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SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAI

ANO XXIII - 11.• 26

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA 1 ROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
ExiOnc.iaa

Rio, 2 de nvoreiro di 1963
Complementem a taxa de dopéeito
do acôrdo com a Lei n.° 4.505 de 30
di novembio da 1964 e o que dispõe
o Código da Propriedade Induetrial.
em mus artigo. 212 • 221:
Ténues;
X.° 99.983 - Francon* Oorti.
X.° 111.263 - Cia. de Cerikáin
~tiriris' de Omino.
Diremos
Padre Joe4 Demitimos Guerra. Dias
- no podido do dosarquivamonto do
tirano 129.357 - privilégio da Invatgio - Nada id a diferir. Mantenho o disponho de arquivam/mie de
'li.
EXPEDIENTE DO ~DTO&
GERAL
Exigência*
Rio, 2 d• fevereiro de 1966
Conlplomentorn a taxa de depósito
de &cardo com a Lei n.° 4.305, do
19 da novembro de 1964 e o que dia.
plie o Código de Propriedade Industrial em seus artigos 212 • 221;
Tarem:
X.° 150.303 - Luiz Armorio° Soam* de Farias. •
Q
X.° 162.371 - Sociedade uírnilso
Industrial Portuguesa Ltda.
X.° 177.373 - Gráfica Edigra
Magoa S. A.
Diveroof
Sociedade Agrícola • Comercial
Gaio Ltda. - nos pedidos de dmistineia dos tirmcni 454.221 - 454.231
Arquivemie os pedidos de doeis.
tilada* • prossigam-se nos andamentos
normal. dos pedido..
Seta 3. A. Comercial e Administra- no pedido de desistência do
termo 455.992 - Arquive-se o pedido, • prossiga-se no andamento do podido.
Mednica Especializada Motochryzkr Ltda. - no pedido d. &dei/nela
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do draw 458.719 - Arquive-se o podido de ~Minei& • proseies-se no
andamento do pedido.
idipa Edições, Publicidade • Serviços Artísticos Ltd.. - no podido
de deentencia no. *rimos 459.819 459.813 - Arquivern~ os pedido*
• preeeigam-se nos aidameina dos
godados.
Md,* de alciclotas Monark II. A.
s• pedido de dosietinsia do gemo:
469.974 - Arquive-se • pedido •
prossiga-se ao andamento do podido.
Sopide Gongo Prinibrwlea *bua a desisténeia do pedido do *eme 461.898 - Arquiva-se o pedido
• Proulea -e• no andamento do pedido.
Madoire ~raia Ltda. - no podido
do dosistanoia do *moo 461.170 -Arquive-to pedido e procolgam no
andamonto normal do podido.
Lula Alberto Simonia° Chuta - no
podido de desistfinela do tirano 462.988 - Arquive-me o • pedido •
proseiem-se no andaminto normal do
pedido.
Giddlo Kik de amen Malhas Ltda.
-- no pedido de deslocando do timo
o.• 463.325 - Arquive-si o podido
e praieira-se no andamento normal do
pedido.
3. A. Sndfatrlae Reunidas F. Mintamo - no pedido de desininsia
do grito 453.508 - Arquive-se o
pedido e proniga-se MO andamento
normal do podido.
Cibo 31almovic - no podido de dodei/nela de tilrmo 463.339 - Arquive-se o pedido de prossiga-4e ao andamento normal do pedido.

Neigéneias
Complementem a taxa de depósito de aolirdo com a Lei n. o 4.606
de 30 de novembro de 1964, e o
que dispõe o Código da Propriedade Industrial, em seus artigos
na. 212 • 221.
N. o 74.029 - Eiabliseement
Trma.
• N.o 74.889 - Fiberhond Laboratorins Inc.
N.o 79.614 - Fábrica de Enceradejras I,ustrene 8. A.
N.° 83.656 - Sebastlito Silveira
N.o 84.298 - Pjlot Pend do Brasil S. A. - Indústria e Comércio.
N.o 84.006 - Agrícola •Reg.
Trust.

N.° 84.724 - Parbwerke Hoechst Aktiengesellschaft - Voriu.
Meister Luolue & Bruning.
N.o 86.701 - Silvio Rodrigues.
N.o 97.317 - Charles Edwin
Low.
N.o 93.886. - Hugo Juan Ydal.
N.° 99.628 - Miled Laboratories,

reate - Comparai. de Saint Clo.:"
haja.
3L6 110.860 -- Diapositivo de
desligamento para mecanismo de
bloqueio ou invasão, em 1 parti.
cular para cubos de tranemieeão
de blóitleta - Requerente - rtchtel à Sache Aktiengesalleohaft.
N.o 1i2.004 - Moias Meilen*,
chatas, reforsadee e p rosamo Para
oonfeciantl-1a5Roquerente
Minnesota Mining Ad Maufacturing
Gompany.
N.° 113.063 - Suporte articulado para capota de motonetas e $imilares - Requerente - Rosord
Capas para Automóveis N. A.
Ito 112.078 - Aparelho de freio
de preselto hidráulica - Roque
rente - Weetinghouse Mi Braba
Company.

N.o 99.765 - /Melar Manufaoturing Corporation.
N.o 100.963 - The Singor Manufacturing Company.
N.o 101.404 - °rendi ft Mesure
Sealedede Industrial y Comercial.
N.o 106.183 - José Walter Luglio.
Privilegio do invenotto adoto*
NP 107.524 -- /fintar WaNaell rido:
Criswold.
N.° 407.894 - Glitord Warron
N.o 111.304 - Une paios' dito.
•
sor de luz para uso 9.baixo de uma
N.o 110.108 - Romuado Masehi. hss ed teto - Requerente Fhiew
N.o 111.580 - Commiastriat a kwh Arnold Wilson.
L'Rínergie Atomique.
N.o 111.879 - Indástria de ArErislinoiat
tefatos de Borracha Romelo Ltda.
Timos
oom
exisdima 3 oura,. .
N.o 112.466 *- N. II. Philjpe' prir:
Gloollampenfabrieken.
N.o 112.939 - Moplast
NP 154.181 - EIMIfittól Horto
gess de Plásflene Ltda.
nek.
X.° 114.457 - ISmin Seok k N.° 155.218 - Indústria de Po'.
Cia. Ltda.
Islis e Embalsem Peat Breai' LiN.o 119.629 - José Augusto doe mitada.
Santos Filho.
N.° 155.282 - Maishinenfabeilt
NP 121.255 - ÂntjdO Almeida - Oerlikon.
Jun,or.
N.o 155.288 - Maselsinoafabrik
N.o 125:845 - leiam noir. -- Oerljkon.
voei.
N.o 155.298 - Aparelhe
N.o 128.489 - asilando Mama. feld Ltda.
N.o 128.484 - Paulo Campos
N.o 155.707
Abane Poulone
Tellez.
3. A.
N.* 131.713 - Protin Corniee8es
Ltda.
Avaries,
N.o 133.168 - Leonardo AnaX.° 124.268
Leocadio Goninio
ricto Naecimento Ramos.
N.o 142.613 - Juan Mirei goleir. yes dos Santos - Arquive se. •
N.o 150.659 - Metalúrgica . Mar NP 128.889 - Witold Jerz
nin - Arquive-se
S. A.
NP 145.257
Dile Pujulá
EXPEDrENTE DA DIVISÃO
DE PATENTE*
EXPEDIENTE DA SENO
Dt PEMÍTISAS
Republicado por ter salde eson
ineorreclíes.
De 9 de feversizo 414 1408
De 8 de fevereiro de 1945
lerici54nolast
Privilégio de invenção deferidos:
Comp lemente% a tona de
4ei4
N. o 108.033 - Mecanismo para sito de asórdo som a Lei Ia.°
4."
o transporte de objetos - Beque- de 30 de n
ovembrs deMei. e d

IP
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-- _As Repartições PliMoas
deverão remeter o expedleAte
destinado à publicaçdo nos
jornais, diariamente, até ái
15 horas, exceto aos sábados,
- quando deverão fazê-lo ate.
.11 .3 30 horas
- As reclamações pertinen- tes (1 . matéria retribuída nos
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas por ésduo, &Seção de Redação, das
1:4 ás- 17,30. Noras, no • máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
• - Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, Por quem de di'reito, rasuras e emendas:,
Excetuadas -.as para o
exterior, -que serão sempre
• • anuais, as assinaturas puderse-ão tomar, em qualquér ,época. par seis meses ou uni ano.
As assinaturas vencidas
• poderão ser suspensas sem
.
aviso -prévio..
Paru facilitar aos assinantes
•
á verificação do proso de validade 'de suas assinaturas,
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Fevereiro de 1965

n-• As RepartifJee Público"
•cingir-se-41e ele assinaturas
•
anuais renovadas até 29 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
fevereiro -de cada ano e dt1
•
GIIRRAL
DINKTOR
iniciadas, em qualquer época.
•
• •
• ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos órgãos competentes. ,
- A fim de possibilitar arecHasm oa •moio oa reaoaçÃo
emir. *o ~viço Dt onnauchaçãos
nessa
de valores acompanhaFLORIANO GUIMARÃES
MURILO FERREIRA ALVES
: dos de esclarecimentos quanta
à sua aplicação, solicitamos
DIÁRIO OFICIAL
usem os interessados prefe. saçÂo m
rencialmente cheque ou vale
5..410 do IM.bPoldact• de ddddd lonic do trepartarnanrili
postal, emitidos a fcivor,' do
Nacional da ProCriadadir InduatriCI do Mlniatérto
'Tesoureiro do Departamento
. • is Em:Ungiria, • Cominai.
de Imprensa Nacional..
Inwresso nme oficinas do bcpartamento de Urgirem), Nacional
•n••n••n•••
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
\
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que
- 'FUNCIONÁRIOS
, REPARTIÇÕES E PARTICULARES I "c,"
os solicitarem no alo da, assinatura.
Capital e Interior:
•
Capital c Interior:
- O, funcionário público fe800,00,Semestre . • . . Cr$
950,00 deral.
Semesire • . .. .Cr$
para fazer jus ao des900.00 conto indicado, deverá provar
- Cr$ 1.200,00!Ano • • • ., . 'Cr$
Ano
Exterior: .-.- Exterior:
r esta condição no ato da .assi• _-_ I
-•
' ,00 !miara. ,
- . Cr$ -1.000
Cr$ 1.300,00 Ano
Ano
44- O custo de cada exemplar
parte superirir do enderéço vão; continuidade no recebimento atrasado dos órgãos oficiais
impressos o número do toldai dos jornais, devem os assinala- será, na venda avulsa, acrescide registro,. o . mês e o ano em les providenciar a respectiva dó. de Cr$ • se do mesma
renovação com • anteeedéacia ano, e de , Cr4 ',ou, por ano
que findará. :
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
decorrido.

