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REVISTA DA PROPRIÉDADE
INDUSTRIAL

Desaíquivamento de privil&
gio de invenção: •
N.° 131.856 - Antônio Dias de
Souza - Concedo o •desarquivaDivisão de Patentes
mento.
Iro do prazo de 60 mas na turma
Exigências
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Arquivamento de processos:
do parágrafo único do art. 33 do
com
exigências
a
cumCódigo
da
Propriedade
Industrial
Termos
Ficam os processos abaixo menDe 17 de fevereiro de 1965
para que sejam expedidas as res- cionados arquivados.
prir:
N.° 120.271 - Ciba Societe pectivas cartas patente.
Notificação:
N.° 88.343
Wanda C. Penha
Anonyme.
de
Carvalho.
Privilégio
de
invenção
•
defeUnia vez decorrido o prazo de
N. 121.871 - N. V. Philips
N.° 134.611 - Naoto Matsushita
ridos:
reconsideração previsto pelo arti- Gloeilampenfabrieken.
N.° 134.923 - Antônio Ferraz
go 14 da Lei 4.048 de 29-12-61
N.° 103.731 - Composições in- Pietro Paulo Fava e Jan Kosak.
N.° 124.584 - Roussel Uclaf.
e mais 10 dias para eventuais junN.° 126.156 - The Australian seticidas para o combate da mosN.° 135.893 - Alvaro Guedes
tadas de recursos, e se do mesmo National University.
ca da azeitona dacus oleae sob de Oliveira.
não se tiver valido nenhum inN.° 127.000 - The Carborun- forma do pós para povilhamento
N.° 137.39 - Oliva Petri da
teressado, ficam notificados os dum Co.
de soluções e suspensões ou emul- Costa Gadelha.
requerentes abaixo mencionados
N.° 127.308
Societe des Usi- sões - Montecatini Societa GeneN. 130.483 - International Paa .comparecerem a este Departa- nes Chimiques Rhone Poulenc.
rale Per L'Industria Mineraria e tents Trust Reg.
Mento a fim de efetuarem o pagaN.° 135.945 - Ind. Odontoló- Chiniica. • - Arquivem-se os processos.
mento da primeira anuidade den- gica Evang Ltda.
N.° 120.830 - Processo de proReconsideração de despacho:
tro do prazo de O dias& na forma
N.° 137.054 - British American duzir /novos derivados de benzol
do parágrafo único do art. 33 do Tobacco Co. Limited.
sulfonamida de ação protraida Cia. Paulista de Papeis e Artes
Código da Propriedade Industrial
N.° 137,857 - Mi Piar Ind. e Schering A. G.
Gráficas - Recorrendo do despaPara que sejam expedidas as res- Comércio Ltda.
N.° 127.477 - Camadas foto- cho que deferiu o têrmo 138.462
pectivas cartas patente.
N.° 111.741 - Ermelinda Leoni gráficas para o método de alve- modelo industrial - Reconsidero
jar mediante corante de prata - o despacho que deferiu o pedido
Privilégio de invenção defe- Leoni & Cia. Ltda.
N. 120.010 - Walter Liebold ., Ciba ,Societe Anonyme.
ridos:
para indeferi-lo.
N.° 128.466 - Aplicação dos
K. G.
Chafi Simão - Recorrendo do
N.° 128.030 - Processo para
N. 1 95.187 - Adamas do Bra- estágios de destilação primária despacho que arquivou o termo
1
produzir
uma vacina contra a P o - si] S. A. Fibras e Cartonagem.
por vaporização instantânea a re- ri.° 119.492 - Reconsidero "ex..
Merck & Co. Inc.
I N.° 131.739 - L'Atelier Móveis moção de acetilenos por acetado officio" o despacho de arquivaN.° 128.031 - Processo para e Decorações I,tda.
amônico cuproso - Esso Re- mento publicado em 3-11-65 para
a produção de novas _vacinas con- , N.° 132.109 - Alejandro Gol- search and engineering Co.
o processo a nôvo exaIra a poliomielite - Merck & Co., denber etN.° 131.123 - Processo de pre- submeter
me na ST 5.
Inc.
paração de novos compostos es-.
N.° 134.908 - Julio Vechi.
Inducon Co. Brasil Capacitores
N.° 136.101 - Ileley Francisco teroides 3 oxo delta 4 20 hidro- S. A. - Na reconsideração do
• N.° 128.094 - Processo para
ximetilados
Rousse' Uclaf.
produzir um produto farinaceo da Costa.
despacho que deferiu o termo núN.° 131.124 - Processo de pre- mero 109.700 - Mantenho o deN.° 137.126 - Marques Costa
- The Quaker Oats Co.
paração de novos compostos es- ferimento do pedido tendo em
N.° 128.462 - Processo para a & Cia. Ltda.
N.° 138.586 - Nailotex S. A. teroides 3 oxo delta 4 ai hidroxi- vista as conclusões dos técnicos.
preparação de sois de oxidas meFiação Tecelagem e •Confecções. lados - Rousse' Uclaf.
tálicos - W. R. Grace & Co.
EXPEDIENTE - DA SO
N.° 139,102 - Fábrica de AguN.° 126.896 - Processo para
Modelo de utilidade deferidos:
DE INTEBFERf:NCIA
preparar derivados de rivados de lhas Hipodermicas Lider Ltda.
N.° 131.503 - Pelador cortador
Ranteno e tri fluor metilxanteno
dealimentos
portátil
e'
de.linontáDe 17 de fevereiro de 1966
- . Smith Kline & French LoboEXPEDIEN?t?, DAS DIVISÕES
vel adaptável a qualquer vasilhaE SEÇÕES
ratories.
me - Amalia Bebernisek.
Notificação:
N.° 133.076 - AperfeiçoamenDe 17 de fevereiro de 1966
Uma vez decorrido o prazo de
tos em chuveiro elétrico - CieExigências
reconsideração previsto pelo arti(Republicados)
ricio dos Santos Doi-neles.
Termos com exigências a cum- go 14 da Lei 4 ,.048 de 29-12-61
N.° 133.041 - AperfeiçoamenNotificação.:
e mais 10 dias para eventuais ,junprir:
tos em ou relativos a vávulas
Uma vez decorrido o prazo de
tadas de recorrideração, e da
transmissores - N. V. Philips
N.° 108.881 - Karl A. Klinger. mesmo não tendo se valido nereconsideraço previsto pelo artiGioeilamnenfahrieken.
N.° 116.045 - José Omena nhum interessado, serão logo exN.° 131.770 - A parelho refri- go 14 da Lei 4.048 de 29-12-61 Duarte.
e
mais
10
dias
para
eventuais
junpedidos os certificados abaixo.
'gerador - Westinghouse Electric
N.° 120 828
Chãs Pfizer &
tadas de recursos„ e Se do mesmo Co.
Corp.
Marcas deferidas:
Inc.
não se tiver valido nenhum inPrivilégio de invenção inde- teressado, ficam notificados os
N.° 121.272 - Imperial ChemiN,° 369.971 - Montila - Clasferidos:
se 42 - Destilaria Medellin S. A.
requerentes abaixo mencionados cal Industries Limite&
N.° 414.888 - Vedete (PinN.° 125.113 - Aperfeiçoamen- a comparecerem a êste . Departa- , N.° 134 314 - Amp lncorpogouin) (Prouvost) - Classe 22
tos em matrizes para trabalhos mento a fim de efetuarem o paga- rated.
N.° 136.296 - The UPlohn Co. - Lanifício Stilriograndense S. A.
odontológicos - Akira Nakano. I mento da p rimeira anuidade den-

DEPARTAMENTO NACIONAL
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
,jornais, ch'àriarnente» até às
15 hora'.
- As reclamações Pertinen.
tes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por,
' escrito, á Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, ao máximo até 72 horas apds:a said
-dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por 'quem de
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, ces assinaturas poderte-ãO tomar, em qualquer
'époea, por seis meses ou um
ano.
As assfnaturas • vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do prazo de
validade de suas assinaturas,

Foverelro de 19to

WARIO Qingg rfri?P:OP

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
GIIMAL

ALEERTO DE BRITO PEREIRA
orloPE oo souviço oa

ema.* o. icaçIes oa ater...oXo

PUOUCA0611111

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO CIJIMARÀES

DIÁRIO OFICIAL
9E0.0 dl
Sompid da paddlataada da •xiaaff•nt• da Oadartarna~111
Nagdarwid da Isp ekprIedada Induatrias de Mkaaaara.
da laddeatria e Oami.aal,

Impresso na. <>lemas ao Departamento de lertérensa Miemos!

ASSINATURAS
FUNMONAllitra
I
Capital e Interior:
I • Capital e Interior!'
Semestre . . . Cr$ 6.000 Semestre . . . Cr$ 4.500
• . . . Cr 12.000 Ano
Ano
Cr$ 9.000
- Exterior:
Exterior:
Ano • • . • • . Cr$ 13.000; Ano
Cr$ 10.000
fiEPARTIÇOES E PARTICULARES

vão impressos o número do dos /ornais, devem os astalão de registro, o mês e o sinantes providenciar a res.

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturai
anuais renovadas até 23 de
fevereiro de cada ano e os
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, sou.
citamos usem os izgeressados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favot
do Tes-orreiro do Departa...
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edi•
fões dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no alo da assinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao dezvasto indicado, deverá provar,
esta condição no alo da as.
sinalara.
- O custo de cada eatent.
piar atrasado dos órgãos
ciais será, na venda autrisa,,'
acrescido de Cr$ 3 se do messi
mo ano, e de Cr$ 10 por ano

ano em que findará.
pectiva renovação com anteA fim de evitar solução de cedência minisna de trinta
na parte superior do endereyo continuidade no recebimento (30) dias.
¡decorrido.

N.° 435.461 - Laplage - Classe 36 - Berta Confecções Ltda.
N.° 451.512 - Sprematic Classe 8 - Max Lowenstein S. A.
-- Fábrica Aliança de Artefatos
de Metais.
N." 461.976 - Noblesse Prata 90
- Classe 11 - Indústria Meta.
lúrgica Gazola Ltda. --- Com ex••
clusno do direito ao uso exclusivo da expressão prat; 90.
N.° 462.045 - PesAafo - Cias.
se 3 - Bristol Myers Company.
N.° 463.408 - Socorro - Classe 47 - Atito Pôsto Socorro Ltda.
N." 468.937 - Serenata - Classe 42 - Floriano Paulo de Almeida.
N." 466.674 - Stampex - Cause 21 - Stampex Indústria,
Comércio e Participações S. A.
- Com exclusão de alavancas de
cambio e carrinhos para máquinas de escrever.
N.° 470.616 - Pariambra Classe 16 - Panarnbra S. A. Importadora e Exportdaora PanAmericana Brasileira - Com exclusão de 'tacos, parqueies, frisos
e placas para pavimentação.
N.° 471.143 - Panther - Ciasse 11 - Walter Corsi.
N." 471.167 - Hunia - Classe
n." 5 - Metalúrgica Hunia Ltda.
N.° 471.174 - Julimar - Classe 17 - Marcilio Dias de Moraes.
N." 471.370 - Elos - Classe
ia. 46 - Agência Elos de Representações Comércio e Indústria
Ltda.

N.° 471.447 - Letra W - Sobrepondo uma estrela, encerrada
num circulo - Classe 44 - Leo, poldo Araujo Souza, , Fábriea de
-Charutos Walkyria -' Sem exclusividade da letra W.

N.° 472.189 - Pump-Bol Classe 8 - Eg Equipamentos Gerais Ltda.
N.° 472.305 - Jun Jan - Classe 36 - Argos Industriias S. A.
N.° 477.340 - Regência Classe 8 - Distribuidora de Artigos Elétricos Domésticos Citylux
Ltda.
Nome comercial deferido:
N.° 464.799 - Auto Silva Ltda.
- Auto Silva Ltda. - Art. 109
a.° 3.
Título de estabelecimento deferido:
N.° 468.340 - Guanabara Auto
Capa - Classe 33 - Gercino Vial
Lopes - Art. 117 n.° 1.
N.° 470.432 - Las Vagas Classe 36 - Jog ue Maiato - Artigo 117 n.° 1.
N.° 471.436 - Magazine Catumbi - Classes 33 e 36 - Artigo 117 ri.° 1 - Dib, Loureiro Limitada.
Marcas indeferidas:
N. 293.742 - Rio Minto -Classe 42 - Chiabrando AMalld ola Ltda.
N.° 293.743 - Rio Minto Classe 42 - Chiabrando 8z Amar:dota Ltda.
N.° 341.463 - Decar - Classe
n.° 8 - Decai- S. A. Import. e
Comércio.
N. 387.186 - Lucky Star Cla.sso 42 - Indústria Vinicola
Barabani S. A.
N. 387.458 - Marrocos Classe 41 - Augusto Gomes de
()live' Ra Filho,
N.° 412.386 -- Peterco - Classe 8 - Peites:e Comércio e Indústria de Eletricidade Ltda.

N.° 413.731 - Rodier - Classe

•
luo 35 - Tissages
Rodier S. A.

N.° 449.280 - Confecções Anka
Ltda.
N.° 471.175 - Relevográfiea
Art. Ltda.
Retificação de clichés:
N.° 471.268 - Lucenito^- Claer-t
se 41 - Cleasa de Luneta.
N.° 471.481 - Nebras - Classe
o.° 7 - Nebras Importa0o e Coinércia Ltda.
N.° 471.482 - Farmácia São
Salvador - Classes 3 e 43 - Basilio Loureiro Enfiei°.

N.° 428.845 - Arca - Classe
n.° 16 - Comercial e Construtora
Arca Limitada.
N.° 446.153 - Classe 41 -- Bar
e Bilhares Santa Fé Ltda.
N.° 447.182 - Paranapanema
- Classe 41 - Cooperativa dos
Cafeicultores do Paranapenema
Ltda.
N.° 466.388 - Hot Jet - Ciasse8 - Caelann Paccf.ari.
N.° 471.419 - Lançatextil Classe 6 - Indústria Brasileira de
Diversos
Lançaldeiras e Acessórios Testeis
Ltda.
Tênues aguardando anterioriN.° 477.494 - Cytaplex dades:
Classe 3 . - Glax`o Laboratories,
Limite&
N.° 442.962 - Cote:rufe - CoTitulo de estabelecimento in- mimaria e Torrefação de Café Limitada.
deferido:
N.° 412.974 - Dabi - IndúsN.° 384.284 - Casa Gonçalves tria Brasileira de Aparelhos Deu.
- Classes 6 e 8 - Stern dl Bor- tários S. A.
ges Ltda.
N. 424.619 - Móveis CenteN. 499.744 - Pav Piso- Clas- nário
Ltda.
se 33 - Brnprêsa de PavimenN.° 430.335 - Companhia Bratação e Terraplenagen: Pav Piso sileira de Metais.
Ltda.
N.° 430.336 - Companhia BraN.° 418.482 - Bar, Padaria e sileira de Metais.
Confeitaria Cascatinha - Classes
N.° 434.373 - João Afonso Feras. 41, 42 e 43 - Fernandes
reira.
Fischer.
N.° 446 258 - Castor Publicidade Ltda.
&agências
N.° 447.031 - Sociedade NacióTêrmos com exigências a cum- nal E: mrtadora Ltda.
prir:
N. 447.272 - Auxilium S. A.
N.° 426.328 - Produtos Quími- Financiamento, Crédito e Invescos Curvas Ltda. - Produtos timentos.
•
Químicos Carvas Ltda.
N.° 447.630 - Agro Comercial
N.° 427.197 - Copric - Com- e Industrial Santo Antônio S. A.
panhia Paulista de Intercâmbio e
N. 447.732 - Argilas EspeComércio.
ciais Aresa Ltda.
N.° 429.984 - Emprêsa de LaN.° 445.664 - Lingetex Industicínios Silvestrini Irmãos S. A. trial Ltda.
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N.° 443.843 - Fábricas Helena
de Móveis Cromados e Aparelhos
El .':!lricas Ltda. •
Fried Krupp.
N.° 451.001
• N. 455.°174 - Empresa Auto
einiLas União S. A.
N.° 456.997 - Bar e Lanches
Quero Quero Ltda.
•
N.° 457.061 - Manaria e Cervenria londrina S. A.
N.° 457.043 - British Nylon
Spinners Limiled.
N." 457.179 - Atlas Radio Peças Ltda.
N.° 457.380 - Imperial Manafaiara de Madeira Ltda.
N..457.466 - Sociedade Industrial do Ile.frigeração Ltda.
N. 458.149 - Britisch Nylon
Spinners
N.° 458.157 - • Rolf R. Lehin a na..
N.° 458.535 - A Nacional Magasin S. A.
N. 453.693 - Brasipel - Cia.
Brasileira de Papel - Indústria
e Comércio.
N. 458.750 - Bar e Lanches a
Luzitana Ltda.
N. 458.740 - Ferrimex .- Imp.
e Exp. e Ferragentas S. A.
N.° 459.476 - Self - Drive
Automóveis S. A.
N.° 460.907 - João Gouveia da
Paz.
N.° 461.340 - Arteco -a- Técnico Comercial de Ar Condicionado Lida.
N. 461.379 - José de Arruda
Neto.
N.° 461.621 - Fábrica de Cl-.
garros Canis° S. A.
N. 461.623 - Comercial Gentil
Moreira S. A.
N.° 463.714 - Kleber Correta
Lima.
N.° 464,626 - De/fino de Alencar Araujo.
N.° 465.304 - Máquinas e Moto
Peças Wallig S. A.
N.° 467.432 - Confecções Madô
Ltda.
N.° 469.690 - Maria Nunes
Campos e Via Ltda.
N. 470.085 - ColumbuS Importação, Indústria e Comércio
S. A.
N.° 470.091 - Padrão Indústria Metalúrgica e Comércio Ltda.
N. 470.367-- Companhia Imp ortadora Sul Rio Grandense Imcosul.
N." 471 014 - Fibam - Companhia Industrial.
N.° 471.146 - Urko Indústria
e Comércio de Armas Ltda.
N.° 471.148 - Poli Editorial
Ltda.

N.° 471.149 - Reparações de
Geladeiras Italfrigor Ltda.
N. 471.151 - Regente Artes
Gráficas Lfda.
N.° 471.153 - Gráfica As Color
Ltda.•
N.° 471.163 - Manikraft Indústria de Papel e Celulose Ltda.
N.° 471.171 - Isobras - Isoladora Brasileira Ltda.
N." 471.173 - Borracharia e
Vulcanização São João Ltda.
N.° 471.176 - A. Tonolli S. A.
Indústria e Comércio.
N.° 471.179 - Elektramobil Enganharia Eletrônica Ltda.
N.° - Roberto Marinho
N.° 471.256 - Fernandes, Melo
Cia. Ltda.

DIÁRIO

N.° 471.259 - Rede Paranaense de Emissoras S. A.
N.° 471.260 - Frederico C.
Oda:eller.
N.° 471.284 - Fernando S.
• Lenicka.
N. 471.309 - Renato Cano de
Léo.
N.° 471.315 - Anehor do Brasil Indústrias Farmacêuticas Ltda.
N.' 471.316 - Joaquim Goulart
Machado.
N.° 471.325 - Collavini & Cia.
Ltda.
N.° 471.328 - Laredo S. A.
Engenharia Comércio e Indústria
N.° 471.351 - Sandoz S. A.
N. 471.355 - Manoel Ambrosio Filho S. A. Indústria e Comércio.
N. 471.359 - Manoel Arnbrosio Filho S. A. Indústria e Comércio.
N.° 471.372 - Companhia Austro Brasileira Aços Alpina Montan
N.° 471.420 - Belloil S. A. Refinaria de óleos Lubrificantes e
Graxas.
N.° 471.457 - Clube de Caça e
Pesca da Ilha de Bananal.
•
N. 471.476 - Empresa JornaEstica Sétima Arte Ltda.
N.° 471.483 - Comércio e Indústria de Confecções Siglez Limitada.
N.° 471.497 - Locadora de
Armazens Mooca Ltda.
N.° 471.512 - Maison Yola Calçados Ltda.
N.° 471.513 - Kornel Hegedus.
N.° 471.517 - Indústria e Comércio de Aparelhos Domésticos
Mimolar Ltda.

