 de 29-12-61 e mais Dez ratriosó Nitrafarm S.A. - cl. 3.
Lida, - cl. 16 - 33 - art. 117
Dias - para eventuais juntadas de N. 405.292 - jac - José Antônio n. 1.
N. 385.889 - apa.tariaS Tupan recursos, e do mesmo não se tendo Vieira Correa - ci. 21.
valido nenhum interessado, ficam N. 405.319 - Brim Bacana - Sapataria Tupan Ltda. - cl. 36 notificados os requerentes abaixo Cia. Textil Santa Brasíliss - ci. 23. art. 117 n. 1.mencionados a comparecerem a éste N. 405.442 - Tupan
Rachicis N. 403.155 - Bar Lanches Olé Vicenta Casas Baguedano de Espejo
Departamento, a fim -de efetuarem o Haddad - cl. 34.
pagamento da taxa final coneernen- N. 405.893 - PrOtrOMin - Venza - eis. 41 - 42 - 43 - art. 117
dos respectivos cerMi lea- Produtos Químicos e Farmacêuticos n. 1.
, a expedição
N. 403.199 - Big Auto Peças dos dentro go prazo de Sessenta Dias Ltda. - ci. 3.
Auto Peças Ltda. - eis. 6 - na forma do parágrafo único do N. 406.496 - Houston - Lab. An- Big
artigo *134 do Código da Propriedade haziguera Corri. e Ind. de Óleos Pa- 8 - 11 - .1 - 39 - art. 117 n. 1.
N. 403:256 - Além-Mar Novidades
Industrial.
ra Auto Ltda. - cl. 1.
- Walter Sampaio de Abru - els.
N.
406.499
Kat.ia
Plásticos
13
- 36 - art. 117 n. 1.
MARCAS DEFERIDAS
Katya - ci. 28 - Com exclusão de
N.
403.985 -- Casa das Noivas Arfios de celulose.
N. 323.305 - Oliolina - Produtos
N. 406.08 55..123456 7890$ 123456 marinho e . Novidades - Casa das
1.
DallOvo Ltda. - classe
Noivas Armarinho e Novidades Ltda.
• Químicos
N. 371.052 - Bancário - Bar e N. 406.508 - Record - Record - cls. 12 - 24 - 37 -- 48 - artiAuto
Eaetro
Mecânica
Ltda.
cl.
8
Lanches Bancário Ltda. -;- clasgo 117 n. 1.
- Com exclusão de dínamos.
N. 403.986 - Decorações 'cara! 41.
seN.
e
ia
371.460 - Olamit 'Sridústr
N. 406.756- Pavi Rola - Máqui- Decoraçõeá "sarai Ltda. - cls. 33 Comérc io S.A. - Floris:17 - clas- nas Rodoviárias Brasileiras S.A. - 34 - art. 117 n. 1.
eia 13.
N. 403.987 - Tele Mindo - Edse 13.
- Indús- N. 407.102 - Planalto - Raphael mundo S. Mattos -• eis. 8 - 33 N.' 371.807 art. 117 n. 1.
trias Kappaz S.A. - classe
48.
Silano - el. 41,
N. • 372.872 - Robota ir - Baldia N. , 407.103 - Franscor - Indús- N. 405.280 - Boita 'Mana - Em:Westinghouse AutoraoitVe Air Bra.ke tria nets%) Mecânica Franscor Ltda. présa de Diversões Deodoro Ltda. Co. - classe
•

e.g. 33 - 41 - 42 - 43 - 44 - artigo 117 n. 1.
N. 405.433 - Edifício Pena Granada - Imobiliária Itacal Ltda. ci. 33 - art. 117 n. 1.
N. 407.230 - Oficina Mecânica
Miguel Brandão - Miguel Brandão
- eis. 6 - 33 - art. 117 n. 1.
N. 429.918 -IPES A- Instituição Predial Económica S.A. -eis. 16 - 33 - art. 117 ri. 1.
MARCAS INDEFERIDAS
N. 372.981 - Suplemento de Variedades - José Maria Rabelo ci. 32.
N. 377.365 - Zirconita - Orquima Indústrias Químicas Reunidas
S.A. - cl. 4.
N. 381.804 - Til Colam - Bozsano S.A. Comercial Industrial e
Importadora - el. 48.
zETA dera etao paf mpy kaktkekad
N. 403.119 s'•- Nanica - Fábrica
de Produtos de Banana Itanhaen Limitada - el. 41..
N. 403.154 - Copacabana - Bijouteria,s, Distribuidora Copacabana
13. •
Ltda. N. 403.905 - Armam Siar - Fririfiicos
c
7. Armour do Brasil S.A. -

glo

N. 404.574 - O Municipio - Arnaldo Claro de São Thiago - cl.. 32.
•EXIGE•NCIAS
N. 378.676 - Café e Bar Liceu
Ltda. - Satisfaça exigência.
N. 403.904 - Frigorifico Arrame
do Brasil S.A. - Satisfaça exigência.
N. 403.979 - Vulcan Artefatos, de
Borracha .A. - Satisfaça exigência.
N. 407.087 - Longarinas Lonten
Ltda. - Satisfaça exigência.
DIVERSOS
N. 403.126 - Cotonifício da Torre
•
S.A..- Agiarde-se.
N. 403.147 - 403.178 - 403.149
403.151 - Pintucci Spadari & Cia.
- Aguarde-se.
N. 403.160 - Cerâmica São José
Ltda. - Aguarde-se.
N. 403.198 - Jerónimo Gonçalves
Peixoto - Aguarde-se.
N. 403.837 - Francisco Thomas
Natio - Aguarde-se.
N. 403.906 - Frigorífico Armour
do Brasil S.A. -- Aguarde-se.
N. 403.972 - Associação Paulista
de Avicultura - Aguarde-se.
N. 403.988 - Ferreira & Rodrigues
- Aguarde-se.
N. 405.029 - Editora 'piranga
,
S.A. - Aguarde-se.
N. 405.070 - Moinhos Unidos
Brasil mate S.A. - Aguarde-se.
N. 405.155 - Equipamentos Clark
Piratininga S:A. - Aguarde-se.
N. 405.247 - oc. de Assistência
Técnica e Mecânica Agrícolae Geral
Satemag.Ltda. - Aguarde-se..
N. 405.251 - Francisco Evaristo
Teixeira - Aguarde-se.
N. 405.437 - S.A. Moinhos • Rio
Grandenses - Aguarde-se.
N. 407.119 - Benjamin Lafer &
Cia. Ltda. - Agiarde-se.
N. 407.120 - Benjamin Lafer &
Cia. Ltda. - Aguarde-se. N. 407.128 - Joinco Jóias Indústria e Comércio Ltda. - Aguarde-se
N. 407.713 - Caitro & alasijstLtda. - Aguarde-se.
N. 407.888 - H. tem Comércio e
Indústria .A. - Aguarde-se.
N. 408.033 - Torrefação ão Bento Ltda. - Aguarde-se. N. 408.044 - 408.048 - Distribuidora e Propagadora de Herva Mate
Ltda. - Aguarde-se.
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EXIGÊNCIAS
UC23 - Union Chimique Chemische Bedrijven - No pedido de,
transferência e alteração de nome no
registro 281.205. - Cumpra a exigência.
Confecções Sparta S . A. - Na
transferência do regidro 163.573.
Cumpra a ex,gência .
•
Fundição Bonsucesso Ltda. - Na
transferência do registro 227.117.
Cumpra a exigência.
N. 453.430 Alvocar ' Ltda . -Oficina Mecânica. - Cumpra a exigência.

467.090 - Hugo Mofas' e
Silva.
Cumpra a exigência. _ "
Na. 467.094
José
467.095
Kralovich - Cumpra as exigências.
N. 467.096 - Maria Giorgios PaCumpra a exigência.
padatou.
Creações Calçados
N. 467.097
Pepita Ltda . - Cumpra a exigência.
N. 467.098 - Maria Glórgios Papadatou. - Cumpra a exigência.
N.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PRORROGAÇQES
Rio, 24 de abril de 1964
EXIGÊNCIAS

DIVERSOS
Pi • 405.864 - Daimler • - tienz
Aktiengesellschaft - Cumpra a exiVeb (K) Polytechnik Karl marx
Stadt - No pedido de transferência do gência. .
registro têrmo 355.343. ..- Aguarde-se.
N9 405.866 - Daimler - Benz
Aktiengesellschaft - Cumpra a exiEXPEDIENTE DA SEÇÃO
gência.
DE EXAME FORMAL DE MARCAS
N° 405:867 - Dainder Benz
Aktiengesellschaft - Cumpra a exiF,XIGSNCIAS
gência.
N° 405.868 - Daimler - Benz
Dia 24 de abril de 19o-r
Aktiengesellschaft - Cumpra a exi. 466.968 - Comércio e Repre- gência.
N° 408.486 - William Prym mtações Elimar Ltda. - Cumpra a
Cumpra a exigência.
exigência.
N. 466.971 - Forape Fornecedora
N° 410.654 - Riedel de I lacn
de Auto Peças Ltda . - Cumpra a exi- A. G. - Cumpra a exigZacia.
gência.
N9 412.783 - J. N. E.berle ti
N. 466.972 - Nisio Pinto de Mo- Cia. Gesellschaft Nlit Besch Rankter
raes.
Cumpra a exigência.
Haftung - Cumpra a exigência.
N. 466.973 - Naby Mitre . N° 412.790 - Farbwerke Hoeschst
Cumpra a exigência.
-Akteingesellschaft Vorm Meister LuN. 466.976 - Francisco Teixeira. cius 6 Bruning - Cumpra a exigência.
- Cumpra a exigência.
N° 414.654 - Kardex AktiengeN. 466.978 --J. Costa
Filho.
sellschaft Fur Buroartikel - Cumpra
-- Cumpra a exigência.
N. 466.979 - . Custa 6 Filho. a exigência.
N9 414.697 - Farbenfabriken
- Cumpra a exigência. Quanto ao
clichê publicado em 14 de dezembro Bayer Aktiengesellschaft - Cumpra
de 1960 para marca: Lambreta. fica re- a exigência.
N° 417.228 Durkoppwerke
tificado o número do têsruo 466.979,
Ns. 466.980 - 466-.987 - João Aktiengesellschaft - Cumpra a exiBatista dos Santos. - Cumpra as exi- gancia
N9 453.664 - Gesellschaft Fuer
gências.
Lindeis Eismaschinen AktiengesellsN. 466.988 - Jacinto Dezidério chaft. - Cumpra a exigência.
Cmpra a exigência.
Roveda
N° 414.855 - A rwa Feinstruin N, .466.997 - CerfiKnica Nova Es- pht7 irkerei G. M. B. H. - Cumpra
tiva Ltda .
Cumpra a exigência .
a exigência.
Ns. 467.012 -- 467.019 -*Grimpa
N9 453.439 - Riedel de Haen
Propaganda S -0C Gráfica Impressos Aktiengessellschaft Cumpra a
Pesquisas e Artes. - Cumpra as exi- exigência.
gências.
N. 467.031 - Panificação Crystal PRORROGAÇÃO DE PROCESSOS
Ltda . - Cumpra a exigêqcia
N. 467.036 - Onir Chednicharo.
N9 404.713 - Planar - classe 3
- Cumpra a exigência,
- Cari Zeiss - Prorrogue-se o reN. 467.038 - Metalúrgica Presi- gistro até 23-5-196 8 .
dente Lola - Cumpra a exigência.
N° 404.714 - Mikrotar
classe
N. 467.050 - Scândia Tele-Sul 8 - Cari Zeiss - Prorrogue-se o
Aparelhos Elétricos Ltda. - Cumpra registro até 23-5-1 968.
a exigência.
N° 404.716 - Proxar - classe
N. 467.054 - C isas Alves Tecidos 8 - Cari ZeIss - Prorrogue-se o
S.A. • - Cumpra a exigência.
registro até 234-1
N. 467.056 - COF - Comissária
N° 404.717 - 968:
Biotar - classe
de Algodão e Café Lrla
Cumpra 3 - Carl Zeiss - Prorrogue-se o
a exigência.
Ns. 467.063 - 467.064 - 467.065 registro até 23-5-1 968.
N° 404.718 - Punktal - classe
- Nagib Fax Cury.. - Cumpra as
8 - Cari Zeiss - Prorrogue-se o
exigências.
Na. 467.066 - 467.067 - Ma- registro até 23-5-1968
noel Esteves da Cunha Jr. •- Cumpra
N° 404.719 - Katral --- classe
as exigências.
8 - Carl Zeiss - Prorrogue-se o
N. 467.068 - Laboratíirio Químico registro até 23-5-1968.
N9 404.720 - Umbral - classe
Farmacêutico Alfredo de Carvalho Li8 - Carl Zeiss - Prorrogue-se o
mitada. - Cumpra a exigênc ia .
registro até 23-5-1968.
N. 467.071 - SORGIL Lida
Sociedade de Representações Gerais
N9 404.721 - "C Z" - classe
e Imóveis. - Cumpra - a exigência.
8 - Cari Zeiss - Prorrogue-se o
N. 467,079 -- Distribuidora Exim- registro até 2.3-5-1968.
N° 405.370 - Embeltnati Ca pre Importação Exportação Representaclasse 7 -- Daimler - Benz Aktienção Lida - C mora a exigência.
Vesper Represen- gesellschaft Proronue-se o regisN. 467.088
Cumpra a exigência. tro até 23-5-1968.
tações Ltda.
•

•

N9 405.377 - Original - Mercedes - classe 8 - Daimler Benz
Aktlengesellschaft -- Prorrogue-se o
registro até 23-5-1968. .
N• 405.389 - Mercedes Daimler
- classe 7 - Daimler Benz" Aktiengesellchaft - Prorrogue-se o registro até 23-5-1968.
1\1' 405.865 - Mercedes - classe
7 - Daimler Benz Aktiengesellschaft
- Prorogue-se o registro até 23 de
maio de 1968.
N9 405.869 - Mercedes - classe 47 - Dainder Benz Aktiengesellscha ft. - Prorrogue-se o registro
com expressão de petróleo, derivados de benzina e de álcool, até 23
de maio de 1968.
N° 406.012 - Original Dainiler
- classe 6 - Daimler Benz Aktiengesellschaft - Prorrogue-se o
registro até 23-5-1968.
N° 406.013 - Original Daimler
- classe 7 - Daimler Benz Aktiengeselischaft - Prrooue-se o registro
até 23 de maio de 1968.
N9 406.014 - Original Daimler
- claase 8 - Dainder Benz Aletiengesellschaft - Prorrogue-se o
registro até 23-5-1 963.
N° 406.015 - Original D. abuler
- classe 11 - Dairnier Benz Aistiengesellschaft - Prorrogue-se o registro até 23-5-1968.
.
N9 406.016 - Origaud Dahnler
- classe 21 - Daindcr Benz A1tiengesellschaft - Prorrogue-se o registro.
N9 406.017 - Original Dainder
- classe 47- - Daiirder Benz Aktienuesellschafr - Prorrogue -se _ o
registro atj- 23 - 5 - 1968.
N° 409.936 - Jena - classe 14
- Jenaer Glaswerk Schott 6 Gen Prorrogue-se o reg •stro até 6 de
maio de 1969.
N° 409.939 - Schort fi Gen. Gene - classe 14 - Jenacr GlasvJerk
Schou El Gen - Prorrogue-se o registro até 23. de inalo de 1968.
N° 412.787 - Docional - classe
3 Riedel de Haen A. G. -Prorrogue-se o registro até 23 • de
maio de 1963.
N° 412.789 - Emblematica classe 11 - J . N. Siberle 6 Companhia Gesellschaft Mit Beschrankter
Haftung - Prorrogue-se o reg ,tro
até 23-5-1968.
N.° 412.792 - Metacbrom classe 1 - Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius 8s Bruning - Prorrogue-se o registro até 23. 5.1968 .