DIENTE

Vieicola Nau
U.• C. 13: Unau! N.° 451.845
N.o 400.105
^que^ dispõe^ o Códso da 'ProprieSem Rumo. S. A:
dade Industrial em seu,s' artigos Chimique Cheio ische Berdriiven
Ir.(' 450.830 - Torrefação São
N.o 410.107 - Sliell Bras:I.S. A.
las. 212.e 221.
Raimundo
LI da.
Petróleo.
NP
340.760
Quirnpax
Produ•
NP 457.605 - Carlos Santos...
• N.° 412.887 - Alves &.^ Araujo
tos Químicos Ltda. •
N.° 458.005 - Gerson tass;ni
N.° 422.083 - Esau Afonso de Ltda.
N.° 120.789 - Jacques Jean Ma- Lida.
Carvalho. •
- Walmir
•
N.° 422.280 - S. A. Indústrias de Mámssalli • Miguel Charlesc
N.° 459.434 - José
de
Christian Moussalli Sab'ne-- Clande. Aquino Filho.
Reun'd(as F. Matarazzo.
Marginirle Moussalli- Mune Mon- . N.o 462.729 - Santos & Oliveira
N.0; 425.259 - General Teletó.:. salli
.N.0 .104.400 - Auri Pereira da
.
nica Brasileira Ltda.
NP 422.845 •-j- Indústria e Co- Silva.
,
.• •
N.o 425.317 - Ifelmany Mor- mére: o Sigan Ltda.
'
N.o 464.680 - Creomar Oliveira
linho & .Cia. Ltda.
N.° 423.005
T. Babbitt Costa. - • . •
^
IIehnany Mor-. Ind. Química S. A.
N.° 1i25.318
N. o- 5170.0
Gomes SPiSai &
& Cia. Ltda.
N.o 425:627 - Construtora Al- Ga. Ltda.
Cassio ,Muniz cantara Va.seoncelos•
N.o 431.724
S. A. ImPo r taçÃ o e Comércio. •
N.° 470.052 - Gomes SPfga i &
Imóveis
N.° 427.38
Ga.
Ltda.
Ltda.
^Empresso
'São
N.o 438.859 ' ..-L:.
N.° 473.108 - Panieca "S. A.
N. o 427.402. -; Santos Turismo
Paulo Ltda. .
Or g anização e Administração..
NP 441.057 --Destinlaria Me- e. Representações Ltda.
N.o 473.520 - Cia. Cestari Ind.
N.o 427.708 - Flubens Piva, .
dellin S. A.
NO 429.000 - Fertilizantes de Óleos Vegetais,
NP 442.155 - Orbe Organização
Mosgo 8. A. Impo.rtação.e ComérBrasileira-de Engenharia S. A.
N.° 473.543 - Ind.
N.O 447.793 - Mecânica Inclua- cio.
Brasileira de Produtos Alimentí'Bohrer Ltda.
14. 0 429.367 - Sitio
o Joa- Cios.
Interna- quim Ltda. Soe. Gjyjl.
.
N.o 473.841 - Sidapar S. A.
N.° -4 .48.890 - 1'1ntas
tonal S. A.'
NP 429.376 - Empr6sa -Trans- Comércio de Ferro.
NP 473.842 - gicipaar S. A.
N.° 465.559 - Nivaldo Joeã de portadora Marítima Estrela 'Ltda.
Comércio
de Ferro.
•
N.°
430.108
Pende
GasparSouza Leão.
ens.
/toN.o 473.954 - Applica Power
•N.o 465.678 N.o 4311.711 - H. Stenham Li- Induatries
rpro Ltda: .
.
N.° 474.176 - Editóra Preludio
N.o , 474.169 - Agostinho Seta mitada.
St•andard Breu Ltda.
S: A. Comércio Exportação e ire- • N.° 437.419
Incorp. . N. 4? 474.360 - Ruge eine S. A.
.
' portação.
N.o 410;439
Ind. 'de Tabacos Ind. de Bebidas e Conexos.
• NP 478.485 - Sólida Comercial
Goldbeck S. Á.
e 'Administradora Ltda.
N.0 .475.120 - Dip Gazal & Cia.
NP 416.985 - .Distribuidora Ltda.
N.° 479.173 - Columbia (/omé.r.Galina
de
Máquinas
Registradoras
. .
cio e Indústria S. A.
N.o 475.813 - . .Gswaldo Mendes
Ltda..-•
N..° . 109.383 - Farmács
de Andrade. .
N.o 447.444 - Fauk Corp.
Mariana Ltda..
N.° 476.148 - António Bezerra
N.°
.
1
47.857
•
Ind.
^de
Modelos
N•° 383.190 - 'Walter Balsimelli
Pacot.
.
n nora Fiinclitão Sti Ltda.
Filhos Ltda.
Franc'sco
- N.° 476.494
N.o 387.710 - Shell Brasil S. A. NP 418.226 - DRG bu i dora nerrl de Rolantes S. • A. Assis Ribeiro. •
Petróleo. ^
NP 451.814 -. Vjnicdra Vale
N.o .476.416 - Vitalan Rações
• N. 0 395.010 - Dyjahna Ady BaSem Rumo .S.
e Complementos Ltda.
•
.
Bus.

.NP 47 6
. .729 - Edilóra e , Impor- .
tadora Mjc3l Perimia do ,' Brasil
Ltda.
^ N.° 476.418- Soc. Div:ulgadora
Rilicario Feminnio Ltda.
y.c. 478.528 - Irinãoa .Mendes •
& Cia.
N.° 479.038 -2- Laboratórios N1traíam) S. A.
NP' 470.131
Instituto • Tara- •
pétitico Activiis Ltda.
N.° 479.789 - Perfecta Ind. e
Comércio de Balanças Lida.
N.° 477.567 - Carlos ! Henrique •
Moderei. •
•
NP 199.879
Bill 8. A. Indústria' e Comércio, • "
SaliSfaça
4

EXPEDIENTE DA SFGA0 DE .
EXAME FORMAL
• DE MARCAS
Exigéncias:
CoMplementem a laxa de dePd
sito de acórdo com a Lei' n. o 4.505,
de 30 de' novembro. de: 1964, e- o
que di'spi"Se o Cód . go da Propriedade Industrial em seus artigos
ps. 212 o 221. ^
N.° 431.591 - Telewatt Indústria e . Comércio
N.o 432.220 - M . guel Epstein.
N.o 432.518 -.Ve-b Jenaer Glaswerk Schott ,& Gen.
N.o 432.521 - Veh Jenacr Glaswerk-Schott & Gen.
N. o 432.711 - Produtos Alimentícios Quaker S. A.
14.° 432.810 - Laboratório. Climax S. A.....
N ,o 432900
soe, Paulista de
&
lúrepltelores i S.
ArNteofa 4t(31s7. 1181,in3la_
N.o 412.854 r. Taumaturgo Tel..
xejra Teles.
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N.o 445 215 - Metalúrgica•Er•
N.o 414.122 - José Pessoa°.
NP 443.197 - Elektra Svets- ' N.o 427.903 - Laboratoire
N.° 416.980 - Casas da Banha metic Ltda.
Ache; S. A.
ningtsaktiebolaget.
N. o 447.737 - Jucam Comércio
NP 428. 1 32 - Abelardo Duarte Comércio e Indús tria S.A.
.0 413.200 - Tlie Iloover Co.
e
Representações
Ltda.
Marcos
Ainhorn.
417.713
N.
0
de
Mello
e
Mar:a
de
Lourtles
DuNP 443.507 - Badischc Anilin
N. o 443.027 - Importadora Ft11..
N. o 417.713 - Marcos Ainhorli.
& Soda Fabril( Aktiengeaellschaft. arte de Limi.
N. o 419.248 - The Valpar Corp. tez Ltda.
NP 428.148 - Aoministração e
N.o 443.508 - Baclischo Anilin
N.
o 421.428 - Laboratório Re- N. o 450.693 -- Organização Coa
.
S.
A.
Participações
Ferromat
& Soda Fabril( Aktiengosellochaft.
marcial Jucel
,
N.o 428.165 - Polak &Schwarz gius Ltda.
N.o 413.619 - Costa & Irmão.
NP 421.429 - Laboratório Re- N. o 450.775 Normark WerNP 444.935 - 0131IM lndústr as Essencias S. A.
ke Gesellschaft Mit Beschrankter
N.° 428.204 - Farol Soubhia. gius Ltda .
E:eirônicas .11eunidaa Ltda.
Cia. Distribui HOtung.
o
N.
421.550
N.°
428.572
Eletrônica
PeN.o 445.033 - The Goodyear
dora de Tecidos Riachuelo.
N. o 451.960 - Transportadora
terson Ltda.
Tire & Itubber Co.
N. o 421.594 - Ivo Morais.
N.°
428.873
Joel
Szerer.
Valor de Serviços Gerais Ltda.
N.o 415.768 - Imp. e Exp.
Engarrafadora
e
N. o 421.598 N.° 428.744 - titica e Comércio
N. o 467.224 - Saga S.A. AdOreancentnryro Ltda.
Distribuidora de Bebidas Pirassii- ministração
e Participações.
N.o 445.851 - Chas Pfizer & Carvalho Reis S. A.
N.o 428.990 - Bar Lanches e nunga Ltda.
Co. Inc.
Alejandro
VazN.°
422.159
• N. o 451.070 - Autmóvel Clube Restaurante Monte Serrate Ltda. quez,N.o 4.:9.001 - Tavera do José
da Guanabara.
NOTICIARIO
N. o 425.534 - Villasboas S.A.
,
Lida.
Ind.
de
Papel.
N.° 451.074 - Automóvel Clube
N.° 1129.021 - pain Lanches
RetificeOes
N.° 427.208 - Rotoprint Emda Guanabara.
Ltda.
balagens
Ltda.
NP 451.072 - Autoinóvel Clube
N.o 430.-105 - Neves (t Cia.
Termo 122.989 - Privilégio de
N.° 428.340- Shawinigan Re- 1invenção:
da Guanabara.
Proceuo de praduza coN.o 431.217 - Irmãos Caval- 51s
Corp.
Mareello de Bal- cante.
NP 451.6:19
rantes de dispersa°.
N. o 428.414 - Cebec S.A. Enias Galv.ão.
N.o 431.219 -- Casa Rocha L:ma ganharia
e Ind.
Requerente: Sandoz S. A. - iLtaN.° 451.712 - João Natale et.to S. A.
N. o 429.054 - Abel Braz Ermas. 'oelecido na Suíça.
433.373
Exportação
e
ImN.
0
N.o 451.713- Pai alale Neli°
• N. o 429.087 - Usina Agrosil de
Depositado em 23 de setembro de
•
N. o 454.901 - Abhoit Labora- portação Am propa Ltda.
Alimentos Ltda.
N.o 435.812 - Victorio Azzalin N. o 429.394 - CotermaqUi Cons- 1960.
& '11oi.
N.o 451.977 - CL.. de Canetasi
Retificação do dia 10 de fevereiro
truções Terraplanagem e MaquiN.° 435.813 - Viatorio Azzalr nário Ltda.
Cotnindar.
de 1964.
1 • N. o 429.715 . - Agostinho MaN.o 452.514 - Serv,ços de 3z, Fjilin. •
1, Proccszo de p oduzir corantes de
Transportes Rodocarga Ltda. N.o a35.814 -2- Vietorio Azzalih.' rotta.
dispersão com grupos reativos, caracN. Fit: .0.
.
430.129
Colle
Ltda.
CeN.
o
terizado pelo fato que corantes orgâN.o 452.630 - S. A. Moinho
N o •n ::s.R15 - Viatoro Azalin râmica São Marcos.
•
nicos que contêm pelo menos um gruSantista Indtl ç trias Gerais.
..:o.,.
o omino com átomo de hidrogénio
N.° 452.92% - Nineração e Ia-i N. o 435.816 - Victório Azzalin
N.° 430.131 - Cooporntiva
dústria Ltda.
Consumo dos Funcionários e .Tra- wbstituivel ou compostos orgânicos
& Filho.
que possuem . peio menos um. grupo
Comer:y.11 e InN.o 453.500
balhadores da Fosforita Ltda.
N. o 435.820 --Lucil e Vall'ere.
duatrial Col.. Lida.
N. 6 430.132 - CoVadora Per- amino com átomo de hidrogênio suba•N. 0 435..987 - Floriano Scattolin
1:tuivel e, a ém disso, pelo menos um
N.o 453.501 - Comercial e In- & Irmão Ltda.
nambucana Ltda. Copal.
dustrial Col. Ltda.
N. o 430.141 - Damo S.A. Ind txlastituinte capaz de formar corante,
N o 438.007 - Compeças Incluo.' e Comércio Exportação e Impor- tão condensados com um derivado funN.o 153.548 •- José Bernardo.
tação.
N.o 453.519 - Comercial de De- trial Ltda.
c:onal de um ácido 'a omático monorivados de PetrDleo Ipanema tida;1 N. o 436.170 - Victórin Azzalin
N. o 430.218 - Copacabana Imó- ou bi-riuclear que tem pelo menos
um grupo hatoNeno-etemo de baixo
veis Ltda.
N.o 4r)1.2.47 - Soe. Cerealista & Filho,
N. 436 204 - Victório Azzalin
N. o 430.378 - Coo:uiva soc. p.-so molecular, e pelo fato que os reK. K. Mita,
.
& Pilho.
Civil de Planejamento e Consul- ultantes produtos reacionais, no caso
N.o 454.770' - Roia Eihtóra Pu- N. o 436 205 - VittOrio Azzalin tas Técnicas Ltd:1
• e conterem restos de compostos or.
.
e
Comércio
.8.
A.
N. , 430.967
blicidade
I rmãos same u. --micos com substituintes forrnedip.s
& Filho,
N.o 454.811 - Ind. Cinsne de . N. o 442.533 - Metam Aktienge- mitada.
• de co, -Mas mio transformados mesticos Ltda.
A.I. trfates
selOchaft Zur:ei
lal.° 431.151 - Valdir Antônio raar,te reac.3 adequada em corantes
N.o 454.987 - Roberto Ferra.; N. o 442.534 ....111,itom Aktiengein , olUvei em efem. encolhendo- , e os
sellschaft Zurich
.
que eg produ.
Zamprogna S.A. componentes de rnlclo
N.0 154.994 - Irtnilocz Fratizóitj
N o 442.535 - Mototn Aatienge. C:INti .) ° 431.227
es de grturas CorImportii0o Comércio e Indústria. tos fine i s fiquem
Ltda.
sellf chaft Zurlch
No 337.418 - P. J. Simon &. N. o 442.536 - motoro ~lenge- N. 0 431.228 - Zamprogna S.A. boxilicos e rulfat.:ens.
Importação Comércio e Indústria.
Cia.
selirchaft .:çurich
Num total de 2 pontas.
N. ct 433.403 - Colgate palmouNo 319.970 --- Sinalux Ind. e
N. o 442.537 - Motom AktiengeFinalmente
a requerente reivind'ea.
ve Co.
Cotné,vio Catadloptricos S. A. sellschaft Zurich.
acê.:oo com a hnislação aplicável,
N.
o
433.775
Restaurante
Mon_
N.o 387.727 - Cia. Fiação de
N. o 442.575 - Guanabara Orga1.prioridade do correspondente pedido
tetro Ltda.
Tecidos Nos sa Senhora do Carmo. nização de Empregos Ltda.
4 e patente deposittdo na Reparticiio
N.° 410.723 - Helvetitt MereanN. o 442.588 - José Domingues. -N.o 434.843 - Augusto de Abreu .le Patentes da *Suira em 23 'de setetn51. 0 442.609 - Ceofield & Cury & Filho.
H e Exprtactora Ltda.
•
o de 1959. sob n.° 75.549.
N.o 413.888 - Starcom Como- Laia.
N. o 435.158 - I V Franco S.A.
P io. de janeiro. 23 de setembro de
til e Exportadora Ltda.
N. o 208.538 - Soc. Amoinno Materiais para Construção.
N.o 413.890 - Velocimetro Ban- ISentista ndústrias Gerais.
N. o 436.695 - Argol- S.A. In- 1950'
iti . 0 265.034 - Brasport C.A.
deirantee Comercial Ltda.
dústrla de Cachimbos para fu• Retificaçáes
N.°
.° 4 14-217 - • Soc. Comercial I N o 279.703 - S.A. 'Fabril Sea- mantes.
de Generos Alimentkoa Varftio vone.
' N.° 438.615 - lis Ultrasolda
o tern.' 152.292 modelo industrial
N. o 322.085 - fluedeU.vtache Ind. e Comércio Ltda.
Ltda.
para - Falha . rtfstica para et - 11411Ch. miefaaer O.
•
N. o 438.734 - Importadora Os- -,em de decoração - de: Indústria de
N.° 417.309 - Th. White Motor N. o 349.109 - Beringhs
Bueno
car
Zinunerzmann S.A.
; Papéis de Arte Jose Tscherkossky S.
Co.
N.42 439.282 - Nertle S.A.
A. - pontos publicado* em 27 1-65.
N.0 424.678 - rtelfone Ind. de & Cia. Ltda.
Pluma N. o 440.521 - Unis% Indústria
:
N.o 179.805 - Tecido.
Aparelhos Eietrônicos Ltda.
e Comércio de Auto Peças Ltda. O Ulmo 152.511 modélo industrial
NP 427.575- Alpina 5. A. Ia- El A.
- Naco' mndélo de painel para
Tecidos
Pluma
N.? 440.844 - Dettilaria Mede- or
.
379.812
0
1
24.
dústria e Comércio.
rádios em cerol - de: Alta S. A.
lin S.A.
B.A •
N.° 427.01.7 - Magneala S. A.
R
,N,g.eonte 4L
42td.9a3.9 - Panificadora c!édi°
Televirlio Indústria e Coméro 400 223 - Cia, Srai do Bra--o ...• pontos
publicados em 27-1•65.
NP 427,818 - Orcine Bandeira811
N.Cosibia.
do Nas.Rintelltn.
O termo 152.257 modal° industrial
e, ! N.° 443.022 - Chrysler Corp.
N . o v27.8itt - Manoel Caval-1 N...' 409.848 - Marassa & Ci
N 0 443.073 - Manoel Valente
valaPresentaçéo de janela
410.666 - Gunter Hsut •%:1 , Soarea.
o
N.
'il)ré montada
-N
adoa - ds: Esquadria. Mecanti Snbrjnbo.
ten.
cd .aFer
et-nar2a;t:1-6L5tda. - pontos NP
N.o 443.074 - Manoel Va:..nte -4?. ic:so
•0 527.675- Annibal Bond Ca"o 411.597 - Cícero Pereira do
ne 1'0 .
i AmorM
N. • .
.
N s4 085 - aéraido de Araú- Picarra os pontos carageristicoa
413:023 - Eras .° 13arbosa. Soares.
N.o 427.877 - Anniba. Bond 74. 0 414.037
abai.
44 4ant1.
n8
..... a, vid sa :vil 8 , A joCrova1c
• a, mencionsdos repulif icados por too
Carnejru.
N.°
_
Bar
Lanches
rem saído com incorreções no dia 28-1
N.° 427.577 - Alpina 8..4. In- Administradora Comer( o e Indús_Zava
N Lido.
. I de 1965:
•
• iria.
dúsleia e Coniércio.
-
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,