N.° 472.000 - Ari efatos de Precisão Tecnoilon S. A.
N.° 472.048 a-- Antônio Francisco Viana da Silveira.
•
N.° 472.133 - Produtos Químicos Guarany S. A.
N.° 472.297 - Indústria Química São Marco Ltda.'
N.° 472.308 - Pedreira Santa
Isabel S. A.
- N." 472.353 - Farmácia. Drogabrasilia
N.°. 472.38i - Itc.,kland Dental Co. Inc.
•
N.° 472.394 - Germine Moa.
teu & Cia. Ltda.
.
N.° 472.395 - Realcan S. A.
Comércio e Indústria de Construção.
N.° 477.253 - L. S. Sanotto.
N.° 477.574 - Montreal - Montagem e Representação Industrial S. A.
N,° 477.579 - Montreal Montagem e ,Representação Industrial S. A. .
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Dia 16 de fevereiro de 1966
Transferência e Alteração de nome
de titular de processos
Foram mandadas anotar nos processos abaixo mencionados as Transferências e as alterações:
Needle Industries Ltda. (transferência na marca Palnieiras número
170.787).
Madona Vernadeau (transferência
da parte pertencente ao Sr. Marcel
A. de Almeida Filho Rz Cia. Ltda.
(transferência na marca Juventus n.

174.388)

SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
INDICE CUMULATIVO DE JURISPRUDÊNCIA

Química Médica Fannacalutica S.
A. (na alteração de rime nas marca$
Foseitol n9 175.421 Stemcozol nu.
mero 177.645 - A Qu'roica Mtk;le2
número 177.C1 a (título) - E:f.lecort
ne 10.{,33) .
Cla. Brasileira de eu:coletes (transferéncia.na marca :Concite Cemona n9 153.032).
Norte Gás Butano S. A. (na alteração de mane no título Pará Gás
Butano ( n 9 203.113).
Glavarina St Cia. Ltda. (na alteração de nome na marca Loonor número 175.333).
Sejal Cia. de Administração e participação Industrial (na al:eraão de
nome na marca Volterrana número
183.279).
Bachert Industrial Ltda. (na transferência da marca Bachert número
186.C67).
Federal Mogul Corp (transferência
na' marca National n9 187.421).
Laboratório Honorte Apica S. A. (na alteração de nome nas marcas
Sulfabisol n. 190.302 - Plexofos número 190.303).
ricizian S. A. Confecções e Teci-

dos (na alteração de nome na marca
Sul Vara n 9 200.081).

Laboratórios Franco Brasileiros
Docta S. A. (na alteração de nome
nas marcas pepsigenine n9 201.27. Pneumosthene n. 203.812)
Cia. Brasileira de Adubos C B A
(transferência, na marca Enepelm número 215.144).
Produtos Laticínios do Brasil Ltda.
(na alteração de nome da licenciada
na marca Royal número 220.489).
Tecídes e Confecções ranhem S. A.
(na alterarão de rama na marca Galeria scala de Modas n. 251.8)5).
Fábrica de Jerse:f Tip Top Ltaa.
(na alterarão de mane na marca Tip
Top n. 252.1-13) Fctifiane-se mediante apostila o nauta da titular para Fábrica de Jersey Tip 'Top Ltda.
UCB Union Chanlquts, Claemasalle
Bedrijven (na transferência e alteração de roma na marca Ucecorin númaro 309.613) .
Bamal Indústria e Comércio de Moto Pecas Ltda. (na aln:eraaão de nome
na marca Eamal têrmo 423.327).
Agua Rica Limitada (transferancia
nas marcas Rica térmo 4 .16.312 Rica têrmo 433.826 - Rica têrmo número 453.957).
FMC Corp (na transferência de nome na marca OCT termo 472.645).
Sidel Comércio e Indústria S. A.
(transferência nas marcas Sido/ Lub
440 - Urraa 474.423 - Sitiei Lub '550
tênno 474.484).
Anderson Clayton az Co. S. A. In-

dústria e Comércio (na alterarão de
nome na marca Marujo Urmo número 179.521).

The J. B. Williams Co. Inc.

PREÇO: CR$ 400,00

1 VENDAt
Ne Guanabara

Seção de Vendas; Av. Rodrigues Mirra 1
Agencia L Ministério da Fazenda
•Atoada-ta a pedidos peio Serviço de Raetabólee Poete3
Ein &main
Na Sede do 0.1.N.

(transferência na marca Geritol termo 232.024).
Cestari S. A. Indústria Sulina de
Produtos Alimentícios e Indústria Sulina de Produtos Alimentícios S. A.
(na alteração de nome da marca Confeitaria Cestari tarmo 3E4.654).
Antonio O. F. Caio (transferência
na marca Amajo t&-mo 416.161) Arquive-se os pedidos de transferência de fls. 24 e 27 por falta de atendimento ao despacho de fls. 30. .
Farmedicals Comércio e Indústria
de Produtos Químicos Ltda. (transferência na marca Dermocaina 113
tênno 427.444).
Mead Johnson Endochimica Indústria Farmacática S. A. (na alterarão de nome na marca Novo Beunit
Urino 427.310).
Icadak Brasileira Comércio e Indústria Ltda. (na alteração de nome na

marca edalist termo 434.694).
Laboratório Sanitas S. A. (na al-

teraaão de nome na marca Neo Necrorgan têrmo 439.607).
-
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Kodak &asneira Comércio e Indústria Ltda. (na alteração de nome
nas marcas X Cmat ermo 448.245 X Omat tôrmo 448-.246).
Petróleos Indigena Indústria e Comércio S. A. (transferência na marca
Tupinamba termo 452.232).
Vicente Soares e Cícero Medeiros
(transferência na marca Açudes termo 453.539).
. Carter Products . Inc. (transferência
na marca •Scimacort termo 469.823).
Mactial S. A. Máquinas Operatrizes (na alteração de nome na merca
Macnasa farm° 431.944).
Yele & Teime Inc. (na transferencie da merca Trotan talim)) 482.948).
M.onsanto Chemicel Co. 1 (na trensterarcia e altera rão de nome na merca Camul oft 1.5rme 4a3.536).
Produits A.limentaires S. A.
(tranef.ex(ncia na marca - "Uni termo 483.452)
elevadores Sur Sociedade An.ôniIma Inclertria e Comércio (na alte•
raça° de nome no sinal e propsaanda Sur nos Estames Arad - tôrrno
683 . aaa)
Farbwerke Floichst aatien eesellschaft Vorrnis Meieter 1?.3 nen/ling, (na tannsferôneia de nono na
marca Flektron - termo 627.P87).
EXIGÊNCIAS
Têrmos com exigências a cumprir:
. The Kenrall Co (junto à marca n.
126.096).
Fumos . e Cigarros
Indústria de
Vinde?. • Finamore (junto à marca ri.
170.949) .
Indústria e Comércio LS Starrett
Limitada (junto à marca ,n. 176.711)
Usafarma Seriedade Anônima In
dústria Farmacêutica (junto à marca n. 177.203).
Ilsafarma Sociedade Anónima Industria Farmacêutica (junto à marca n. 180.755).
Companhia Antárctica Paulista
Indústria Brasileira de Bebidas e
Conexos (junto à marca n. 132.359).
leiker Laboratories Inc (junto IN
marca n. 187.470.
Companhia Antárctica' Paulista
Indústria Brasileira dê Bebidas e
Conexos (junto a marca' n. 190.724).
Panificadora Doze de Outubro Limitada (junto à marca n. 197009).
Fornitura Cosentino Ltda. (junto à
marca número 199 958),
Samuel Chagas Costa - (junto à
marca n. 203.258).
Indústrias Alimenticias Maguary
Sociedade Anônima . (junto à marca
n. 202.476).
Companhia Antarctica Paulisi a
Indústria Brasileira de Bebidas e
Conexos (junto ú marca n. 213.94:1).
Siprometa Sociedade Anônima Ind.
e Comércio (junto à marca número
216.034 )
Indústrias Anmenticias Maguary
Sociedade Anônima (junto à marca
n. 236.429).
Seargers do Brasil Sociedade Anônima Fábrica de Bebidas (junto à
marca n. 242.375).
Norte Gás Butano Sociedade Anônima (junto às marcas 258.717 261.100 258.718 - 260.641
27a.48D.
radústrias Macedo Serra Sociedade Anônima (junto Ét (miam número
276.4251.
Laboratórios Silva. Araújo Roussel
Sociedade Anônima (junto à marca
n. 278.614).
Fundição Premer Limitada (junto
a marca ri. 297.475).
Hospital Senta Lúcia Limitada
Pronto Socorro (junto ao titulo n.
175.669).
Barki Roupas Sociedade AnAnima
Anônima :(junto à marca n. 2205)49)
Laboratório Nervet Ltda. (junto à
:(Junto à marca n. 20'7,333)
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nização de polímeros - Regue-.
Recurso:
rente - Stamicarbon N. V.
Laboratório Climax S. A. N . 131.729 - Privilégio de inRecorrendo do despacho que de- venção - Processo para a preferiu o termo 383.236 marca Ane- paração de urna massa colagenosa
krosina.
coerente - Requerente - United
Diversos:
Shoe Machinery Corporation.
N.° 131.734 - Privilégio de inN." 450.311 - João de Deus
Barbosa Bento Vidal - Aguar- venção - l'rocesso para a preparação de sais- puros de sódio
de-se.
do ácido 5 sun isoftalico e do
Prorrogação de marca:
ácido 2 sulfotereftalico - RequeN.' 723.942 - Album de Beleza rente - Chemische Werke • Wit- Rio Gráfica e • Editôra Ltda. ten Gesellschaft Mit Deschranter
- Classe 32 - Prorrogue-se o Haftung.
registro.
N.° 131.784 - Privilégio de inRetificações dos pontos publi- venção - Processo para a fabricados em 28 de janeiro de 1966, cação de pigmentos e alfa cupro
por terem saído com incorreções.-- ftalo cianina resistentes a crisN.° 111.285 Privilégio de in- talização e floculação - Requevenção - Processo de produzir rente - Ciba Societe Anyme derivados azepinicos - Reque- Giba Aktiengesellschaft - rente - J. R. Geigy S. A. - Logo Processo conforme especificado o
após a publicação da primeira ponto 4 ou 5, caracterisado pelo
fórmula deve-se ler onde signi- fato de se triturar as ftalocianinas
ficam X o grupo etilénico ou vi- metálicas em suspensão aquosa,
nilênico CF[-2 - CH-2, etc.
na presença de hexacloretana e,
N.° 111.490 - Privilégio de in- depois, .se remover a água e hevenção - Dispositivo automático xacloretana da massa triturada.
de segurança para aparelhos de
N.° 132.370 - Privilégio de iniçaniento - Requerente - André venção - A p erfeiçoamentos cru
Medawar.
caixas depósitos para moedores
N.° 120.212 - Privilégio de in- de (e.fé - Requerente - J. R.
venção - ProceSso para a fabri- Araujo & Cia Ltda. •
cação de novas granidas - ReN.9
- Privilégio de invenquerente - Ciba. Societé Anony- çá".o -132.572
Dispositivo pala acionar-Irmo
me - Ciba Aktiengesellschaft.
de bomba aspirante p resente para
N.° 121.672 - Privilégio de In- elevação de água. - Requerente: LiDTVEPSOS
venção - Dispositivo compreen- nardo Alves da Silva. - Fo..a.n omitidos os pontos 4 e 5 na puiMração
A. Costa & Comaanhia (junto à dendo barras perfiladas para a
marca número 172.997). - Arquive- construção de armações metálicas do dia 28 de janeiro de 1965:
4 - DisposItivo para acionamento
- Requerente - Jacques Flagrese o padid.o de traneferência.

Laboratório Especifarma Sociedade
I marca n. 241.490).
Irmãos Votri ez Companhia Limitada ajunto à marca n. 308.392).
Indústria e Comércio Cima.star Limita.cla (junto à marca- ri. 316.933).
José Alves Representaeões Socie(junto ao têrnio
Anônima
dade
350.798),
Estia Sociedade Anônima Administração Participações e Propaganda (unto ao têrmo 438.570).
Ka.bushilci Kaisha Ricoh (junto ao
ermo 450.759).
N.( 451.737 - Laboratório Zombeletti S. A.
N9 479.377 - Distribuidora Calçadista Ltda.
N9 254.124 - Décio de Araújo Rodrigues,
N9 364.588 - Real Vinicola de Andrades
Querirl Sociedade Anônima Ind.
e Comércio (junto ao termo 124737).
J. Cerqueira & Cornamehist Limitada (Junto ao termo 437.2(11)..
Oliveira de Carvalho & Companhia
Limitada (junto ao termo 499.871).
Oliveira de Carvalho az Companhia Limitada (junto ao termo ...
449,87) .
J. Cruz Moraes (junto ao termo
449.913).
Pereira
Joneuirn Aluisio Costa
(janto co termo 454.109).
Maria da Conceição Ponte Barros
(junto ao tétano i55.769).
.Tommina do Rêgo (junto ao
Virmo 458.99a),
Ancora Indústria e Comércio Limitada (innto ao termo 4'73.490).

Besins T.scovesco (junto à marca
número 173.866). - Arquive-se O
prilde de transferência.
Indústria Farmacêutica Rasa. Limitada (junto' à marra n. 219507).
- Aranive-se o pedido de transferêncin.
Laboratórios Fartnacatitieos Vicente Amato Usafartrt a Sociedade Anônima (junto ao tôrrno :177.604). Arquive-se o pedido de anotação de
aliem:mão.
Petimundo Nonato Portela de Melo (uno ao termo • 477.176). --.- Ar-

quIvr-Se o pedido de transferêncal
União Brasileira Distribuidora de
Tecidos Sociedade Anónima (junto
ao ter= 433.043). - Arquive - se e
nedicid de fls.
José Alves Peixoto (junto ao têrmo 480.451). - Arquive-se o pedido de fls.

Rio (Trafica e Editôra Ltda. (junto à marca n. 170.560). - Arquivese o ar dido de fls.
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES
E SEVSES

De 17 de fevereiro de 1966
(Republicados)

nin

Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
reconsideração' previsto pelo artigo 14 da Lei 4:048 de 29-12-61
e mais 10 dias para eventuais
juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo valido nenhum
interessado, serão logo expedidos
os c ee' l l' i redos abaixo.
Nom e comercial deferido:
s er um corante ,incolor, capaz de,
N. 456.150 - Cio Brasília de
r-, nr• tit 0001 o reagente odePapéis Indústria e Comércio -' e r e ier tim coran t e corado

Cia. 13rtiailia de- Papéia
e Comércio - A ri

ae 2.