N.° 412.987 - Arapali - classe:
1 - 1olms & Haas Ges. Mt Beschrankter Haftund - Prorrogue e o
registro até 14.11.1969.
N.° 412.988 - Arazym - classe
1 - Rohm & Haas Ges. Mit Besehrankter Haftund - Prorrogue-se o
registro até 14.11.1T69
N.° 412.989 - Lipon - classe
1 - Rolim & Haas Ges. Mit Beschrankter Haftung - Prorrogue-se o
registro ate 14.11.1969.
N.° 413.718 - Celihri - -lasse
Prorroe,
48 - Georg Dralle
o registro até 23.5.1968.
N .° 413.719 - Dr. Dralle's classe 48 - Georg Dralle - Prorrogue-se o registro até 23-5-1968.
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N.° 413.720 - Maiglockchen
clon - classe 48 - Georg Dralle
- Prorrogue-se o registro até 23-5.
1968.
N.° 413.721 - Malattine - daia 48 - George Dralle - Prorrogue.
se o registro até 23.5.1968.
N.° 413.722 - Jabon Heno Dal
Campo - classe 48 - Georg Drene
Prorrogue-ia o registro até 23.
5-1968.
N.° 414.146 - Poliros - classe
1 - Sido' Werke Siegel & Co. -e
Prorrogue-se o registro até 20-4-964.
N.° 414.147 - Polfros - classe 2
Sidol Werke Siegel 86 Co. -•
Prorrogue-se o registro até 23-5-68.
, N.° 414.148 - Poliros - ÇJasse
46 - Sidol-Werke Siegel & Co. --s.
Prorrogue-se o registro até 23-5.
1968
N.° 414.149 - Poliros - classe
48 - Sidol-Werke Siegel Ils Co:
Prurrcgue-se o registro até 23.5.68.
, N.° 414.150 - Mixon - classe 1
Sitiei Werke Siegel as Co.. Prorrogue-se o registro com exclu ão
de agentes para lustrar e conservar
o couro até 23-5-1968.
N.° 414.151 - Mixon - classe
46 - Sidol Werke Siegel & Co.
- Prorrogue-se o regktro com inclusão de rentes para lustrar e conser.
var o couro (excluios do T. •...
414.150) e exclusão de produtos pas
ra amolar até 23.5. 1963.
N» 414.152 - Mixon - classe
48 -- SiJo:-Werke Siegel 84 Co. Prorrogue. e o registro até 23-5-1968.
N.° 414.153 - Polibien - classe
1 - Sidol ‘Verke Siegel & -Co.
Prorrogue-se o registro com exclusão

de produtos para Itrttar e conservar,
até 23.5.1908.
N.° 414.151: - Polibien - classe
46 - Sidol Werke ie:egel & Co. Prorrt.guo-se o registro com inclusàs
d 2 prcdutos para conservar e lustra •
escluidos o T. 414.153) até 23-5
1968.
N.° 414.155 - ciaste
48 - Sido! Werke Siegel & Co. P rogue-se o registro até 23-5
•
Uo8.
N.° 41, 1,156 - Kaffee . 11-A-G classe 41 - Hag A. O. - Prurro
gue-se o registro até 23.5.68.
N,° 414.157 - Coffetylin - clas
se 3 - Uremische FLIerik Voa - Hey
deu AktiengeÀellschaft - Prorrogue
se o regiaao até 29.2. 1959.
N.° 414.158 - Universal Prit,
Pasta Schutz - classe 46 - Sido
Werke Siegel 8s Co. - Prorrogue
se o registro até 23-5-68.
N.° 414.160 - Acetylin elas.
se 3 -- 1..A-emische Fabrik Von Hey•
den Aktiengesellschaft - Prorroguese o registro até 23.5 1968.
N.° 414.161 - Embarin - classe 3 - Chemische Fabrik Von Heye- p Alstiengesellschaft - Prorroguese o registro até 23.5.1968.
N .° 414.162 - Noviform - classe 3 - Chemische Fabrik Von Her
den Akteingesellchaft - Prorrogue-,
se o registro até 23.5.1968.
cir.° 424. '133 - Sputamin - elas.
se 3 - Chemische Fabrik Von Akti•
engesellschaft - Prorrogue-se o re•
gistro até 23.5.1968.
NP 414.558 - Salit - classe 3
Chemische Pabrik Von Iloydes
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Aktiengesellschaft - Prorrogue-se o
registro até 23 .5 . 1968 .
I N.° 441 .441 , - Tutticoll - classe 17 - Gunther Wagner - Prorrogue- se o registro até 4.3.1970.
N.° 446.722 - Propac - classe
- Companhia Propac (Comércio
e Industrial) - Prorregue-se o regirtro
N.° 450.056 - Kaol - classe 46
.Sidol - Werke Siegel 66 Co. Prcrrogue-se o registro até - 22 de
evicto de 1970.
N.° 452.077
Brunswick - classe 8 - Deutsche Grammophon GeseU
M. B. H. - Prorrogisese o registro até 19 .9 .1970 .
ciasN . ° 459.195 - Schottglas
• se 8
Jenaer Gla-werk Schots ta
Gari - Prorrogue-se o registro até
2-11-1970.
N.° 459.195 --- Schoetg/as classe 14 - Jenaer Gleswerk Schott
lis Gari - Prorrogue-se o registro até
2 . 11 . 1970 com exclusão de lâmpadas
de vidro.
N.° 467.516: - Agit -- classe 3
- Chemische Febrik Von Heyden
Aktiengesellschaft - Prorrogue-se o
registro ate 29 .8 .1970.
•
N.° 467.517 - Hydrosept desase 3 -- Chemische Fabrik Von Hayden Akteingesellschaft - Prorroguese o registro até 17-11-1970.
N.° 468.941 - Uropunktal classe 8 - Cari Zeiss -- Prorroguese o registro até 23 .5 . 1968. .
•
N.° 427 . 822 - "U U U" - classe
5 - Dortmund Horder leuttenunion
Aktiengesellschaft - Prorrogue-se o
registro até 23-2-1971 -- com exclusão de ferramentas de soldagem.
N . ° 477.823 - "U 'U U" - classe
6
Dortneund Horcles Huttenunion
• Aktiengerellschaft - Prorrogue-se o
registro até 23 .2 . 1971. N.° 477 . 824 - "U U U" classe 11 - Dortmund Morder Hutt'
nunion Aktiengerellschaft --- Prorrogue-se o registro eté 23 .2 . 1971 com inclusão de ferramentas de solelegem .
Mc' 477.825 --- "U U U" - classe
16 - Dortrnund Horder Huttenuniee
Prorrogue-se " o
Aktietigesellscheft
registro até 23 2 . 71. •
N.° 477.726 - "Ti U U" - classe
20 - Dortenund Horder Huttenunion
Aktiengesellschaft - Prorrogue-se o
registro até 23 .2: 71.
EXPEDIENTE DO SETOR DE
EXPEDIÇÃO e RECEPÇÃO
Rio, 24 de abril de 1964
Arquivamento de Processos
Termos:
N.° 103. 697 - Godfrey L. Cabot
Inc. - priv.. de invenção .
N.° 107.913 - Societe Belga de
L'Azote et dos Produits Chimiques
do Marly - priv de invenção.
N.° 109.384
José Joaquim da
Motta - privilégio de invenção.
N.° 111.477 - Peter Bjerring prive de invenção.
N.° 112.750 - Sileveat Ltda. priv. . de invenção.

N.° 113.061 - Fred Speen
prive da invençAio.

114 .324 - A. Ximball Companes - prive de invenção
N .° 117.348 - Giglio Maida modelo de utilidad e.
- Arquivem-se oS processos.
EXPEDIENTE DÁS DIVISÕES E
DAS SEÇÕES, REPUBLICADOS
POR TEREM SA1130 COM
INCORREÇÕES
Rio, 24 de abril de 1964
Notificação:
• „
Uma vez decorrido o prazo de recurco 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 fsrma do parágrafo único do: artigo 134 cid Código de Propriedade
Industrial
MARCA DEFERIDAS .
N.° 404.004 -- Colegial Mello classe 36 - R. Pinha Filho - Sem
direito ao uso exclusivo colegial que,
no caso corre ponde a um tipo de
eakado
N .° 404.104 - Janda - classe 8
_ Janda S. A. Importação e Exportação Auto Peças - Com exclusão de bujões .
N.° 404.206 -- Flamengo de Luxe
- classe .48 - Companhia Carioca
de Indústrias Plásticas - Sem direito ao uso exc:iisivo da expressão "De
Luxe"
N.° 404.275 - Montana - classe 42 - Christiun Von Bulow.
N•° 404.359 -- Chenilã - classe
36 - Cl enile do Brasil Tecelagem
e Confecções S. A.

•

CEDO BRASILEIRO
DE
TELECOMUNICAÇOES
n•••

Regulamento geral paia

execução da Lei a• 4.117
--'de 27 de ag45sto de 1962
tlivalgação to 882 .*
(Sup)emento)
Preço Cr$ 80.00
- A VENDA:
Seção de- Vendas:
Av.Rodrigues Alves, 't
Agéncia 1: - Ministério
da Fazenda
Atende-se a pedidos pela
Serviço de Ree.nibólso
Postal
nn•

N.° 404.361 - Cheninylon ciam 37 - Chenile do Brasil Tecelagem e Confecções S. . A .
N.° 429.348 .- Lis-Adeolin (Endochimica-Esa) - classe 3 - Indestria Farmacêutica Endochimica S.A.
N .° 429.902 r- Calá Araçanga classe 41 - José Sinimbu da Silva.
N.° 449.109 - Te Adoro - classe 39 - Importadora Demarca Ltda.
Ne° 449.762 - Hoteldoque classe 43 - Laticínios Jordanenee
Ltja ,
N. 449.766 - Rotedojue - classe
41 - Laticínios Jordannense Ltda
N. • 450.429 - Oratório - classe 42
- Cooperativa Vti-Vin"cola Aliança
Ltda.
classe
N. 450.447 - Tamborini.
32 - Alberto
Borrandon Guimarães.
•
N. 450.465 - Canton - classe 41
Restaurante Canton Ltda.
N. 450.850 - Jornal da Barra classe 32 -- lago José de CaStro Valério.
N. 450.896 - Casaque - classe 48
- Jean D'Albert société Anonyme.
• classe
N. 440.914 - Fetelzema
48 -- Clóvis Reis Lima. - Como
marca.
.

TITULO DE ESTABELECIMENTO
•
DEFERIDO
N. 413.412 - Clube Naval Recreatho Pôrto das Naus -- classe
33 - Aldo Oscar Alingren - Axt.
117 no 1.
N. 448.450 - Orban Organização
andeirante
clr.sse 32 - Miguel
Barbieri - Art. 117 n4 1.
N. 448 ..452 - Orban
Organização
•
Bandeirante - c:asse 11 - Miguel
Barbieri - Art. 117 no 1.
• N. 443.654 - Instituto de Hematologia e patologia Clinica Dr. Michel Jamra classe 33 - Instituto
de Hematologia e Patologia Clinica
Dr. Michel Jambra - Art. 117 n9 1.
TRANSFERENCIA E ALTERAÇÃO
DE NOME DE TLLUTAR DE
PROCESSOS
Haarmann & Reimer Gmbh Transferência para seu nome da
marca Amerinal - registro internacicnal ( -9 -70.756. - Anote-se a
transferência.
• Torrefação e Moagem de Café Regente Ltda. - Transferência para
seu nome da marca Café Regente registro n 9 285.763. - Anote-se a
transferancla .