para sustentar um recipiente de Lar- móvel entre pos•çiles de sustenta-.
ga, um par de membros longitudinal- ção decarga e de liberação de carmente dispostos respectivamente ga;
e dispositivos de controle para
montados elàsticamente em lados
controlar o deslocamento das ar.
externos
opostos
da
dita
viga
para
J0 ponto: ... misturados com quartzo paras Tijolo perfilado para estruturas movimentos longitudinais amorteci- mações do dito transportador para
'iara pé, aproximadamente em propor- de suporte com armadura ligeira — dos e limitados Independentes com transferir uma carga de uma pride: Albert Nachbaur.
respeito à mesma, os ditos membros meira estação selecionada de transgio etc. • • •
respectivamente localizados
O termo 128.500 priv. invenção pa- sendo
O termo 121.532 priv. invenção —
adjacentes à e abaixo das bordas ferència de carga para uma estapara: Caixa para acondicionar • dis- ra: Aparelhagem e processo pare o laterais superiores opostas do dito ção selecionada do transferência
tribuir substâncias pastosas — de: contrate da integridade de um dielé- plataforma e também situado entre de carga com movimento suce-s;vo
Josef Gabler — fica retificado o 1.? trico tubiforrae — de: Pirelli Societa os planos dos lados internos das da dita armação direrionalmente
rodas ferroviárias dos ditos meca- móvel para a djta primeira eStaponto; 1 — Caixa para acondicionar Per Azioni.
O termo 128.743 pila. invenção — nismos de rodagem, e um par da jo- ção, a dita armação de apoio eu
• distribuir substâncias pastosas dotada com um fundo que se apoia de mo- para; Grosa para fardos — de; Mas- gos de elementos de afixação res- dita armação lateralmente móvel
pectivamente conduzidos pelos ditos •das ditas pas:ções para dentro e
do a poder girar na parede periférica chinenfabrik Rieter A. G.
membros, cada um dos ditos jogos
fora na dita primeira
da caixa, e com um fundo intermédio
O termo 129.085 modelo. industrial incluindo 'uma metkiplicidade de ele- para
forma
êmbolo
mie
está
acoplado
que
— para; Modelo industrial de um ne- mentos de afixação individuais lon- cão, adita armação de apoio ou
ao referido primeiro fundo por inter- vo empalhamento ornamental de gar- gitudinalmente inter-espaçados, dessa sustentação da carga do uma para
forma um recipiente de carga apoia- a outra de suas posições na dita
médio duma felha de mola • que ajus- rafas — de: Paulo Campos Teles.
do em qualquer ume de uma multitável ao longo da parede periftaica dotermo 129.262 lida. invenção — plicidade de posições longitudinal- primeira estação, a dita armacão
O
tada de rosca interior caracterizada pe- para: Nevo dispositivo para levanta- mente
inter-espaçadas sôbre a dita lateralmente móvel das ditas pole fato da falha da mola ter g forma mento de veículos em geral — de:
plataforma
pode ser facilmente se- sições para fora, pára ag posiçõos
duma tira quis curva em arco que se
guro à adjacentes dos ditos elemen- para dentro na dita primeira osPaulo
Grose,
*atende sabre um dieunetro da caiu
°termo 129.289 modelo de utili- tos de afixação individuais nos ditos taÇão, a dita armação direc*.on11-•
• pelo fato do fundo da caixa ou o dade — para: Desumificador de ar jogos de forma a levar os ditos mente móvel em relação à dita
fundo intermédio que forma êmbolo — de: Karoiy Karvaiy.
membros à proporcionar ao recipien- armação de armazenagem de carga
de carga apoiado proteção contra da dita primeira estação para a
ser dotado com meios para segurar a
termo 137.348 priv. invenção — atetransmissão
O
ao mesmo de severos dita segunda estação, a
parte central da falha de mola a ser para: Processo para separação de uma
dita arm a
dotado com uma ranhura que se es- mistura por meio de uni solvente sele- choques longitudinais pela dita viga.
-çãolatermnóvdipoTotal de 19 pontos.
tenda ceiam um diâmetro da caixa • tivo — de: Shell International* Resição para dentro para a d i ta poPrioridade:
Estados
Unidos
da
que se destina a receber as extremi- mordi Maatachappij N. V.
América, em 9 de novembro de 1981, sição para fora na Oa sompida
dades livres da felha de mola em forsob o n.° 151.358.
estação, a dita armarão de sustenO ter'mo 141. q10 modelo industrial
ma de tira.
tação de carga da dita outra Para
— para: Nevo tipo de telha estética
a dita primelra " de suas posioões
O termo 124.843 priv. inv enção — própria-para arremata de caixa de
TÉRMO
N.°
133.789
nk dita segunda estação: e g dita
para: Aperfeiçoamentos introduzidos vento, sinalização doe telhados, curnieiMn aparelhos terapêutico* de ondas reg • laterais — de: Maximiliano
armação laferalmonte inóvol das
De 90 e outubro de 1961
ditas posições de fora P a ra dentro
magnéticas — de Ken Sakuraa.
Scholse.
O termo 126.220 priv, invenção —
Requerente — T.Pe Triaz Com- na dita segunda estacão.
O termo 146.292 modelo industrial panny — Ratados Unidos
para: Aperfeiçoamentos .introduzidos
Total de 44 pontos,
da Améem alto falantes — dm Walter Be- — para: N8vo tipo de peça para fa- rica.
A requerente revindica de aceirzer macarrão adaptável a máquina de
.
do com a Convencão Internacional
einghs.
Titulo — E quipamento meellnico e o art. 21 do Decreto-lei 7.0011
O termo 126.895 priv. invençio — moer carne — de: Cristovain Martins.
O termo 152.623 modelo industriál para manoulação, transferência e de 27 ed agAsto de 1945, a prinpara: Compoeiçiess de proteção contra
o sol — de: Revion Inc. — fica re- para: Nevo modelo de solado para armazenamento de cargas — Pri- ridade do correspondente'
depositado a Repartição de Patentificado • inicio do 1. 0 ponto: 1. O calçados — de: São Paulo Alpargatas vilégio de invenção.
a prOCINs0 de proteger a pela contra S. A.
1.° Um aaprelho para transfe- te, nos EE.M.T. da Am4r i on. em
*Marna ou queimadura etc. ...
termo 152.628 modelo industrial rência e armazenamento de ca r 2 de novembro de 1960, sob númeO
O termo 127.342 pria. invenção — ,— para Um nflao modelo de ferra-gas,crteizadoprcmen- ro 645.776.
para: Hidrolisador estático vertical menta de code de papel, papelão, carAmplificado e de grande rendimento tolina ou similares — de: C. Momo der uma armação de armazenagem
de carga tendo disposta ao longo
• a- de: Agrifurane Société Anonyme.
• TÊRMO
F.O. 107
Comércio de Papéis-Ltda.
depolo menos uma direção uma
O termo 127.346 priv. invenção —
multiplicidade
de estações de'trans
para: Sola exterior para mima% a
O termo 152.625 modelo industrial
De 25 de outubro de 1956
método de fabricação — de: The — Para : Nevo modelo de colher ar- ferência de carga para armazenatística — de: Jeronymo Ventura — mento de carga na dita armação;
Requerente: Jeira 'Theodose MirrouGoodyear Tire lis Rubber Co. havendo uma estação de transfe- pas
Paulo.
• O termo 12e.410 priv. Invenção — depositado em 9-9,65.
rência de carga para recolhimento
para: Processo para g dessulfuração
Rio, 3-2-1965.
e descarga independente das ditas
Titulo: Aperfeiçoamentos em trspocatalitica de óleos hidrocarbonetos —
Assit.ai • encerrei 22 laudas de ex- estações de transferência para sitivo de fixaçao de terminais em tubos
de" . Shell International. Research
pediente. — Nifton Afeio, Xavier. armazenamento de carga para re- em geral. — Privilégio de Invenção.
Maetschapij N. V.
ceber ou descarregar uma carga
do S. Documentação.
Diretor
1° Aperfeiçoamentos em dispositivos
O termo 127.531 priv. invencilo —
deslocável
para ou da dita arma- de fixação de terminais em tubos em
para: Aperfeiçoamentos em ou relação;
um
transportador
de
carga
geral, caracterizados por um corpo tutivos a gramofones dotados de prato
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
para deslocar uma carga de uma bular, com cabeça facetada, cuja f ice
gi-attSrlo — de: N., V. Philips Oloelestação para outra das ditas esta- interna apresenta ranhuras longitudina,s
lempenfebrieken.
MIMO 138.248'
ções, o dito.transportador compre- paralelas, sendo no referido corpo enO termo 127.600 priv. invenção —
endendo uma armação direcional- caixado, por um lado, o tubo encap ido
para: Processo para a produção de eleDe 8 de fevereiro de 1989
mente móvel, Uma armação late- que irá receber o terminal e pelo outro
trodos porosos sobretudo para acumuladores de chumbo — de: Otto MetzRequerente: General American ralmente móvel e uma armação lado, o prolongamento cônico rosquen•
Transportation Corporation — Es- de sustentação de carga; dis p oai- do déste terminal, atarrachado até a filer e Luchais( Steamulter.
tivos para d eslocar a dita arma- xaçeo definitiera do conjunto.
O timo 127.742 modelo de utili- tados Unidos da América.
direcionalinante mdvei em re- Total de 2 pontos,
dade — para: Objeto para R raprOdua Titulo: Processos para transporte ção
carga do tipo combinado rodo- lação à dita armação de armazeção simultinea por calcogrefia de um de
— Privilégio da Inven- namento descarga entre as ditas esmesmo texto constituído por uma más- ferroviário
ção.
'rumo 9 0.251
cara a Qual se fixa o papel para cal- 1.° — Um vagão ferroviário para tações de transferência de carga;
dispositivos para deslocar a dita
car — de: Farmalabor Laboratori Chio transporte de viaturas ou recipi- armação lateralmente móvel em
De 16 de ageato de 1957 .
miei e Parmaceutici S.P.A.
entes de carga: o dito vagão ferroO termo 127.940 Priv. invençãu — viário se caracterizaindo por com- relação à dita armação direcionalEletro Indução aLeão»
para: .Herriostático absorvível — de: preender mecanismos de rodagem mente móvel entre pos ições para Requerente:
— São Paulo.
Wiliam Houard Ashton • Charles Ed- longitudinalmente inter-espaçados dentro e para fora em qualquer Limitada
Titulo: Chave elétrica rotativa —
guarnecidos de rodas ferroviárias, uma das ditas estações de transfe- Clichê
win Afogar.
publicado em 5 de novembro
uma viga estreita longitudinalmente rência de carga; dis positivos para
O termo 127.994 priv. invenção — disposta franqueando o, ditos me- deslocar a dita armação de susten- de 1958. — Modelo Industrial.
para: Aperfeiçoamentos introduzidos canismos de rodagem e assentada en1*) gChave eléteica rotativa» catação de carga em qualquer uma racterizada
pelo fato de ser constituida
em porta ferramentas pada, Mimos" — tre os planos dos lados internos das
das
(Mas
estações
de
tranferència
por corpo circular, ria face superior do
de: Metalúrgica Ripoll Ltda. — de- rodas ferrovi4rias das • ditos meca- de
carga sobre adita armação do qua se encontra lamina aproximadanismos de rodagem. a parte supepositada* in 29-3-61.
rior da dita viga def 4 nindo uma pia. a r mazenamento de carga em rela- mente retangular, com
O termo 128.018 priv. invenção — taforma
substancialmente horizontal ção à dita armação lateralmente dado., dispostos a diff
paras Foseim d• correr tarbarbe • praI) termo 122.458 priv. invenção — cem e dispositivo parp a sua manuEra: Processo para a fabricação da fatura — Emir Radar • Bertrand
ras de liga terawhidráulica — de: Voinnard.
1
O. terrao 128.296 priv. invenção —
t ik Hutternann — fica retificado no