de bomba premente para elevaeao de

N.' 127.511 - Privilégio de In- á g ua, de acôrdo com as reivindicade 1- a 3 e carac t e r izado pelo
venção - Composição alvejamen- ções
de iiiferiormente areia ramo se
to ótica - Requerente - Ciba fato
apresentar articulado me . gastes a
Societe Anonyme.
pistões que atuam em bombas aspiN.° 129,953 - Privilégio de ln- rantes prementes.
vença° - Processo Para a pro- 5 - tat spositivo paro actonaMento
dução de uma nova base de schiff Je bomba aspirante premente para
- Requerente - Bracco Indús- elevaçao de á g ua. de trarei() com as
tria Chimica S. P. A. - Houve reivindicações anteriores, tudo subsuma troca de lugar na publicacão tancialmente como le,e:rito no relatório reivindicado nos pontos cerneda única fórmula de pontos. Di- teristicos
e enslrados nos
fícil de ser retificado, o Processo desenhos precedentes
anexos ao presante.
fica à disposição dos interessados no Setor de Vista do Depar134.023 - Modela de utilidade
tamento.
- Dispositivo para preparar chimarN.° 130.330 - Privilégio de in- rão no caminhão, em viagem - revenção - Processo para prepa- querente: André Stamo
rar um complexo de polimero de N9 135.036 - Privilegio de invencondensação e a respectiva solu- ção - Aperfeiçoamenles' em dispoção, compreendendo o mesmo: sitivos de união entre peças - ReVictor Carcurl & Cia. Laciaa.
utilizável para a fabricação de querente':
- Fica retificado o inicio do seestruturas modeladas, como fila- gundo ometo:
mentos ou estruturas modeladas,
como .lilamentoe ou peliculas -- 2.9 - Aperfeiçoamentos em dispositivo de união entre peças como
Requerente - Celanese Corpora- reivindicado
em 1, caracter i zados aintion of America.
da pelo fato de a armarão fixa posN.° 130.922 -- Privilégic de in- terior citada em 1, ser provida, venção - Aperfeiçoamentos em etc, etc. etc.
N.9 135.069 - PrIvile a lo de invenunião de tubos - Requerente ção - Aperfeiçoamenms em máquiDresser Industries, Inc.
de somar - Requerente: Manoel
N.• 131.549 - Privilégio de in- nas
Ronald Priolli do W ire. Valencia venção - Fõlha de registro e Inicio do terceiro ponto:
frantferência sensível a pressão 39 - Aperfeiroamen tria em má qui- Requerente - The Nationat nas de somar, como reivindicado até
caracterizados pelo fato de cada
Casb Register Company - Fica 29.
tambor totalizador ser provido. retificado o décimo ponto (10) etc, etc. etc.
uma fôlha registro. de acôrdo com
N.9 135.140 - Privilégio de invenqualquer dos pontos 1 a 7, carne- ão
feriando p elo material marcador e - Sistema de demonstração de
nformacão ótica _ Raquerente: Tbe
National Cash Registar Company Fira retificado o intrio do sexto
o onto:
".° 131 651 - Privilégio de ir):
69 - Um sistema ,t ‘ R eatam'. ceei
- P rocesso para a vidra- o ponto 39, caractermado pela fonte
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de radiação auxiliar variável e pelos tria e Comércio — Clichê publi- por ferem saldo com incorreções
que os estribos de acesso ao yds
dispositivos de suprimento etc.
—
cado erradamente com o têrmo no dia 31-1-66.
culo são de forma substancial,
etc. etc.
N." 121.827 — Privilégio de in- mente semi cliptiéa, 4." Uivo mo-.
N.9 149.759 — Modelo industrial — nf 155.631.
Novo modelo de móvel — Requer:nN.° 55.631 — Modelo industrial venção para processo para a ob- delo de carroceria para veiculo
te: Mello & Cia. —O clichê publiNU° modelo de tampa deco- tenção de per hidro compostos utilitário; substancialmente, de
cado com o número du termo 153.651
rativa
para faróis e lanternas — orgenicos e as composições obti- acôrdo com o que foi aqui des..
refere-se ao presente tèrino 149.759.
Requerente
—. - Irlemp S. A. In- das destinadas ao tratamento °si- crito e ilustrado nos desenhos
N.9 150.339 — Modàlo industrial —
dústria
e
Comércio
— Clichê pu- tiante ao cabelo de Therachemie anexos.
Novo e original modelt, de capas e
N.° 134.365 — Privilégio de inestaarnentos aplicado, em veículos blicado como sendo do têm° Chemisch TheraPeutische Gesellschaft M. B. H.
— Requerente: Ocenia'ini Auto Ca- n.° 155.630.
venção para original disposição
pas Inalistria e Comercio Ltda. —
N.° 126.200 — Modelo de utili- em conjunto sonoro de Helio
N.° 155.961 Modelo indusO presente clichê foi publicado como
dade
para mivo tipo de suporte Bahia Corradini e Fidelis Perro,
sendo do termo 150.010, erradamente trial — NU° modelo de aparepara
saboneteira
e outros de Car- no Filho.
N. i50.340 — Modelo industrial lho para massagem — Requerente
— Novo e original modelo de capas — Yozo lio — Fica . retificado o los Monlalto o& Filhos.
N.° 134.387 — Modelo de utilie estofamento aplicados em veículos segundo ponto, tudo como descriN.° 126.372 — Privilégio de in- dade para dispositivo de ligação
• — Requerente: Occhia.11.ii Autos Cavenção para emprêgo de deriva- com fechamento hermetico das
pas Indústria e Comércio Ltda. — to no presente memorial e ilus- dos cumarinicos com alvejantes duas seções de uma emenda de
O cliché do presente termo foi pu- trada nos desenhos e clichê ane- óticos de Giba S. A. e fórmula
retenção para cabos a óleo fluido
blicado como sendo do termo núme- xos.
do 1 ° p ot ma
toraa devida loca- de Pirelli • Societa Per Azioni.
ro 150.039, erradamente
N.° 154.442 — Modêlo indus - ização.
- N. 150.341 — Modelo industrial
N.° 134 438 — Privilégio' de in.•
— Novo e original modelo de capas trial — Nôvo modelo de cabid e
N.° 126 918 — Privilégio de in- venção para aparelhos semi auto,
e estofamento aplicados em veículos — Requerente •— Nelson Ferreir a venção . para agentes alvejantes mático para recomlicionar subs,
— Requerente: Occhialmi Autos Ca- de Mattos — Nôvo modelo de ca
de Farbenfabriken Bayer táncias sólidas ou liquidas em sapas Indústria. e Comércio Ltda. — bide, caracterizado pelo fato do • óticos
Akt i en g
. esellschaft, a fórmula do cos ou pacotes fechaveis de Ma,
O clichê do presente termo foi pu- braços ou ramos de ombreira se
2.° ponto republicada.
rins Berghgracht. •
• blicado como sendo do têrmo númerem formados por unia vareta o
N.`. 128.351 — Privilégio de inN." 134 . 497 — Privilégio de
ro 150.039, erradamente.
N.9 153.651 — Modelo industrial arame de metal dobrado simètri vença° para processo para a pre- vença° para uma válvula auto— Novo modelo de- caveteiro — Re- 'mente em sentidos opostos a par- paráçao de compostos heteroci- matica de descarga de Ricardo.
querente: Mello & eia Ltda. — O tir de uma porção central ou clicos de Sandoz S .A fórmula Brauer
Clichê do presente processo saiu corno olhai em espiral, desenvolvendo-se do
1. 0 ponto fora do lugar.
N." 134 538 — Privilégio de insendo do termo 153.759.
cada um dêsses braços ou , ramos
N.°
129 394 Privilégio de in- venção para dispositivo de segu n
N.9 153.985 — Modelo industrial descendente e obliquamente 'para
venção para processo para a pro- rança para tanque isolada de
— Nova e original configuração aplicada a tubetes para cenicais e simi- formar um ,val que é fechada dução de compostos (lotados de Chicago Bridge k iron Co.
lares — Requerente: Obras, Indús- por uma ponta •torcida junto do ação excitante central.
N." 134 808 — Privilégio de inponto de partida no olhai e sertria e Comércio Ltda.
N.° 133 486 — Privilégio de in- venção para mecamsmo para troN. 154.441 — Modelo industrial vindo as extremidades ou pontas venção para conjunto de fecha- ca disco . de The Garrar! Enginee— Uma configuração de saco ou in- opostas dêsses ramos ou braços mento para recipiente e peças
ring And Mamdaturing Co.
vólucro para acondicionamento de ovais para o suporte de uma trapeças intimas para vestuário femi- vessa . rota a êles prêsa por meio para Os mesmos de American mited
Flaoge éi/ '1anufacturing Co Inc.
N." 131; 590 -- Modelo de utilinino — Requerente: Confecções Alde
grampos.
N.° 133 9O4 — Modelo de uti- dade pari . nôvo tipo de cruzeta
teza. .
Ildade pára (uivo modelo de car- de Tetsuo
.N.9 154.568 — Modelo industrial
Retificação:
roceria pira veiculo utilitáci.o de
— Um novo modelo de caixa desN. 155.129 — .Modelo indusFicam Os pontos caracteristicos Willys Motores Inc., retifico o fi- trial para suporte manual cora
montável para garrafas — Requerenabaixo mencionados republicados nal do 3.° ponto e pelo fato de visor para indicações . de Uebanci,
te: Klabin Irmãos & Cia.
N.9 154.644 — Modelo industrial —
.......01n111......n•nnn•n•••••nn•
Jesus I.ozano Cano e Moyses
Nova forma ou configuração de vaso
ler Netto — O clichê saiu de capara vinho e outros líquidos — Rebeça para baixo prejudicando a
querente: Cooperativa Vinícola Casua identificação.
xiense Ltda.
N.9 154.808 — Modêlo industrial —
N.° 15;) 286 — Modelo imitis,
Novo modelo de calçado — Requetrial para mivo modelo de reto,
DOS
rente: Duraeour S. A Indústria e
gio de parede de inrebra Ind
Comércio — No interior do único
• Relógios do Brasil Ltda. Clichê
ponto publicado deve-se ler o seguintrocado com o termo 155 285.
te: Frizos transversais recurvados, de
•
N." 155 285 — Modelo iodos-.
secção trangular, e adjacentes entre
trial para relógio eletro magnéai; e a região do enfranque tendo
Lei
a.•
1.711,
de
28
de
superfície lisa, e aperp provida de
tico de estrutura transparente de
uma saliência semi owemidal quaInrebra Ind: de Relógios do' Braoutubro de 1952, e seus reguladrangular, etc.
sil leda — Clichê trocado com
N. 154.809 — Modelc industrial
o têntio 155. 8 0.
para original modelo de calçado —
inencos.
Ficam os pontos característicos
Requerente: Duracour S.A. Indúsabaixo mencionados republicados
tria e Comércio — O clichê do prepor terem saido com incorreções
sente processo foi publicado com o
no dia 1-2-66.
do número do termo 154.810, erra
DIVULGAÇÃO N.° 662
damente.
N.° 120 291 — Privilégio de inN.9 154.810 — Modelo industriai
venção para processo para pre_... Novo modelo de puxador para
10! edição
parar novos derivados de hidraportas de refrigeradores e outros -dna bem como para obter comRequerente: Ibesa Indústria Brasin rnsições tarmacênticas e veteri*
leira de Dnbalagens S A. — Clichê
eárias incorporando os ditos de.
publicado erradamen t e com o ferre
.'vados de Imperial Chemical
nfimero 154.819.
N.° 155.482 — Modêlo indirtriat
-strirs Limited,
Preço: Cr$ 60.00
— Novo modêlo de sab5o — Requ e
N.° 122 616 — Privilégio de innavios Pereira 1n10strian (-?ut--rent:
venção para Arranjo de levantamicas S
N° 155.503 — Moc-Cle incinsti101
mento de açamba para carrega,
— Novo modMo de anel nava nif1quidor de trator de The Frank G.
nas d e fiar-N o de algocMo e fibras
tiougli Co.
sinMtiras flle.tórinsi — Requevente
VENDA
N.° 122,330 — Privilégio de inP1att TextPis
venção para a p erfeiçoamentos em
Sorierl orin Anfminia,
máquina retifiCadora de girabreSeção de Vendas Av. Rodrigues Alve3.
' 1 5 5 481 \Melo indusquins de automóveis . em geral de
trial -- niivo solado para calçaAgência I : Ministério da Fazenda
Maximo Forta. .
do — Requerente — São Paulo
N.° 122 3 6 4 — Privilégio de inAI ia l'g2 tas S. A.
venção para aperfeiçoamentos em
N." 155 030 — Modelo indusAtende-se a pedidos pelo Serviço de Reetnb8lso Posta)
ou relativo a rolo impressor para
Ir 1 _ Tampa decorativa aplimáquinas d. •marcação de The
cável em faróis e lanternas — Re?'ronnrril 1farking Systet Co.
querente — lrlemp S. A, Indús-

ESTATUTO

FUNCIONÁRIOS PCBLICOS
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r N.° 124.258 - Privilégio de invenção para processo para preparar derivados de sulfonamida
le Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha fórmula fora do lugar.
N. 126.603 - Privilégio de invenção para dispositivo e processo de regulação de débito de gás
para uso em isqueiro de semelhantes de Société d'Etudes et de
Recherches Tecniques et Commerciales SERTEC.
N. 128.292' - Privilégio de invenção para aperfeiçoamentos
em trilhadeiras ceifadeiras de
Massey Ferguson Limita retifico
o 7.° ponto. - 7.° - Unia combinada, de acôrdo com o ponto 6,
caracterizada pelo fato ¡do lanço
componente de maior capacidade
ser de maior dimensão ' diametral
▪ que o outro lanço componente.
N.° 129.573 - Privilégio de invenção para processo de fazer
machos para fundição ligante
para 'esse fim e macho dai resultante de Sidney Liberty Singer.
N. 130.436 - Privilégio de invenção para aperfeiçoamentos em
armações de ponta de aaaine usado no envolvimento de !fardos de
materiais elásticos de Fredk a
Power and Sons Limited, fica retificado o inicio do 1."; ponto Aperfeiçoamentos em amarrações
de ponta de arame usado no envolvimento de fardos de materiais
elásticos, caracterizados pelo fato
de cada ponta de fio ser curvada sôbre si, a fim de formar urna
dobra e uma extremidade livre,
etc.
N.° 131.446 - Privilégio de invenção para processo de produção de um elo interno para urna
c,...-.7.nte de sistema trair:portador
de Donald Mayer King.
N° 133.566 - Privilegio • de in\ 2nção para máquina de modelar
'sorvete p„.-a ra r rigeradores de
Roo eo Scarioni.
N. 133.644 - Modelo de utilidade para aperfeiçoamentos em
cortador e colador de ;películas,
fi"; a a, s e outros de Rubens Sergio
Perez Rovere.
N.° 134.084 - Privilégio de invenção para intivo tipo de lavador e separador de café de Thoinaz D'Amico.
N.° 134 496 - Privilégio de invenção para eperfeiçoamentos em
foziveis tipo faca com, lamina renovável de Wie Kung' Hsu. •
N." 135.005 - Privilégio de invenção para processo e soluções
para a cromagem de superfícies
d, ferro e de aço de ! Farbwerke
Hoechst Aktiengesellschaft Vorm
Meister Lucius & Bruning.
N. 153.484 - Modelo industrial para raivo modelo de suporte para marretel de linha para
máquina de cosit.ra de The Singer
Manufacturing Co., fica retificado
o 3.° p onto. NU° modelo de suporte para carretel de linha para
máquina de costura Substancialmente de adirei° com o que foi
aqui delcrito e ilustrado nos de'senhos anexos. O clichê saiu fora
do :ugar.
Ficam os pontos característicos
tibaixo mencionados republicados
por terem saído com Incorreções
to dia 2-2-66.
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N.° 122.297 - Modelo industrial para nova e original configuração de calçados de senhoras
de José Critz Gonçlaves Oliveira
depositado em 29-3-60.
N.° 124.723 - Modelo industrial Para nôvo modelo de pegador de couros de Guttler & Mahr
Ltda.
N.° 123.730 - Privilégio de invenção para processo para a preparação de delta tocofercl de F.
Hoffmann La Boche & Cie S. A.
reitfico o nÍcio do 1. 0 ponto Processo para a preparação de o
tocoferol caracterizado pelo fato
de que se trata de uni composto
de fórmula geral (segue-se a fórmula), etc.
N.° 129.138 - Privilégio de invenção para processos para produção de derivados de fenilalanina de Merck & Co. Inc, a parte
da prioridade saiu entre os pontos 1 e 2.
N. 94.499 - Privilégio de invenção para catalisadores aperfeiçoados para , polimerização • de
compostos não saturados de Imperial • Chemical Industries Limited, ficam retificados os pontos 1°
- Um processo de preparação de
um polímero mediante P o l imeri
-zaçãoctlíiadeumcopst
polimerizável que contém o grupo não aromático polimerizável
(segue-se a fórmula) caracterizado pelo fato da polimerização
ser catalisada pela combinação
de um composto peroxi orgânico
e um tetrazono, ou pela combinação de um composto peroxi
orgânico com unia omina secundária heterociclica 'N siihstitilida.
2.° - Um processo de adirei°
com o ponto 1, caracterizado pelo
fato da composto peroxi orgânico
ser um alcnil peróxido, um acil
peróxido ou um éster peroxidicarbonato.
N.° 113.096 - Privilégio de invenção para aperfeiçoamentos em
aparelho de alta temperatura e
alta pressão de General Electric Co.
N.° 115.826 - Privilégio de invenção para aeprfeiçoamentos em
calandras de Gunnar lvar Fredholm, ficando impossivel a retificação a cto acúmulo de serviço
fica o processo à disposição dos
interessados.
N.° 118.133 - Privilégio de invenção paca. aperfeiçoamentos em
ou referentes ao recalque de redes e chapas plásticas de Plastic
Textile Accessories Limiled.
N.° 118.324 - Privilégio de invenção para a p erfeiçoamentos em
dispositivos de contrôle de Robertshaw Fulton Controls Co.
N.° 121.090 - Privilégio de invanção para retificadora de cilindros de motores de explosão e
semelhantes de Cima Comércio e
Indústria de Metais e Abrasivos
Ltda.
N.°125.077 . _ Privilégio de invenção para processo para vulcanizar polímeros e copolimeros
de isobuteno com peróxidos orgânicos de Montecatini Sacietà Generale Per L'industria Minararia
e Chimica, a prioridade depositada na Repartição de Pa t entes da
Itália em 21-12-59 sob n." 21.33a.
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N.° 125.764 - Privilégio de inN.° 136.600 - Modelo de utilivenção para processo de secagem dade para Uivo tipo de cruzeta
de materiais 'termoplásticos de de Tetsuo Kubori.
Solvay 84 Cie,
Ficam os pontos abaixo men N." 129.401 - Privilégio de in- cionados republicados por terent
venção para aperfeiçoamentos em saído com incorreções no dia 4
ou rd:divos a dispositivos de las- de fevereiro de 1966.
N.° 126.254 - Privilégio de intro para Wzs e - ou válvulas de descarga de vapor de N. V. Philips venção para processo para proGloeilampenfabrieken, a priorida- duzir novos compostos de oxazode da correspondente pedido de- lina de Parke Davis & Co., fica
positado na .Repartição de Paten- retificado final do 4.° ponto, fortes da Holanda em 25-5-60 sob ma Dl Trem final do 5.° ponto,
forma L-Treo, final do 6.° ponto,
n.° 251.986.,
N.° 131.764 - Privilégio de in- forma D-treo.
venção nava processo para prepaN.° 127.004 - Privilégio de inrar aminoácidos de Merck & Co. venção 'para novos corantes para
Inc, a 1." fórmula saiu. fora ' fora fibras sintéticas de Compagnie
do lugar. Française des Matieres Colorantes.
N.° 133.064 Privilégio de inN.° 127.800 - Privilégio de ia venção para aperfeiçoamentos in- venço para produto e processo
troduzidos em isqueiros de Raul para combater nematodos fito paAlberto Florence e Laerte Galli. rastití.rios de J R. Geigy S. A.
N.° 150.637 - Modelo indusN.° 128.325 - Privilégio de intrial para niivo modelo de janela venção para processo para a precombinada basculante defletora paração de carotenoides de F.
de Wernwr Rudolf Siebert.
Roffman La Roche & Cie Societe
N." n0.638 - Modelo indus- Anonyme, clichê de fórmula intrial para nôvo modelo de janeila detificável, ficando o processo a
combinada basculante guhilhotina disposição dos interessados.
de Werner Rudolf Siebert, fica
N.° 129.150 - Privilégio de inretificado o final do 1." ponto dois venção para processo de preparaquadao (5) corrediços vertical- ção de novos Corticosteroldes de
mente.
Rousse! Uclaf.
Ficam os pontos característicos
N.° 132.314 - Privilégio de inabaixo mencionados republicados venção para composição deterpor terem saído com incorreções gente liouida de The Procter &
no dia 3-2-66.
Gamble Co.
N.' 113 281 - Privilégio de inFicam os pontos característicos
venção para processo para pre- abaixo mencionados republicados
paração de 1 (4 cloro fenil) 3 por terem saído com incorreções
(5 nitro 2 fenil) 2 propeu 1 ou a no dia 3-2-66.
de The Norwich Pharmacal Co
N.° 107 280 - Modelo de utili-.
depositado em 15-9-59 eatabelcido dade para neivo modelo de válnos Estados Unidos da América. vula ou registro de gaveta para
N.° 114 502 - Privilégio de in- líquidos de Cia. Ferro Brasileiro
venção para processos químicos S.A., fica retificado o 3.° ponto:
de Merck & Co. Inc., a prioridade 3.° - Nôvo modelo de válvula
do pedido depositado na Reparti- ou registro de gaveta para líquição de Patentes dos Esfatieis Uni- dos, caracterizado •peloá itens 1,
dos da América em 23-11-58 sob 2 e como substancialmente deso n.° 776 402,
crito, reivindicado e representaN.° 1 . 16 616 •- Privilégio de in- do nos desenhos anexos.
venção para processo de • trataN.° 1117.473 - Privilégio de inmento térmico de borracha e negro de fumo com 'um N óxido de venção para aparelho de oxidaomina terciaria ou uni N óxido ção com sistema de refrigeração
de piridina e processo de prepa- interno para aero oxidação de
rar um produto de borracha de ladro carboretos aromáticos alThe Goodyear Tire & Itubber Co. coil substituídos para remoção do
-retifica 'a por ter saído trocado calor produzido pela reação de
Cheinische Werke Wilten Geselentre a 2.° e a 3° fórmula.
N.° 122.130 - Privilégio de in- lschaft Mit BeSchrankt Haftung,
venção para sapata de fricção fica retificado o 2.° ponto - Apapara truques de vagões de estra- relho de oxidação de acórdo com
da de ferro de American Stell o ponto 1, caracterizado pelo fato
de em lugar do tubo de circulaFoundries.
ção' C cem câmara de afluxo D
N.° 125 .. 691 Privilégio de in- poder
ser empregada unia bomba
venção para barra de armadura de reversão,
e processo para beneficiá-la a
N.° 119.388 - Privilégio de infrio de Tor Esteg Steel Corp S. venção para a p erfeiçoamentos
em
A. H. estabelecido em -Grão Du- mecanismo de direção hidráulica
cado de Luxemburgo.
de Ford Motor Co., final do 5.°
N." 129.911 - Privilégio de in- ponto; com dito carretel de válvenção para Processo para a po- vida . Prioridade do pedido depolimerização de diene e catalisa- sitado na Repartição de Patentes
dores 'ara o .mesmo de Texas U. do Estados Unidos em 23-7-59
S. Chemicat Co., os pontos saíram n." 82941rM..
apagados ficando o processo a
N9 120.900 priv. invenção para disposição dos interessados.
"A p erfeiçoamentos em motor térmiN.° 129.933 - Privilégio de in- co" de Alfted Pierre Lefort.
N9 121.451 - ttleti:no de utilidade
venção para aparelho para conformar e comprimir cai matriz para "Vivo Mo&lo de fêcho deslisanplacas de material plástico prin- te" de Tadao Yoshida, ' final do 19
cialmente de cimento amianto ponto: siturcios entre os braços
garfo.
de Gioraio ,darchioli e Giuseppe doN9imilcudo
121.921 - pri. invenção para
( ! &'nngnJ.
.
"Processos para a preparação de 2,2
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ladroai oril etanois" de Union Carbide freio de estacionamento para veí- representado nos desenhos anexos. —
N9 116.333 — priv. invenção para
Corp.
culos" de %Vilas Motors Inc.
(Pontos publicada em 31-1-66).
"Processo para produção da. combinaN 9 133.114 --- priv. invenção para —
N 9 133.854 priv. invenção para — Ficam os
" pontos caracteristicae çaes que contem o agrupamento aa
"Vestimenta Tricotada sem costura e "Ajuste Eidralico para dez:Integrado•Processo para sua confecção" de Pilot, res
abaiao mencionados retificados, par átomos NCCN" de Antieaolaget AsGiratórios" de Fuller Co.
tra Apotekarnes KenVska Fabriker
terem saldo com incorreções no dia pontos
atesearch Corp, fica retificado o 119
publicados em 7.2.66.
N 9 133.936 priv. invenção para — 9.2.66:
ponto: Lira processo para fazer peças
p
"A
N9
122.030
— priv. inve!ç3 para
erfeiçoam:mias relativos as instaeend confeccionadas de calcinhas sem
la j 135.951 — priva havenaaa para
imatura, ou similares em urna máquina laçass de telecomandos de comportas "A p arfeiçcamantoa em tecido,- de • "Bomba. de plstão de cles::catnento
de remaram* com leito circular, tendo principalmente de comportas monta- cabelo" de Roasmann Produios de varàhrt1 .- de C-ar Wood Induarries
•uni número predeterminado de agu- das em navios tais como os navios pe- Beleza Ltda., fica retiacado .o pon- me, pontos p ublicados ?.M
lhas em disposição circular, campreen- troleiros" de Socaste Industrielle C e- to: 49 Aperfeiçoamentos, confaarne N9 134.062 — priva inven&,:.(.. para
dando os estágios de tricotar uma plu- nerale de Me-can:que Applquée Sig- reivindicação 1, caracteriaados por "Novo p rocesso de decoraeo de obanéis de distribuição de ar quenie, jetos pl;Ssticos" de Trai S. A. Ind. e
ralidade de carreiras completas me- ma.
no capacete ;movidas de Comércio, pontos . em 7.2.35.
diante thdas as Raul/ias, para formar
N 9 127.035 priy. invenção para — instalados
um primeiro limbo tubular, triooltar "Procesto e Aparelhos para enformar orificloa de maior área na parte de N 9 138.942 —, priv. invenção pa:a
ma pluralidade de carreiras par- calçados" Jecob Simon Razia:forjam, trás e de menor área na parte da "A p erfaiçGamentos em ou rela t ivas a
ciais mediante uma parte sómente }filiai° do 41 ponto: Á máquina de frente, conduzindo o ar quente inch- antenas extansisíveis" de Olavo E-hmnadamente, de baixo para cara.. — ke, pontos - em 7.2.66.
das agulhas, ao miemo tempo redu- acórdo com o ponto 40, etc...
5 9 A p erfeiçoamento, e-:nfol'ine reivinzindo o número das agulhas particiN9 123.749 — priv. invenção para
N 9 134.900 de 26-9-61 de Olivio 'co- dicação 1, caracterizados 3')r um iae- " Ap
pando na tricotagem das carreiras
erfeiçoamentos intraduaider orn
didor de tempo acoplado a um interparciais, para formar uma primeira ai estabelecido em Cão Paulo — privi- ruptor
tam
p as de fechamentos rematico paautomático e instalado na reextensão limbica tricotada integral légio de invenção para "Elemento da ferida unidade
ra
líquidos
facilmente vo!atais a de
móvel. 6) — Aperfeicom o primeiro limbo tricotar urna ligação para a extensão de suportes e çoamento. conforme reivindicação 1, Orval Im p ortadora Ltda., pontos - pupaira/kl:ide de carreiras pascida me- cabos cilindricos ou com qualquer ou- caracterizados por uina válvula regu- blicados em 7.2.66. .
diante sómente uma parte das agu- tro perfil" fica retificado o seguinte: ladora de fluxo de ar, inata.lada no
N 9 128.492 priv. invenção para
lhas ao mesmo tempo aumentando o 1 9 elemento de ligaçáo para a exten- interior da coluna tubular condutor "Processo
para obtenção ao prer)amnumero de agulhas participando na são de suportes e cabos cilindricos ou de ar.
antenas extensíveis" de Olavo Ebrna
tricotagem das carreiras parciais pa- com qualquer outro perfil, caracteriN9 135. 4;52 — priv. invenção 'Novo N 9 135.021 — priv. invenção rara
ra formar a primeira parte de uma zacio por um elemento dotado numa
Aparelho para Calibrar Alianças- de " Aperteiçoamentos relativas a
nesga de corpo talhada, tricotar uma das extremidades de uma braçadeira Rodolfo
Ewaldo Schuchardt, a publi- 'adores de voltagem". de J. Stone &
pluralidade de carreiras completas que pode ser fixada, por qualquer cação doa
pontos • saiu liaoirainente Co. Deptford Limited, pontos publimediante tênias as agulhas, para for-- meio apropriado, a uma extensão e apagada ficando
o processo à dispesi- cados em 7.2.66.
suar a parte central da nesga de cor- por da braçadeira partir uma proje- ção dos interessados.
po, tricotar uma pluralidade de car- ção de ligação provida de dois rasN9 152.908 — modal° industriai paN9 136.201 — modal() ale utilidade ra "Nova Configuraria Hate a aplireiras parciais mediante apenas uma gos vazanes longitudianis ou opostos
à
linha
diametral
para
"Macular
Manual
a-ala
Autos
da
peça.
parte das agulhas ao mesmo tempo
cada a máquinas para a retirada de
Macado" de Djalma de Oliveira.
pele de bovinos e similares' de Inreduzindo o número de agulhas que
29
—
Elemento
de
ligação
para
a
dústrias
Mecânicas Herrnann Ltda.,
participam da tricotagera de carreiras extensão de suportes e cabos cilindra. • N 9 152.947 — modal° industrial pa- p
parciais para formar a terceira parte cos ou qualquer outro perfil, acorde ra "Nova e Original aianfigurarao ontos publicados em 7.2.66.
da nesga do corpo, tricotar unia plu- com o ponto 1, caracterisado por as Introduzida em Zinzeiros" de Rober- N9 129.830 — priv. invanção para
to Cabral Comercio e Representa- "Processo para a p
ralidade de carreiras parciais median- cur,s
1:role.:ão da ções" pontos publicados em 7.2.66.
reparacao de Tute sarnenta uma parte das agulhas ao braçadeira, formadas pelos
feral Carbinois S ubstituidos a de F.
dois
rasmesmo tempo aumentando que parti- gos vaza nt o3 sefem paovidas num
N9 :1 52.94'3 — rno:Me f.nd:ntrial ra- Hoffrarnn L3 Rache &,Cie. S.A. fica
cipam na tricatagam das carreiras ponto ideal de prolonaamento ou ore- ra Nevo e Original Formato Intro- retificado a fórmula do 3 9 aonto eue
parciais, para formar uma segunda lhas espaçadas e paralelas unidas por .duzailo em Cimeiro" de Roberto Ca- saia de cabeça para baixo, pontos
extensão Embica, tricotada integral parafueos com porcas ou borboletas. bral Cernarcio e Renreeentações, pon- publicados em 7.2.66.
nesga do corpo e tricotar então uma
3 9 — Elemento de ligação para a ex- tos publicados • me 17-2-66.
N 9 123.827 — priv. invenção para
pluralidade de carreiras completas tensão de suportes e cabos cilindricos
N 9 123.267 — priv. maiução para Isoiailor de Suepensão de Linha", de
mediante ti:idas as agu l has a fim de ou cem qualquer outro' perfil, acorde
"Processo para a preparação de no- Compaanie nmerale D'Eleetro Ceraformar um segundo limbo tubular tri- com os pontas 1 e 2, caracterizado por vos
heterociclicaa a ele Sancotado integral com a segunda exten- a canaleta formada pelas duas nlej35 dozcompostos
S.A., fica retificado o 2 9 ponto: min pontos publicados cru ^ . 2.66,
são limbica e unido a parte central partes simétricas poder receber por Processo para a preparação de POVOS fica retificado o final do 2 9 ponto:
da rema do corpo.
encaixe uma eatensão ou cabo que se esteres de 5 elore t:13. II•oxiO aiirma 133.635 priv. invenção pa- apóia sôbre a extensão inferior, onde quinolina de. acôrdo com a aeivindi- ...é ' constituído por um subo de cera "Processo para o ajuste gradativo é mantida firmemente pela pressão cação 1,_ caracteriaado peio fato de râmica porosa.
de contraste em a p arelhos de televiN 9 134.495 — priv. invançãa para
se clorar ou bromar os esteter de
pelas porcas ou borboletas fórmuia
são" de Standard Electrica S. A., fi- exercida
geral 'II a temaeratarse en- "Procassn e aparelho de Tratamento
nos
parafusos
passantes
nas
orelhas.
tre O e 209. Finalmente- a prioridade continuo aplicáveis às reações sólica retificado o final do 19 ponto: ...
4 9 — Elemento de ligação para a ex- correspondente
ao pedido do patente
gás e principalmente nara a noinclirado do que o percurso linear. tensão
de suportes e cabos eilindricos depositado na Repartirão de Paten- do
tenção de Bioxido oe rjr:in-,') de iaTarmos:
e com qualquer outro perfil, acorde tes da Sulca em 20.5.60. sob namoro racteraticas bem d a finiaas" Jea'o:nN 9 l a a.7aa priv. invenção para — cana os pontos 1 a 3, tudo como subs- 5.784-69, pontos publicados em
7-2 missariat a l'Ebergie Atomique
"Aperfeiçoamentos em Mecanismo de tancialmente descrito reivindicado e de 1966.
pontos 9•2•66•
seer'
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