• Abril de 1964
N. 427.119 - Sapi - Sacie&
Americana de Propaganda I1Umi
da Ltda. - Arquive-se o prOcess(
N. 428.895 - Albino Schlavon
Filhos. - Arquive-se o processo.
N. 448.469 - Mariano Rodrigi
Filho. - Prossiga-se com as indiÁ
ções feitas pela Seção.
N. 447.996 - ancoplas
Indúst
e com é rci o de Plásticos Ltda.
Aguarde-se.
N. 441.003•- Max Lowentein
Fábrica Aliança de Artefatos de ),
tais. - Aguarde-se'.
PRORROGAÇÃO DE PROCWSC,

ela
N. 629.394 - Matoxide
1 - Sunbeam do Brasil Anti-Cor
sivos ' S.A. - Prortugue-se o
gistro.
N. 583.804 - Martau - classe
- 131:"., tro Mecânica Arma Ltda.
Prorrogue-se o registro com exclu;
de porcas duplas.
N. 594.909 - Brasil Progride
classe 40 - Zysel Isaak Ftajner.
Prorrogue-se o registro sem dirc
ao uso exclusivo da palavra "Bras
N. 597.165 - Florença
ela
11 - João Amaral Gornes. Pr
rogue-se o registro considerando
as maçanetas para móveis.
N. 597.913 - ICICI" - classe
Companhia Industrial Cataguazes.
Prorrogue-se o registro retificando
a data para 16-6-54.
N. 599.803 --- Amo - classe -15
Arrio S.A. Indústria e Comércio.
Prorrogue-se o registro exceto •>
assinalar fechos hidráulicos.
N. 609.319 - Grafix - classe
- Grafix Artes Gráficas S.A.
Prorrogue-se o registro com exclw
de impressos em geral.
N. 622.731 - Luiz XV - eia
48 - Produtos de Toucador Rea
Ltda. - Prorrogue-se o registro
tificandoese a data para 9-8-54.
N. 631.515 - Emblemática 47 - Socopy MObil 011 Com>
Inc. - Prorrogue-se o registro e
averbação de contrato de explora
a favor de Mobil 011 do Brasil
deetria e Comércio Ltda. 7-4-58 - outro contrato de. exT
CacIç o a favo- de Mobil Oil do ,Br
Indústr i a e Comércio Ltda. de 11-12-01.
•

NOTICIÂRIO

Notificações

Termo n e • 116.298 - privilégio
inseence.o: Processo para o tratam
t.4, de materia!s te:deis. Ilequerel
EXIGI ENCIÁ3
Leslie Mackenzie Valentine e BI
Badizehe Anilin Li Soda Fabrlk Frederick Saxer - pon tos publice
Aktiengesellschaft - No pedido de em 23 de abril de 1964.
niot.io n. d204
e .e7x1aplor_aeãcounidpfrte a ar
exica: Tárrao. W 123.500 - privilégio
ozzik
invenção: - Processo para a est
ficação de ácido Itacônico. Ret.
rente
- L.I.R.C. - Laboratori
Ns. 424,037 - 424.038 424.039 - lianí Di
Ricerca Chimica. Confecções Alteza S.A. - Cumpra sem efeito
a exleencia puelicado
as exigências.
.23 de abril de 19114, rue pre
saiu publicada. Trata-se de um n
- NOTIFICAÇÃO
pacho para publicação das reivi:
que ore se corrige para
E• convidado Latoratório Moura cações
devidos fins.
Brasil Orlando Rrangel S.A. a comTêrmo W 123.500 - privilégio
parecer a éste Departamento a fim
de efetuar o pagamento da taxa In e eneo - • Processo Para a e
final da. marca Agu-Oftal n 9 164.2.W. rificação de ácido itacônico. pe:
rente: L.I.R.C. - Labo:ntor
Mord. DFRcercâ Ch'mlea - dee
DIVERSOS
te do em 1.5 de outubro de 1960.
1 9 - Processo peira a esterifict
N. 89.040 - Yasuo Kubota.
do, ácido I4ste6n$0, catacterizedo
Arquive- e o , processo.
'
ser a esterificação realiseula aob
N. 419.D0- Mercearia lierin.l emauper-atrao,steéxica. (Total d,-.;
Ltda. - -Arquivo-a. o prece/ao. - , pontas revtngeadee).
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MARCAS DEPOSITADAS 1
Publicação feita de acidado som o art. NO do Código da Propriedade Imdaateded. Da data da ~ligação ootaresimã a
correr o prazo de 60 dista para o deferimento do pedido. Durante Asse prano poderão apresentar suas opoeições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados oom a coneeesão do registro requerido
Tèrnioa na. 622.248 e 622.250, da
19-12-1963
Ducarsil Ltda,
Minas Gerais

CS* -

Indústria Brasileira
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriais:
Máquinas de rosquear. serras mecânicas, motores elétricos, alternadores, ferrahientas e placas para tornos, geradores, plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mecânicas. máquinas amassadeiras, misturador
de barro, máquina compressora, máquinas adatadas na copnstrução e conservação de estradas, mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora, máquinas desempalhadoras, descascadoras,
ensacadoras. brunidoras, classificadoras,
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradoras, pulverizadoras. fresas, politrizes, tranchas.
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas. marteletea, ventiladora*,
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fins, arietes, caldeiras e turbinas, injetores para caldeiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e baixa pressão,
prensas hidráulicas, martelos mecânicos
e máquinas limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para

Indústrias de tecidos, teares, urdideiras,
encanatórias. espuladeiras. torcedeiras,
meadeiras. rolos e roletes, brunidorea
para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas de Impressão, dinarnos
e receptáculos
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usa
dos exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: Arados, abridores
de sulcos, adubadetraa, ancinhos meainicos e empilhadores combinados
arrancadores mecânicos par agricultura, batedeiras para cereais, bombas
para adubar, ceifadeiras, carpideiras.
ceifados para afloz, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores,
destocadores. desentegradores i, esmagadorea para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agrIcolas, ferradeiras, gadanhoa,
garras para arado, grades de discos
°adentes, máquinas, batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra.
máquinas perfuradoras para a agricultura, mquinas de plantar. motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear para sulfatar de
tosquir, de triturar, de esfarelar terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, para
agitar a espalhar palha, para conher

algodão, para colher cereais, máquinas aparelhos luminosos, tampadas, isolado- lidercomunicação, liquidificadorts,
amassadoras par fina agrícolas de res de corrente, microfones, mostrado- padas, aparelhos de luz fluorescentes,

cortar árvores, para espalhar, para capinar, máquinas combinadas para semear e culturar, de desbanar, para ensilar máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadorei mecânicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeaderas segaderaa socadores de terra, tosadores de grama,
tratores agricolas, válvulas para
máqunas agrícolas
•
Classe 21
.
Para distinguir: Velculos e suas partes
integrantes: aros ara bicicletas, automóveis, auto caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breque ara veiculoa, bicicletas, carrinhos
de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões, carros, tratores, carros-berços, carros-tanques, carros-irrigadores, carros, carroça.!, carrocerlasr. chassis, chapas circulares para
veiculo', cubos de veículos, carrinhos
velocipedes, varetas de contrõle tdu afogador e acelerador, tróleis, troleibus, varaes . de carros, troletes para carros
para máquinas de escrever, corrediços
para veículos, direção. desligadeiras, estribo*, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para cargas, engates
para carros, eixos de direção. freios,
fronteiras, para veículos, . guidão, locomotivais, lanchas, motociclos, moias, motocicletas, motocargas, moto furgões,

maaivelas. navios, 6nibua, para-choque, para-lamas, para-Mau, pedais,
pontões, iodas para bicicletas, ratas
para bicicletas, reboques, radiadores para veiculoa, rodas para veículos, selins,
triciclea, tirantes para veículos, vagões.
Termos ris. 622.251 a 622.258, de
19-12-1963
Nivesa — Niterói Veículos S.A;
Rio de Janeiro

I ES
Indústria Brauleira
Classe 5
Para distinguir: Artigos e aparelhos eletricos e eletronicos: alto-falantes, antenas, agulhas para fonografos. aparelhos
de alta-fidelidade, amplificadores de som,
bobinas, bobinas para rádios e televisão,
aparelhos para controle de sons, chaves
automáticas, chaves para antenas e fios
terra aparelhos de comunicação internai,
cimutadores, condensadores. aparelhos
de frequência modulada, discos gravados, chaves de ondas, chaves de alavancas, chaves elétricas, chassis para
rádios, diais, aparelhos intercomunicação, fonografos, fios para eletricidade
e fios terra, aparelhos de frequência modulada, fusiveis, fitas magnéticas, geradores automáticos, geradores, estático
e eletrônicos de alta frequencia que funcionam com vaivulas, interruptorea
Imana permanentes para rádios, gravadores de fitas, gravadores de discos

res de rádios, máquinas falantes, pilhas
secas, elétricas, plugs, pick-ups, pararaios. potenciõmetros, escalas de vide°,
resistências elétricas, aparelhos receptores de soas, rádios, tomadas de corrente, releva, sedutores, radio-fonografos.
reostatos, rádios para automóveis, rádios' receptores, rádios conjugados ou
não com fonogratos, soquetes, sincronl.
zadores, selecionadores, aarelhos de televisão, tomadas, transmissores de sons
toca-disco, automáticos ou não aparelhos para telegrafo& sem fio, transtormadores para radios e televisão, tomadas de corrente
Classe 7
Máquinas e utensilios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: Arados, abridores

destocadores, desentegradores, esmagapara adubar, ceitadeiras, car pideiras,

luMres, lentes, máquinas de cortar
moer caras e legumes, máquinas fotográficas e cinematográficas. mostrado.
ret, microfones, óculos, pick-ups,
nelas elétricas, pilhas, plugs, restada*
elas, aparelhos de refrigeração, rádios,
refletores, aparelhos receptores de som.
sorveteiras, rareais de alarme . tomadas
de correste, aparelhos de televisão.
aparelhos para telégrafos sem lio.
aparelhos transmissores de som, troca
discos, ventiladores e válvulas
- Classe 11
Ferragens e ferramentas de téida toé.
cie, cutelaria em geral e outros artigos
le metal não incluídos em outras cias.
blies, argolas, armações de metal, abridores de latas, arrames lisos ou !arpaala: Alicates, aldravas, arruelas, arre.
dos. aparelhos de chá e café, assadeiras, açucareiros, brocas, bigornas, baixelas, bandejas, bacias, baldes, bambo.
:deres, bules, colheres para pedreiroe,
camisas para cilindros e trilhos, cada*.
doa, correntes, cabides, caixas de metal
para ortões, colunas, chaves, cremones,
chaves de arausoe, conexões para en.
canamentos, canos de metal, chaves de
fenda, chaves inglezas, cabeções, cana.
cai, copos, cachepots, centro de meu,
coqueteleiras, caixas para acondicionamento de alimentos, caldeirões, caçar°.
las, culatras, cafeteiras, dobradiças,
enxadas, esferas, engatas, enfeites para