11•n•
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Fevereiro de 1:.:55

de oito que atravessa perpendieular- *nulos •nte* o trino do evito e goda molecular de um eomposto hidroxilico fluido até a citada saída: um único
monte a lamina, •Mando o mencionado
disco dotado de série de contatos cir.
¡miares a pequena distância de sua periferia, enquanto que mais internamente se encontra anel com aberturas equidistantes reaangulares, sendo que à cada
Contato circular corresponde peça em
EL»' fixa ao disco e dotada na aba
vertical de abertura aproximadamente
elíptica.
Total de 2 pontos.

nulo N 9

99363

13e 20 de dezembro de 1957

uma das referidas estações e comparados com o norte magnético; ângulo de
visada vertieed entre o referido avião
e a estação dotada de dois tranamisaores — e mais a distancia conhecida entre as referidas duas estações são fornecidos a um computador eletrônico de
tipo conhecido instalado a bordo do
avião em que os transforma em tensões
elétricas proporcionais as coordenadas
retangulares horizontais do aviso em
relação ao ponto de cruzamento da pista com a linha que reune as referidas
estaçóes e a altitude do mesmo avião;
e pelo fato de que CUM tensões são
aplicadas as placas defletoras verticais
e horizontais de doia tubos de raios
catódicos visando a defletir-lhes os respectivos feixes; e pelo fato de que à
tela dos referidos tubos se acham superpostos, mapas ou gráficos de regalo e um corte vertical feitos, ambos
em material transparente, passando
assim, - o piloto a dispor, o bordo do
avião, informações visuais diretas a
respeito da sua posição em relação à
pista de pouso.
oTtal de 2 pontoe

Requerente: Renalgio Barrosso —
Mato Grosso. — Residente em Cuiabá
-- Mato Grosso.
Pontos Característicos de: aNdvo e
original pneu sem câmara» — Privilégio de Invenção.
1°) . Nõvo e original pneu sem cãmata, caracterizado essencialmente pelo
lato do pneu ser feito de uma peça
znacissa, semarIgida de borracha e provido de um canal ou furo Interno projetado longitudinalmente em hada a
circunferência do pneu de secção prefetancialmente circular, podendo ser ia- TERMO DE PATENTE N.° 106.114
chado e isolado da parte restante do
De 27 de outubro de 1958
pneu; éste canal ou câmara de amorteCimento ou molejo, tanto pode ser central, como excêntrico em relação à pró- Ãsso Reeearch aod
rCicoam.pany — Estados Unidos g Mearias
pria estrutura transversal do pneu.
da AmeTotal de 3 pontoe.
Titulo: "Aditivo para lubrificante
extrema p ressão" — Privilégio da Invenção.
TP.R5,90.N* 102.238
1.° Um aperfeiçoamento lubrifielote
de engrenagene hip
De 8 de maio de 1958
oides, tendo realçados prop riedades de suportas
carRequerente: Soeleté Teehnique L'Uti• gas, de reduzir o deagaste e de evitar
Ileation de La Precontrainte (S.T.U.P.) e nferrujameato, earactermado por ~aa- França.
preender uma proporção 'preponderante
Título: Apefeiçoamento em disposi- de um óleo lubrificante mineral, tendo
tivos de sustentaçâo destinados princi- unia viscosidade, 'a 98,8°C (210° F),
palmente a obras de arte. — Privilé- na escala de 60 — 300 SUS *,
como
gio de Invenção.
1° Aperfeiçoamentos em dispositivos único aditivo para suportar cargas, unta
mistura sinérgica coneiseindo de (A)
de sustentaçâo destinado principalmen- 6 a 12%
por piso de um produto sulte a obras de artes, constituídos por pilhas de matéria plástica de natureza foclorado tendo de 4 a 844 por piso
semelhante à da borracha, separadas de enxófre e 20 a 3" por paio de
por placas de um material resistente à cloro, cujo produto é obtido peio áret‘ração placas essas fortemente, aderen- tomento de unia mistura de querosene
tes umas as outras caracterizados pelo clorado
. e acara clorada com um gudelksto de que a referida pilha é constituí- to inorgânico e enaófre eleaumter e
da pela superposição de elementos re- (B) 8 a 8% por Maio de cum dica:sal
portados compreendendo, cada um, uma ditiofosfato de zinco em qui cada gruplaca de borracha ou material semelhan- po alquila contém de 6 a 15 Átomos de
te colada por entre duas falhas de cha- carbono. Seguem-se os pontos de
pa metálica.
í
a 2.
Prioridade: França, em 26 de julho A requerente reivindica de
sada
de 1957, sob n' 744.286.
com a Convença° Internecionol e r
Total de 8 pontos.
art. 34 do Deereto-lei n.
03. die
de agasto de' 1944, a prioridade
do correspondente pedido depositado
TERMO N9 105.070
na Rapartleao de Patentes dge Dkítados
tinidos da Amada', em 31 ide ~obro
De 9 de setembro de 1958
de 1957, sob a.° 695.537.
Requerente: Haroldo Coimbra ~ao — Estado da Guanabara.
Titulo: Processo e equipamento para
TERMO N.° • 107 . 202
o pouso sem visibilidade. — Privilégio
de Invenção.
De 9 de danandero de 19811
1° Processo para o pouso sem visibilidade, caracterizado pelo fato ae que
J. R. Gleigy AO. — Salga.
os sinais convencionais, verticalmente Pontos extracteristicoa da invençao de
polarizados recebidos de duas estações "Processo de produzir isoindo-bonas
terrestres, de posiçâo conhecida, e um (Privilégio de inven90
°) •
terceiro sinal de polarização horizontal,
I.° Processo de produzir Ieoindolinoproveniente 'de um segundo transmissor nas, caracterizado pelo feto de 1,3,3de uma dessas estações são recebidas trahalogeno-isolndolenineu são reagidos
respectivamente, por três rádio-compas- sob condições suaves, convenientemensos existentes a bordo de unia aeronave e pelo fato de que os trés ângulos te em solventes orgânicos Inertes, com
aproximadamente a quantidade *quiassim obtidos — correspondentes aos

não metálico R-ON, onde R é hidrogénio, um resto alcailico, aralecilico,
clelcortleoilico ou carbocilico, para a'
formação das correspondentes 3,341ha.
logenoasoludolin-l-onas. Um total de
4 pontos.
Prioridade: Repartição de Patentes'
da Sulça, sob o n.° 53.584, de 10 de'
dezembro de 1957.
'

TERMO N,° 108.095
De 23 de janeiro de 1959

Requerente: America n Syanamad
Company — Estados Unidos da AméTitulo: Película de celulose regenericarada não fibrosa quimicamente reagido
— Privilégio 'de Invenção.
1. 0 Uma película de celulose regenerada não fibrosa caracterizada por ter,
uniformemente, pelo menos 15%, em
pês°, de pillmero vinIlico de cadeia de
carbono substancialmente linear, estando o citado polímero, química e diretamente, combinado a • citada celulose.
Total de 18 pontos.
Prioridade: Estados Unidos da .Amério* ,em 27 de janeiro de 1958, sob
a.° 711.371. •
'TERMO N.° 111.544
De 6 de julho de 1959