PATENTES DE INVENÇÃO
s
PoOnamOo '.aal
acardo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
ar? Da oota da pieslicnorm de que trata o presente mago, comeoaeá a correr o prazo para o deferimento do pedido, clareaste 3,) dias
s poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem preruclicodoo.

aproximadamente um terço da altura
original.
A requerente reivindica a priorida, • De 22 de setembro de 1961
Requerente: Tensor Scierce Engi- de de idêntico pedido depositado na
Repartição de Patentes Alemã em 5
neering Co. Est. (Liechenstein).
de junho de 19431, sob na T 20.251
Título: "Forno aquecido por quei- tà/18 c.
madores para aquecer material de
aço, por exemplo: lingotes, biletes,
barras de laminar e similares".
TERMO N9 116.784
TERMO 132.850

Reivindicações

Requerente: The Nash Engineering
Company, uma corpos ação organizada
sob as leis da Estado de Connectitcut,
estabelecido em South Norwalk, Coonectitcut, Estados ndos da América
do Norte.
Aperfeiçoamentos em bombas de
vácuo e compressores do tipo de anel
liquido.

1. Forno com soleira anelada giratória aquecido por queimadores,
para aquecer material de -aço, onde
o material é conduzido em contracorrenteza aos gases de combustão,
caracterisado pelo fato que a aitura
do interior do forno, com a subdivisão de todo o interior do forno anelado em um trecho cie pra-aquecimonto e um trecho tudjacente anuePontos Característicos
cicio por queimadores, se diminui
em
diento
no trecho de pre-aquecim
— Bomba de anel liquido, carede° da abertura de carregamento n...eterizas:a por compreender, em comaos poucos ou em forma de degraus binaoão: unia caixa, constituindo o
cem cilminuloão slmultenea do corte limite externo de uma câmara de
tram eaere al do forno no tranimo pela
metade da altura do interior do for- pressão ou bombeio, e formada com
no no treco aoorairlo por (grima- uma pluralidade de lóbulos, e um
dores, com preferamia para um terço membro interno de secção transverdesta altura ou até para dinsa altu- sal circular, provido de orifícios e
ra arraia menor, que a temoenstuas. formando o limite interno da câmara
dos reases, oue sa ran porto da porta, de bombeio, possuindo um orifício de
de carrear:m ento no nassa substan- admis.sáo e um orifício , de descarga
ciolmente para um valor de além de ela comunicação com cada lóbulo cia
câmara de bombeio, sendo o dito
60e9C.
membro limitador interno formado,
Forno
de
araórdo
com
a
reivin2.
no sentido de prover
dicarão 1, caracterizado pelo fa to mio internamente,
o teto do interior do forno tem no uma passagem de admissão, diretamenta desde uma extremidade do
trecho do pré-aqu ecimento com dant- dito membro até aos ' orificios de adnuma.° sucessiva do interior cio forno
misãs,o bem como uma passagem de
arliacen t e ao trecho aquecido por orifícios de descarga até à extremidaounimael ores a forma de um: teto de externa do membro em questão.
plano de suspenso.
2. — Bomba para líquidos de acPr3. Forno de ac.ôrdo cens as reivindicooôos 1 e 2, caraoterizado pelo fa- do com o ponto 1, caracterizado pelo
to nue são colocados na reg i ão do lato de que o membro limitador intrecho de nré-aoueciasento dos rases terno é formado, internamente, no
- de cornaustão, mie saem no teto, e sentido de prover, em uma extremique s..bal aa sucessivamente e mdire- dade sua, uma câmara única de adcão da abertura de carreaornen to de- missão e passagens retas, não restrigraus alie causam uma tuhularão da tas, que conduzem, sern estreitamento,
correnteza dos gases de combustão diretamente da dita câmara de admissão aos respectivos orifícios de
4. Forno de acôrdo com a reivin- admissão, bem como, em sua extredicaeão 1 a 3. caracterizado pelo fa- midade oposta, urna câmara de desto que é colocado rente taites
carga única e passagens retas, nãotrecoo armecido por queimadores do restritas de 'descarga, conduzindo diInterior do forno um dearau, onde é retamente dos respectivos orifícios de
lioado o teto do trecho de pré-aque- descarga à mencionada câmara do
cimento, abaixado até tia abertura ose descarga.
carregamento.
3. — Bomba para líquidos de azar5. Forno de acôrdo com as reivincom o ponto 1 ou 2, earacterizacla
dicações 1 a a, caracterizado pelo do
fato que se p revê o abaixamento sa- por incluir, outrossim, um rotor, pocessivo da altura do interior do forno dendo operar na câmara de bombeio
no trecho de p ré-aouecimento até a e um eixo propulsor para o rtor, senaltura restante p erto da abertura cie do que o membro provido de orifícios
saída, que se mantém • a velocidade e de secção transversal circular, esdos gases de combustão em todo o tende-se no sentido axial ao redor dá
trecho de p ré-aquecimento aproxi- eixo propulsor e tendo o rotor um
cubi, disposto através da extremidamadamente constante.
de de descarga do membro de orifí6. Forno de acórdo com as rehrn- cios, e formado no sentido de prover
dicaçaes 1 a 5. caracterizado pelo passagens e pás de rotor alternada.
fato que a velocidade dos gases de mente, a fim de que as pás no cubo
combustão é regulada na saída adi- do rotor sirvam como propulsor de
cionalmente por uma tiragem de :ar- fluxo axial para a descarga.
ção com efeito na abertura de saída.
4. — Bomba de anel líquido de
7. Forno de acôrdo com as reivindicações 1 a 6, caracterizado pelo acôrdo com o ponto 3, caracterizada
fato que a altura do interior do for- pelo fato de incluir, ainda, um sepano, perto da porta de carregamento rador na extremidade de descarga do
é no máximo aproximadamente a membro de orifícios, ao qual são conmetade, com preferência tbiwnte duzidos, com procedência do membro

de orifiolos, o gás e o' liquido, impe-1
lias pela aoáo propulsora das pás noi
cubo Go retor e' nó qual teid lugar
a :o-emaçam mediante centrilugagem,1
entoe o gás e o liquido, efetuada sob
a Sarça centrifuga provocada pelo
dito rotor, sendo que o separador inclui, na sua parte periférica, um meio
para descarga do liquido, e na sua
pare central um meio para a descarga do Os.
5. — Bomba de anel líquido de
acGrdo com o ponto 4, caracterizada
pelo fato de que o sino propulsor .e o
membro de orificios vão dispostos sensivelmente verticais, com o lado de
admissão da dito membro correspondendo à sua extremidade superior, e
com o lado de descargado mesmo correspondente à sim extremidade inferior.
a. — Bomba de anel líquido de
acordo com qualquer dos pontos 3-5,
caracterizada pelo provimento de uni
refletor à semelhança da guarda-chu
-va, o qual cobre e envolve a boca do
meio para descarga do gás, dêle porém guardando urna certa distância.
7.
Bomba de anel líquido do
acardo com qualquer dos pontos 34
caracterizada pelo fato de serem providos meios para formação de urna
câmara ele bomba centrifuga no lado
de descarga do c ompressor, situada
além do rotor de fluxo axial, bem
como por alertas, dispostas sabre o
rotor na dita câmara, destinadas a
aumentarem a ação do rotor de fluxo
axial, visando a proporcionar um segundo est:s eio de bombeio.
8. — Bomba de anel líquido do
aeardo cem o ponto 7, caracterizada
pelo fato de que as eletas, suportadas
pelo rotor, vão dispostas no sentido
de se projetarem para fora até substancialmente atingirem a periferia do
roto, visando à formação de um segundo estágio de bombeio.