-pau tr.:rd ter111C112 'zona Riad copevaD
de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecânicos e empilhadores combinados
arrancadores 'mecânicos par agricultura, batedeiras para cereais, bombas
dores para a agricultura, escarrificado
reis, enchovadeiras, facas para máquinas agricolas, furadeiras, gadanhos
garras para arado, grades de discos
oudenses, máquinas, batedeiras para
agricultura, máquinas insetifugas, miquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
arreio., de metal para autont4vels,
máquinas perfuradoras para a agricul- tribos, formões, espumadeiras, foices,
tura. mcluinas de plantar, motochar- ferros para cortar capim, ferrolho&
fui
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de cai, facões, frigideiras, cilindros para
roçar, de eemear para sulfatar de larninação, ganchos, guarnições de metosquir, de triturar, de esfarelar' terra. tal, garfos, ganchos para quadros,
para irrigação, para matar formigas e gramas para emendas de correias, limas,
outros insetos para burrifar e pulveri- lamines, 11coreiros, latas de lixo, jarras,
zar desinfetantes, para adubar, para machadinhas, molas para portas de coragitar e espalhar palha, para conher rer, martelos, marretas, matrizes, mar.algodão, para colher cereais, máquinas mitas, navalhas, puas, páa, picaretas,
amassadoras par fias agrícolas de pregos, picões, ponteiras, parafuso&
cortar árvores, para espalhar, para ca- porcas, pratos, porta-gelo, porta-pito,
pinar, máquinas combinadas para se- porte-jóias, paliteiros, panelas, rasteias
mear e culturar, de desbanar, para alg roldanas, ralos para pias, regadores.
forra--alirmáqunseohpar serras, serrotes, sachos, sacarrolhaz, tegens, máquinas toscadoras, ordenado- souras, talhadeiras, torquezas,' trilho&
rei mecânicos, raladores mecânicos, ro- trilhoa para elevadores, tenazes, trava.
los compressores para a agricultura, dores, telas de arame, tubos para anca-,
sachadeiras, semeaderas segaderas so- namentoe, trincos, trilhos para portas
cadores de terra, tosadores de grama,
de correr, taças, molas para portas.
tratores agricolaa, válvulas para
vasos, vasilhames e verrumas
máqunas agrícolas
Classe 21
Clame 11
Para distinguir: Veículos e suas parte*
Para distinguir: Aspiradores de pó. apa- moveis, auto-caminhões, aviões, amor.
relhosrelhos de gravação, aparelhos de lategrantes, aros para bicicletas, autoar refrigerado, aquecedores, abatlours, tecedores, alavancas de cambio, barco&
alio-falante& aatenas. balanças, bate' breques, braços para veludos,
deitas, bobinas, binóculos, bules elétri- tas, carrinhos de mão e carretas, casal.
co., chuveiros, coqueteleiras, aparelhos nhões,
caminhonetes, carros-ambulantes,
de comunicação interna; campainhas elécarros-tratores, carros-berços, carros,
tricas, coadensadores, chaves elétricas, tanques,
carros-irrigadores, carros-carcoaguladora& aparelhos cinematográficos. chassis, aparelhos de contrõle de roças, carrocerias. chassis, chapas, cia.
som, chaves de tomada, discos, diais. miaras para veiculos, cubos de veio
enceradeiras "expreatedores elétricos. as- cudos, carrinhos para máquinas de ma
tufas. esterilizadores, fogões, fornos e cravar, corrediços para veludo., cuboe
fogareiros elétricos, aparelhos fotoiort de rodes. colmeias para radiadores da
vetadas, dealigadeiras, estribos, uca*
fico., ferros elétricos, fervedoree.
1104 elétricos, fusíveis, filmes revelados. das rolantes, elevadores para passagete
roa e para carga, engates para car
aparelhos de freqüencia modelada,
nóíjrafoe. geladeiras, garrafas tileenica& eixos de direção, freios, froateirea
interruptores, isoladora, aparelhos de relaska. d dlb. 100000e1".
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motocicletas, molas, motociclos, lauto. dões massiços de borracha, cabos para
Cargas, moto fugões, manivelas, navios, ferramentas, chuveiros, calços de bordialbus, para-choques, para-lamas, para racha, chapas e centros de mesa, cor. bebias, pedais, pantões, rodas para bi. das de borracha, cápsulas de borracha
cicletas, raios para veículos, raios para para centro de mesa, calços de borra.
bicicletas, reboques, radiadores para vei- cha para máquinas, copos de borracha
ovlos, rodas para veiculos, selins, tri- para freios, dedeiras. desentupideiras,
cicies, corantes para veiculos, vagões, discos de mesa, descanso para pratos.
velocipecies. varetas de controle de afo- encostos, êmbolos, esguichos, estrados,
gador e acelerador. coleis, troleibus, va- esponjas de borracha em quebra lacto
para torneiras, fios de borracha lisos.
rara de carros. toktes para remos
fôrmas de borracha, guarnições para
i
Classe 18
Para distinguir: Artefato. de meteria, móveis, guarnições de borracha para
plásticos e de . nylon: Recipiente/ tabri. automóveis, guarnições para veiculos.
cados de material plástico. revestimen- lancheiras para escolares, iiiminas de
tos confetesonados de substâncias ani- borracha para degraus. listas de borramais' e vegetais: Argolas. açucareiros. cha para lanelus e para portas, lençóis
•armações para óculos. bulas. bandejas, de borracha, manoplas. maçanetas, probases' para telefones, baides, bacias, tetores para para-lamas, protetores de
bolsas, caixas. carteiras. cuapas, cabos para-choques, pedal de aceierVor. pede partida, pesas para businas.
, para -lerranientas e utensi.los cruzstu dal
Caixas Para acondicionarnem de an- pratinhos, pneumáticos. pontas de borde material plástico racha para bengalas e muletas, rodas
is! •. caixas
-.
massiças, rodízios, revestimentos de
gs. ¡sararias. coadores copos canecas. borracha, rodas de borracha para motolheres, conchas, cestas para p ão. cer- veis, sanfonas de VáCUO, suportes de
capas . para álbuns • para livros, motor, sapatas do pedal de breque, sex tinhas,
cálices, cestos, castiçais para " velas. sembalo e isoladores, suportes, semi• . caixas para guarda de objetas cartuchos pneumáticos, suportes de cambio, sancoadores para chá. descanso para pra- fonas de partida, saltos, solas e solados
• tos, copos e copinhos de plketico para de borracha. surdinas de borracha para
sorvetes. caixinhas de plástico para soe. aplicaçao aos fios telegráficos e telefôvetes, colherinhas. pasinhas cadinhos nicos, travadores de porta, tijelas,
. ide plásticos para sorvetes. torminhas tubos, tampas de borracha cara contade plástico para sorvetes, discos de cotas, tinas de borracha para elaboraçao
' vetes. estojos para objetos. uptimas de
de substancias quimicas
• t, mesa. estojos. estojos para óculos, emClasse 50
i
balagens
de
material
plástico
para
sor•
Impressos
' nylon. esteiras. enfeites nitra aotomó.
!seis. escoadores de pratos, massas anti.
Termo n° 622.263, de 20-12-1963
• !cui das, formas para doces. fitas isolam. Sanimac — Sanitarios e Materiais de
- j tes. facies virgens, fios de celulose,
Construção Limitada
fechos para bolsas. facas, guarnições
Estado da Guanabara
s ', guarnições para chupetas e mamadeiras
. guarnições para porta-blocos. miaria.
. ções para liqtsdificadores e para bate.
deiras de frutas e legumes. guarnições
Indústria Brasdeira
' 1 de asamrial 'plástico para utensílios e
l objetos, guarnições para bolsas. garfos.
. galerias para cortinas. jarros. laminados
6 lsC1 ase
plásticos, lancheiras. maníegueiras. raa.
‘
Classe 16
ç Ias. :orinós„ prendedores de roupas. pu.
Artigos da classe
. *adores para móveis. pires: tratos. pali.
estros, pás de cosinha. pedias pomes ar.
Termo n 5 622.264, de 20-12-1963
i ficiais. porta-pão. pulseiras para rei&
; gios. protetores para documentos. pu- Companhia Comercial de Motores e
Veículos
xadores de água para imo doméstico.
l
Estado
da Guanabara
porta-copos.
porta-n,quels.
porta-notas.
.
. porta-documentos. placas, rebites. rodi.
-• l ahas, recipientes. suportes, suportes para
j ladrilhos . e adesivos pare azulejos,
'• - peças, carretéis para tecelagem e quer.
'lições de material plástico para indústria textil, colas usadas tuia Indústrias,
Brasildra
guardanapos, saleiros. tubos. tigelas,
; tubos para ampola& tubos para serie- .gas, travessas, tipos de material plás
tico. sacolas. sacos. *aquinhoa vasilhacAasse 21
Artigos da classe
azes para acondicionamento. vasos, as-.
- I caras. colas a frio e colas não bschticlas
nono no 62-2.265, de 30-124963
em outras domes. para borracha. para
Creusa Gonçalves Cardoso
– , curtamos, pele inaraineiroa, para oarpinEstado da Guanabara
. teima, para vidros, pasta adesiva para
correia, pasta e pedras para afiar,
- esmeril em pedra, em pá, em disso.
em pasta para afiar. moer e desgastar,
rebolai, aiesivos para toscos. adesivos
de calçados
Classe 39
.
Classe 90
Para distinguir:. Artefatos de borracha,
borracha, artefatos de borracha para
•
Titalo
iveisulos, artefatos de borraahe ruço lace/idos em outas shsisome Arruelas, arT§smo a° 622.266 de 20-11-1963
golas. amortemidores. &MIMOS pare caMotéis Ambasse,dor Linhada
deiras, borrachas para aros, batestes de
IzassaLa d Guaaasea
cofre, buchas de eatablilaador buchas,
buchas para Nasalo, batente de porta.
•
baseais de abaula, bisas para ramisedeitjaçadeleas, boi, bases pare tema, borraessNaa para cexttabos Induz. atm, borralha para amorteeedores.
Lbadeelsete de bossaclaa pesa atlas. eochtza:
'Nulo
,.... ltit. Ilcialtsgs tit9~16.-Az__Mi__45AUMAS
•

.

i

Gréficeoloreeri
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Térmo n° 622.267, de 20-12-1963
Alexandre Grunfeld
Estado da Guanabara

GRUNMAR

Abril de 1964"
Termo n° 622.272, de 20-12-1963 .
ti.zsichel ti Sons Lim ted
Prorrogação
Inglaterra

IND0STRIA BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguiri Alto falantes, amplificadores de som, antenas para rádio e televisão, baterias elétricas, bobinas, conjugados de rádio telev.são, discos gravados, filmes revelados fonógraSas, geladeiras, gravadores de som, máquinas
falantes, microfones, pick-ups, pilhas
elétricas, projetores de som, rádios, rádio-fonóg- alas, televisores, troca-discos,
e válvulas eletrônicas
Termo n° 622.268, de 20-12-1963
Alexandre Grunfeld
Estado da Guanabara
Classe 40 Para distinguir: Bailes acústicos, caixas
acústicas par fonógrafos, máquinas' falantes e rádios, caixas para conjugados
eletrônicos e móveis para aparelhos eletro-sonoros

BLUE NUN LABEL

11.@OCI4LtiONOg
Classe 42
Para distinguir: Vinros

Termo ri , 622.273, de 20-12-1963
H. Ernault — Somua
França

Termo n y 622.269, de 20-12-1963
Alois o Teixeira de Carvalho
Estado, da Guanabara

SAMBA
OUATROCENTÃO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 32
Para distinguir: Albuns, jornais, livros,
peças cinematográficas, peças teatrais,
películas cinematográficas, programas
radiofôn.cos, publicações impressas e revistas

Classe 6
Para distinguir: iviaqu.nas, ferramentas,
Mimo", fksado:as, seus acessórios e
suas partes
Termo r1, 9 622.274, de 20-12-1963
H. Ernault — Somua.
França

Ernault.Somisa

•
Classe 6
Termo n o 622.270, de 20-12-1963 • 1 Para dist nguir: Máquinas, Ferramentas,
Associação Brasileira da Inchlscia de I tornos, fresadoras, seus acessórios e
suas partes
Hotéis
• Prorrogação
Termo n o 622.275, de 20-12-1963
lrostado da Guanabara
Gerber Products Company
Estados Unidos da América
CROILBOGAÇAC?;

cozi notEube
'Do mmaxi.,--'
'Classe 32
Para citei:Saguis: Publicações impressas

Gerber
Classe 34,
Pare distinguir: Artigos de veatintrim
de toda a sorte, para crianças, bebes,
jovens e adultos

Urino 110 622.278, de 20-12-1963
Gerber Products Company
Térsno n°-622.271, de 20-12-1963
Estados Unidos da Amériea
Winthrop Products Inc.
Classe 41
Estados Unidos da Amásias
Para distingu:r: Carne, peixe, aves
animais de caça; extratos alimentícios ia.
cluindo eõtratos de carne; frutas e sma
duras em constrva, skas e cozidas; gelatinas; geléias; ovos; gorduras e óleos comestíveis; conservas; "p:ckles"; °afie
substitutos do café, chá, cacau, açá...asr,
Uasse 3
Para distinguir: Substancias químicas, arroz, tapioca sagú, pudins; farialsat.
pro-ntas e preparados para serem usa- preparações fe n tu cie cereais; pão, bia.
co tos, bOlos, massas e dóces: geladas
das na medicina Oa na farmácia

ÉLIEGRAM
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alei; melaço; fermento; fermento em pó;
ai; mostalLa; pimenta; VIdagre; MédhuS;
eraperos; xiuopes e oubas pieparações
idid lazer ucchuas; sucos de trutas; 50-os td: veruuras; ~boas mio atcooticas
L. alo 11 0.
i O, cie 20-1‘-1903
.Jcaer 4-1u,,ULLS
eilLuUS ud

a

Têrmo no 622.280, de 20-12-193
Scher ng Corporation
Estados Unidos da América

DE5 E5121 014
Classe 3
Para distinguir; Uni produto farmaceptico
• Térmo n" 622.281, de 20-12-1963
Makey Importadora e Distribuidora de
Auto Peças Limitada
•
São Paulo

marzr
Ind.astriã Brasileira

Classe 41
Para distingu r: Cama, peixe, • • aves e
animais de Laça; ext:atos alirnenticios
eõtratos de carne; frutas e veruras em conserva, secas e cozidas; gelatinas; geléias; ovos; gbrduras e óleos
comestíveis; consern as; "p ckles"; çafé,
substitutos do café, chá, cacau, açúcar,
ar:oz, tapioca, sagú, pudins; farinha;
preparações feitas de cereais; pão, bisco.tos, bolos, massas e clOces; gelados;
mel; melaço; fermento; fermento em pó;
sal; mostarda; pimenta; vinagre; mõlhos;
temperos; xaropes e outras preparações
para fazer bebidas; sucos de frutas; sucos de verduras; bebidas não alcoolicas
Termo 11 5 622.277, de 20-12-1963
Gerber Products Company
Estados Unidos da América

G erber
Classe 41

Para distinga r: Carne, peixe, aves e

animais de caça; extratos alimenticios incluindo eõtratos de carne; frutas e verduras em conserva, secas e cozidas; gelatinas; geléias; ovos; gorduras e óleos
comestíveis; conservas; "p ckles"; café,
substitutos do café, chá, cacau, açúcar,
arroz, tapioca, sagú, pudins; farinha;
preparações feitas de cereais; pão, bisco.tos, bolos, massas e doces; gelados;
rael; melaço; fermento; fermento em pó;
sal; mostarda; pimenta; vinagre; môlhos;
temperos; xaropes e outras preparações
para fazer bebidas; sucos de frutas; sucos de verduras; bebidas não alcoolicas
Térito n5 622.279, de 20-12-1963
Gerber Products Company
Estados. Unidos da América

1
Classe 41
Para distingu.r: Carne, peixe, aves e
animais de caça; extratos alimentícios inziluindo cõtratos de carne; frutas e verduras em conserva, secas e cozidas; gelatinas; geléias; ovos; gorduras e óleos
comestivels; conservas; "Pckles"; café,
substitutos do café, chá, cacau, açúcar,
arroz, tapioca, sagú, pudins; farinha;
preparações feitas de cereais; pão, bisco:tos, bolos, massas e &ices; gelados;
mal; melaço; fermento; fermento em pó;
Nal; mostarda; pimenta; vinagre; médhos;
temperos; xaropes e outras preparações
para fazer bebidas; sucos de frutas; sulos de verduras; bebidas não alcoolleas

suspensórios, saldas. de banho, sandálias
aweaters, shorts sungas, stolas, soutiens, slacks, taier, toucas, turbantes,
ternos, uniformes e vestidos
Termo n9 622.283, de 20-12-1963
Waldcmar dos Santos Gonçalves
São Paulo

JUVENTUS
S .ão P aulo- Capital
Classe 31
Titulo
Termo n° 622.284, de 20-12-1963
Tunogra S. A. Fábrica de Lâmpadas
São Paulo

ORORROGAÇÃO
RETO MANCO
Classe 21
Para distinguir: Veiciaos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões. amortecedores, alavancas de cambio, barcos
breques, braços ara veiculas, bicicletas. carrinhos de mão 'e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros,- tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadares. carros, carroças. carrocerias. chassis, chaas circulares para veiculos, cubos de veiculos
carrinhos para máquinas de escrever,
corrediços, para veiculos, ereção, desb
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele.
vadores para passageiros e para carga
engates para carros, eixos de direção.
Classe 8
Seios. fronteiras para veiculas, guidão. Para distinguir; Lâmpadas elétricas e
locomotivas lanchas, motociclos. molas.
.
sua fabricação
motocicletas, motocargas, moto furgões.
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
Termo no 622.285. de 20-12-1963
para-lamas. para-brisas. pedais. pantões.
Samburá Artigos de Vestu .Aria e
rodas para bicicletas, raios para bicicle. Novidades Limitada
tas, reboques, radiadores para veictdos,
São Paulo
rodas para veiculos, selins, tricicles.
tantas para veiculas, vagões, velocipedez, varetas de controle .do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros

Abril de 1964 1337
rermo n° 622.287, de 20-12-1963
Cia. Lin-lit.-Ida
Irmãos Knorich
São Paulo

itiDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 17
Para d stinguir: Pastas para arquivos
de papelão, fibra com fecros metálicos
para escritórios
Térmo n5 622.288, de 20-12-1963
Irmãos Knorich 6 Cia, Limitada
São Paulo

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 17
Para d stinguir; Pastas para arquivos
de papelão, fibra com fecros metálicos
para escritórios
Temo n5 622.289, de 20-12-1963
Sawaya, Pexton S. A. Lanifício
São Paulo
ELEGÂNCIA PERMANENTS
Classes: 23 — 26
Expressão de Proaganda
Termo no 622.290, de 20-12-1963
Herbert Herz 6 Comp. Limitada
São Paulo