órgão operador, operativamente conectado as referidas primeira e s,gunda
'válvulas de modo a localizar seletiva.
mente ditas vá:vulas; e órgãos que
definem uma conexão de movimento
perdido, operativamente disposta entre
o citado órgão operador e a meneio.
nada primeira válvula, incluindo ele
mentos de apoio dispostos sôbre a mencionada primeira válvula e superfícies
de apoio espaçadas, associadas cora o
citado órgão operador para engajamen to com os referidos elementos de
apoio, meio pelo qual dito órgão operador é efetivo para localiza ruma das
primeiras ou segunda válvulas independentemente da outra. Um total de
22 pontos.
Prioridade: A requerente reivindica
de acórdo com a Convenção Internacional e o art. 21 do Decreto-lei número 7.903, de 27 de agôsto de 1945.
a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes
nos EE.1.11.1. da América. em 8 de outubro de 1958, sob ris. 766.017 e ....
766.063.
TÊRMO N.° 115.656
De 16 de dezembro de 1959
Requerente: Bau-Stahlgev;ebe G.
M.B.H., firma industrial e comercial
a!ema, estabelecido em DüsseldorfOberkassel, Alemanha.
Pontos caracteristieos de: "Corço de
enchimento para produzir cavidades em
'elementos de construção. feitos de coo.
ereto" (Privilégio de Invenção) .
1.0 Corpo de enchimento para prod uzir cavidades em elementos de construção de concreto, feito de papelão
alontroado, material sintético ou semelhante, caracterizado pelo fato de que
dois ou vários tubos de parede delgada, essencialmente conhecidos e •
constituídos por papelão alcatroado,
Material sintético ou semelhante, se
acnam ligados entre si, em interva'os
constantes com o auxilio de cestos de
estribos de arame, de maneira Indeslo:.
'eável entre si, formando, um conjunto
de corpos de enchimento em si rígido.
Total de 6 pontos.

Nonvat Luis Kolimbrowsk ey — São
Paulo.
Enderaço: Rua Barão de 'tapearia.
ga a.° 88, 10.° andar — Capital.
Invento: "N6vo Pino para bate°.
Síntese Intramedular • Correção de
Fraturas".
elmsailtea Orai
0
1. Nõvo Pino para dísteo-Síntese
Intranmecular • Correção de Fraturas,
caracterizado por se formar de um tpbo
tom duas fendes longitudinais em um
doa seus extremos e com um parafuso
no seu interior, por meio do qual são
projetados para fora, através das referidas fendas e no desejado momento,
os lados articulados de armações substituiveis, tanto de forma quadrada, ou
retangular ou mesmo hexagonal, tamPrioridade: Alemanha. cai 29 de jubém Internas ao tubo em cause. Total 'nho de 1959, .sob n.° B 53.790 V-37.*.
3
TERMO Ni 118.814
TERMO N. 113,821

De 7

de outubro de 1959

Reequerente: Robertahaw Fulton
Controle Company Estados Unidos
de América.
Titulo: Aperfeiçoamentos em válvulas de fluido termostaticamente contro
ledas — Privilégio de Invenão.
1-ar Uni dispositivo destinado a coo- calar e escoamento de floaka em queimadores de gás, caractcaaizado pelo
fato de incluir: uni -estôjo tendo passagens de entrada e de salda; uma
primeira válvula disposta no referido
,estaao, adjacente à mencionada entrada e sendo móvel entre várias posições
'a fim de controlar o esraamento de
'fluido a partir da mencionada entrada:
uma segunda válvula disposta no re'ferido estóio e móvel entre várias po'sições para regular o escoamento de

De 25 de abril de 1960
Requerente: Elgin Fábrica • de Costura S.A. — São Paulo.
Titulo: Pro'ongamento articulado para
mesa de trabalho de máquinas de cos.
tura portáteis. — Modelo de Utilidade
14' Prolongamento articulado para
mesa de trabalho de costura portáteis,
caracterizado pelo fato de ser constituído de placa preferivelmente metálica e
trapezoidal, dotada no lado voltado para
a máquina de aba que se encaixa a
pequena distância da agulha, sendo que
tal aba contorna parcialmente eixo sóbre o qual poderá ser rebatida para o
alto, sendo que pela face inferior de
p?aca e em sua parte anterior se encontra articulada alça suporte em ala, dotada no ramo interinediário de duas luvas ou calços de borracha ou similar.
Total de 2 pontoe.

1
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OP:C1AL (Seção III)

r-evereiro de .1965»

TÈRMO N 9 120.465

TÉRMO N° 118.826

\Art. 21 do Decreto-lei n • 7.903 de vel pelo deslocamento eximi do eixo
)27 de agõsto de 1945, a prioridade do de ligação (7) ou, de outra maneira
De 25 de abril de 1960
De 22 de junho de 1960
/correspondente pedido, depositado na e/ou com braço de alavanca ajustável
Repartição de Patentes doa Estados para ou opostamente, pe:o deslocamen.
Requerente: Nicácio de Castro Mi- Requerente: - Farbenfalaiiken B a y,e r Unidos da América, em 31 de julho de to transversal do eixo de ligação sobre
Aktiengese.lschaft. — Alemanha.
renda -- Estado da Guanabara.
1959, sob o n° 830.788.
• o ponto central dos discos - arrastadores
Titulo: Pasta ou super pasta múlti- - Pontos característicos de: (Processo
(35 -- 38) agindo sôbre um disco ar.
pla ou multiplicada — Modê/O de Uti- para estabilizar a côr de policarbonatost
rastador (35 — 38), estarem dispostos,
•
lidade.
termoplásticos, lineares, de alto paso' mo-,
* - TÊRMO N° 120.941
deslocaddos entre si a árigulOs iguais
1° Uma pasta ou sub,Pasta Múltipla leculara, — Privilég o de Invenção. •
sobre o eixo de ligação e entrarem em
1°) Processo para estabilizar a c&
ou Multiplicada, que consiste na ampliafuncionamento sucess'vamente através
De
7
de
julho
de
1960
ção (em 'volume) da pasta comum (tor- ide policarbonatos termoplásticos lineado respectivo disco arrastador (35
nada apenas capa), grampeada, coada res de alto pasci molecular, caracterizaRequerente: João Ferraz de Camar- 38) por ocasião da transmissão de fôrou 'parafusada (oq que outro artifício do pelo fato de adicionar ésteres terciáça do eixo (6) de acionamento ao memgo-São Paulo.
se use) no seu exterior ou interior (par- rios de ácSdos fosforoso aos policarbobro' (26
25) de derivação.' .
te de baixo), prendendo ou eifeixatido natos, quer durante os após a sua fabriPontos Característicos de: sPlataforTotal de 25 pontos.
um máximo possível de fedlats de papel cação, quer antes ou, durane o seu ma para refrigeração automática de
•
pneumáticos». — Privilégõ de Invencomum (ou outro material similar) so- preparo.
Os requerentes reivindicam' a pron.
breposta ou. empilhadas horizontalmente,
dade de correspondente . pedido depoFinalmente, a depositante reivindica 01°•
aparentando (grosso modo) a forma de de acôrdo com a Convenção Internacio1°) sPla'áforma para refrigeração sitado na Repartição de Patentes da
um álbum de desenho ou livro 'comer-. nal, e de conformidade com o artigo 21 automática de pneumáticos» .cáracteriza- Alemanha, sob n 9 W 25.630 XIII /47h.
ciai (tamanho não obrigatório) coloca- do , Código da Propriedade Industrial, se pelo fato de ser constituída por uma, em 15 de maio de 1959.
dos em postura horizontalmente (figu- a prioridade do correspondente pedido, duas ou mais chapas de ferro (1), perras 1 e 2); Um'total de 4 pontoá.
depositado na Repartição de Patentes
• Prioridade: A pr'oridade acima des- da A l emanha, em '27 de junho' de 1959, furadas em cruz, e que se constituem
'TERMO N° 121.325'
em p'sos móveis, os quais comandam e .•
crita e que aqui se reivindica, preten- sob o n° F 28.809 1Vb/39 b.
•
põem
em
funcionamento
pares
de
esguide-se sela formalizada de neônio com
De 19 de julho de MO
Um, total de 10 pontos,.
chos dágua (2-3-: 5-6-) incidentes nos
o art. 90 do Decreto-lei n° 7.903, de
pneumát:cos
dos
veículos,
e
êstes
es27 de agósto de 1945 e leis em vigor
Invenção: sAperfeiçoamentos em,
guichos se situam tas colunas longitudi(Ano de experiência excluidas as ' forreferentes à amortecedores da vibração
TÉ,RMO N° 120.747
nais
ao
longo
da
plataforma:
as
chapas
malidades que enumera)
de ferro se mantêm um pouco acima da por torsão».
de 30 de junho de 196t
superficie da plataforma através da
Requerente: Dana -. Corporation. —
o ciaste con- Estados Unidos da América.-- Priviação de molas (24); pelo fat
TÉRMO N° 119.392
Requerente: American Hospital Sup- junto da plataforma estar embasado em légio de Invenção.
ply Corporation — Es ac?os Unidos da 1 b'oco de concreto, que forma o alicerce
• De' 12 de maio de 1960Dispositivo para amortecer vibraAmérica.
•
do mesmo.
ções, caracterizado pelo fato qUe se com. Requerente: United States Steel CorTitulo: Einbalagem para artigos esTotal de 5 pontos.'
põe de uma peça de. ac l onamento, de
poration. Estados Unidos da Amé- telizador. — Privilégio de Invenção.
uma 'peça acionada adaptada para a
rica.
rotação na mesma direção com peça
1° Uma embalagem para art'gos esTítulo: Aperfeiçoamentos em transporTÊRMO N° 121.013
de acionamento, sendo as ditas peças
terilizados, caracterizado por compreentadores de corre'a côncava.
: providas de nioviinento relativo angular
1° Aperfeiçoamentos em transporta- der um invólucro plástico de' material
De 16 :de maio de 1960
cru vol a dos seus axis de rotação, . de
dor de correia côncava que compreende inelástico quebradiço determinando uma
dispositivos de encosto anular formados
um par de ro'os terminais paralelos. es- câmara para receber um artigo no seu
Requerente: Bruno Wieczorek e Hans em no minirno lima das peças, formanpaçados. para sunortar uma correia de interior .e tendo uma abertura inferior,
do uma multipl i cidade de espaços , anutransportador móvel sem fim, e . uma o dito invólucro tendo uma linha pre- Klissch — Alemanha.
pluralidade de conjuntos de rolos entre determinada de fraqueza estrutural . apro- Titu l o: Engrenagens de . transmissão lares, de um par de saliências opostas
os - citados rolos termina ls, para suportar priada para romper-se sob uma flexão para máquinas, motores e semelhantes das quais cada unta é radiántente distanc l acla em cada peça- , sobressaindo
a correia em posição côncava; ficando para ba'xo relativa da parte do invólu- I -- Privilég'o de Invenção.
'as partes laterais opostas, ao longo da cro que se estende em direções opostas 1° Engrenagem de transmissão, na para fora de um . dos lados dos seus
parte central, suportadas' por rolos incli- da mesma, o dito invólucro tendo um qual um disco arrastador munido na axis. de um segundo par de saliências
opostas. das quais é cada uma radialnados, caracterizado por compreender fange periférico plano se estendendo
cada um de. pelo menos, alguns dos para o exterior era tõrno de dita aber- cireunferanc'a de rolos de aperto que mente distanciada em cada peça,' aocon l untos de rolos, um ró'o central com tura inferior para ,a fixação de uma agem sôbre um membro de derivação bresaindo para fora do lado oposto do
é peeto em um movimento de vai e vem
seu eixo substancialmente paralelo ao fõlha de fechamento inferior para a por um disco de ligação que se encontra seu akia, de . uma multiptcidade de diseixo- dos ciados rolos terminais, um *dação da dita amara receptora do excêntricamente sôbre o eixo de acio- positivos rxiveis de acoplamento rece13'dos incrv'cl ualmente na multiplicidade
,
segundo rõlo em cada extremidade axiai artigo.
namento ou sõbre um eixo de ligação
do citado • ralo central com seu eixo Total de 15 pontos.
d e espa ç os anula r es p ara limitar a meacoplado
ao
mesmo,
caracterizado
pelo
dirigido ascende f emente, a partir do ci- A requerente reivindica • de acôrdo fato de dois ou mais d'scos de ligação dida de expanso dos dispositivos fletado_ rólo central, para fora da direção com a Convenção Internacional e o (17, — 20) com excentricidade ajustó- xíveis de acon'amento, lim . tando desta
marve l ra a medida do movimento relatide aproximação da correia e um tervo angular entre as peças de - acionaceiro rálo na extremidade externa' de
mento e as peças acionadas, sendo as
cada um . dos segundos rolos.• com seu •
peças de acionamento e as peças acioeixo ascendente, a partir Me, na dire- ••n•nnn•••1.
nadas pela operarão ligadas 'umas com
.ção da aproximacão da citada corre'a •
as outras para g'rarein em conjunto os
Prioridade: Estados Un ; doc da América. em 2R de ma 10 de 1959, sob númedispositivos flexíveis do acõplamento,
i. O
encontrando-se as suas extremidades )1,
ro R'6.557...
vres em estado de intrommern com cki
Leguem-se os pontos de 2 a 7.
Coriaolidaçáo baixada com .
lados adjacentes das saliênc'as acima
• Decreto a.' 45.421. de 12 de
referidas, ficando desta maneira a carga nas peças de acionamewo e nas pc.
'fevereiro de 1959. — Circular
TARMO N° 120.144
cas acionadas distribuidas e coinpenta
e.- 6. de 19 de fevereiro de 1959,
da de modo uniforme,
De 14 de junho de 1960
do Raiamo da Fazenda.
Total de 2 pontos.
Requerente: Auto-Mecantt a Jussara
Limitada — São Paulo.
' Titulo: Nova bomba compressora —
DIVULGAÇÃO N.° 8Ie
TÉRMO . N° 121.955
Pr : viléolo de Invenção.
10 Nova bomba compressora, caraDe . 12 de agosto de 1960
cterizada por compreender um corop
•
Preço: Cr$ 100,00
6co de formato adequado dotado de
1 Requerente: De Millus-Cotnércio e
um prolongamento cilíndrico es.. um de
(Nutria de Roupas S:A: — Estado da
seus extremos, p rolongamento este proGuanabara.
vido de um orifício de salda, e de uma
A VENDA
.
parede transversal interna e externa,
Título: Nôvo modelo de soutien. —
provida de um orifício central, corresSedio de Vendas Av. Rodrigues Alves. Ir
Modêlo de Utilidade.
pondente ao orifício de salda acima
1° Nôvo modèlo de .soutien caracte,Agénela 1: Ministérlo da Fazenda
mencionado, sendo o dito • pr-Jonqamenrizado por que peio bdjo, e por Moda
to se parado do citado corpo, px.../- ama
a frente do mesmo, segue uma tira
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembblso. Postal
parede transversal interna provida de
ou fita de renda que se :prende na alça
em orifício central dotado de bucha.
fixada â d ta tira ou renda, apenas nas
.
Total de 3 pontos,
&sias do mesmo.
•
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MARCAS DEPOSITADAS)
PubEcação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Proyriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o yrazo da 60 dias para o deferimento do tedido. Durante &ase prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Induatrial aqueles "que se julgarem prejudicados com a cohtessão do registro requerido
TelanOs na. 663.511 a 663,520, 29-9-1964
Laboratórios Andrôniaco9 S.A:
São Paute)
•