9. — romba de anel liquido de
acôrdo com qualquer dos pontos anteriores, caracterizada pelo fato de
que a referida caixa que constitui 'o
limite externo da câmara de bombeio
ou compressão, é formada com no
maaimo três lóbulos.
10. — Bomba de anel liquido de
acôrdo com qualquer dos pontos anteriores, caracterizada pelo fato da
que o membro limitador interna é
configurado internamente, em 'um dos
seus lados, para prever exclusivamente passagens de admissão, diretamente
entre uma extremidade e os orifícios de admissão, enquanto que, no
seu lado oposto, é formado no sentido de prover exclusivamente passagens de descarga entre os orifícios de
descarga e a extremidade oposta.
11. — Bomba de anel liquido de
acla iirdo com qualquer dos pontos anteriores, caracterizada pelo fato d e
que as aludidadas passagens de admissão e de descarga ocupam, cada
qual, substancialmente a área inteira de secção transversal do membro
provido' de orifícios.
12. — Bomba de anel liquido de
acôrdo com qualquer dos pontos anteriores, caracterizada pelo fato de

1

ser tal_ a construção, que o gás e os
vaia-aos a serem bombeados, passoan
era uma direção ao longo da passagem de ata:limão, até tt,C.:3 or s
i icios cie
admissão, e, na mesma direção, ao'
longo da passagem de descarga, cm
rifastarnerao dos orifícios de domar.
ga, não havendo assira Inversão de
sentido do fluxo, nem cruzamento ou
Congestionamento espacial das passagens de admissão e descarga no M.e
telim do membro provido dos orifícies.
1-3. — Bomba de anel líquido de
&cardo com qualquer dos pontos 3-12,
caracterizada pelo fato de que o cubo
rotor vai disposto para receber e
transmitir, sem diminuição da pressão, todo o líquido suprido sob pre.s,
são à extremidade de descarga do
membro provido de orifícios, e procedente da câmara de pressão ou
bombeio, ao mesmo tempo transmitintas, juntamente com asse líquido, os
gases e vapores que são comprimidos'
na cansara de pressão .e dali emanam
sob pressão.
14. — Bomba de anel líquido de
nardo com qualquer dos pontos 3-12,
caracterizada pelo fato de que o cabo
do rotor é formado como um propulsor combinado de fluxo axial e can.
trífugo, o quol serve para suplementar a fôrça de propulsão da bomba
de anel líquido, tendo especialmente
por efeito atuar sabre o liquido, do
sorte que uma grande proporção da
líquido refrigerante possa ser transmitida continuamente através da
bomba de anel lquido.
15. --: Bomba de anel líquido de
acárdo com o ponto 3, caracterizada
por incluir urna caixa externa que se
projeta além do extremo do propulsor
de fluxo avxial, envolvendo-o bens
como um membro, complementar à
dita caixa e com ela cooperando no
sentido de formar urna câmara combinada de silenciador e separador,
cuja cã.mara possui um meio para
descarga do gás, de secção tranevera
sal restrita, cuja admissão está localizada centricamente e forma corpo
com o dito membro complementar,
bem como um meio para descarga do
liquido, êste localizado na periferia.
16. — Bomba de anel liquido de
acôrdo com o ponto 4, caracterizadi
pelo fato de que os meios para descarga do gás apresentam-se suficientemente restritos para induzirem uma
elevada velocidade do gás, a fim de
amortecer eficientemente os ruidos
oriundos da ação do compressor.
17. — Bomba de anel liquido de
acOrdo com qualquer dos pontos anteriores, caracterizada pelo fato de
que o membro interno, provido de
orifícios, apresenta externamente uma
forma cilindrica.
18. •— Bomba de anel liquido de
acordo com qualquer dos pontos 1-16,
caracterizada pelo fato de que o membri interno, provido de orifcios, apresenta externamente uma forma cônica.
19. — Bomba de anel liquido, construída, disposta e destinada a operar
substancialmente conforme deaerito
no relatório apenso, sob referência aos,
desenhos anexos.
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MARCAS D EPOSITA DAS' .e.
ao. gemmantmarnelawaranea afflomeeseemsanamwasem

Pablicação feita d aalarda coas o aat. 130 da CaSalgo da Propr.:afiada Insaustriiii.
Da data da puklicaVao emaçara a
mn'er st prazo dá ad Cas para a daferinisnto co
pado. Durante tua anwaaa poclarao aartasentar suas caseriarras ao Ds p artarnenta
.eiormi el r Inniedade
industrial agudas T.te as Jnrea praJudicaoz com a concessão do registro requerida
Termo n.° 717.568, de 14-10-65
Construtora Gaboli de Terraplanagem
Ltda,
Rio Grande do Sai

CABOLi
IA BRAS !LEI RA
• NDUSTR
_

solantes, caibros, caixilhos; colunas
Tezmo n.° 717.572, de 14-10-65
,:hapas para coberturas, caixas dágna
Marcas Internacionais S. A.
::nixas de •descar,1: . para etixos edifica Grandes
— Indústria e Comércio de Bebidas
)5es orca/tildadas, estuque, emulsão de
São Paulo
se astáltico estacas, esquadrias, estru'A s as saeaálicas para construções, leme,
.as de metal, ladrilhos, lambris, luvas
ie janaão lages. lageotas, material isca
untinela Esportivo Cynar
'ante santra frio e calor, manaras, mas.
•
sas para revestimentos de paredes, nim
jeiras para construções, mosaicos, proClasses: 32, 41, '42 e 41
lutoa .de base astáltico, produtos para Propaganda em geral: Jornais, revistas
tornar imperineabilizantes as argainaa e publicações em geral. Álbuns: Prosas de cimento e cal, hidraulica, pedra gramas radiofônicos. Peças teatrais e
produts betuminosos, impermea cinematográficas.,
Substâncias aliligui(los ou sob outras formas menticias e seus p reparados. Ingrediatira revestimentos e outros como nas entes de . alimentos. Essências alimentíairnentaçâo, peças ornamentais de ci. cias. — Bebidas alcoólicas e fermentamento ou gesso para tetos e paredes das. — 'Refrescos e águas naturais e
p apel para torrar casas, massas alua
artificiais,
usadas corno bebidas
__
-icidos para uso nas construções. par,
Teimo n. 9 717.575, de 14-10-65
:metas, portas, portões, pisos, soleiras
Cerâmica Martini S. A.
para portas, tijo;os, tubos de concreta
.
Sâo Paulo
telhas, tacos. tubos de ventilação. tara
gilas . de cimento vi g as, vigamentos e
vitrõs

Casse 16
.
Átra distinguir: Materiais par construções e decorações: Argamassas, arada,
areia, azulejos, batentes. balaustres. hio
atOS de clamas, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal. cré, chapas
isolantes, calbros, caixilhos; colunas:
chapas aara coberturas, caixas lagua.
caixas de descarga para etixos, edificações premohladas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruta p as metálicas para construções, lamelas de meta., ladrilhos, lambris, luvas
de Junção lages, lageotas, material iso
Termo n.° 717.571, de 14-10-65
iante contra frio e calor, manaras, maspata revestaaentoa de paredes, ma: Grandes Marcas Internacionais S. A.
__..1=dástria e Comôrcio de Bebidas
delras para construções, mosaicos, proSão . Paulo
dutos de base asfaltico, produtos para
tornar isaspermaabilizantes as argainas
Classe 16
$as de ctmento e cai, belainica. pedr,'
. Expressão de , propaganda
gulho, produts, betuminosos, impermea
Resenha Esportiva Cynar
bilizantes tiquidos ou sob outras formas
T n.° 717.576, de 14-10-65
- erno
para revestimentos e outros como nas
Cerâmica Ma-tini S. A.
vimentação. peças ornamentais de ci.
São -Paulo
Classes: 32, 41, 42 e 43
mento ou gesso par tetos e paredes Propaganda em geral: Jornais, revistas
papel para torrar sas, massas arai e publicações cri geral. Álbuns. Proasides para aso nas construções, par. gramas radiofônicos. Peças teatrais e
quotas, portas, por., es, pisos, soleiras cinematográficas. — Substâncias a!,para portas, tijolos, tubos de concreta im nticias e seus preparados. Ingreditelhas, tacos, tubos de ventilação, tan entes .de alimentos. Essências alimentíellies de ziarento. v' 's, vigamentos e cias. — Bebidas alcoólicas e fermentaINDOSTRIA BRASILEIRA
vitrais
das. — Refrescos e águas naturais e
artificiais, usadas como bebidas
Termo a.° 717.569, de 14-10-65
Fábrica d eEsquadrias Palermo Ltda.
Classe lb'
'Termo n.° 717.573, de 14-10-65
Grandes Marcas Internacionais S. A. Argamassas, concreto e concreto de
Rio Grande do Sul
— Indústria e Comôrcio de Bebidas
agregado leve
São
Paulo
PALERMO
Termo n.° 717.577, de 14-10-65
Affonsina Pires
Guanabara

AG LIADO LEVE

!SOMAR

INDUSTRIA BRAS I LE I RA

Reporter Esportivo Cynar.

Classe 16.
Esquadrias

Classes: 32, 41, 42 e 441
Propaganda em geral: Jornais, revistas
Termo n.° 717.570, de 14-10-65
e publicações em geral. Álbuns. ProRevebel Artefatos de Cimento Ltda. gramas radiofônicos. Peças teatrais e
Rio de Janeiro
cinematográficas. — Substâncias alimentícias e seus preparados. Ingredientes de alimentos. Essências aliment;das. — Bebidas alcoólicas e fermentadas. — Refrescos e águas naturais e
artificiais, usadas como bebidas

Indústria Brasileira

•

Classe 16.
Para distinguir: Materiais paar constru
ções e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos, batentes, balaustres bas
coa de chamo. blocos part pavimenta
çao, calhas cimento ca
chapas

Têrtno ri. 717.574. de 14-10-65
João Manoel de Araujo Costa Neto
4
Guanabara

CASA DO PEQUENO

ATLETA
Classe 33
Titulo de estabelecimento

I

Teimo n.° 717.579, de 14-10-65
Helena Rubinstein Produtos de Beleza
Ltda.
Guanabara

INTUITIONi
Classe 43
tare distinguir: Perturnes, essências; exa
:ratos água de colônia, água de sumula
dor. água de be/eza, água de quina,
agua de rosas, água de aitazema, água
aara barba, loções e tônicos para aa
:abalos e para a pele, brilhantina, natas
blusa. batons. cosmeticos, fixadores
le penteados, petróleos. óleos para al
:abetos, creme evanescente, cremes gorlurosos e pomadas par,., limpeza da pose e 'maquilage - depilarios, descaio,
re.ntes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco peturnadc ou não, lapis para
4iestana e sobrancelhas, preparados para
.mbelezar cílios e olhos, carmim para
J rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumada
.)u não sabonetes, clentitricios em pó.
-,asta JU liquido; sais p ertuusados para
'anhos, oentes, vaporizadores de pertá
rie, escovas para dentes, cabelos, unha
cílios r um de louro, saquinho pertus
nado, preparados em pó. pasta, aqui,
io e tijolos ara o tratamento das unhaN
;:ssolventes e . vernizes . removedores d4
..:uticular: glicerina perfumada para co
cabelos e preparados para dsccolo
ar unhas,
e pintas ou sinais arta
(512os para a pele
Termo n.° 717.580, de 14-10-65
Helena Rubinstein Produtos de Beie
Ltda.
uanabara

IN1UICIÓN
Classe 48

Pare distinguir: Perfumes, essências, eia
tratos água de colónia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
agu„ de rosas, água de altazema, agua
sara barba: loções e tônicos para os
:abelos e para a pele, brilhantina, banaolina, batons. cosméticos, fixadores
-te penteados, petróleos, óleos para os
:abalos. creme evanescente, cremes gor'estaria e sobrancelhas, preparados para
lurosos e pomadas para limpeza da paClasse 32
e r "maquilage" depilados, desodo.
Programas radiofônicos, peças teatrais e amua, vinagre aromático, pó de arroz
televsião
2 talco petumado ou não, lapis para
a rosto e para os lábios, sabão e creme
Termo n.° 717.578, de 14-10-65
anbelezar cibos e olhos, carmim para
Master Inculartor C,orporation
s patunisad °piaba oaqcs asaacaraq amai
Estados Unidos da América
nas), sabonetes, dentitricios era pó.
casta RI liquido; sais perfumados para
'sanhos pentes, vaporizadores da pene'se; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro, saquinho perfumado, preparados em pó. pasta, ligai.
g'en
eripiiima
;c) c tijolos ara o tratamento das unhas,
lissolventes e vernizes, removedores da
cuticular: glicerina perfumada para oda
cabelos e preparados para dseco/oa
Classe 8
ria unhas, cibos e pintas ou sinais artiIncubadoras (chocadeiras)
ficiais, óleos para a peie

Os Colibris
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ee,

•

ProprleeMe Indust.elal. Da data da pulf.ieução corar á a
Putellenee'o 'feita da act.rdo cora o art. 10 do Código
~meO peezo de C/' d.kes raxa o átnri.teento do .);_• dida. Durante éreo prazo pederl:s aprerentar Bana opcs1ca aa Departaineutn
h-,- aec,fral c1 Prorieade Industrial aeucIes que se julearein prejuetieados cera a concezsr,0 do rzcit.ro tezritridrã

Termo n.° 717.583, de 14-10-1965
Mano2i Arahrésio P.lho S.A.'
Indústria e Comércio
São Paulo
,

O Brasil e o Mundo

Termo a.° 717.532, de 14-10-65
(Prorrogação)
•
Cafe: Minas Gerais
Minas Gerais

Termo n.o 717.591, de 14-1-0-1965
Stella Maris Comércio de Produtos
Allmenticios Ltda.
São Paulo

STELLA URIS

igg4

Ind. Brasileira

;Costuram com LEONAM
Classe 6
Máquinas de costura
nrmo ne, 717.584 de 14-10-1965
Manoel Ainbrósio Filho S.A.
Indústria e Comércio
São Paulo

` tà

Brasil e as Américas

Costuram com LEONAM
Classe 6
Máquinas de costura
•

Termo -n.° 717.581, de 14.10-1965
Manoel Andu-6510 Filho S:A,
Indústria e Comércio.
São Paulo

O Brasil Costura
Com LECNAM
Classe 6
Máquinas de costura
Termo n. o 171.586, de 14-10.4965
Manoel Ambrósia Filho S.A.
Indústria e Comércio
São Paulo

Ft)
I

I

, .

ludíntria Brasileira,

Termo n.o 717.598, de 14-10-1%5
L. Nascimento Ltda.
São Paulo

MOBILAÇO
Ind. Brasileira.
Classe 4G

Classe 41
t•
Aleacheas, aletria, alho, aspargot
whaMoof.111
.11V."
' 48~49 s.
açilcar. alimentos pane animais, amido.
atitiêndoas ameixas, amendoim, araruta.
01•U ~flik
• SM
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. aze:
N.snas. banha. bacalhau. batatas. bala;
•• n •••••
Niwoitos. Pombons. bolachas, baunilha
:ale em p6 e em gra°. caraara4. canele.
.16) pau e em a6. cacau, careca, chá
rarseaelos. chocolates. confeitos cravo
.g
. ârt FriráS CEM%
ztreals. cominho, creras de leite. tremer
fauA AQUILES
1-5094 • •fi• goma
croctuetea, compotas, can,
alca coalhada, castanha, cebola, coaj:
:nentos para alian.entos, colorautes
cnouriços. dendê. doces, doces de tr.,.
Classe 41
tas, espinafre. e.ssencias tiirnentares, em
as-das, ervilhas. ecrovas, extrato de to
Café em grão, torrado ou moído
mate. farinhas ahmenticias, tavaa, tè
Termo n.9 717.588, de 14-1C-1965— cuias. flocos tareio. termentos, tellãe
Indústr:a de Meias Touro Lida,
trios trutas sicas naturais e cria
-.m ..zadas; gricose. guina de mascar. pot
São Paulo
auras. grânulos grãe de bico. gelatina
aceabada geléias. herva doce , itere;
mate._ hortaliças. lagost:-Is, línguas, leite
2,,ndensado leite em a6. legumes eia
Brasileira
re.riserem. lentilhas, linguiça, louro. mas
nas aementimas, mariscos, nanteiga
liaroarina. marmelada macarrão mas
;a de tomate mel e melado, mete mas
Classe 36
Si9k tiara -dilua/is. molhos .710/1111C0
Me:as
mo,varda, mortadela, nós moscada. ao
óleos co:nestiveis, ostras. oves
Termo n ° 717.589, de 14-10-1965
JUC. PlaOS crimes, p imenta. nós pars
Oani Auto PCI;JS Ltda.
udns pickies. peixes, ,aresiinlos,
São Paulo
ês p etit-pois,. astilhas, pizzas pudjns.
rações ba!anceadas para ars'
ltaLs, reaueiiões, sai. sagu, sardinhas
DANI
reire:uiches salsichas. salames sopas eu
Ind. Brasileira
, aracie.s. sorvetes. SUCO!. de tomate2. e dc
frutas: torradas ra p ioca. tninaras. talha
rim n rerno‘,os tortas, tortas P a
ra ali
Classe 6
mente de animais e aves wrbes,
tonctnns' e vinacre
Peças- para veiculas: alavancas atternadores, anéis de pistão,, ene, enagens,
Termo n.° 717.5-9-2, de 14-10-1961
discos de embreagem e aceleradores
Casa de Calçados Bally Ltda.
São Paulo
Termo n.° 717.590, ge 14-10-1965
Dinexport Importação, Exportação e
Comércio Ltda.
1.310.,T,Y

Ind.

São Paulo

Ind.. Brasileira

Móvelz em geral, de metal, vidro, de

no, madeira, estofados ou alo, incha.
sive móveis para essritérios: Armaria;
armários para banhedro e para roupa'
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões. banquetas,
bandejas 613110111afet, berços, biombos.
cadeiras, carrinhas para chã e cal&
conjuntos para dormitórios, coalunos
para sala de lantar e tala de visem
:odiamos para terraços. jardim e praia,
:oda:atos de armários e gabinetes para
:opa e cosiaaa, camas, cabides. cadeiras
de rádios colchões, colchões de molas,
giratórias, cadeiras de balanço, eailae

Ispensas, divisões. clivam, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivad.
111'33 , estantes. guarda-roupas, ater"
nesinhas, mesinhas pira rádio e televloso, mesinhas Para televisão, molduras
,ara quadros. porta-retratos, poltronas.
noltronas-camas, prateleiras, porta-chanaus, sofás. sofás-camas. travesseiros e
vitrines
Térmo n.° 717.599, de 14-10-1965
Pastelaria "Roi Chen" Ltda.
São Paulo

ROI CEEEN
rnd. Brasileira
Classe 41
Bolinhos, croquetes, coxinhas, empada",
kibes, pastéis sanduiches, pizzas.
refe:eões prontas e saladas
Termo n.° 717.600, de 14-10-1965
Iadústria e Comércio de Máquinas
Fenda' Ltda.
São Paulo

FENDAL
In. Brasileira

Classe 6
Máqu:nas de costura e suas partes
integrantes
é
Trino n.o 717.587, de 14-10-1965
Manoel Ambr6sio Filho S.A.
, Indústria e Comércio
São Paulo

Classe 6

\rtãl'i''Pa2Iffeira
Classe 11
Ferramentas

'bruma" 717.597, de 14-10-1965
L. Nascimento Ltda.

rIRMA

.Indústrias Reunidas

São Paulo

Manoel Ambrósio
, passes: 5 — 6 — 8 — 11 14 — 15
17 — 18 — 21 — 23 — 25 —
35 -- 38 — 404
Titulo de Estabelecimaato
I

L. NASCIWITO
LTDA.
Nome Comerc:a,

Classe 36
Calçados, bolsas e luvas
Termo n.° 717.593, de 14-10-1965
Stella Maris Comércio de Produtos
Alimentícios Ltda.
São Paulo

YOLE
Ind. Brasileira

Máquinas e motores e suas partes
interantes
Termo ne 717.601 de 14-10-1965
Reirima — Representações, Frigorificas
Matadouros Ltda.
São Paulo

.nrkialMA
rasileira

Classe 41
Classe 41
Amenmom, arroz, canela em pó, farinha de arroz farinha de milho, farsnfis Carnes frescas, enlatadas. prestinte ,. sade mand'oca farinha de trigo, grão dc
tatues pa:os, morradelas linguiças
bico e sal de cosinha
salsichas e carnes defurnad-is
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Pro p
riedade Industriel. Da data da p ublicação começara
• correr
o prazo deda
60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse praz* poderão apresentar suas oposições
ao Departamento
Nacional
Propriedade Industrial aqueles mie se julgarem prejudicados cota
a coacessáo do registro requerida
1111~~~..