HZRZ

Indústria Brasileira

Classe 36
Para dist.nguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
avental. alpercatas. anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, bisas'
Termo n° 622.282, de 20-12-1963
doures, bonés, caEacetes, cartolas. coraMalhar a Tosi Limitada
puças, casacão coletes, capas. chales,
São Paulo
cachecois. calcados, chapéus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos. .cal.,As
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas. cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros; sa,as,
casacos. chinelos, dominós, echarponn
Sartaslas, fardas para militarese colekiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de lingerie, lagunas; leques!
uvas, ligas, lenços, mantos,' meias,
maiós. mzunas. mandrio, tuantilltas: paClasses; 13 — 35 — 36.
letó& palas, penhoar, ptilover, pelerinas,
Ins:gnia
peugas, pouches, polainas. pilamaa; punhos. perneiras, qu.nionos, regaloa,
Termo n° 622.286,- de 20-12-1963
INDÚSTRIA BRASILEIRk
R. Belinvy S. A. Comércio e Indústria robe de chambre, roupão, sobretudo&
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
Classe 36
São Paulo
ssveaters. shorts. sungas. stolaa, souPare distinguir: Artigos de vestuários
tiens, slacks, taier, toucas, turbantes
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
ternos. uniformes e vestidos
aventais, alpercatas. anáguas, blusas
aotas, botinas, blusões, boina& babaTêrmo n° 622.291, de 20-12-1963
douros. bonés, capacetes, cartolas, caraConstrutora Ruos Limitada
•
puças. casacão, coletes, capas, chalea,
São Paulo
cachecols. calçados. chaéups, cintos
cintas, combinações corpinhos, calçam
de senhoras e de crianças, calções, calRu o
ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
C1asse.16
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpez. fantasias. fardas para militares, coPara distinguir: Materiais para construlegiais, fraldas. galochas, gravatas, gorções e decorações: Argamassas. argila,
ros, logos de 'ingeri% jaquetas, leques,
areia, azulelos. batentes, balaustres, bloluvas, ligas. lermos, 'inani& meias,
cos de cimento, blocos para pavimentamaiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paçao, calhas, ~ardo, cal, era, chapas
INDÚSTRIA BRASILE.IRA
letós, palas. penhoar. pulover, palatinas,
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas, Classe 8
chapas para osbarturae caixas d'água,
peugas, pouches. polainas. pilamas. punhos, perneiras, guimonos, regalos Para distinguir: Comp:•essores de refri- Caixa.. para coberturas, caixas d'água,
caixas cie descarga pra lixos, adlfk.a.
geração
robe de chambre, roupão, sobretudos

s

–

•
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ções prensoldadas. estuque, emulsão de ; Termo n0 622.295, de 20- 12 - 1963
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruIndústria Brasileira de Aço S. A.
turas metálicas para construções. lameSão Paulo_
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
PRORROdAÇÃO
de Nação, !ages. lageotas. material isolantes contra frio e calor, manilhas. massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar anpermeabilizantes as argarnassasi de cimento e cal. hidráulica. pedregulho. produtos betuminosos, impermeabilizantes. liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros usos nas
construções. persianas, placas para pavimentação. peças ornamentais de cimento ou gesso para tectos 'e paredes, papel
paia forrar casas, massas anti-ruidos
para uso nas construções, parquetes.
"INDCISTRIAISRAsIitntfi
portas, portões, pisos, soleiras oara portas. tilolos. tubos de concreto, telhas, taclasse 21
cos tubos dé ventilação: tanques de ciPara distinguir: Veículos e suas partes
mento. vigas, vigamentos vitrôsintagrantes: 'Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões, aviões, amorTermo n° 622.292, de 20-12-1963
tecedores, alavarras cambio. barcos
Irmãos Knorich & Ca. Limitada
breques. braços ara veiculos, bicicleSão Paulo
tas..carrinhos de mão e carretas, caminhonetes. carros ambulantes. caminhões
Cirro& tratores carros-berços, carros.
tanques. carros-irrigadores carros, carroças. carroçerias. chassis. chaas cirINDÚSTRIA BRASILEIRA
culares para veiculo& cubos de veículos
c‘
carrinhos para má:lu/nas de escrever
Classe 17
corrediços, para veiculos. direção. desli
Para distinguir: Pastas para arquivos gadeiras. estribos, escadas rolantes. elede papelão, fibra com fechos metálicos aaoores pa ra passageiros • para carga
para escritório
enaates para _ais os. eixos- ae
'Taloa, fronteiras para veictitos. guidão.
1-'ermo n9 622.293, de 20-12-1963
locomotivai lanchas, motociclos molas,
Vlaclimir F scher
motocicletas. motocargas. moto furgões.
Argentina
manivelas, navios, ónibus. para-choques.
para-lamas. •para-brisas. pedais. pontões.
DECRONIL
rodas para bicicletas raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos.
•
Classe 36
rodas para veículos. selins, tricicles- ti
Para distinguir: Artigos de vestuários cantes para veiculos, 'vagões. velocipe.
e roupas feitas em geral: Agasalhos de& varetas de controle do afogador e
avintais, alpercatas, anáguas. blusas acelerador. tróleis. troleibus. varaes de
carros, toletes para . carros
bdias, botinas. blusões. boinas babadouros. bonés, capacetes, cartolas, cara
Termo n0 -622.297, de 20-12-1963
puças, casacão, coletes, capas, chales.
c.schecols, calçados chat ups, cintos Comércio de Tecidos Nazarian S. A.
São Paula
datas, combinações corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calcamisas, canabkolas, , camisetas,
ças.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
safas, casacos. chinelos , domittos, echarpez, fantasias fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, porroa, logos de lingerie, faquetas, leques,
luvas, ligas, lenços. mantos meias.
malas, mantas, mandrião mantilhas, paZARIAN
letós. palas. penhoar. pidover, pelerinas
peugas, pouches, polainas. pilamas. puNDúSTRI A BRASILEIRA
nhos, perneiras, quimonos, regalos
robe de chambre, roupão sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
Classe 23'

binas, chaves elétricas, chaves automáticas, chaves de alavancas, chave,* de
tornadas, condensadores, comutadores,
cabos e condutores elétricos, aparelhos
de comunicação interna, interruptores,
isoladores, fios para eletricidade e fios
terra, fusiveis, isoladores de corrente,
isolantes elétr:cos, aarelhos de luz fluorescente, lampadas„ relays, redutores,
resistências elétricas, reatores para luz
fluorescentes, reostatos, reguladores automáticos ou não, aparelhos para sol; d-r, reatores, soquetes, tomadas, transformadores, voltímetros valvulas, pilhas
secas elétricas, geradores automáticos,
plugs

NA

sveaters, shorts sungas, atolas, soutiens, slacks, taier, toucas, turbantes, Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para tapeçarias e para
ternos, uniformes e vestidos
artigos de cama e mesa: Algodão, alpaca, canhamo, cetim, caroã, casimiTermo n9 622.294, de 20-12-1963
ras, fazendas e tecidos de lá em peças,
Companhia Cervejaria Caracú

Juta, jersey, nylon, paco-paco, perca.
una, rami, taloa, seda natural, tecidos
plássticos, tecidos impermealizávela e
tecidos de pano couro e veludos

São Paulo
PRORROGAÇÃO-

RIO CLARO
CIA CREIAM CÁRACÚ
O
BRASiLEIRS

Classe 42
Para distin g uir: Cerval*

Termo n° 622.295, de 20-12-1963
Eletrôn ca Soldplas — Indústria, Comércio e Representações Limitada
São Paulo

Termo n9 622.298, de 20-12-1963
Comércio de Tecldos azarian S. A.
•
São Paulo
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpercatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões. boinas babadouros: bonés, capacetes. Cartolas, carapuças. casacão, coletes, catas, chales
cachecols., calçados chaéups, cintos
cintas, combinações corpinhos. calças
de senhoras e de crianças:calções, calças. camisas, Camisolas, • camisetas,
cuecas, ceroulas, ceiarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos. , dominós. achar.
pes, fantasias fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de (ingeria, iaquetas, leques.
luvas. ligas, lenços, manais, meias.
maiós, mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas. penhoar. pulavas, pelerinas,
peugas. pouches. polainas. pijamas, punhos. perneiras, quimos:os. regalos.
robe de chambre. roupão sobretudos
suspensório& saidas de 'banho, sandálias
sweaters, shorts sungas. atolas, soutiens. slacks, taier, toucas, turbastes.
ternos, uniformes e vestidos

desenhos, máquinas de am•
para arquivos, sinetes, tintas para e*
cravar, tiralinha. tintas para carimbos
tintas para duplicadores, tintas para inc
escrever e

pressão, tintas para desenhos. aparelhai
para tirar cópias, pastéis de tintas pari

dereçar. máquinas registradoras
Termo no 622.300, de 20-12-1963
Indústrias de Papel Rio Verde S. A.
São Paulo
• Classe 50
Para ditsinguir: O timbre da requerente usada em papeis de carta papeis de
uficio., cartões, comerziais e de visitas,
envelopes de qualcicei tipo, faturas, dupricatas, letras de samblo: cheques, troa
tas promissorias, iehentures, apolices,
ações, tolinhas, passapens aereas, terroviárias, rodoviárias, oraritimas bem
como bilhetes de sorteio
Termo n° 622.301, de '20-12-1963
Armando Cutia
São Paulo

O MELHOR FREMES. 10 ANO
6
Classes: 1 — 2 -- 3 — 4 — 5
7 -- 8 — 9 10 — 11.— 12 — 13 —
14 — 15'—. 16— 17 —. 18 --19— 20

— 21-22-23-24-25-2627-28-29-30-31-32-33
— 34 — 35 — 36 -- 37 — 38 — 39 —
40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 45 — 46
—47-48-49- 50
Expressão de Propaganda
Termo a° 622.302, de 20-12-1963
Armando Curia
São Paulo

O MELHOR PREGUES DA
QUINZENA

Classes: 1 — 2 — 3 — 4 5 — 6 -Termo a9 622.299, de 20-12-1963
7 — 8 9 -- 10 -- 11 — 12 — 13 —
•
Indústrias de Papel Rio Verde S. A
14 — 15 — 16 — 17 — 18 .-- 19 20
São Paulo
- 21 22 — 23 -- 24 — 25 — 26 —
27 — 28 — 29 — 30 — 31 32 33
— 34-35-36-37-38-39RIO VERDE
40-41-----42 —43-44-45-46
Indústria Brasileira
47
48 a- 49
50
Classe 1)
Para distinguir máquinas e instalações
para escritórios e desenhos • era geral:
Arquivos para correspondene.ia almo fadas para carimbos e para tintas, abri
dores de cartas, arquivos. apontadores
berços para mata-borrão. borrachas,
brochas, canetas para desenhos, cortalorer de papel, colchetes, carimbadores,
cesto, para papéis e correspondência
classificadores, chis& coladores, canetas.
compassos, cofres. canetas tinteiros, canetas esterográficas desenhadores, data.
dores com minas. -descansos para 'lápis
e canetas, esquadros, espátulas, furadores. fusina. fichários, fitas para máquinas de escrever, fichas para arquivos.
máquinas para escrever, calcular, e soc.:y d saumbata arapatuolS Iam urus
grampear. goma arábica. . gomadores.
grampeadores, grampos e ganchos para

escritórios, gis, godets, instrumentos de
escrever e de desenhos. lápis. atpiseiras.

molhadorea. Inata-borrão, mánulaas e
apetrechoa para apontar lapa:. °tapotecas. metros para escritórios e para
desenhos. pape) carbono. perfuradores.
metal, pastas para 'escritórios com feSOLDPLAS
chos de metal. porta-thateiroa, porta.
lápis. porta-canetas. pora-carizabos
Indústria Brasileira
porta-cartas. porta-blocos, penas. prensas. pincéis. prendedores de papéis. perPara akistinguir: Artigos, aparelhos de cevejos. réguas. atenda. separadores
1matehal eletricos em g eral: antenas. bo- pastas para escritórioa, cota fechos de

Termo a' 622.303; de 20-12-1963
Expressão de Propaganda
Armando Curia
São Paulo

O MELHOR PREGUES 10 MES
Classes: 1 — 2 — — — 5 O
7 — 8 — 9 10 11 —12-1314-15-16-17-18-19-20
— 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 27-28-29-30-31-32-33
-- 34 — 35 -- 36 37 — 38 — 39 —
40 — 41 — 42 — 43 — 44 45 46
50 e
47
48
.49
Têrmo n° 622.304, de 20-12-1963
Expressão de Propaganda
Armando Curia
São Paulo

O MELHOR PREGUES D3
TRIMESTRE
Classes: 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — .-7 8 -- 9 10 11 — 12 — 13 —
14 — 15 — 16 — 17 — 18 --- 19 20
— 21 -22-23-24-25-2627
28
30 * 31
29
32 33
— 34-35-36-37-38-3940-41-42-43-44-45-46
-- 47 -- 48 — 49
50
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Integrantes; lanchas, motocicletas e aauas
Termo n° 622.316, de 20-12-1963
Comércio e, Indústria de partes integrantes; planado, es, rebciquea
e Waiclos e suas partes intewan.as
Roupas S. A.
Estado da Guanabara
Tétano - n° 622 .320, de 20-12-49o3
Camping Clube do Brasil '!.E.stado da anianaba.a

Ilávraria Editára Artes Médicas Ltda. 40 — 41 -- 42 — 43 — 44 -- 45 46 De Millus
Sào Paulo

, ARTES mtricAs
Classe 32
Para distinguir: Albuns, almanaques.
anuários, boletins, catálogos, jornais,
livros, peças teatrasi e c.netnatogrOicas,
porgramas de rádio e televisão, publicações e revistas
Urino a° 622.306, de 20-12-196'3
Noboru Iwasaki
São Paulo

SUPER MERCA R)
PLIC—PLOC
5ao Caetano do Su.LEst. de S.Psulo
Classes: 41 — 42 — 43— 46
Titulo
Termo n° 622.307, de 20-12-1963
Produtos Alimenticios em Geral
Algeral ,Lim tada
São Paulo