de

A.NDROMACO

Indústria Brasileira

Classe 1
Absorventes, acetona, • ácidos. acetatos
agentes quindcos para o tratamento e
loraçac de. fibras, tecidos. couros e celulose; água raz, álcool, alburnina;ani.
linas, alumen,. alvaiade, alvejantes
dustriais, 'alumínio em pó amoniaco,
anti-incrustantes. anti-oxidantes, antloxidantes, anti-corrosivo s, anti-detonantes. azotatos, água . • acidulada para
acumuladores, água oxigenada para
fins industriais, amônia; banhos para
galvanização, benzina. Denzol, betumes,
bicarbonatos de .sódio, de potássio; cal.
virgem, carvões, carbonatos. cataliza
dores, celulose, chapas fotográfica.,
composições extintores de Incêndio., cloro, corrosivos. cromatos, corantes, creo
sotos; descorantes, desincruatantes, dis.
solventes; emulsões fotográficas, enxo•
fre, éter. esmaltes estereatos: fenol, fil.
ates aensibilizados para fotografias. "1.
tadores, formol, fosfatos industriais. fós.
,toros industriais fluoretos; galvanizado.
'res. gelatina para fotografias e pintura
glicerina: hidratos. hidrosid Noa
impermeabllizantes. ioduretos: - lacas;
massas para pintura. magnésio, mer.
curto; nitratos, neutrallzadures, nitrocelulose; óxidos. oxidantes, óleos para
• pintura, óleo de . linhaça: produtos qui
micos para impressão, potassa industrial. papéis emulsionáveis para a fotografia. papéis de turnesol, papéis he.
liográ ticos e heliocopistas. palitadas.
senilveis. 'papéis para rutografia e . anã
lises de laboratório, pigmentos. potassa
pós metálcos para a composição de
tintas, preparações para fotografias
produtos para niquelar. pratear e cromar. produtos para diluir tintas prossiato: reativos, removedores, reveladores;
sabão neutro. sals.-salicilatos, secantes
silicatos. soda cáustica, soluções químicas . de' uso industrial: solventes, sulfatos: tintas em pó, liquidas, ólidas
ou pastosas para madeira. ferro, paredes, contruções, decorações, couros, te.
rido& fibras, celulose, barcos e veiculo.. talco industrial.' thiner,
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais Ines>
nata e estrangeiros. publicações (mines.
lias revista., Propaganda em rádio
eievisão jornais, programas radiofõnl
coa, peças teatrais e c nernatografieas
e revistas Impressa*
Classe 4-6
Para distinguir: Amido, anil, azul
P missia. alvalade de zinco, abrasivos
- algodão preparado para limpar metais.
detergentes,: espreinacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos da
cara e de medira, g goma para lavanderia, limpadores de luvaa, liqui •Sos d:
. franquear tecidos. líquidos mata-por-luris pasa roupas e mata óleos para run-

pss, oleina, ¢lcos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódies soda cáustica sabão em . pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e veiniz
para calaadar
. . .
•
•
Classe 2 • , •
Para distinguir: Artefatos de material
plástico e de nylon: Recipientes tabricados ,de material plástico, revestimentos 'confeccionados de substâncias ani
mais e' vegetais: Argolas, açucareiros
armações para óculos, bules, bandejas.
bases para teleSanci, baldes, bacias, bolsas, caixas, carteira/ , chapas, cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas.
caixas para acondicionamento de alimeátos, caixas de material plástico sara
baterias, coadores, coos, canecas, to.
iheres. conchas, cestas para , pão, cest.
nhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas.
caixas para guarda de objetos citu
chos, coadores para chá, descanso tasca
pratos, copos e copinhos de plástue,
para sorvetes, caixinhas de alásta.c
para sorvetes, colhernahis, pasinaas,
garfinhos de pláStico para sorvetes.iorminhas de plástico para sorvetes, disus
embreagens dc material 'plástico ersbataperu de material plástico para•sorye;
tes estojos para objetos, espumas de
nylou, esteiras, enfeites para automóveis, massas anti-ruídos, escoadores de
pratos. funis, formas para doces, fitas
isolantes,- tilmes, tios de ceiulose, teeitos
pata bolsas, facas. guarnições,. guarnições para chupetas e marhadeiras, guarnições para porta-blocos, ;,uarnições
para liquidificadorea e para batedeiras
de frutas e legumes, • guarnições de material plástico para .ctensillos e -.objetos
guarnições para bolsas, garfos, aalerias
para cortinas, jarros, laminados plásticos, lancheiras, mantegueiras, malas.
orinóis, pendedores de roupas. ousado.
res para móveis, pires. pratos, paliteiros, pás de cosinha. pedras pomes, - artigos, protetoes para • docuarentos, puxadores de água para uso doméstico
porta-copos, porta-fiqueis, porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, rodinhas, recipientes, suportes saportes 'para
guardanapos, ,saleiros tubos,' tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringai, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha.
ales para acondicionamento, vasos, siaras, :olas a frio e colas não lacicidas
em outras classes, para borracha, para
coitumes, para marcineirot, para lapa.

Leitos, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras paea afiar
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéla, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para inchas.
. • trta geral' de plásticos
Casse 14

Vidros, cristais e seus artefatos: garrafas, garrafões, frascos, recipientes
para motarizes, copos, cadinho. cubetas
hastes., varetas, grais mamadeiras, for.
mas para forno, assadeiras. compotelras, saladeiras, jardineiras.. porta-joias.
centro de mesa, - bibelots, .paliteiros. Dorfa-retratos áarras. cantares: cálices. pra._
.o,' xicaras, tnelas. bandejas, pires, caa
tiçais liCoreiroa vasos. serviços coara
-etresco para chá e café, iantar e so-

bremesa,' taças. vasilahmes. manteigueiras, cápsulas, lustres, abat-jours, candelabros pinjentes, pendentes, •podestais.
saleiros, tubos travessas, vidro para vtdraçaa, para relógios, para automóveis,
para parabrisa e para conta-O:atas
Classe 10
•
Instrumentos, máquinas, aparelhos e
petrechos. para medicina, a arte dentária a cirurgia e a higiene, aparelhos
e instalações hospitalares: Amalgamas.
algodão( hidrófilo,, agulhas para injeções, assentos para enfermos, 'apare
lhos de pressão arterial, aparemos de
diatermia. r aparêlhos • para massagens
aparelhos ,de raios ultra-violeta, agra:
fes, anuscópios afastadoses, abre-bis
cas, abaix-linguas, aparélhos e ralos X
aparelhos para surdez, aparálhos adenõtonos, alicates, ataduras, adesivos
curativos, aparêlhos para abaixar lin.
guas, afastar, lábios, gengivas, agulhas
para seringar tonizadores, alargadores
de- canais, alavncas para *extração de
dentes, amalgamas para obturações
-amianto em fibras e em obras, ângulos
para brocas para fins dentários anéis
e aparélhos para fundição e' encruSta
ção. aparélhos eletro-dentários,
cos e eletro-chagnósticos, aparelhos para
gabineWs de clinica e prótese dentá.
ria, arcos para serras de ouro, •arti.
culadores, bolsas para ágtià quente, bis.
turis, braços artificiais de borracha, bugias, bombas de borracha para fins
cirúrgicos e protéticos. bacia para
cuspideiras, bicos para seringas de ar
e água quente e fria, boticões, braços
para canetas, de brocas brocas para
clinica e de prótese, bronqueiros, ban,
das de borracha, braços para mesa au
afitares, bandejas hospitalares, cauré.
rios, canetas para brocas para fins den
tários, copos para cuspideiras, cubetas
cadeiras para dentista, ceras preparadas e 'composições . de cera para -liso
de clinica . e de prótese, cimento em
geral para obturações, compressores de
ar, cones contraplacas, canetas para
brocas para fins dentários, porcas estampadas'ou^ não de qualquer material
cuspideiras de' fontes, copos elétricos
cera laminaria, • cera para inscrustaçac
e articulação, cera colante, .catgut, ca.
deltas para • clinica médica e dentária
coroas. .cânulos, conta-gotas,. costótcs
mos, cefellômetros, curetas, colheres cor.
tantas, calcadores, aparelhos de correção para os dentes, cautbraia
chumaços higiénicos, cintas abdominais
compressas, armários paar fins hospitalares: camas, carrinhos para traneportes
les de enfermos, drenos dentes arti ficiais, dentaduras, duchas vaginais, dila.
tadores, depressores, dedeiras de borrachas, iscas para fins cirúrgicos e pro.
tétices, iscos . de feltro para polir dentes. helenicas, escavadores, estojos de
bolso para instrumentos cirúrgicos, descansos para seringas discos para separar e desgatar dentes, estufas, espátulas. aceirados, escopros. elevadores, cx
tratores. estiletes, espéculos, extirpado.
res. equanervos e equarissoires, espeiho% para exames . de bua, espigões
simples e duplos ' para pivots. esterili
-.idorcs a , álcool e ikétricos para fins
extratorr..I
espigões. es