'Ur= n.'" /11.602 de 1440-1965
Simão
Cia.
São Paulo

Termo n.° 717.607, de 14-10-1965
Agricultura, Comércio e Representações
49r:cor Ltda.
São Paulo

ffieíbro

WRICOR

LLInd. Brasileira

giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios colchões, colchões de molas,
dispensas, divisões, divans, discotecas
de madeira, es preguiçadeiras, escrivaninhas. estantes, g uarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, niesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas. travesseiros 'e

Termo n.o 717.615, de 14-10-1965
de Calçados Primavera Lida,
São Paulo
PRIMAVERA

Classe 21
lotações e automóveis
Classe 36
Termo n.0 717.603, de 14-10-1965
Classe 7 .
Calçados para homens, senhoras e
vitrines
Comércio e Representações anlomata
crianças
Máquinas e utensdios para serem usa..
Limitada
Têrmo n.o 717.608, de 14-10-1965
dos exclusivamente na agricultura e
Termo n.0 717.616, de 14-19-1965
São Paulo
Gravadora Tok-Disco Ltda.
horticultura a saber: arados, abridores
Garoa S.A. Indústria de Chapéus e
de sulcos, adubadeiras, anCahos me.
São Paulo
Plásticos
DIPLOMÁTA
r
atuem e • em p ilhadores combinados.
São Paulo –
¡Ind.
arrancadores mecânicos para awscu1.
tura, batedeiras p ara cereais. bombas
TOK DISOO
•
,aaar adubar, ceitadeiras : carpideiras.
Línd.
Brasileira
Classe 8
rirtigos elétricos domésticos cai geral f...eitados para arrue. charruas p
ara anp.
cultura, cultivadores, debulhadores
Termo n.° 717.604, de 14-10-1965
destocadores, desentegradores. esmaga
Classe 8
Peraup Fernandópolis Auto Peças Ltda, dores para a agricultura. escarrikade
São Paulo
-..e& enchovadeiras, facas cara cnáqui
Discos gravados
nas ag rícolas terradeiras. gadaahos,
2u dentes, má q uinas batedeiras, para
Termo n.° 717.612, de 14-10-1965
sg ricultura. Má q uinas inseticidas, má.
Distr:buidora de Bebidas Graciluza
guinas va porizadoras, máquinas de
Limitada
xiingir, má q uinas mveladoras . de cerra
Classe 21
•
São
Paulo
rara distinguir: . Veiculos e suas partes adiai:mas perfuradoras para a aqriculcura. má q uinas de plantar. motuchar•
Classe 39
integrantes: Aros para bicicletas, autoArte°atos de plásticos, não incluir:0S
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- -tias. maquinas regadeiras, maaulnas de
noutras classes
roçar, de semeai. para sudatar, . de
tecedores, alavancas de câmbio, 'nacos, sara
irrigaçao. para matai formigas e
Térmo n.° 717.617, de 14-10-190
breques, braços para veículos, /aldeie- ..;orquir,
de triturar, de estareiar cerra
tas, carrinhos cie mão e carretas --aniLe Drapé Dec:rações Ltda„,
ataros insetos p ara burrifar e pulveri
IND. BRASILEIRA
.
nhonetes, carros ambulantes, camin.tiões, rar desinfetantts, para adubai para
São Paulo
carros, tratores, carros-berços. carros- 3gitar e espalhar palha,
p
coletei
tanques, carros-irrigadoes, carros, car- l'.uodão, oara colher cereais, ara
máquinas
LE DRAPÉ
oças, carrocerias, cha.ssis. chapas cir- amassadoras p
ara tins agricotas de
culares para veículos, cubos de veículos. :suar arvores. para espalhar, para caClasse 42
Ind. Braniletral
corrediços para veiculos direção, desli-i p inar, maquinas combinadas oara . se.
cadeiras, estribos, escadas rolantes, ele- resu e cultivar, de deshanar. oara 02 Para distinguir: A guardentes, aperte.
Ouse 40
vadores para passageiros e para carga, .11à1, máquinas e moinhos vare turra. vos, aniz, bater, brandy. conhaque, cerMóveis em geral, de metal, vidro, te
engates para carros, eixos de direção. cens. máquinas toscadoras, lide/lado vejas terna., genebra, gin, kumel,
nectar, punch, pimpermint, rhuin aço, madeira. estofados ou não teclafreios, fronteiras para veículos, guidão, ras mecánicos. rufadores CR eCãtlICóá, co
locomotivas, lanchas, motociclos, molas, los compr essores Para a agricultura 9UCO: dd trutas sem álcool vinhos ver 41W móveis p ara escritórios: Armários,
muda vinhos espumantes, vinhos
motocicletas, motocargas, moto furgões, ítachadeiras . semeaderras secadetras
ámuirlos para banheiro e para roupas
quinados e whisky •
usadas, almofadas, acolchoados para
manivelas, navios. ónibus. para-choques, secanores de terra tosadores de gra.
para-lamas, para-brisas. pedais, pantões. ma. tratores a g ricolas.. válvulas para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
Termo n.° 717.613. de 14-10-1965
anácminas agrico/as
rodas para bicicletas,, raios rmr3 bicicleSandejas domiciliares. berços, biombos,
Pyrutec — Instrumentos de Medição cadeiras. carrinhos para
tas. reboque, radiadores oura veículos,
chá c café,
. Termo n.° 717.611, de 14-10-1965
Limitada
7 onfuntos paro dormitórios, confunton
rodas para veiculas. selins. Tic'clos, tiMobiliadora
Rio
Pequeno
Ltda,
rantes para veicules, vagões velocipe-'
oara sala de Matar e sala de visitas.
São Paulo
São Paulo
des. varetas de contriale do afogador e
-oniuntos para terraços, tardia, e praias
acelerador, tróleis, troleibus váraes
:onluntos de armários e gabinetes pasb
carros, toletes am .a 'arrias
copa e cosinia camas, cabides, cadeiras
PYROTEC
g iratórias cadeiras de oalanço. caixas
Termo n.9 717.605. de 14-10-1965
Ind. Brasileira
li' ráttior colchões, colchões de momo.
Cerealisra Fernanelopol:s Ltda.
-tspensas, divisões. divans, discotecas
São Paulo
le madeira, espreguiçadeiras, escrIvaria.
Classe
8.
IND. DRASILCIRA
'has, estantes, g uarda-roupas, mesas,
,
50-LAR
Calibres, • comparadures esquadros de ne.sinhas, mesinhas
para rádio e televie
Ind. Branileirn
p recisão, :nstalômetros, micróme:ros, ;ao.
-aesinhas para televisão. molduras
medidores de profundidade réguas, ní- 'sara . quadros. . porta-retratos. po/tronas.
veis de precisão e torquimerros
Classe 41
Poi tronas-camas, p rateleiras, porta-chaa
' Classe 40
.
Cereais em geral notadamente arroz Móveis em
néus.
sofás. sofás-camas. travesseiros e
Termo
n.°
717,614,
de
14-10-1965
geral de metal, vidro, de
empacotado
vitrines
aço, madeira estofados ou não . incluIndústria e Comércio • de Calçados
sive móveis p ara escritórios: Armários,
Termo n.° 717.606: de 14-10-1961
Vartan Ltda.
Termo n.° 717.618, de 14-10-1965
a r rnarios para hanheirc e para roupas
José de Souza Coelho
Ornates Org anização Mercantil de
São Paulo
São Paulo
asadas. almofadas acolchoados Para
Indústrias Testeis S.A.
móveis. bancos. balcões, banquetas
São Paulo

1

PONDE ROZA

RIO PEQUENO

VIDAMEPA
Ind. Brasileira

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado
como anabólico

bandeias domiciliares berços, biombos
cadeiras. carrinhos vara chã e _até
contamos p ara dormitórios conlun,os
ria-a sala de fartar e saia de visita::
coninntos riam terraços iard:m .,. nra•-,
7crauntos de armários o qablnetPs mo,,
copa e cosin 'ia ramas. cabides. cark”ras

VAP2AN

UMA LOJA EM SNJ—LAi
Classe 36
Calçados para homens senhoras e
crianças

Classes: 22 — 23 — 24 — 34 —
— 37 — 40
xpressao de propaganda

34
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Publicação Sita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriadatla Inaustrial. Da data da publioaci.o conseqe.ra a
ao Deaaartatnanto
calraar o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ê731) prazo poderão aprczentar suas oposiakies
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejuciicados com a ooncessáo do raglstro requerido
de sódio, corantes para uso na indústria
mineral, creosoto para indústria. carboLabo — Indústria de Equipamentos
nato de magnésia, cloreto de zinoos
Eletrônicos Ltda.
cloreto de cálcio, esmaltes. goma-iam
preparada, glicerina para aso na toa
São Paulo
dústria, hiposolfito de -sódio. iodureto
Classe 8
de amônia,. idrosolfito, laca massa
Para distinguir: Artigos e aparahos base de óleo para correção de pintaras,
eletrônicos: alto-falantes, antenas, agu- nitrato. &leoa, potássio de sódio, oolhas para fonógrafos, amplificadores, tássio para uno as indústria, secantes
bobinas para rádios e televisões, apa- para tintas, sais de arsênico usado,
relhos pilar contrôle de sons, condensa- na indústria, sulfatos, tintas. Untas
álcool, vernizes a álcool
dores, aparelhos de comunicação interna, diais, discos gravados, aparellios de
Termo n.° 717.632, de 14-10-65
freqüência modulada, fonógrafos, gra- Monteiro, Lucca 8 Evangelista Ltda.
vadores de discos, gravadores de fitas,
São Paulo
geradores estatísticos -e eletrônicos de
alta freqüência que funcionam com válvulas, máquinas falantes, aparelhos de
receptores de sons, rádios, rádios fonógrafos, aparelhos de televisão, sincronizadores, selecionadores, transforTECILANGULO
madores de sons, toca-discos automátiClasse 33
cos ou não, transmissores transistores,
Titulo
válvulas para rádios e televisões
Classe 41
Termo n.° 717.633, de 14-1Ó-65
Termo na 717.6,29, de 14-10-1965
Monteiro, Lucca fi Evangelista Ltda.
3
spé.
Biscoitos, bolachas, pães de tóda
Pan:ficadora Praça Centenário Ltda.
São Paulo
cie, doces confeitos, chocolates, caraSão Paulo
melos balas, café, chá, leite, trios, masGÁS/MERA',
sas ai:mentidas, manteiga, queijos, requeijões, óleos comestíveis fermentos e
PRAÇA CENTEND I o
flocos
Classe 21
'
Termo n. o 717.626, de 14-10-19c1
'Para distinguir: VeIculos e suas partes
Comércio
e
Representa,ão
Bisp
integrantes: Aros para bicicletas, autoLimitada
móveis, auto-eaminhoes, aviões, amorClasse 41
Sao Paulo
tecedores, alavancas de câmbio barcos.
Biscoitos, bolachas, pães de tócla a es- breques, braços para veiculos, biciclepécie doces, confeitos, chocolates, ca- tas, carrinhos de mão e carretas, emula
B I
ramelos, balas café chã leite, frios, mas- nhonetes, carros ambulantes. camidiões.
„Ind. tireq-+ 1 n I rrl.
: 'as alimenticias mante:ga, queijos, re- carros, tratores, carros-berços, carrosI ,jueijões, óleos comestíveis, fermentos e tanques, carros-irrigadoés, carros, cat.-,
oças. carrocerias, chassis, chapas cirflocos
culares para veículos, cubos de veículos,
Classe 25
corrediços para veículos, direção, deslia
Arvores de natal. bibelots, bolas para
Termo n.° 717.630, de 14-10-65
gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleententes de árvores de natal, cartas
Agrosol — Agro Industrial S.. A.
vadores para passageiros e para carga,
São Paulo
geográficas. cartões postais, cartazes,
engates para carros. eixos de direção,
disp lavs. desenhos arnsticos. desenhos
freies, fronteiras para veiculos, guidão,
de calcornania p ara tecidos, estátuas.
estatuetas. estampas. gravuras, trutas de
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
ai" figuras de ornatos. festões. «oro
motocicletas, motocargas, moto furgões.
ardias, frutas de louças, figuras cara enmanivelas, navios, ônibus. para-choques.
riatizados
feitar colos de aniverdiro
para-lamas, para-brisas, pedala, pantbes,
casamentos e outras aua,squer comemotodas para bicicletas,, ratos para bielasraçaes, gravuras. imagens letreiros matas, reboque, radiadores para veiculo&
neouins magnetes, °base artisacas. abras
rodas para veículos, selins, triciclos. tisartazes laca de
de pintura painéis
rantes para veiculos. vagões veloclpe.
corações e para exposição, projetos.
cies, varetas de contrõle do afogador e
Classe
33
mostruários de , mercadorias diversas e
acelerador. tróleis. troleibus, varaes de
Titulo
Para propagandas, suportee artisacos
carros, toletes para Jarros
para vitrines, estatuetas para adornos
Termo n.° 717.631, de 14-10-65
e para fins artist , cos e -.abole..a?
Agromar — Comissária, Importadora e
Termo n.° 717.634, de 14-10-65
Exportadora S. A.
Termo is.° 717.627, de 14-10-1965
Droga Nova Centro Ltda.
São Paulo
Indústria e Comércio de Massas
São Paulo
Al:menticias "Margellina" Ltda.
São Paulo

sanitários, apanha moscas e insetos (de
g.. ma e papei Ou papelão), álcalis. bac•
tericidas. oaraticidas carrapaticidas
creosol. creosotalina creosoto: desodorantes, desinfetantes de‘umadores, ex•
tern:madures de pragas e hervas dana
nhas esterilizantes. ernbrocações pare
ORNATEX UMA LOJA
animais, enxertos. tarinhas de mos
fertilizantes. tosa:tos, glicose para fia
EM SEU LAR
•
veterinários guano herbicidas. insetici
das, preparações e redutos inseticidas
areparaçôes e produtos inseticidas, no
Classes: 22 — 23 — 24 — 34 — 36
tadamente fungicida*
.
—37---40 .
Expressão de propaganda
Termo n.° 717.624, de 14-10-1965
Têrmo n. o 717.620, de 14-10-1%5
Panificadora e Confeitaria "Triãnaulo"
Ornatex Organização Mercanti l de
Limaada
Indústrias Texteis. S.A.
São Paulo
São Paulo
Termo n.° 717.619, de 14-10-1%5
Ornatex Organização Mercann de
Indústrias 'reates S. A.4São Paulo

VENDILAR - EMA LOJA
EBA SEU LAR
Classes: 22 - 23 — 24 . á4 — 36
—37-40
Expressão de propagauda
Têrmo n.° 717.621, de 14-10-19b5
Lanches Rio de Mel Ltda.
São Paulo

-

• RIO DE MEL
1 Ind.. Brasileira I

Classe 41
Croquetes empadas, pizzas, pa•aéis e
tortas
Têrmo n.° 717.622, de 14-10-1965
Carrocerias Nicola S.A, Manufaturas
Metál.cas
Rio Grande do Sul

ca,
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressoa cartazes, catálogos, jornais :sacionais e estrangeiros, publicações intpressas. revista. Propaganda es ráci
televisão. jornais, programas radlofâni.
cos, peças teatrais e cinerna.ograficas
e revistas impressas
Termo ri.° 717.623, de 14-10-1965
Agrosol Agro Industrial S.A.
São Paulo'
••n•n^,amt.

f:4;r1 01[
In cr . Brat?). lei ra

Termo n.° 717.628, de 14-10-1965

OFICINA DIEGANICA'
COMER,/ I
S-.Paulo-Capital

Ind. Brasileirr

Ind. Brasileira

Ind.. Brasileira

sp

agr0É

o faulo-CapitP1

ISARGYLLINA.

Ind.. Brasileira

'Classe 41
Massas alimentícias. , farinhas alimenti
cias, biscoitos, bolachas fermentos pão
aveia, bomb:ns confeitos, 4rios fé-idas
•
Classe 2
Pera distinguir: Adubos, ácidos sanitá- pralinés. pastilhas amido, café, chã ce
reais dores, drons e conservls
rios, águas desinfetantes e para fin,

AGROBIAR
Ind. Brasileira

Classe 1
Azul da prérsia azul ultramar, alugai .
no eta oó oara pinture, acido nitrico,
aiumen, água oxigenada. água raz álcool oara fins industriais alvaiade
anti-corrosivos ácido si-sena:o brilhan
tess óleo brornorete ie minânio Hero
'In •loretr de
matos cloreto ie
'arhimmc

„

NOVA CEWPRO
Brasileira

Ind.

Chisie 3
Produtos farmacêuticos, alcoolatos. al- •
coolaturas, cremes, pastilhaS, cápsul.s.
comprimidos. drágens elixires, extrat-n,
vitarninr..s, emulsões, essètuias, grânulos.
linimentos, óleos, nor./melas, pastas.
!idas, soros, so l u ..,"-ies injetáveis vacuns
e Xaropes

-

r.
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Publicação feita de aeõrrto com o ara 130 do
••n•n•,
código da Ploprieciaae Industrial Da data da p ublicacão
a.irrer o prazo de 60 dias p ara o deferimento
começará
do pedido Duraras esse prato poderá° apresentar suas o p osições ao
Nacional d Prop riedade Industral aquêles
DepartamentO
que se julgarem p rejudicados com a conces.sao do
registro requextde
n•••n•nn•n.....2.w.

Termo n.° 717.635, de 14-10-65
Termo n. 717.641, de 14-10-65
Agromar — Comissária, Importadora e Achinistradora Vila Leopoldina S. A. botas, ootinas. bihsões. boinas, baba,
louros, hor,és, capacetes, cartoias. cara.
Exportadora S. A.
São Paulo
ouças celetes. capas, abales,
São Paulo
eachecois, calçados, cinapeus, cintos,
cintas, com °inações. corpinhos, cal..,as
VILA LEOIOLDINA
is senhoras e de crianças, calções. cal
J.nd. BraEsileira
AGROMAR
as.
catn. sas
carn,solas,
camisetas.
COM
RIA,
cuecas, ce-oulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, erineios, dotamos. achar,
Cias& 50
pes fantasias, tardas para militares ;.o
impressos para uso em: chegues dulegials. ima 'alas, gaia nas gravatas por
plicatas, envelopes, faturas, notas pro11N-iene, !aqueras, Q,Juês.
missórias pa p ei de correspondência e ros. jogos
Nome comercial
recibo.s, Im p ressos em cartazes alacas, luvas, figas, lenços, mantós meias,
tabuletas • veículos °ilhetas imoressas maiõr. mantas mandrião, mantilhas paTeren on.° 717.638, de 14-10-65
ietós, palas. acariciai , pulos': pelara-las
Agromar — Com i ssária. Importadora e
petajas, go-taches. polainas, p, jamas puTermo n.° 717.642, de 14-10-65
Exportadora S. A.
nhos, perneiras, giumonos, r e g a os
Confecções Dolores Ltda.
São Paulo
robe de chamBre. roupa ° sobreniaos
São Paulo
suspensórios, sairias de banho, sandaaas
sucatas, shorts.. sungas, sanas ou sia(
AGROMAR
touca, turbantes ternos, unitortnes
S.Paul o—C ani t a".,
e vestidos

ferino n.° 717.646, de 14-10-65
R. Contini Cl Cia.
São Paulo

prorrogação

512LIÇÊ1226.