ALOERAL
Indústria Brasileira
Classe 42
Aguardente, anis, aperitivos, bagaceira,
batidas. brandy, binar, cachaça, cervejas. cidra, conhaque; extrato de malte
fermentado; Sentei; genebra gengibirra,
gira gingar; kirsch, kuramel; licores;
amar:qui:lhos; nectan piperm:tn. poac.bes: rum; suco dr trutas com álcool;
vinhos. vodka e whIsaa
Têrmo n • 622.308, de 20-12-1963
Comercial Brasileira de Auto Peças
Limitada São Paulo

.13RASILEIRd
Sao Paulo—Capital
Classe 21
Para distinguir; Peças e acessorios paia
.veiculos
Te:mo n 9 622.309, de 20-12-1963
Expressão de Propaganda
Armando Carla
.:..z ao Paula
O

PRZGUÊS
"
SWESTRE

47 — 48
49
50
Expressão de Propaganda
Termo n° 622.311, de 20-12-1963
Aviário do P.au Limitada
Estado da Guanabara

Piáu
Indústria Brasileira
Classe 19
•
'Para distinguir:
Aves e ovos
Termo n° 622.312, de 20-12-1963
Aviário do Piau Limitada
Estado da Guanabara

Aviário do Piáu
Ltda.
Nome Gonizacial
rirmo a' 622.313. de 20-12-1963
. Orcal Imóveis L mitada
Estado do Rio de Janeira

RCAL
Indústria Brasileira
Classe 50
Para distingui, o timbre ie requerente
• ser usado em papéis de carta e de
oficio, envelopes, cartões ir visitas e
comerciais, memoranda. !araras avisos
contratos, cheques. notae promissórias
letras de câmbio. duplicatas debêntures.
ações. apólices, folhinhas oassagens, bi.
lhetes .e tOda e qualquer documentos
usados ou a serem usados 'elo requerente. inclusive contratos

MADE IN FORM

Camping Clube
Brasii

DIAMITA

Térmo n° 622.317. de 20-12-1963
Ernesto Zdanowski
Estado da Guanabara

Auto-Cit
Indústria Brasileira

Classes: 21 —• 33
Titulo

Casses: a — 2 — 3 — — 5 — 6 —
7—8
9 — 10 —• 11 --12 — 13
14— 15— 16 — 17— 18--19 —20
—21 — 22 a- 23 — 24 — 25 -- 26 -27 --- 28 o- 29 -- 30 — 31 —32-33
—34-35 — 36— 37 — 38 — 39 —
40 ' — 11
42 --- 43 — 44
15 — 46
47 — 48 .-- 49 — 50 .
Termo n o 622.310, de 20-12-1963
Expressão de Propaganda
Armando Ca-ia
. São Paula
O

MELHOR FREGUÊS DA
EMANA

Classes: 1 —2--3--4-5-67-8. —• 9 — 10
11 —12-1314-15--- 16 — 17 --- 18 — 19 .-- 20
21
22 --, 23 -- 24 — 25 — 26 —
tf — 28 --- 29 — 30 — 31 —32-33

"MAY CROSS
Classe 42
Pura distinguir: 132bida em geral, nao
rnedicmais: vinhos; vinhos espumantes;
cidras: cervejas; aguardentes e liames
espirituosos; genebra; conhaque; ferneta;
vennoutes; bitter e outras -bebidas
ai
amargas
ermo n o 622.323, de 20-124953
.astor Serviços Técnicos
Estado da Guanabara ,u
3?

Termo n° 622.318, de 20-12-1963
José Barbosa Mello
Estado da Guanaba: a

• Termo n° 622.314, de 20-12-1963
Orcal Imóveis Limitada
Estado do Rio de Janeiro

CASTM SERVIÇOS

TÉCN1COS
Se Ki
•
Nome Comercial

*

Têrmo n° 622.324; de 20-12-1963
Depósito de Bebidas "Framoro" /Ltcisi
is
São Paulo

F RAM ARO

221 "

es

>J

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e 'roupas teitas eia geral: Agasalhos,
aventais. alpercatas. aiiáguas. blusas
boto.' botinas, blusões. boinas baba.
douros. bonés. capacetes.. cartolas, caraar
Nome Civil
puças. casacão, coletes, capas. chatas.
cachecols, calçados, chaeups, cintos,
Têrmo o' 622.321, de 20-12,1963
cintas, combinações corpinhos. calças Sociedade industrial iiiamita Unhada
de senhoras e de criançasa calções, calProrrogaçãu
ças; camisas, camisolas, camisetas.
Paraná
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
saia:, casacos, chinelos dominós. acharPRORROGAÇÃO -pes, tantasias tardas para militarei co,
legiais, fraldas, galochas gravatas. gor
roa, jogos de angarie. jaquetas. (Nuca.
luvas, ligas, lenços. mantõs, meias.
maiôs, mantas. mandrião 'mantilhas. pa.
Industria Brasileira
letõs, palas. penhoar. pulover. palermas
Classe
peugas. pouches. polainas. pijamas, pu
Para dist nguir: Ferramentas,.
altos • perneiras. quimonos, regaloa
robe de chambre. roupão sobretudos
Termo n • 622.322, de 20-12-1963
suspensórios, saldas de banho, sandálias Orandi6 Massera Sociedade Anoa,nia
sweaters. shorts suma. atolas, souIndustrial e Comercial
tiens, slacks. , talar.. toucas, turbantes
Argentina
ternos, unitormes e vestidos

Classes: 33 — 50
Insignia
Termo n o 622.315, de 20-12-1963
Nage —Indústria e Comércio de
'Cosméticos Um toda
Esta-'o da Guanabara

INDUSTRIA BRASILEÍRA
Classe 32
Para dstiinguir: Jorna s, peças einematográ 4icas, programas. rad:olónicos e de
televisão, publicações e revistas
—•
Temo n 9 -622.319, de 20-12-1963
Ernesto Zdanowski
Estado da Guanabara
#' •

oc Auto - LitY

•
Clisse 42
bagaceira batidas, b ter, cerveja, aonhoque. gengibirra, gin, licores anis
Aguardente. de cana, com posta ou Mo,
de cacau, da trutas ou' assaram:is naturais ou artiac.ais), rum, vtaroute,
vinhos, vidka e whisky

Têm° n° 622.325, de 20-12-1963
Lucena el Arruda
Pernambur

« Recite - Lar

Classe 21
Para distingir r: Auto-giro e suas ganes
intewantes; automóveis • e suas partes
integrantes; auto-brabas e suas partes
integrantes; aviões e suas partes integrantes; bicicletas e suas partes integram:" eisaum — $ — bI — 4
C:e 48
411)
37
toucador tas; cananhses e suas partes lategrantea •
'Os de
Para distinguaa
pat1s.lrítá.
dirigivats;
embarcações
e
em aeral

Utilidades-à
— 15 sat 84

411"
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pios; ouro para usa dentária. .aara!aiso cos , de cimento, blocos para pavimentação, calhas. cimento. cal, cre. chapas
dos; pinças cirurgicas; pilava para deli- isolantes. caibras. caixilhos. colunas.
ias; pinos para seringas; plessimetros; chapas para coberturas •caixa.- d'água.
ponteiras de borracha para os dedos; caixa: para coberturas • caixas d'água,
porta agulha c.rurgica; portathechas; caixas de descarga pra lixos. edificaprotetores para agulhas de injeção; pul- ções oreartalciadas. estuque. anuitsão de
rinoscopius; sacos de boa_acha; cangue_ base asfáltico estacas. esquadrias estruturas metálicas para construções. lame
sugas; sarjadeiras para. seringasi . J r,
las de metal, ladrilhos, lambris luvas
gas para água e ar ara dentistas; serras, de função. Lages. iageutas: material isa
e serrinhas ara fins ci urg.cos; soadas lantes contra trio e calor. mandt:as mascirurgicas; sovelas ai a dentitas; suturas; sas para revestimentos de miradas, matalas; talas; tamões de gase; tenazes pa- deiraa para construções mosaicos. pro.
ra ossos; termoinêtros clinicas; tesou- dutos de base astáltico, produtos para
ras para cirurgia; toaliquetse pa.0 ci- coma: impermeabilizantes si argamas,
rurgia; traqueOtomos; tubos para deu- sas de cimento e cal, tudraulica pedreatas e para cirurg:a; uretroscóptos; gulho produroa betuminosos unperineauret-otomos; atteaótainos; válvulas ad- weluaal JIt.tqoa Ou sopliw it bid 4 u e .4; !n.;
. dominais, vaginais e para fins cirurgi- aonstruções persianas. placas para pai
cos; eutosas; viskamatros
oara revestira-canis e outroS usos nas
i
amentação Peças ornamentai. de CIMCI3Classe 23
Termo ia" 622.329, ,de 20-12-1963
o ou gesso para tectos e paredes pape.
Artigos da classe Tecnotranspo.tes S. A., indústria e °ara turrai ca sas. massas .atitisrumos
Comé.cio
para uso . nas couatruções parquetes
Termo no 622.32,8, de 20-12-1963
ristado da Guanabara oraras porlues pisos 561cl/os ()ara por'
Valisère S. A., Fábrica de Artef mas
ais. motos tuboa de concreto temas ta
de Tecidos Indesmalháve s
.o5 tubos ar ventilaaão ta:alara de ciSão Paulo
•lecnoúansportes S. A.,
menta vigas vigamento,. varos
Classe 36
Artigos da classe
Termo no 622.333, de 20-12-1963
Inaustria e Comércio
Toei Dias Martins
Termo u° 622.326, de 20-12-1963
Estado do Rio de Janeiro
Nome Comercial
Joaqu ai Sopher
Estado ala Guanabar:
Termo no 622.330, de 20-12-1963
Mac Gregor do Brasil Indústria e
União Martinz.,
Comércio S. A.
:s-rado da Guaa- "sara

Termo n° 622.327, de 20-12-1963
Valisère S. A:, fábrica de Artefatos
de Tecidos Indesmalhave s
São Paulo

para cirurgia; pernas artiLciais, passa-

4itfraea.
Indústria Brasileira

Classe 10
Para distinguir: Ab idores de h a.
adenotomos; afastadores abdoiniaras
agulhas cirurgicas; alavancas para fins
cirurgicos e dentários; algodão absorvente para c rurgia; alicates para,dentistas; amigdalotórnos; amplificadores de
som para fins médicos; aparadores para dentistas; aparelros arnplif cadores para surdos; aparelhos ortopédicos: aparelhos de diatermia; aparelhos de eletro diagnostico; aparelhos de expurgo.
aparelhos de profilaxia; de radioterapia;
de raio X; de raio v oleta; assentos para enfermos; badas de borracha para cirurgia; bicos de seringa; bicos de., peito artificiais; b sturis; boticór.s; bro:aa
para dentistas; cabos para agulhas cirurgicas; cambraia hidrófila; cânulas;
catgut; cauterios; cefálogos; chaves para extração de dentes ou raizes; zttumaços para tundas hera árias; cimento

Comércio de Carnes Ltda.

<:;)
.".

_

Termo n° 622.334. de 20-12-1963
Renato de Almeida Coutinho
Estado do Rio de ajne ro

r.)e''Çp\\
o.e6

Perfumaria Modelo
do impõrio Ltda.

\\
Nome Comercial
Termo n° 622:331, de 20-12-1963
Oceania Industrial Metalúrgica Ltda.
Estado da Guanabara

Classe 48
Nome Comercial

OCEANIA

retino n" 622.335, de 20-12-1963
Alvaro Francisco da Silva
Estado do Rio de Janeiro

Indústria Brasileira

para dentista; cintas abddootninais p-ia

fins médicos; cinzeis para dentistas; ci•
troscopios; cest6tomos; colchetes ara ruturas; colheres ara dentistas; curetaa;
cusp deiras para dentistas; dilatadores
cirurgicos; drenos; escovas cirurgieas;
esmagadores para tumores; esparadraestojos de bolso para instrumentos cirurgicos; exploradores de punção; estirpa nervos; facas para cirurgião; feltro para cataplasma; ferros cirurgicos;
fios de linho para feidas; fivelas para
aparelhos• ortopedicos; forceps; formões
para dent.stas; fundas; ganchos para
suturas; gaze antissetica e para fins cirurgicos; gengivas artificiais; goivas para cirurg a; inhaladores para éter; injetores uterinos; irrigadores .cirurgIct3s;
insufladores para dentistas; lancetas para fins cirurgicos; laringosctiO os; Urnas
de dentista; luvas de borracha para cirurgid; matrizes para trabalhos dentários; massa de chumbar para dentistas;
meisa elásticas de ciurgia; membros arfindais; osciladorea dos ossos; tosc6-

Classe 50
Nome • Comercial

Classe 16

1

Distribuidora de Produtos

Para d stinguii: Esquadrias de metal ( Alimenticios <, Alvorada » Ltda
para construções, janelas, calhas para
edifícios, basculhantes de metal, e portões de metal
Classe 41
Nome Comercial
Termo n° 622.332 de 20-12-1963
Companhia Construtora Catarinenae
Termo n° 622.336, de2 0-12-1963
Estaria da Guanabara
.
TV Globo Limitada
Estado da Guanabara

A GARdTA
NOTÁVEL

Abril da 196:
Te:mo n° 622.337, de 20-12-196.3
TV Globo Limitada
Estado da Guanabara

VOLTA AO MUNDO
EM 80 SHOWS
(alasse 32
Para dist:nguir: Revistas, scripts, shows,
programas rad ofônicos, peças teatrais
cinematog:áficas, programas de
televisar,
'reano no 622.338, de 20-12-1963
TV Globo Limitada
&tido da Guanaba a

BOA Nüllt RIO
taiaase
Para distinguir: .Revistas, scripts, shows,
progeainas rad afônicos, peças teatrais
cinematográficas, programas de
televisar?
Termo li" 622.339. de 20-12-1961
1..V Globo Limitada
Estado da Guanabara

BROADWAY SHOW
Classe 32
Para dist:nguir; Revistas, scripts, shows,
programas rad afônicos, peças teatiais
cinematográficas, programas de
televisão
Teimo n''1322.340, de 20-12-1963
TV Globo Limitada
Estado da Guartaba:

CÂMERA
INDISCRETA
Classe 32
Para distinguir: Revistas, scripts, shawa.
programas rad °fônicos, peças teatral
cinematográficas, programas de
televisão
Termo n 9 622.341. de 20-12-1963
TV Globo. Limitada
.Etailo da Guanabara.