tampas para perótese -estufas para .fina
cirúrgicos e odontológicos, espéculos de
vidros, estojos para instrumentos cirurgico, escrotais elásticos, encostos para
enfermos, escovas higiênicas. esponjas
para cirurgia, esparadrapos,. equipos,
fraldas higiênicas, fundas; feltros para
Fios dental, funis e bacias para cuspideiras, fieiras, para, motores . dentários,
godiva, gesso, guta' percha, gazeta. a,oivas, gessadas, gessos para prótese, guta-percha para obturações, geradores
para prótese, gaze antisséptica, ideal .
base, .Incrustações, instrumentos cirúrgicos para operações, instrumentos para
abaixar língua, afastar lábios e gengivas. juntas corrediças para canetas de
brocas, irrigadores, liquido para limpesa
e polimento dos dentes, lixas, limas
para ossos, lancetas, luvas de 'borracha
para cirurgia, lamparipas—laminadores
para próteae, 'ligas para prótese, lixa
em folha e em disco, ligaduras de
canhamo, massas plásticas para lana
odontológicos, máscaras para afiestesia,
mesa ara opfraCões, meias elásticas.
mesas para curativos martelos, mercúrio para obturações, mandril para polimento, moldeiras, macas. mesas para
clínicas médica . e hospitalar e cirrgiça,
móveis . para fins cirúrgicos -e odontológicos, nuflos para dentaduras, olhos
artificiais, protetores para seios. pontes
móveis e pontes fixas, pontes de guta'.
percha para obturações de . canais, pós
para limpêsa e polimento dos dentes
porcelana para os dentes, padiolas, preservativos, pinças anatismicas, pincéis
para garganta, givots protetores, placas para ossos. pós artificiais, panos'
para manipulai cracs, pás adesivos- dentaduras, porta residuos para gabinetes
dentários, pontas de grafites. prensas
para nuflos e para coroas, porta amalgamas, quadros elétricos, ruge para
dentes, .retescópios. rodas para desgaste,
rolos cirúrgicos de áá ou pau. apl.&
lhas de raio X. raios ultra-violetas, diatermia, revestimentos para prótese, seda
para soturns. solda para prótese. garra
e serras para raquiotomia. suportes'
atléticos, sacos para gelo, sondas, sering- as para lavagens, seringas hipodérmica*, .perturadores, ruginas. aparêlhou
de infra vermelho, sandraca, suspenmarios atléticos. tira-leite, tubos de borracha para irrigadores, termómetros, trepano., tesouras, toalhas higiênicas,
tampões higiênicos, tiras de lixa e -celulose, turbinas para ar, tigelas e tiras
de- borracha Para fins protéticos. vulcanizadores, verniz isolante e ventosas
Classe' 2
Substancias e preparações quimiras
asadas na agricultura. à saber; aduana,
adebos artificiais alua o solo. álcalis
para fins agricolas, bactericidas. ceras
para enxertos. cianamide de cálcio
como adubo para o solo, deturnadoreat
desinfetantes usados na agricultura a
as horticultura, escórias bisicas ima
adubos, essêncka para exterminar nat.
mais e plantas daninhas, extratos d.
quaasia para fins horticolas, fendi:and
tes para, o solo, formicida, guano, iram
titugos, massas para enxertos, pastiltuu
para destruir insetos, preparações oera
preservar o poio, prepaeações pose cte

it.
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trulr insetos, hervas e plantas ganiatlas. sais para fins agricolas, sais para
uns horticolas, substâncias qui:nicas
para. destruir insetos, hervas e piaaras
daninhas, venenos contra e verruma,
venenos para insetos e visgo&
contra lagartas
Classe 48
Pari diatinguir artigos de toucador e
pertuaaartas em geral: Almiscare água
cie beleza, água. fadai, água de lavanda.
água de colónia. amanhos. água de
mana. água de rosas, água de elfaze.
mas ~cima pertamada liquida, em pó,
em pedras. para banho. brilhantinas
bandolinas. batons„ cosméticos para o
cabeia pestanas. cílios , e bigodes.
crayons. cremes para a pele, carmins.
cheiros em pastilhas, em tabletes. em
lentilhas. em trociscos e em pílulas,
cremes p ara barbear. cremas dental,
depilatórios, desodorantes, dissolventes,
estências. extratos. estojos de perfumes
creme para limpeza da pele, e para base
de pé de arroz, esmaltes para unhas
escovas para dentes. cabeio, roupas
cibos e unhas. fixadores para o cabelo.
pestanas, alhos e bigodes, fivelas pia
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador. grampos para o cabela
para maquilagem. lança-pertunses.
liquidos dentitricios, em pasta, em
sabão em creme. em elixir e em pó.
liquidas . para Ondulação, permanente,
lixas para unhas. laqué. óleos para o
cabelo, pasta e pós, para dentes. perfumes. petróleo para uso de toucador
pastas e pó pata as unhas, pon..pons
para pó de arroz. papéis pertunsados
carminados. e coas p ó de arroz pentes.
•pomadas perfumadas pare o embeleza,
mento da . cutis. pon-pona pó de
arroz

-

Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco). álbuns
para retratos e autógrafos, .balões (exceto para brinquedos) blocos para
cai espondência blocos para cálculos
&ocos para anotações, bobinas brochuras .ão . impressas.. cadernos de escrever. ca ; as para documentos, carteiras,
caixas ,le papelão cadernetas, cadernos, cava.. s ti; aartão, caixas para papelaria. ( leões de visitas, cartões comeralais. cai tões indicas, confeta carto:ina, cadernos de papel melimetrado
e em branco para desenho, Cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cedemos de lembrança, carretéis de pa...
peli:o, envelopes, envOlucros para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão. etiquetas, fõlhas índices
fô has de celulose, guardanapos, livros
não impresos, livros fiscais, livros de

amêndoas, ameixas, amendoim, ararata
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas. banha, bacalhau, batatas, balas
biscoitos, bombons. bolachas, baunilha
café em pó e em grão, camarão, canela
eui pau e em pó, cacau, carnes, chá
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas, cai
gica, coalhada, castanha, cebola, condi
rr entos para alimentos. colorantes
chouriços, dendê, doces, doces de fru
tas, espinafre, esaências alimentares, em
padas, ervilhas, enxovas, extrato de tomate, farinhas alimenticias, lavas. fé
cuias, flocos, farelo, (cimentos, feijão.
fic;os, frios, frutas sacas naturais ' e cristalizadas; gricose, gomá de mascara gor.
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
goiabada, geléias, herva doce, herva
mate, hortaliças. lagostas, lingt.as. leite
conuensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas. linguiça, louro, mas
sas alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, mas.
sa de tomate, mel e melado, mate, mas.
sas para mingaus, molhos, moluscos.
nicatarda, mortadela, nós moscada, aozei: óleos comestiveis, ostras, ovas.
pães, piaos, prlinés,. pimenta, pés para
puuins, pickles, peixes, presuntos, pa..êa, petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para ani,
mas, requeijões, sal, sagu, sardinhas
saaduiches, salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termos os. 663.521 a 663.531, de
•
•
29-9-1964
.
• Laboratórios Andremaa.o9 S.A. f
São Paulo
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Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
nácar, alimentos pear animais. amido
areendoas. ameixas, amendoim, araruta
arroz. atum. aveia, avelãs, azeite, azei.
tonas, banha, bacalhau, batatas. balas
aiscoitos. bombons. bolachas, baunilha
café em pó e em grão. camarão. canela
ata 'pau e em pó, cacau, carnes, aba
caramelos, chocolates, confeitos. cravo
cereais, cominho, creme de leite. cremes
alimentícios croquetes, compotas. ean.
ama, coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos. colorantes
:houriços. dendê, doces. doces de fru
, as. espinafre, essências alimentares, em
amas, 'ervilhas, enxovas, extrato de co
contabilidade, mata-borrfio, ornãment;..,, mate, farinhas alimentícias, favas, fé
cuias, flocos, farelo, fermentos.
de papel transparente. pratos papelifigos. frios, frutas sêces naturais e cris
nhaa papéis de estanho e de alumínio,
ta'izadas; gricose, goma de mascar, gor
papéis sem impresnão. papéis em branco
duras, grânulos, grão de bico, gelatina
para impressão, papéis fantasia, menos
amabada, geléias. herva .doce. herva
para forrar paredes, papel almaço com
mate, hortaliças. lagostas, !lavras, leira
ou sem pauta, papel crepon, papel de condensado, leite em pé, legumes
soda, papel impermeável, papel em bo!. coaserva, lentilhas, linguiça, ',ouro.
mas
bina para impressão, papel enceaado, ias alimentícias, mariscos, manteiga
papal higiênico, papel impermeável, margarina, marmelada, macarrão, mas
para copiar, papel para desenhos, pa- 38 de tomate. mel e melado, mate, mas.
pel . para embrulho impermeabilizado' sas para mingaus, molhos. moluscos
papel para encadernar, papel para • es- mastarda, mortadela, nós moscada, nocrever, papel para imprimir, papal paa zes, óleos comestíveis. ostras, ovas,
rafina para embrulhos, papel celofane, ries. amos. prlinés, pimenta, pós para
papel celulose, papel de linho, papel p udins. plckles, peixes, praaantos, paabsorvente, papel para embrulhar ta- th, petit-pois. pstilhas, pivas, pudins,
baco; papelão, recipientes de papel, ro- nelas. rações§ balanceadas pala. asai.
setasde papel, rótulos de papel, rolos mais. ressoei-iões, sal, sagu, sardinhas
ale papel transparente secos de parai sancuiclaes. sal:lobas salames, sopas ea•
serperttiaaa, tubos. paliais de cartão [as adas. sorvetes. socos de tomates e s.5
tabeles de papel
tratas: torradas, tapioca. tSuaaras. toem.
!Ire tremoços, tortas, tortas para aliClassic 41
kcachotras, aletria. ato. . aspaegoa
mento de aninsals e aves, tombei,
Maar, alimaseaso pau aniasoks, samido,
tametaim e visagem
•

fClasse 32
Almanaques, ! anuários, álbuns impressos, cartazes, -catálogos, jornais nacoriais e estrangeiros, publicações impressas, revista. Propaganda em rádio.
televisão, jornais, programas radiobSalcos, peças teatrais e c.nematogritticas
e revistas Impressas
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
paia retratos e autógrafos, balões (exceto para brinquedos) blocos para
coriespondência blocos para cálculos
b'ocos para anotações, bobinas brochuras não impressas, cadernos de escrever, capas para documentos, carteiras,
caix. s de papelão, cadernetas, cadernos, CüiX7.$ de cartão, caixas para parolaria, carteies de visitas, cartões comerciais ca , abes índices, confeti, cartolina, cadernos de papel naelimetrado
ent branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encardenaçáo de papel
ou papelão. etiquetas, fialhas índices
fêihas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornarnentos
de papel transparente, .pratos papelinhos, .papéis de estanho e de alucninio,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepom papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável,
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para embrulhos, papel celofane.
papel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para 'embrulhar tabaco, papelão:recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
Classe alS
Para chatinguir: Artefatos de material
pléalaco e de nykne: Recipientes fabricados de material plástico, revestimen
toa confeccionados de aubsteincias asia.
mais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para óculos, bules, bandejas
bases para teleNsmes, baldes, bacias, boi
ias, caixas, cartairas chapas, nabos
para ferramentas e acanalhas. cruzetas
caixas para acondicionamento de ali.
mentos, caixas de material plástico pass
baterias, coadores, coas. 'canecas. ca,
,heres. conchas. natas para pão, cesti
ribas capas para albuns e para livre»
cãfices, cestos, castiçais para velas.