Classe 2
Acetaniliale, acetato de amônia, acido ar
canIco, bórico, cristalizado, fênico para fias veterinárias, piaria°, salicilico
e sulfuroso. adubos. álcalis para fins
sanitarics, fins herticulas, alcaçus en.
pó alúmen calcinado, amónio. azul de
metilenopós contra baratas e insetos
bromatos. bromatc de cantora e de potássio. cânfora em pó. carrapaticidas,
banhos para animais, produtos para des
trair hervas daninhas, ceras para enxertos, balsamc para fins veterinários, sabão desinfetante, desinfetantes. defuma,
dores, inseticidas em pó. liquido só/ide
e em pasta, preparados para destruir
larvas linhaça em pó, visgos contra
lagartas e moscas, remédios coda a
aftosa dos gados, sabão veterinário, sais
Para fins horticulas, sanitários e veterinário& raiz de timbó. adubos naturais.
arti ficiais para a agricultura, cola 'em
papel para a p anhar moscas
Termo na 717.639, de 14-10-65
Franan Indústria e Comércio de
Máquinas e Peças Ltda.
São Paulo

PUÇÁ
IMER raelleira
Classe 11
Gancho metálico para pregas de
cortinas
TerMo n.° 717,640, de 14-10-65
Book-Fone Publicidade Limitada
São Paulo

-$00K—FOITS
Ind. Jiraall eira

Ter:no nal 717.644, de 14-10-65
Metalargica Rijo! Ltda.
•
São 1.aaaa

97thSILEIRA

Ind. J3rasi1eira
;

Classe 1
Tintas e vernizes
Termo n . 5 717.651, de 14-10-65
Nilo de Souza Mello
São Paulo

-PUJOL

Classe 36
Para . distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
-5.>16.01/4.0l£0
aventais, olpargatas. anáguas, blusas
—1j
IND. BRACILEIRA
botas, botinas. blusões, boinas, baba
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara
.t.ZW-0~~~~~~~~~wsner,.
puças, casacão, coletes, capas, chaies
Classe Sb
cachecols, calçados, chapéus. cinto:
Imnressos para uso da firma
cintas, combinações. corpinhos. calças
Classe- 8
de senhoraa e de crianças, calçar cal
Termo o.' 717.653. da 14-10-65
Para
distinguir
artigos elétricos: lustre,.
Auto Rasto Governador Ltda.
ças, camas, camisolas. camisetas
tarnadas,
soquctes,
aluas
espélhos
São Paulo
cuecas, ceroulas. colarinhos • cueiros
p l ástaaas para el a tricid:Jde, fios elétricoa
saias, casacos, chinelos. dominõs, echar
pes, 'fantasias, fardas para militares co.. chaves elétricas, interruptor.: s chavas
legiais, fraldas. galochas gravatas, gor- de tomadas, tusivel, pinos para toma"HOTEL 403"
das e campainhas elétricos
ros, jogos de lingerie, jaquetas laguês
luvas, ligas, lenços, mantéis meias
Tétano n° 717.645, d 14-10-65
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas pa
Farmial — Fornecedora de Materiais
Classe 33
letós, palas, penhom, pulover, pelarmos
Isolantes Acústicos e Laminados Ltda.
Sérviços ale hospedagem
peugas, pouches, polainas pijamas pu
S.Pjo Paulo
nhos, perneiras, guimonos. regalos
Termo n 5 717,655. de 14-10-65
robe de chambre. rolpão, .sobretudos
Faetramica Rgavip Indústria e Comércio
suspensórios, saídas debanho, sandáliaLtda.
sueteres, shorts, sungas, molas ou slack.São Paulo
roucas. turbantes. ternos, uniformes
e vestidos
MAIWUTTA

Ind. brnsileira

Ind. brnmileira

Termo n.° 717.643, de 14-10-65
Confecções Anil?) Ltda.
São Paulo

...lasse 8

P ara distinguir Alto falantes. am
p liadores anunciadores elétricos nntensis
aparelho cinematográ ficas. cronnard-

ANlid

Classe 4
firos. elé t ricos de banhos fotográficos,
a ara aiscinguir: Laminados plásticos. gazejficariares.
refrigeradores p rotetoaailaira laminada, compensados e iso- res contra o Dó.
retifcadores de enerlantes acústicos
g ia e létrica re g uisaaras ria aPs de
Têrmo n" 717.652, de 14-10-65
Ferreira Remirar° P Galdino Ltda.
São Paulo

IND. BRASILEIRA
Classe 32
Pare distinguir: Almanaques, agendas
anuários álbum im p ressos. boletins. ca -

falarios. edições impressas, revistas araaos te niiblicirlades. programas radioClasse 36
Wan g r álin t e lev isionados. Peças
tea- Para distinguir . Artigos de ves...asaa
trais e cinematográficaa programas cir- e roupas teitâs em cp rRI Ada .al hcp.
censes
aventais, alpargatas. anáguas hhans

clu OWT; LysSE s

I

ala s se 33
Serviços de boita

ionecinienta de ,M;
-fe televisara ae
!UR r. de Ca he le'r
. sri'rore, COar,
c na de encerai
son"-ns de era.
minar ovos de g relhar e t orrar. de
limpar vidros, de limpesa de boates,

de p roleçties, de puri çicar a Acua, asp iradores de na elêtricess, balanças.
hlnécolos bicicletas esch eadores,
de embalem, eiparras elétriCia. tortiutadrv...a,
fogosa, filmes rimam. Ofdt ta p a relia.
Macias eldtvkalk, ventiladores

1
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MARCAS DEPOSITADAS
.7.11•",/a4•71171.21...- ,

..namea,accransserwarmanue, easeeasaam maesznetasec,

Faallaaa.la fana de iu.a.^a.ala ca:n o aat, 159 da
d
de1:a1aalria1. Da data cia publiaação comeaará, p.
aaraer o
ca
pr•a o d aarenta Co a. saija, 1.;arantt &'r
:o
J,o apresentar Suas ca
no Deaartailiento
qae, ae jaa-arcra ariaa a
Cr la.crariezIa::::
as com a concess:n doreaistro raça:arida
-1",..rmas ns. 717.659 e 717.671. de
14-10-65
Bazar 13 Ltda.
São Paulo

( "BAUR

TREU "

Classes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16.
18, 19, 20, 21, 26, 301 32, 40, 43,
45 e 47
Produtos químicos; desinfetantes; proalutos farmacêuticos, miaérios, metais era
bruto ou parcialmente trabalhado, máquinas industriais, máquinas usadas na
agricultura, instrumentos musicais, instrumentos cirúrgicos, materais para construções, armas e muniçes, aves e ovos;
petrechos navais aeronáuticos; peças
para veículos; arte-fato a d emacleirw;
sombrinhaS e guarda-chuvas; propaganda e publicidade; móveis; refrigerantea;
charutos e cigarros; flores naturais e
combustíveis e lubrificantes
Classes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12,
13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41,
43, 45, 47, 48, 49 e 50
_41
Produtos químicos para indústrias; desinfetantes; produtos farmacêuticos; tianérios; metais em bruto; ou parcialmente trabalhados; máquinas industriais;
utensílios usaorls na agricultura; instrumentos musicais; instrumentos cirúrgicos; botões; jóias; materiais para cons.
truçes; armas e munições; aves e ovos;
petrechos navais peças para veículos:
fios e linhas; tecidos; rendas; artefatos
de madeira; vassouras; guardachuvas;
propaganda e publicidade; representações: tapetes e cortinas; artefatos de
pele e couro; confecções, roupas de
cama e mesa; móveis; produtos alimentícios; refrigerantes sem álcool; cigarros; flores naturais; combustíveis e lubrificantes; perfumes e cosméticos;
brinquedos e impressos
,'..1"êrt.nos ns. 717.670, 717.672 a 717.685,
14-10-65
Bazar 13 Ltda.
São Paulo
"13 DE MAIO-.
Ind.. Bracileirl

Cause 1
'Meorveoataa.•tw,etqn aalalsaa, asteattae.
catiaralgoa Para_ o tra:a.masantai e
:entet
w
y;e•
de_ Fititlgl. ..tesUda$,...f.MAffe;
Puas
raz_álasa
sol. als~. Ra]
Mars. aiutasp, ganstade. decantai bolaustrials. aluatainio c nó amordaco
ausunarustantas, aogeoxfdantea, apta'oxida atas. anu-carreai-vos, anu-dom...a
tes. azataaaa, aaaa azadialaráa Para
EIC um ialaaa., res. a am.a oxioenada para
fias inch:saiais, amônias baahos para
aienzaaa, laaazos. -betumes,
bicara_anatoa_ae sódio, de potássio; cai
•vaaaa_
aaa aunarias. cata:afia
.sotos; descoralaas- de sinarualantes, diaraáficaa. taxo-

ater. esmaltes estereatoa; fenol,
seusibitizados para fotografias. ts
Ka20t04, tormol, tostatos walu.striais. fára
faiam industriais Marretas, galvaarzado
rea, gelatina para fotografias e pintura
atz, Ocarina; hidratos, haltosulartm
i marta:cata litante s. betu-retos; facas;
-nanas para pintura, magntsio, ater.
zurim nitratos, runaralizadores; nitroce
luloae; óxido., oxidantea, óleos para
taitto de linhaça; produtos eiul•
mico* para Impressa" potassa indna
arfai, poisais eneuisioalivels para a toçograiia, papéis e turnesol, papéis beatafiraficas e heliotopistas, película:,
9e111S4vels, papéis para kitografía e anta
aaes, de laboratório, pigmentos, potassa
pias ateradcos para a campasiçao de
:jata*. PrePaaaaata paia fotografias.
orodatos para niquelar, pratear e cromar. corodutos para diluir tintas prosista
aeaivos, removedores. reveladoree;
sabão mastro, gats, ealieflatas secastes.
Olicaipos, soda camatica, soluçõee quinicas de uso industrial, solventes, solrateis tintas pó,
arn liquidas, sólidas
au pastosas para madeira. ferro, Pare contruções. decorações, couro& te.
calos, ftbras, celulose, barcos e vet.
mios. talco industrial, danar.
cri

Claase 6
Maquinas ara: acabamento, aasatar
arame, acondicionamento, adelgaçar.
ajustar, alimentar água, alisar, massar, aplainar, arrolhar, beneficiar, burilar, brinquetar, brunir, cardar, coletar, compôr, comprimir, condensar, conservar, cortar, coser, costurar, clarificar, classificar, cravar, debruar, debulhar, desbagar, desbastara,, -descaroçar.
de.senabrar, desintegrar, destnatar, depolpar, diatribuir, dobrar drenar, elevar, empacotar, encaderna, estampar.
fabricar arame, fabricar artigos de metal, fabricar bebidas, fabricar calçados, fabricar chapéus, fabricar escávas,
Fabricar ferramentas. %brim galo, fabricar móveis, fabricar papel, fabricar
peças, fabricar rebites, fabricar roupas,
Fundir, imprimir. insulfrar, perfurar, picotar. prender, rebitar. roscar, seleciona, sepaar, seraar, tecer, timbrar, torcer, tornear, :betoneiras, burrinhos,
brinquetadores. cardadeiras, condensado.
res. cravacleiras, dínamos, escavadeiras,
rnisturadores, motores, prensas, rebitadores, teares, máquinas insulfsadoras,
Gioto-motoras, motrizes. operatirrea,
perfuratrizes, rotoras, e, peças iate. granias destas máquinas
Classe
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, brOnze em
barra: em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento metaba°, cobalto, bruto ou parcialmente
tr talhado, couraçae, estanho bruto ou
parcialmente trabalsado, ferro em bruto
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente caba-

lhadoa gusa taracrado, gusa maleável,
lamines de
lata em fôlra, latão
em fõlba, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
maanesio, manganês, metais não traba.
'irados ou parcialmente trabalhados, metais em massa, metais estampalos,•
metais para solla, níquel e zinco
Classe 1
Substancias, e produtos de origem anibruto, algodao em bruto borracha em
bruto, bauxita, benjoim breu, cânfora.
bruto, chifres, ceras de plantas ceras
vegetais de carnaúba e aricura crina
de cavalo. crina em geral, cortiça ela
bruto, cascas vegetais, aspai°, ervas
medicinais, extratos oleosos, estopas.
enxofre, banias, fibras vegetais, flores
secais. arafites, goma em bruto, granito
em bruto, kieselghur.. liq-uklos de plantas, lates em bruto ou parcialmente
preparados, minério- metálicos, madeiras em bruto ou parcialmente &abadiadas, em toras, serradas e aplainadas,
mica, ma'rtnores em bruto, dardo de
manganes, óleos de cascas vegetais.
óleos em bruto ou parcialmente preparados, plornbagina eia bruto, pó de
moldagem para fundições, pedras britadas. piche em bruto, pedra calcária,
plantas medicinais, pedras em bruto,
quelaracho, raizes vegetais, resinas, resinas naturais, residnos, mateis, saldo
parcialmente preparados: Abrasivos eco
bruto. argila refratária, asfalte° em
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
seivas, alco em bruto, xisto, xisto
Classe 3
Para distinguir como marca genérica
produtos farmacêuticos
Classe 33
Representações de mercadorias em geral
Classe 30
Guarda-chuvas, bengalas e sombrinhas
Classe 21
Para distinguir: Veieulos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio. barcos.
'breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, catainhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-Irrigadoes, carros, cara
oçae, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de velculos,
corrediços para velcuIos, direção, desligadeiras, " estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para velaulos, guidão,
losomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais, imitam,
rodas para bicicletas,. raios pa sa bicicletas, reboque, radiadores para veículos.
rodas para veiculo% selins, triciclos, ti,
rantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de contrôle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para zarros