CÂMERA
'OCULTA
Classe 32
Para distinguir: Revistas, scripts, sliows
programas rad afónicos, peças teatraii
cinematográficas, programas de
televisão
Termo n 622.342, de 20-12-1963
TV Globo Limitada
Estado da Guanabara

CÂMERA
SURPRÉSA

Classe 32
Classe 32
.Paaa distinguir: Revistas, scripts, showa. Para distinguir: Revistas. scripts, show
Clas s e 16
"on,leti• P-e r..1r;Nt/as rad -off-micos, peças teatrais programas rad ofôniroa, peças teatral:
Para distar/mar- Mate-la,
cinematográficas, o-ograrnas de
cinematográficas. p rogramas drqa'n,i . sa . srcia.
ções e decoraais as
televisão i
.
televisão
areia, azulelos hataists baimist. res blo
\\*\
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Termo n o 622,343, de 20-12-1963
TV Globo Limitada
Estado da Guanabara

CASA EM FESTA
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Termo h° 622.349, de 20-12-1963
TV Globo Limitada
Estado da Guanabara

ITermo n" 622.355, de 20-12-1963
• Indústria e Comércio Victor Koder
Limitada
São Paulo

Abril de 1964- 1341
Tèrv30 n° 622.357, de 20-12-1963

Antonio Ft& tj Irmão
São Paulo

PRORROGACÃO

OURO NO AR

Classe 32Classe 32
Para distinguir: Revistas, scripts, shows, Para distinguir: Revistas, scripis, shows,
programas rad °fónicos, peças teatrais programas rad.ofônicos, peças teatrais
cinematográficas, programaa de
cinematográficas, programas de
televisão
televisão
Tirmo n° 622.344, de 20-12-1963
TV Globo Limitada
Estado da Guanabara

CHUVA DE OURO

Termo n° 622.350, de 20-12-1963
TV Globo Limitada
Estado da Guanabara

SE k CIDADE
CONVISSE

Classe 32
Para distinguir: Revistas, scripts, shows,
programas rad afônicos, peças teatrais
Classe 32
cinematográficas, "programas de
Para distinguir: Revistas, scripts, shows,
televisão
programas rad °fônicos, peças teatrais
cinematográficas, programas de
Térmo n° 622.345, de 20-12-1963
televisão
TV Globo Limitada
Estado da Guanabara
Termo n° 22.351, de 20-12-1963
TV Globo Limitada
Estado da Guanabara

CONTRA-SENHA

SHOW DA NOITE

Classe 32
Para distinguir: Revistas, scripts, shows,
programas rad °fônicos, peças teatrais
Classe 32
cinematog-áficas, programas de
Para distinguir: Revistas, scripts, shows,
televisão
programas rad'ofônicos, peças teatrais
cineniatográficas, programas de
Termo n 9 622.346, de 20-12-1963
televisão
TV Globo Limitada
Estado da Guanabarri
Trino n 9 622.352, de 20-12-1963
TV Globo Limitada
Estado da Guanabara

ESCOLA
DEGRAUS

SHOWRISOS

Classe 32
Classe 32
Para distinguir: Revistas, scripts, shows, Para distinguir: Revistas, scripts, shows,
programas rad °fônicos, peças teatrais programas rad ofónicos, peças teatrais
cinematográficas, programas de
cinematográficas, programas de
televisão
televisão
Termo n 9 622.347, de 20-12-1963
TV Globo Limitada
Estado da Guanabara

MILLION
MIAR MOVIE

Termo n o 622.353, de 20-12-1963
TV Globo Limitada
Estado da Guanabara

TEATRO DE
VITRINE
-

Classe 32
Classe 32
Para distinguir: Revistas, scripts, shows, Para distinguir: Revistas, scripts, shows,
programas rad.ofônicos, peças teatrais programas rad afónicos, peças teatrais
cinematográficas, programas de
cinematográficas, programas de
televisão
televisão
Termo no 622.348, de 20-12-1963
TV Globo Limitada
Estado da Guanabara
-

NASCE UMA
ES TULA

Classe 32
Para distinguir: Revistas, scripts, shows,
programas rad'ofónicos, peças teatrais
cinematográficas, programas de
televisão

Termo n° 622.354, de 20-12-1963
Herbert Loewenheim
São Paulo

D RACÓ S

b.

RELLOK

Classe 40
Para distinguir: Móve s em geral, ee
madeira, vime, junco, cipó, ráfia e metal, estufados ou não, exceto os de uso
exclusivo de escritórios ou de fins técnicos

Indairasileira
Classe 11
Ferragens, ferramentas de róda espécie,
cutelaria em gerai e Outros artigos de
metal, a saber: alicates, aiav,...ucas, ai
mações para óculos, arrudas, argolas,
aldravas, armações de metal, abridores
de latas. asame liso ou 'farpado, assadeiras, açucareiros: brocs, bigornas. baixelas, bandejas, bacias, ba,des, bombonitres. bules; cadinhos. cadeados. castiçais. colheres para pedreiros, correntes, cabides, chaves, cremones. chaves
de parafusos. conexões rara encana.
mento. colunas, caixas de tretai para
portões, canos de metal, chaves de tenda. chave inglesa cabeções. canecas,
copos, cachepots. centros :mesa. co.
queteleiras, caixas para econdiciona.
mento de alimentos, caldeirões, caçara.
Ias. chaleiras, cafeteiras, conchas, coadores, distintivos, dobradiçaa, enxadas,
enxadões, esferas, engates, esguichos en.
leites para arreios. estribos, esferas
pare arreios, espum2de a formões,
foices, ferro para cortar capim, ferrolhos tacas, tacões, fechaduras. ferro co.
muni a carvão, fruteiras, funis. tórmas
para doces, freios para estradas de
ferro, •frigideiras; ganchos, grelhas. 'artos, ganchos para quadros, gonzos rara
carruagens: insignias, lassas, laminas,
coreiros. latas de lixo, jarras. machadinhas, molas para portas. molas para
venezianas. .martelos, marretas, nutri.
zes, navalhas; puas, pás, pregos, para.
fusos, picões, porta-gelo, postaras portapão, porta-lóias. paliteims. panelas; rol.
danas, ralos para pias, tenites regado.
res, serviços de chá e café; serras. serrotes, sucbas, sacarrolhas, tesouras, talheres, talhadeiras, torquezes. tenazes,
cavadeiras, telas de arame, torneiras,
trincos, tubos pz:a encanamentos,- trilhos
pa, aportas de correr, taças, tavessas,
taribulos; vasos, vaailhaines, verrumar
Termo n° 622.356, de 20-12-1963
J. Braz õ Ca. Limitada
Estado do Rio de laneirl

PRORROGACAO

Termo n u 622.358, de 20-12-1963
Jul o Pereira
Riu Grande do Sul

Classe 36
Para distinguir: Calçados
Termo n° 622.359, de 20-12-1963
Automóveis e Motores "Centaurtas'
S. A.
São Paul.

Classe 6
Para distinguir: Motores
Termo n° 622.360, de 20-12-1963
Automóveis e Motores "Centaurus'
S. A.
São Paulo
Classe 21
Para distinguir: Automóveis
Termo n 9 622.362, de 20-12-1963
Agro --- Comercial Fumageira $ . A.
Bahia
FS

t. (19 J65
lif ;d

8tritt i3r—
a—C

Z 711

IAD PAULO

Classe 34

Classe 4
4asse 44
Para distinguir: Óleo de algodão em Para distinguir: Charutos, cigarros, c4.•
bruto e parcialmente reparab, empre- garrilhas, fumos (em folhas, cordas dts.
gado na indústria
picadas). e rapés
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Tikmo a° 622.361, de 20-12-1963

Têm.

Irmãos Saltou L_mitada
Rio Grande do Sul

ia°

632.368, de 20-12-1963

• S. A. Moinho Santista Industries

Gerais
São Paulo

rata Luzia"

NIANGUARD

Classe 43
Para distinguir: Agua tônica, gasosa&
guaraná, soda, suco de uvas, refrigeran-

(Indústria Brasileira

tes e xaropes

Tèrmo no 622.363, de 20-12-1963
Cilindraço S. A., Indústria de Cilindros
de Aço
São Paulo

.,Inclinstria Brasileira
Classe 8
combate de incêndio e suas partes
integrantes
Termo n° 622.364, de 20-12-1963
José Cesar Cia.
Rio Grande do Sul

6

Classe 23
aPra dist.nguir: Tecidos em geral

Tirmo a' 6/2.376, de 20-12.1963
. S. A. Moinho Santista Industrias
Gerali
São Paulo
Classe 36
Para distinguir; Artigos de vestuário de
tôda sorte, inclusive de esporte e para
crianças
Termo n° 622.377, de 20-12-1963
Companhia de Comércio e Indústria
Freitas Soares
Estado da Guanaba:a

Termo n° 622.359, de 20-12-190
S. A. Moinho Santista Industrias
Gerais
São Paulo
Classe 24
Para ,distinguir: Artfeatos de algodão,
cânhamo, linho, juta, seda, lã e outras
fibras, não incluídas nas demais classes • #15ç
Termo n° 622.370, de20-12-1963
S. A. Moinho Santista Industrias
Gerais
São Paulo
Classe 36
Para dist.nguir: Artigos de vestuário de
toda sorte, inclusive de esporte e para
crianças
Termo n° 622.371, de 20-12-1963
S. A. Moinho Santisía Industrias
Gerais
São Paulo

Abril de 1964

SW‘11/4
05432

1,15‘°

Classe 22
Para dsitinguir: Fios para tecelagem e
para uso comum, fios de algodão, de
1.nho, e canhamo, de juta, de rami, de
lã, de seda natural e rayon, fios de celulose e fios plásticos, linhas de costura, para bordar, para crochet e para
tricotagem

Térmo a9 622.382, de 20-12-1963
Companhia de Comércio e Indústria
Freitas Soarei
Estado da Guanabara

Ciaídos Barbantes
!acid;

BrasileCa

Classe 28
Para distinguir: Fios de nylon plást.coa,
fitas adesivas, artefatos e produtos acabados de origem animal, vegetal ou 'aineral, não incluidos em outras classes;
artefatos de substâncias quiim"cas não
incluídas em outras classes
Termo ia° 622.383, de 20-12-1963
Distribuidora de Produtos de Toucador
Irajá Limitada
Estado da Guanabara

Distribuidora de Produto-À
r de Toucadonájá,
Classe 48
-Titulo

Termo no 622.384, de 20-12-1963
Distribuidora de Produtos de Toucador
Termo no 622.378. de 20-12-1963
Irajá Limitada
Companhia de Comércio e Indústria
Estado da Guanabara
Freitas Soares
Estado da Guanabara
Classe 28
Dis tribuidora de Produtdi
Para distinguir: Fios de nylon plásticos.
fitas adot;ivas, artefatos e produtos aca- 'de '
Toucador irajá Ltdi,
bados de origem animal, vegetal ou
mineral, não incluídos em outra& classes,
3.n0't
artefatos de substâncias químicas não
581.
itscluídos em outras ris ases
Classe 23
Nome Comercial
aPra distásguir: Tecidos em geral
Termo n° 622.379, de 20-12-1963
Têrmo n° 622.385, de 20-12-1963
Companhia de Comércio e Indústria
Termo ri* 622.372, de 20-12-1963
C.G.A. — Companhia Geral de
Freitas Soares
S. A. Moinho Santiita Industrias
Aeronáutica
Estado da Guanabara
Gerais
Estado da Guanabara
Clame 31
São Paulo
Para distinguir: Tendas, lonas, correias
" Classe 24
Para distinguir: Artfeatos de algodão, de transmissão de teda espécie, cordoacânhamo, linho, juta, seda, là e outras lha, cordas, cordéis e bãrbantes, matefibras, não incluídas nas demais classes
rial de vedação e mangueira

\1054°

Classe 42
Para distinguir: Vinhos
Têrmo n° 622.365, de 20-12-1963
Automóveis e Motores "Centauros"
S. A.
São Paul:

INFORMATIVO
Classe 32
Pesa dístinguir: Jornais, revistas, suplementos, publicações impressas em geral, programas radiofónicos e de televisão, noticiários e jornais cinensato• gráficos
Têrmo n" 622.366, de 20 - 12 - 1963
Per'germa Ferrzr— - a Lim:tada
:a

"1p erte r tu

.Fenamentas Ltda.
Nome Comercial

Urino a• 622.367, de 20-12-1963
Perferam Ferramentas Limitada
Estado da Guanabara

:PERFER
Classe 1.1

Porrageas e• ~Malatalda gemi

Pot &dilue* :

_

T

e

L.G.A.

_
Termo a° 622.380, de 20-12-1963
Termo no 622.373, de 20-12-1963
Caixa Beneficiente do Pessoal da Cia.
Indústria Brasileira
S. A. Moinho Santista Industrias
Manufatora Fluminense de Tecidas
Gerais
Estado do Rio de Janeiro
São Paulo
Classe 36
, Classe 21
Para dist nguir: Artigos de vestuário de
Para distinguir: Veiculos e suas partes
toda sorte, inclusive de esporte e para
Integrantes: Aras para bicicletas, autocrianças
móvel., auto-caminhões, aviões, amor"ffla,./CMIA0 MENSAL
Ne••••• immd• • .n•••me ••••••n•-••
tecedoras, alavancas de câmbio, barcos
Terato a° 622.374, de 20-12-1963
~ai • jill~1
Mn mi reas ~MO 11•Itme• fiL OmiN~ 1~1.1111 ~o
brequ..., braços are veiculo'. bicicleS. A. Moinho Sande% Industriem
tiourria~
tas, carrinhos de mão e carretas, camiGerais
nhonetes, carros ambulantes, caminhões,
ca-i Paulo
Classe 32
carros, tratores carros-berços, a:moePare distinguir: Rev.a &araria • no- u:num carros-inigadores, carros, *ar.
ticiosa de atividade& de 'Recreação e roças, carrocerias, cha gais. ciam cirAssistência Social
culam para velado*. cubos de veiculos
carrinhos para mãquinas de escrever,
Táralo
622.381.
de
20-12-1963
corrediços, para veiculos, direção, dita,Indústria Brasileira
Gia. Manufatora Flurninenae
gadeirs., estribo., escadas rolantes, eleTecidos
vadores para passagelsor e para carga
Estado da Guanabara
engates para carros, eixos de direção.
'traio", fronteiras para veiculas guidão.
Classe 23
aPra
Tecidoi em geral
locomotivas. lanchas. motociclos, molas,
•
motocicletas, motocargem. moto Eurgbes,
Termo n° 622.375, de 20-12-1963
manivelas, envio*, ónibus, para-choques,
S. A. Moinho Santista Industrias
para-lamas. para-brisas. pedais. pante**.
Gerais
rodas para bicicletas, raios para biciclaSão Paulotas,
reboques, radiadores para veículos.
ECIDO INALTERAVal
rodas para veiculo., relias. tricicles. tiClasse 24
Industrio Bro1sfra7
rantes para veiculo.. vagões. velompePara distinguir: Artefatos de algodão,
des, varetas de controle do afogador e
cânhamo, linho, juta, seda, RI e outras
Clima 23
acelerador, tróleis, troleibua, varaes
libras, elo incluídas nas demais classe.
Para distinguir: Tecidos,
carros, toletes para carros

VANGUARD é
-
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Esteado da Guanabara

Termo ia' 622.392, de 20-12-1963
Prodex --- Produtos Alimaraticioa
Limitada
São Paulo --

INBRA

PRODEX
industria brasileira

Termo n° 622.386, de 20-12-1963
Indústria Brasileira de Motores e Peças
S.