(

Classe 7.0
Ancoras, aparelhos para meraunaaorea
bóias. botes barcos cintos para nata.
ção barcos de esporte, capacetes le es.
calandro, estaleiros, escafandros, tatek
xas, lanchas, davios, para-quedas,
remos e salva-vidas
Classe 19
Aves e ovos, animais vivos, bovinos,
caprinos, galináceos e sumos
Classe 18
Alfanges, balas, canhões, caratlinaa
chumbo para caça, cartuchos. explosivos, espingardas, fuzis, fogos cie artifícios, pólvora e revolver
Classe 9
Bandolins, banjos, baterias, cavaqutnhos, clarins, clarinetes, concertinas,
conrta-baixo, corneta, cuicas, castanholas, flauta, flautim, gaita, guitarra,
harpa, harmônicas. órgãos, pianos, pistão, pandeiros, pianolas, rabeção, tambores, trombone, violisos, violões e
violoncelo
Classe 7
Máquinas e utensílios para saraus usaaos exclusivamente na agricultura e
aorticuitara a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me..ántraos e emplilhadores ouribinados,
arraricaciores maca/limos para ti@ricul.
tura, batedeiras para cereais, bombas
aara aaulaat, ceifadeiras carpideira,
zeitados p ara arroz, charruas para agricultura. cultivadores. debulhadores
destocadores desentegradores. esmagaAires para a agricultura, escarriticadotas, enehovadeiras, aacas pr.ra máqua
ias a gricotas. ferradeiras, gadanhos,
'narras para arado. aradas de disco*
au dentes, máquinas batedeira: para
/arfais/tura. máquinas inseticabs, ma.
;ganas vaporizadoras, maquinas de
ouriçar.- má quinas niveladoras de terra,
na,aufnas perfuradoras para a aviai!.
ama- _maquinas de plaatar, inotochar.
ima, a:quinas regadairas, máquinas de
oçar, de semear, oara sulfatas de
°nauta de tiaturar, de esfarelar terra
mira Irrigar-Ao, aara aaitar formigas i
nitros insetos, pare burrifar eaulvera
cai desinfetantes para adubar pari
agitar e espalhar palha, para colhei
algodão, para colher cereais, maquinai
amassadoras para fins agricolas,
aortar árvores, para espalhar, para ca.
pinar, maquina combinadas para ar
mear e cultivar, de desbanar, para eia
sflar maquinas e moinhos para forra.
gene, máquinas toscadoras, ordenado.
res meeánicos, raladores meeanicos, rca
los compressores para a agricultura,
sacradeiras, semeadeiras. secadeiras,
kanaadores de terra. tosadores de pra.
semeadores de terra, tosadores de gra.
tratores agricolas válvulas para
máquinas agrIcolas
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, apedra:roa, anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas farm*, genebra, gila lnunel.
rasa nectar, puneh. pimpem:dast
sucos de frutas em álcool, vinhos, verNuth, vinhos espumante% visitam eng.,
nados
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MARCAS DEPOSITADAS
PUS:iam:go falitet de zeSirdo coal o art. 13d do Cállao da Proprlotlado Indust:ial. Da data da publicação começara a
. aasirme o praga da Cal dias para o dafarl pento da pedido. Darai-rte õsía prazo rmeri.0 apresentar atlas olscak5es ais Depectammto
17acltnra,1 da Paaaniedado linclitztríal aqucles que se Jatai= ~adiai:dos cera-a contusão do registro requerido
Classe fi.
•stealhantes, enabaocações para
Classe 8
-does massiços de borracha, cabos paro
r Alcachofras, aletria, alho, aspargos, animais, enxertos. farinhas de ossos,
Para
distinguir:
Artigos e aparairas /arrancaras, chuveiros, calços de bor
açúcar. alimentos para animais, amido. tertilizantes, fostatos, ahinicidas a fumi; andando/is, asnearas, amendoim, araruta, gardes, fungicidas, glicose para lias eletrônicos: alto-falantes, antenas, agu- racha, chapas e centros de mesa, cordas de borracha, cápsulas de borracha
arroz. atum, aveia. avelãs., azeite, azei- veteriaarlos, guano, herbicidas, inseticei- lhas para lonógrafos, amplificadores, parac entro de m e
sa, calços de borra; toesas, banha, bacalhau, batatas, balas, das, insetdugos, larvicIdas, microbici- bobinas para rádios e televisões, apai faseias" bombons, bolachas, Nasalam. das, medicamentos para animais, aves relhos paar contrõle de sons, condensa- cha para máquinas, copos de borracha
dores, aparelhos de comunicação inter. para freios, dedeiras, desata-macieiras,
, café eu. pó e em grão, camarao, canela, e peixes óleos desinfetantes e vetara na
, diais, discos gravados, aparelhos de discos de mesa, descanso para pratos,
•
petrMeos
sanitários
e
desinfeem pau e em pó, catou, carnes. chá.
• caramelos, chocolates, confeitos, crava tantes, papel funiegatório, pós insetici- freqüência modulada, fonógrafos, gra- encostos, embolos, esguichos, estrados,
esponjas de borracha em quebra/acto
cereais, soninho, creme de leite, cremes das, paraticidas, hinglcidas e desinfe- vadares de discos, gravadores de fitas, para carneiras, fios de borracha
geradores
estatísticos
e
eletrônicos
de
halos,
tantes.
preparaoace
e
produtos
lasca.
alimentados, croquete:a, acometas, CaisMamas de
guarnições para
saca. coalhado, castanha, cabala, er~ia Mas, ~cicias, desinfetantes e vete- alta freqüência que funcionam coca vál- automóveis,borracha,
guarnições para veloulos,
`• mantos pau alimentos, colorastes, rinários. raticidas, remédtos para fins vulas, máquinas falantes, aparelhos de macheias para escolares, laminas de
chouriços, dendê, doces, doces de ma, veterinarlos. sabões veterinários e da- receptores de sons, rádios, rádios fo; tas. espinafre, caiadas Mi:sentares, em- aintetaatta, sais para fins agricalas, ai:grafas, aparelhos de televisão, sin- boaracha para degraus, rotas de boreronizadores, selecionadores, transfor- racha, manoplas, maçanetas, postem.
', padata, ervilhas, enzovas, extrato de to. herde-teia& sarútários e veterinários, madores de ar-as,
toca-discos automáti- nes paaa para-lamas, protetores <à
mete, farinhas atimentscias, favas, fé- sulfatos, supertosiatos. vacinas Para cos ou não, transnússores
transistores, p ara-choques, pedal do acelerador, poanimais
e
hervaa
da:linhas
; mias, flocos farelo, fermentes, feijão
válvulas
para
rádios
e
televisões
dai de partida, paras- para businas,
Lean frios. frutas saem amainais e criaClasse 31
pretinhos, paeinnaticos, pontas de Dor.
Classe 5
ta/iradas: aficam, goma de mascar. gor. Para distinguir os seguintes artigos para
racha para bengalas e muletas, rodas
[daras. granulo, grão de bico. gelatina, veículos: Anéis de vadação para ;ila- Aço em bruto, aço preparado, aço mamam& radiava, revestimentos
de
goiabada geléia& berva doce, berva ções, arruelas, barbantes, bujões, bia. doce, aço para tipos, aço fundido aço borracha, rodas de borracha para mó1,-Ouste, be:rsaaças, lagostas, lingual', leite
ahaa, barracas de campanha, condoa parcialmente trabalhado, aço palro, aço 'ela. sanfonas de vácuo, suportes de
condensado, leite em pó, legumes ma asa, carreias de trananissau, carialetaa, refinado, brome, bronze em bruto ou motor
sapatas, do padat de breque, rir
~erva lentilhas. linguiça, louro. mas- coberturas de lonas, diafragma para parcialmente trabalhado, bronze de sembalo e /Solada.
, suportes,
! saa alimentícias, martscos. inentraga, Jedaçâo, lonas, fitilhos, lonas "ara freios manganês, bronze em pó, bronze em pneumáticos, suportes de crinabio,semi.
san; margarina, marmelada, macarrão, mas- mangueiras, molas para vadaçao, pesta- barra, eia fio, chumbo em bruto ou fonas de partidas, saltos, solas
e solada'
' ta de tomate. mel e melado, mate, mas- nas, tampões, tubulações para vedaçõs&
parcialmente preparado cimento me- de borracha, surdinas de borracha para
sas para estagnas, molhos. moluscos,
tendas
tálico, cobalto, bruto ou parcialmente ap licação aos Nos tetegralieos e Oleias.
'mostarda, mortadela, nós moscada, notrabalhado couraças, estanho bruto ou tacos, travadores de porta. tigelas,.
classe
30
zes, óleos conestivela, ostras, oves,
parcialmente t r abaLsado, berro em bruto tigelas, tampas de borracha para conta; pães, paios, p retines. passeata, pés:para Armações e guarda-chtsvaa e guarda. em barra, ferro manganês, ferro velho,
gétteis, tiras de borracha para elaborapudins, p4Ck. es, OMS, presuntos, peP sois, barbatanas para os mesmos, cabos
gusa em bruto ou parcialmente trabação de substancias quica:cal
quallos, rações balanceadas para mal- e poareisas ara os mesmo, cabos e pon- lhado, gusa temperado, gusa maleável,
Classe 47
Anafa, rem:sof/8es, sal, sagu, sardinhas, teiras para bengalas, guarda-chuvas e lâminas de metal, lata em alara, latão
'tis, petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins: guarda-som, capas de algodão para os em ftolha,
latão
em
chapas,
latão
em
Combustíveis, lubrificaates, álcool manandatcaes. salsichas, salaaes, soltas atiP mesmos, capas de seda; guarda-chuva. vergalhões, ligas nietálicas, amalhas. lar, carvão, gás hiciroearburetos, gás
saladas, sorveres. suco de tomates e ele guarda-sois, beagalas. sosabrinkaa e magnésio, manganês, metais não traba- metano, graxas, lubrificantes, óleos lusuas partts integrantes
Irutain torradas, tapioca, tintaras, talhalhados ou parcialmente trabalhados, me- brificantes, óleos destinados
iluminaeia, • tremoços. tortas, ; tortas para aliClasse 16
tala em massa, metais estampalos,
çao e o aquecimento, petróleos, gaito,
mento de animais e aves. torrões,
Para distingi*: Materiais pana coastrumetais para solla, níquel e zinco
una, querosene, gás liquefeitos, gás.
toucinho e vinagre
ides e decorações: ikagarnaamts, argila
butua° e ampara°
Classe
25
arma aaulelos, batente,: balaustres. PIO'
Tarmos as. 717.686 a 717.8a9 e
COO de ~MO, blocos para pavimenta Arvores de natal, bibelots, bolas para
Clame 45
717.693 a 717.717, de 14-10-65
'ião. calhas, cimento. cal, cré, chapas enfeites de árvores de natas, cartas
Bazar 13 Ltda.
Isolantes, caibros. caixilhos; colunas' geográficas, cartões postais, cartazes. Plantas, sementes, e mudas Pare a Earl,
São Paulo
chapas para coberturas, camas dágua. (imolava, cfesenhoe artísticos.- desmaios cultura, a horticultura e a floricultura,
Flores naturais
cata-as de descarga para taxas, edifica- de calcomenia para tecidos estátuas,
estatuetas,
estampas,
gravuras,
frutas
de
ções prenioldadaa, estoque, ent
' tildo de
Classe 47
base aafáltico, eatacas, esquadrias, estra .adro - figuras de ornatos, festões., fotooraeileira
Álcool
motor,
azeite para lamparinas,
uras metálicas para construções, lame- grafias, trutas de louças figuras para enlas de metal. ladrilhos, lambris, luvas feitar bolos de aniversários, batizados, carvão mineral e vegetal, céra para tlita
le lançais, Ines, laaeotaa, material ia* casamentos e outras quaisquer comemo- caluaçao, consbustivel, fluidos de numa*
ante contra bit) e calor, amalhas, mar rações. gravuras, moagens, letreiros, ma- taça°. gasolina, geléias e gorduras de
Classe 44
neq uins, maquetas, -abras artísticas, obras petróleo, graxas para lubrificação,
sas para revestiasaatoe sie paredes, mat- de
pintura, painéis "e cartazes para de- óleo para iluminação, petróleo refinado,
Ctgarros. acendedores pa.
eiras pata construções, mosaicos, pioaromatizados para fumantes, bcri.ssa, ,,ara atos de base asfáltico, produtor para corações e para exposição, proletos, lubrificante óleo para fabricação de O*
querozeae e curta
humo, bolsas para rapé cachimbos, car- ornar Impermeabilizai:tas as araamas- mostruários de mercadorias diversas, e
teiras pare fumo, charutos, cigarreiras, as de cimento e cal. hidráulica, aedo" para propagandas. suportes artiascos
Classe 45
cinzeiros, estofos para cachimbo, filtros
para vitrines. estatuetas, para adornos
para piteiras, forforeiras de bolso is- alho. produta betuminosos, impermea.
e para fina artísticos e cabalaras
Plantar, sementes e mudas e flores
lizantes liquido' ou sob outras lamas
queiros, palha para cigarros, piteiras,
naturais
ra revestimentos e outaos como Whe
Classe 39
ponteiras de cachimbos, porta-charutos,
mensação
peças
onsamentaie
de
cáClasse
18
rapé, sacas para fumo
Para distinguir: Artefatos de borracha
ato ou gesso para tetos e paredes. borracha, artefatos de borracha para
Para assinalar .e distinguir gnéricamen.
Classe 2
pai para forrar casas. massas anti- veicialos,
te os artigos da classe, a saber: ArrInia,
artefatos de borracha não
Substancias e reparações guisai:as ácidos para uso nas construções, par- cluidos em outras classes: Arruelas, at munições de guerra e caça. Expk$1.,
ttsadas na agricultura, na ho-dcultura quetas. portas, portões, pisoa. soleiras golas, amortecedores, assentos para ca
vos. Fogos de artlfic'os
na veterinária e para fins sanitários, r ara portas, taiobae, tubos de concreto ditaras. borrachas para aros, batentes de
Classe 1
a saber; adubos, ácidos sanitários. telhas, tacos. tubos de ventilação, tan- cofre, buchas de estabilszador, buchas,
águas desintetantes e p ara fina sant- ques de chnetsto vigas, vigamento, e buchas para lunz eka beata* de
Azul
da
prérsia.
azul ultramar. aluaiPerta
terios. apanha-moscas e insetos (de
vita%
batente a, chassis, bicos para mamadei- aio nu pé para pintura. ácido attrieci,
lleake e ',tapei ou pa p
elão) Meais.
ra& braçadeiras, bocass, bases para M- &Malan. águo oxigenada. içoal raa álClasse 29
bactericidas. haraticidas, carrapata...idas tr,scovas comuns. escorna para optam ictem... borrachas para carrinros indaa cool para fins industrias*, alvaiade,
eresol, creosotanna creosoto doado- aspa nadore s lambas escovas, 7aS criais, borracha atara amortecedores and-corrosivos ácido arsênico bedhan.
ter a óleo. brecnoretc de emento Moo.
tante. desinfetantes, defumadores ex- mouras, cçrdas e ma r—i ais para
a la 'alicias de borracha para redras, cochire aiatissa cloreto de sódto, clorete de
terminadores de pragas e nervas
is motor. câmaras de ar, chupetas, cota amónia, cloreto de
brmação de C57.0VES
potássio, carbonato

itk.>
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k sódio. corantes para uso na indústria
Kamera'. creosoto para indústria. carbonata de inagnasia. cloreto de zinco.
cloreto de cálcio, srrialtes, goma-laca
preparada, glicerina para uso na indústria, hiposolfito de sódm. iodureto
cia amiânio, idrosoltito, laca. massm is
base de óleo para correção de pinturas,
nitrato, óleos. potássio de sódio. po
tássic para uso na insisto-ria. secante
para • tintas, sais de arsénico usados
na indústria, sulfatos, tintas, tintas a
álcool, vernizes a álcool
Class,: 38

yrIneaw.m.s.n•n••n•••nn••••n•n•1111.1

coa, bolsas ara água quente, bugias! b.s- para adubar, ceifadeiras, carpideiras I giratórias, cadeiras de balanço. caixas
turis, 'bombas de borracha ara fins ci- .:.eitarlos p ara arroz, charruas para agn. de rádios colchões, colchões de moms,
rúrgicos e rotéticos. bandeias rospitala.
res, canulos, conta gotas, celalômetros,
curaras, colheres cortantes, cintas abdo•
cintrgicos para operações, termômetros,
minais. estiletes. espátulas, instrumentos
seios, pinças anatómicas, pincéis para
matas, meias elásticas protetores para
garoanta, armários para fins hospitais
res. camas, carrinhos para transportes
de doentes, mesas para clinica médica e
hospitalar e serra para rnaquiotomia

cultura. ...uai vadores. debulhadores dispensas, divisões. divan.s, discotecas
destocadores , desentegradores, esmaga- de madeira, espreguiçadeiras. escrivanidores para a agricultura, escarrificado, nhas ,, estantes, guarda -roupas, mesas,
res, enchovadeiras, tacas para mamai, mesinhas, mesinhas para rádio e televiussa agrícolas. terradeiras, guiaria; s são, mesinhas para televisão, molduras
aarras mira arado. grades de discou para quadros, porta-retratos. poltronas,
au dentes, máquinas batedeiras para poltronas-camas. prateleiras, porta-chasaram/tura, máquinas inseticidas, má. péus, sofás sofás-camas . travesseiros e

aulnas vaporizadoras. máquinas de
mungir, ,naauinas niveiadoras de terra.
-rlouinas i,erfuradoras para a agricui
'ura máquinas de olantar motor...mis
ama, tnquinas regadeiras. máquinas tis
soçar, de semeai, nara Sulfatar de
rorquir. de triturar, de esfarelar terra
(sara irrigação, para matar formigas e
outros insetos, pare Surritat..e aulverizar desinfetantes para adubai para
agitar e espalhar Palha, para colhei
algodão, para colher cereais. máquinas
amassadoras para tins agricolari, de
cortar árvores, para espalhar, pare capinar; máquins combinadas Para se•
mear e cultivar, de desbanar. para essuar máquinas e moinhos para forra
gana, máquinas toscadoras. ordenado.
res mecânicos, raladores mecânicos, rca
los compressores para a agricultura.
sacradeiras. semeadeiras, secadeiras
era, tratores agricolas, válvulaa para
maquinas agricolas

vitrines
Classe 17

Classe 21
Para distinguir: Artigos. máquinas •
instalações para escritórios era geral:
Aros para guardanapos de papal
distinguir: Veículos e suas partes
Papel carbono, stencil, separadores
aglutinados, álbuns-- (em branco) , álbuns Para
pare arquivos, arquivos para corresponpara retratos e autógrafos, balões (ex- integrantes: Aros para bicicletas, automós.
eis,
auto-caminhões,
aviões,
amordência, pastas sara escritórios cora
ceto para brinquedos) blocos , para
fechos de metal, almofadas para ca.
coratspondência blocos para cálculos tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
lambas e para tinta, abridores de cartas.
blocos para anotações bobinas brochu- breques, braços para veículos, bicicleberços para inata-borro, canetas para
ras não impressas cadernos de asam tas, carrinhos de mão e carretas, camidesenhos, cortadores de papel, caiam.
ver. capam para docu.nentos. carteiras nhonetes, carros ambulantes, camidaões,
gana para bordar, para costura, tricotacaixa de pa pelão cadernetas . zader- carros, tratores, carros-berços, carrosbadores, tintas para escrever, borracha,
nos, zaixas ci, rartão caixas para pa- tanques, carros-irrigadoes, carros, carmolhadores, gomadores, coladorea, ceso
pelaria, cartões le visitas- cartões co. oças, carrocerias, chassis, chapas cirtos para papéis e correspondência, etmercia's. cartõss ndiaes Conferi car- culares para veículos, cubos de veículos,
quadroa, desenhadores, datadores cora
tolina, cadernos de papel melimetradc corrediços para veiculos, direção, desliminas, furadores, máquinas de apetree em branco para desenho, cadernos gadeiras, estribos, escadas rolantes, eleescolares, cartões etn , branco, cartuchos vadores para passageiros e para carga.
chos para apontar lápis, lápis, canetas,
lapiseiras, porta tinteiros, porta lápis,
de cartolina, crapas planográficas. ca- engates para carros, eixos de direção,
porta-carimbor porta-canetas, descanse
dernos de lembrança, carretéis fie pa. freios, fronteiras para veiculos, guidão,
para lápis e canetas, réguas, instrumenpalão. envelopes, envólucros para cha- locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
rutos de papel, encardenação de papel motocicletas. motocargas, meto furgões,
tos de 'escrevei e de desenhos, portas
Classe
6
ou papelão. etiquetas. fõlhas 1 índices menivelas, navios, ônibus, para-choques,
cartaz, 'porta-blocos, prensas, prendado.
fólhas de celulose, guardanapos, livros pa-a-lamas, para-brisas. pedais, pantões, Maquinas para: acabamento, achatar res de papéis ganchos percevjos. coesnão impressos; livros fiscais, livros de rodas para bicicletas,. raios , para bicicle- arame, acondicionamento, adelgaçar, pulos, máquinas para escrever, cel.
contabilidade, mata-borrão, ornamentos tas, reboque. radiadores para veículos, ajustar, limentr água, alisar, amassar, malar e somar, máquinas para grampear.
de papel . trans parente, pratos papeli. rodas para veiculos, selins, tric; clos, ti- aplainar, arrolhar, beneficiar, burilar, grampos e ganchos para escritório*,
nhos. p apéis de estanho e de alumínio. rantes para veículos, vagões velocípe- brinquetra, brunir, caradar, coletar, com- tira-linha, fusins, !iodem. sinetes, argui.
papéis sem impressão. papéis em branco des, varetas de contrõle do afogador e por. comprimir, consenvar, cortar, co- fichários, mapotecas, carrinhos pare
para Impressão, papéis fantasia, menos acelerador, tróleis, troleibus. varaes de ser, costurar clarificar, classificar, craaaáquinas de escrever e cofres
para forrar paredes, papel almaço com
var, debruar, debulhar, desbargar, descarros, toletes para carros
ou 'sem pauta, papel crepon. papel de
Classe 33
bastar, descarnar, descaroçar, desembreClasse 19
seda, papel impermeável, papel em boar. dr anatar, depo;par, distribuir, dobina pare impressão, papel encerado Para assinalar e distinguir genérica. brar, drena, elevar, empacotar, encar- Representações de mercadorias em geral
papel higiênico. papel impermeável mente os artigos da classe, a saber: dernar, estampar, fabricar arame, fabripara copiar, papel para desenhos, pa- Animais vivos, inclusive aves, ovos eia car artigos de metal, fabricar bebidas,
Classe 27
pel para embrulho impermeabilizado
fabricar calçados, fabricar craapéus, fageral, inclusive do bicho da sêda
papel para encadernar, papel 'para esbricar escôvas, fabricar ferramentas, fa- Para distinguir artefatos de palha eu
crever," p apel paia _imprimir, papel paClasse 20
bricar gelos, fabricar móveis, fabricar fibra, não irritados em outras alasmasa
rafina para embrulha, papel celofane, Para distinguir: Petrechos navais e sie- roupas. 'irradio imprimir, insuflar, erfu- Suportes para iiloos, cestas, cestos, tapapel aelulase papel de linho, papel ronáuticos: ancoras, bolas, cinta de rar, picotar, prender, rebitar, roscar, se- colas, cabos para utensílios, redes, socos.
absorvente, papel para embrulhar ta- natação, colete salva-vidas, citurões de lecionar separar, serrar, tecer, timbra, sacolas rédeas_ malas, cestos para cos, baco. papelão, recipiantes de papel. robrinquetadores, cardadeiras, condensa- tura, cas am paasi pães, caixas para
&atas de papel, rótulos de papel, tolos natação, cinta de natação, fateixas, flu- dores, cravadelras, dínamos, escavadel- acondicionamento. caixas para enfeites,
tuadores
paste
hidrometria,
para-quedas
de papel transparente sacos !de papel
ra, misturadores, motores, prensas, re- guarnições para utensílios, telas para
e salva-vidas, nadadeiras
aerpentina3, tubos, postais de cartão
Ntadores, teares, Máquinas insufladoras, nesentos de cadeiras, peneiras, esteirais,
e tubetes de papel
Classe 9
mootras, motrizes, operatrizes, perfuraembornais e estojos
Classe 32
Bandolins, banjos, baterias, cavaqui- trizes, rotoras e peças integrantes de
máquinas
Termo n.o 717.581, de 14-10-1965
Para distinguir: Almanaques, anuarios nhos, clarins, clarinetes, concerniras,
conrta-baixo,
cometa,
cuicas,
castanhoCorar Products Company
Classe 40
albuns impressos, boletins, catálogos
edições impressas. folhetos. jornais. li- las, flauta, flautim, gaita, guitarra, Móveis em geral, de metal,
Estados
Unidos da América
sro, de
vros impressos, publicações impressas. harpa, harmônicas, órgãos, pianos, pisaço,
madeira,
estofados
ou
não.
inclutão,
pandeiros,
pianolas,
rabaçã°,
tamorgãos de publicidade, programas rabores, trombone, violisos, violões e sive móveis para escritórios: Armários,
diofônicos e rádio-televisionados, peças.
armários para banheiro e para roupas
violoncelo
teatrais e cinematográficas programas
asadas, almofadas, acolchoados para
diofônicus e rádio-televisionados, Peças
Classe
7
móveis, bancos, balcões, banquetas,
circenses e revistas
Máquinas e utensílios para serem usa- bandejas domiciliares, berços, biombos,
Classe 10
dos exclusivamente na agricultura e cadeiras. carrinhos para chá e café,
Para distinqr. AlgodZio. agulhas para horticultura a saber: arados, abridores conjuntos para dormitórios, conjuntos
injeções, aos, :olhos dep ressalta arterial, de sulcos. aduba ieiras, ancinhos me- para sala de jantar e sala de visitas,
aparelhos par massageas, afastadoras, cânimos e emplilhadores ocmbinados, conjuntos para terraços, jardim e praia,
t.,iasse 41
abre-bocas, abaixa-linguas,' aparelhos arrancadores mecânitnos para agricul• conjuntos de armários e gabinetes para
Glicose,
açúcr,
clextiose, malte e anum.
para surdez, abaixa-linguas, aparelhos tura, batedeiras para cereais, bombas copa e cosinha camas, cabides, cadeiras
mias de malte. Substnncins alimentícias
para surdez, afastai lábios, gengivas.
e seus prepnnalos. Ingredientes de
asiulhas ara seringas, aarelhos elétroalimentos. Essências alimentícias
PREÇO DO NÚMERO D2 HOJE: CR$ 50
d tárlos, cirúrgicos e detro-diagnósti.
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