A.

Classe 5
Para distingu r: Metais em bruto ou
Classe 41
parcialmente trabalhados
Alcactiotras, aletria,. alho, aspargos
açúcar, aumentos para animais. amido
Termo n° 622.387, de 20-12-1963
ameixas, amenduaa araruta,
Indústria Mecânica Zamba% Limitada amendoim.
arroz, atum, avela, avelas, adie, azeiEstado da Guanabara
tonas, banha, bacalhau, batas, balas,
biscoitos. bombons, bolachas, baunilha;
café em pó e em grão. camarão,. canela
em pau e «a pó. cacau, carnes, chá,
caramelos chocolates. confeitos, cravo,
cereais. cominho, creme de leite, cremes
alimenticios, croquetes, compotas. canClasse 6
glca, coalhadas, castanha, mola, condiPara distinguir: Máquinas e suas par- mentos para alimentos, colorantes
chouriços, dendê. dõces. &locas de frutes integrantes
tas, espinafre. essencial' alimentares. em.
padas, ervilhas, enzovaa extrato de to
Termo n° 622.388, de 20-12-1963
mate, farinhas alimenticias. favas, te
Dr. Lu z Caries de Amoedo Telles
calas. ' flocos, tareio. fermentos. feijão
Esteado da Guanabara
tigos, frios, frutas secas. naturais e criatalizactas, glicose, goma de mascar. gut.
duras, grânulos. grão de bico gelatina
ç,tq abada, geléias, herva herv-.

ZAMBON

crua" hortaliças. lagostas Inguas, leite
condensado, leite em pó. •egumes em

Classe 33
Titulo

Termo n° 622.389, de 20-12-1963
Nadyr Continro Toreliy
Esteado da Guanabara

TETEA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Para distinguir: Aventais, babadouros,
cintas, combinações, camisas, sardsolas,
1
ijamas, soutiens salas e vestidos

frutas; torradas, tapioca, tâmaras. talha,
rim, tremoços, tortas. tortas para alimento de animais e aves. noites, toucl.
cinho: vinagre -

Termo n° 622.393, de 20-12-1963
Maria Tereza Monteiro de Castro
Esteado da Guanabara
Ltstzt.

Indiistria Brasileira,

. indústria brasileira
Classe .6
Para distinguir; Máquinas ara fabricação de artefatos de cimento
Têrmo n° 622.391, de 20-12-1963
•
Barbosa & Bernardas
São Paulo

EDIFICIO PRESIDENTE
Classe 33
Titula

Termo n° 622.394, de 20-12-1963
Cia. Limitada
Ludalf
M nas Gerais
Prurir gação

PRORROGAÇÃO

Termo n° 622.401, de 20-12-1963
Camping Clube do Brasil
• Paraná

Classe 3
Para distinguir: Uma esecial.dade farmacêutica indicada no tratamento de.s
angio-colecistites e suas manifestações
Termo n° 622.396, de 20 12-1963
"De Mayo" Industriai Farmacêuticas
Limitada
Esteado da Guanabara .
',AFANISTIURU

Industria Brasileira

Cassei: 33 — 41 — 42 — 43
Título

Classe 3
Para distingu'r: Uma especialidade farmaceutica indicada no tratamento da
uricemia e suas manifestações
Termo n° 622.397, de 20-12-1963 "Q1F1 — Química Internacional
Farmacêutica Limitada
São Paulo

•
NITIODOR
tonserva. lentilhas, linguiça, louro; mas
sai, alimentícias. mariscos, manteiga
margarina, marmelada. macarrão ma, Ing stria Brasileira
sa de tomate, mel e melado, mate, aias
sai para mingaus, molhos. naolumms
Classe 3
in.ístarda. mortadela: nós moscada no
zer: óleos comestíveis. ostras avaa- Para d.stinguir: Uma especialidade barpies. patos. pralines. pimenta, pós para maceutica -indicada como medicação an• ti-térmica e analgésica
pudins, picklea • peixes, presuntos. pa .
tês, petit-pois. pastilhas, pizzas, pu lias:
Termo
n° 622.398, de 20-12-1963
queijos. rações balanceadas para areLabortecne U.rzetada
ata 13, requeijões. sai. sag u. 'ardia: na%
Pernambuco
sanduiches. salsichas, calme& sopas en.
latadas, sorvetes. sucos de tomate e de

Termo no 622.390, de 2042-1963
Classe 42
Indústria d g: 1Viáqu nas e Artefatos de Para distnnguir:
Bebidas alcoólicas,
•
Cimento imitada
aguardente, cachaça
Sào Pa ulo

I' M P . A C

Termo no 622.395, de 20-12-1963
"De Mayo" Industrias Farmacêuticas
Limitada
Esteado da Guanabara

Abril de 1964 134,3!1...

'LUIZ)
*Bra51.1-elra
expstela
Classe 3
Para distinguir: Uma especial dada farmacêutica indicada no tratamento dos
transtornos funcionais e distonias neuro- vegetativas
Termo n° 622.399, de 20-12-1963
Labortecne Limitada
Pernambuco

•

(TRTEEXOSTAN

Indu s trl a Bras il e iral
Classe 3
Para dist nguir: Uma especialidade farmacêutica indicada na profilaxia e tratamento de todos os estados hemorrágicos em clinica, - cirúrgica e .braumatolagia
Termo no 622.400, de 20-12-1963
Labortecne Limitada
Pernambuco

1TRIZTNA
Ijairlstria Bra
Classe 3
Para distingu r: Uma especialidade farClasse 3
macêutica indicada no tratamento da
tuberculose
Para distinguir: Laboratório de roduCamping Clube do Brasil
tos farmacêuticos

Termo n° 622.402, de 20-12-1963-j
Camping Clube do Brasil
Paraná
Classes: 33— 41
42 — 43
Titulo
Termo n° 622.403, de 20-12-1963
Camping Clube do Brasil
Paraná
Classes: 33 — 41 — 42 — 43
Titulo
Termo n° 622.404, de 20-12-1963
Camping Clube do Brasil
Paraná
Classes: 33 — 41
42 — 43
Taado
Termo n° 622.405, de 20-12-1963
Camping Clube do Brasil
Paraná

Classes: 33 — 41

Titulo

—

13

Termo n° 622.406, de 20-12-1963
Camping Clube do Brasil
Paraná
Classes: 33 — 41 — 42
43
Título
Termo n° 622.407, de 20-12-1963
- Camping Clube do Brasil
\
Paraná
Classes: 33 — 41 — 42 — 43
Titulo
Termo n° 622.408, de 2042-1963
Camping Clube do Brasil
Paraná
Classes: 33 — 41
42 — 43
Titulo
Termo a° 622.409, de 20-12-1963
Camping Clube do Brasil
Paraná
Classes: 33 — 41 — 42 — 43
Título
Termo no 622.4W, de 20-12-1963
Camping Clube do Brasil
Paraná
Classes: 33 — 41
42 — 13
Titulo
Termo n° 622.411, de 20-12-1963
Nanito Ghoni Chaossi
Esteado da Guanabara

Classe 50
Pare d istinguir: Cerni Banealrio

01, RIO OFICIAL (Seção III)

1344 Quinta-feira 30
Termo a' 622.412, de N-12-1963
/impreca Saneadora Territorial AgrIcola
S. A.
Esteado da Guanabara

Termo n° 622.418, de 20-12-1963
- Tecelagem Braa 1 &. A.
Classe 37

\

Parque
Uaraim Marapenat
Titulo
Termo n° 622.413; de 20-12-1963
1141nISTRUk ISRASULtflA
Empreza Saneadora Territorial Agrkola
S. A.
Para distinguir: Roupas brancas pa-a
Esteado da Guanabara
cama e mesa, lençóis, colchas, cobertores, fronhas, toalhas de rosto . e barrica
toalhas 'de mesa, guafdanapos, panos
para cozinha e panos de pratos
—
Tarmo n9 622.419, de 20-12-1963
Tecelagem Bras I S. A.
São Paulo
Classe 36
Artigos da classe
Classe 33
_
Titulo
Termo no 622.420, de 20-1.2-1Ç61
Rudolf Brixner
Termo n9 622.414, de 20-12-1963
Alemanha
Emp:eza Saneadora Territorial Agricóla
S. A.
Esteado da Guanabara

Country Clube
Marapendi

Rudolf Brixner

Classe_ 33
Titulo
Termo no 622.415. de 20-12-1963
Biofama Sociata Aponyme
França

o"./
4(;)
Classe 48
Artigos da classe
Termo 0 622.416, de 20-11-.1V61
Indústria de Biscoitos "São Marcos"
Limitada
São Paulo

IND. BRASILEIRA
Classe 41
Artigos da classe
Termo n9 622.417, de 20-12-1963
indústria de Biscoitos "São Marcos"
Limitada
São Paulo

INDUSTRIA DE BISCOITOS
Sit0 MARCOS LUA:
Nome Comercial

de 1964

amassadoras par fias agrícolas de
Termo n° 622.428, de 20-12.19til
cortar árvores, para espalhar, para caPlant Protection
pinar, máquinas combinadas para aeInglater.a
mear e culturar, de desbanar, para en.
Prorrogação
suar máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadores mecânicos. raladores mecânicos, rotos compressores para a agricultura.
sachadeiras, semeaderas segadera.s socadores de terra. tosadores de grama.
tratores agricolas, válvulas para
Classe 2
maquilas agrícolas
Para distinguir: Inseticidas, tungic;das
e preparados ara a exterminação de erTèrzno n° 622.423, de 20-12-1963
vas dan nhas, todos contendo gama-heJorge Gonçalves Serodio
xacloreto de benzeno, ara o tratamento
São Paula
de vegetação, de sementes e do solo

iGAMMALIN

„asse 33

varque
Fonte da Prosoenua0e.

Abril

Glasse 6
Para distingui:: Máquinas paia a ta
bricação de arame farpado
n° 622.421, de 20-12-1963
Ruclolf Brixner
Alemanha
•Classe 11
Para distingu r: Arame farpado

T;,-mo

Termo ria 622.422, de 20-12-1963
Jorge -Gonçalves Serodío
São Paulo

Av'areense
In dústria Brasileira,
Classe 7
Máquinas e atensdioa para serem usados áclusivamente na agricultura e.
horticultura a saber: Arados, abridores
de sulcos, adubadeiras. ancinhos. nlecanicos e em pilhadores combinados
arrancadores mecânicos par agricuitu
ra. batedeiras para cereais, ia ambas

Indústrw
-Santo Expedito
Classes: 7
Título

Termo n' 622.429, de 20-12-1963
laipo:tadora e Exportadora de Ceuta
S. A.
Rio Grande do Sul

33

Termo n' 622.424, de 20-12-1963
Companhia Imperial de Industrias
Químicas do B.asil
São Paulo
Prorrogação

KEMICK
,,lasse 1
Para d stinguir: Tintas resistentes a
altas temperaturas
Tèrmo n° 622.425, de 20-12-1963
Comnanhia Imperial de Industrias
Químicas do B -asil
São Paulo
Prorrogação .

PRORROGAÇÃO

LIDER DO SUL
044UST 1A ISPASII.E1PA

Classe 41 Marca
Termo no 622.130, de 20-12-1963
Teixeira Barbosa 5 Cia. Limitada
Esteado da Guanabara
Prorrogação

PRORROGACAO
INDUSTRIA BRASILEIRA

DEOXIDINE
Classe 1
Para distinguir: Eliminadores de

ova.ção antioxidantes e mordentes antioxidantes
Te: mo n° 622.426, de 20-12-1963
American Optical Company
Estados Unidos da Amer ca

Classe 43
Marca

•
••••n11.

AMOPTEC

para adubar. ceitadeiras. zerpideiras.

n° 622.431, de 20-12-1963
L. N. Rayo•
Esteado da Guanabara

IMPÉRIO DOS

Classe 8
ceifados para afio:, charruas para agri- Para distinguir: Lentes oftalmológicas
cultura. cultivadores, debulhadores, c lentes semi-acabadas para tais lentes
destocadores. desentegradores, asmagadores para a agricultura. escarrificadoTermo n' 622..427, de 20-12-1963
res. enchovadeiras, facas para tuSquiCompanhia In'Sperial de Industrias
nas agrícolas. ferradeiras. gadanhos
Químicas do Brasil
garras para arado, grades de discos
São Paulo
oudentes. máquinas, . batedeiras para
Prorrogação
n•n••••n•nnn••••••••n••n•^-~,.....a.."
agricultura, máquinas insetifugas, málir
quinas vaporizadoras. máquinas de
mungir. Máquinas niveladoras de terra.
máquinas perfuradoras para a agricultura. mquinas de plantar. motochar
ruas. máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear para sulfatar de
tosquir. de triturar, de esfarelar terra
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos para burrifar e pulveri
ee
zar desinfetantes, para adubar para
Classe 46
agi' ,r e espalhar palha, para conher Para dist nguir: Preparados para Vilalgodão para colher cereais. máquinas
peza de metais

Termo n° 622.432. de 2W-12-1963
José Miguez Rodriguez
Esteado da Guanabara

PREÇO DO NúMERO DE HOJE: CR$ 5,00

Classe 11
Título

ACP

BROTINHOS
•

Classe 36
Titulo

HISPANIA
FERRAGENS