caixas para guarda de objetais mau.
chos, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e cepinhos de plástacc
para sorvetes, caixinhas de plástica
para sorvetes. aolherinhas, pasinhas
aarfinhos de Plástico para sorvetes loa
Minha: de philatieo para sorvese.a. chs.ms
eralsreageaa de material plástico easha.
lageos de meteria) plástico para sorve.
tas estofos para objetos, etpumas de
nylork esteiras, enfeites ;sara autarco
veis, massas anti-ruidos. easosciores de
pratos, funis, formas para doces. fitas
isolantes, filmes. lios de celulose. tacho:
Par a bolses, facas, guarnições. guarnições para chupetas e mamadeiras guar.
aiçõos para porta-blocos guarnições
para liquidifickadores e para baterleiraa
de frutas e legariam, guarMaikria de materia] plastiao para ctenstilos e iala;rios
guarnições para boisas, gaefaa, galarim
paea ~tinas, iam" tamisados Ma-
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ticos, lancheiras, niautegueiras, .malas
6rinóla, pendedores de roupas, puxado
reit para móveis, pires, praass, palitei
ros, pás de casinha, pedras pines, ardi
gos, protetoes para documentos. puxadores de água para uso domesticai
porta-copos, porta-niquela, • porta-notas,
porta-documentos, placas, rebites, ',adi.
nhas, recipientes,' suportes suportas para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tratos atara seringas, travessas, tipos de mataria] piás.
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha.
mes para acondicionamento, vasos, a1.
caras, colas a frio e colas não incloidái
em outras classes, para borracha, ;ara
costumes, para 'mercineiros, para sapas
teiroa, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para tiitsi
rebolos, adesivos para tuas, adesivol
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e amar.
ações de material plástico para Incida.

tela geral de plásticos
•
Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalha&
em tAdas as formas e preparos, vidra
cristal para todos 08 fins, vidro incham
trial com telas de metal ou ComPoal•
ções especiais: ampolas, aquários,
&vidras, almafarizes, bandejas, cube.
tas, cadinhos, cantaras, cálices, caieira
de mesa, cápsulas, copos, espelhos, si'
carradeiras, frascos, formas para doces,
fôrma para Ramos, fios de vidro; gaia
rafas, garrafões, graus, globos, haste,
jarros, jardineiras, kcoreiros, mamada.
ras, mantegueiraa, pratos pires, porta.
Jóias, paliteiros, potes, pendentes, paa
destais, saladeiras, serviços para- 'afresco:, saleiros, Mbar., tigelas, traves-.
sas. vasos, vasilhames, vidro para vidraças, vidro para relógios, vareta*.
vidros para conta-gotas, vidro para
automóveis e para para-brisas e
xicaras
Classe 10
Instrumentos, máquinas, aparelhos
petrechos para medicina, . a arte cima-'
tária a cirurgia e a higiene, aparelhai
e instalações hospitalares: Amalgamas,
algodão( hidrófilo, agulhas- para ha)a.
çóes, assentos para enfermos, aparislhos de pressão arterial, aparelhos da
diatermia, aparêlhos para massagena,
aparelhos de Mios ultra-violeta, ' grafes, anuscóploss afastadores, abre-Mola, abaix-linguas, aparelhos e Mios X,
aparelhos para surdez, aparelhos ade• .
iaStonos, alicates, ataduras adesivos
curativos, aparêlhos para abaixar linguas, afastar lábios, gengivas, agulhas
para seringac tonizadores, alargadores
de canais, alavncas para extração da
dentes, amalgamas paro obturações,
amianto em fibras e em obras. Angulam
para brocas para fins dentários . anéis
e aparelhos para fundiçâo e encrusta.

do, aparelhos eletro-dentarios. cirúrgi•
cos e eletro-dlagnósticos, aPar êlhos Para
gabinetes de clinica e prótese dentaria, arcos para serras de ouro, articuladores, bolsas para água quente, bisturis, braços artificiais de borracha, bugias. bombas de borracha para tine
cirúrgicos e protéticos,. bacia para
cuspidairas. bicos para seringas de si
e água quente e fria, boticões, braço(
para canetas, de brocas brocas para
clinica e de prótese. bronqueiros. bata
das de borracha, braços para mesa au.
adiares. bandejas hospitalares. cauré..
rios. canetas para brocas para fins dentários, copos para cuspideiras. cubarascadeiras para dentista, ceras preparadas e composições de cera para uso
de clinica e de paSteie, cimento em
geral para obturações. compressores de
ar, cones contraplacas, canetas para •
brecas para ft= dentários. porcas. 88-
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tampadas ou não de qualquer material de borracha para fins protéticos. vulca branquear tecidos, líquidos mata'-gordu- cantes, vinagre aromático, pó de arroz
cuspideiras de fontes, copos elétricos, nizadores, verniz isolante e ventosas ras para roupas e mata óleos para rou- e talco pefumado ou não, lapis para
cera laminada. cera para inscrustação
Classe 2
pas, &cana, óleos para limpeza de car- pestana e sobrancelhas, preparados para
e articulação, cera colante, catgut ca. Adubos, ácidos sanitários, água desin- ros, pós de branquear roupa, salicata embelezar dias e olhos, carmim para
deiras para clinica médica e dentária fetantes e para fins sanitários, apanha de sódio, soda cáustica sabão em pó, o' rosto e para os lábios, sabão e creme
coroas, canados, conta-gotas, costóto- môsca e insetos (de goma e papei ou sabão comum, -sabão de esfregar e sa- para barbear, sabão liquido perfumado
mos, cefalómetros, caretas, colheres cor- papelão), alcalls bactericidas, barati- ponáceos, tijolos de polir e verniz ou alio, sabonetes, dentifrícios em pó,
tantes, calcadores, aparêlhos de corre- cidas- carrapaticidas, cresol, cresotallpara calçador
Pasta ou liquido; sair perfumados para
ção para os dentes, cambraia hidrófila, na, creosoto, desodorantes, desinfetanbanhos, pentes, vaporizadores de padaClasse
48
. chumaças higiênicos, cintas abdaininais, tes, defunadores, exterminadores de
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
Para
distinguir:
Creme
para,
barbear
compressas, armários paar fins hospita- tes, embrocações para animais, enxere cílios, rum de louro, saquinho pariu.
lares, camas, carrinhos para trausportea tos, farinha de ossos, fertilizantes, fos- sabão para barbear. dentifricias, sabões macio, preparados em pó, pasta, liquite
toucador,
pentes,
eiponjas
para
toutes de enfermos, drenos dentes estia- fatas, fortnicidas. fungicidas, fumigando e tijolos ara o tratamento das unhas,
data, dentaduras, duchas vaginais, dila- teta glicose para' fins veterinários, gua- cador, perfumes, cosméticos, águas de dissolventes e vernizes, removedores da
tadores, depressores, dedeiras de bor- nos, herbicidas, insetifugos, larvicidas, colónia e de toucador, cremes de touca. cuticular; glicerina perfumada para cd
rachas, iscas para fins cirúrgicos e pra- microbicidas, medicamentos para ani- picantes, cremes arnaciadores de tecido, cabelos e preparados para dsecolda
tétleoa, iscoa de feltro para polir den- mai., aves e peixes, óleos desinfetantes preparados para limpeza de pele em rir unhas, cilios e pintas ou sinais artificiais, óleos aara apele
tes, helenicas, escavadores, estojos de e veterinários, petróleos sanitários e çórma líquida, de creme e de pó. tais
bolso para instrumentos cirúrgicos, des- desinfetantes, papel fumegaténica pós como creme .ara limpeza, cremes lubra
Têrmo n° 663.533, de- 29-9-1964
cansos para seringas, discos para sepa- Inseticidas, parasiticidas, fungicidas e cremes para bases de anquilage, creme
rar e desgatar dentes, estufas, espátu- desinfetantes, preparações e produtos para a pele, creme para as mãos, cre. ETEGIL — Editóra Técnico Gráfica
inseticidas, germicidas, desinfetantes e
• Industrial Ltda.
las. ecalpelos, escopros, elevadores, ex- veterinários, raticidas, remédios para me para os olhos, máscaras de creme
São Paulo
tratores, estiletes, espéculos, extirpado- fins veterinários, sabões veterinários e rua, adstringentes, refrescados para a I
raia emsenervos e equariesoiras, ene- desinfetantes, sais para fins A gricolas, pele, loção para a base de maquilaae ' CIRCUITO— Revista
loção para dar firmeza a pele, prepara. ', o
lhos para exames de boca, espigões hortIculas, sanitrioa e veterinários. sul- dos especiais para cabeças dc negro;
Temias de Eletranioa;
fatos,
superfosfatoa,
vacinas
para
aves
simples e duplos pare pivots, esterili.
talco, pó para banho, pó para empoar
., •
zadores • til000l e elétricos para fins e animais, venenos contra insetos, ani- para os lábios (batons), pó para o roamais e hervas daniraaas
Classe 32
dentésioe, extratores de espigas, esmáscaras e preparados para tingir a
Revista técnica •ltramica
tampas para pçrótese, estufas para fins
pele, tais coma cartnin (rouge) em RaClasse 1
cirúrgicos e odontológicos, sapéculos de
ma de creme. aiaquilage (makeup), baTérmo n 5 663.534, de 29-9-1964
vidros, cataias para instrumentos cisura Para distinguir, tintas, lacas,' vernizes se, loção para bronzeara carmin (roa.
Michiaki Muranaka
gicia escrotals elásticos, encostos para esmaltes, substâncias' quicnicas usadas ge ) "parles". maquilage (makeup) para
em
geral
nas
indústrias,
anilinas,
absorSão Paulo
enfermos, escovas higiênicas, esponjas
a perna: p reparados para ~alaga
água raz, álcool, alu.
para cirurgia, eaparadrapos, equipas ventes, alcatra°,
(makeup) dos olhos; tais como lápia
alvaiade,
mana.
antideto•
em
pó,
mínio
t MUBARAK A
fraldas higiênicas, futidas, fehroa para
antaincrustantes e deaincrustan para os olhos, embelezadores para os
cataplasma, fios de linha para feridas, anates,
cílios,
sombreados
para
as
olhos;
loção
1. Indústria Brasil eir'a\
para
caldeiras,
arsênico,
acetona,
ws
fios dental, funis e bacias para cuspi- acetato
de chumbo, acetato de cobre, embelezadora; desodorantes em fórtna
deiras, fieiras, para motores dentários acetato de amónia, acetato de potássio, to, sachet de talco (talc sachet), pó de
Classe 40
godiva. gesso, guta percha, gazets, pea- acetato de zinco, ácido bórico, ácido dor, loções, earmin (rouge), bastões
Para distinguir penteadeira portátil
vas, gemadas, gessos para prótese, gu- acético, ácido axálico. ácido nítrico, liquida e de creme; sais inhalantes, saís
ta-percha para obturações, geradores ácido fênico, ácido citrico, ácido sela bufa', sabão para banho, brilhantinas.
'nano n° 663.536, de 29-9-1964
para prótese, • gaze antisséptica, ideal cilico, ácido benzóico, actol, água oxige- preparados 'ara tratamento das unhas
Laboratórnios Andrômaco S.A.
base, incrustações, instrumentos cirúr- nada, albagina, albuminato de ferro, e envólucros contendo um sortimento
•
São Paulo
gicos para operações, instrumentos para argirol, arseniato de ferro, arseniato de de preparados de beleza necessários paabaixar língua, afastar lábios e gengi- potássio. arseniato de sódio, antimónio ra tratamento específicos da pite e rekONESULP
cipientes de earmln (muge). 041
• Indtletria Br.sileire‘
va., junta" corrediças para canetas de metálico, amoniaco, liquido, arena]. nas2
3
5
4
brocas. irrigadorea, liquido pare limpem toi e ectalilida. bálsamo de pertun, bt Classes: I
• polimento dos dentes, lixas, limas cloreto de mercúrio, bi-fosfato de dl- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10— 11 -- 12
Classe 48
peai§ osit0S, lancetas, luvas de borracha cio., bicarbonato de sódio, bolus alba. 13 .-- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 Para distinguir: Perfuma*, essência', exboricina.
borato
de
sódio,
benzonafto:
19
-20
-21
-22
—
23
---24
pare cirurgia, lamparinas, laminadores benzoato de mercúrio, bistumose, bicar- —
tratos, água de colónia, água de touca25 — 26 — 27 — 28 — 29
para prótese, ligas para prótese, lixa bonato de potássio, breu PP, cola sin.
30 — 31 — 32 — 33 — 34 — 35• dor, água de beleza, água de quina,
em fólha e- em disco, ligaduras de
ágeis de rosas, água de alfazema, água
tética, composições quimicas utilizadas
cainham°, massas plasticas para Mn: pelas indústrias, texteis e pelos corto- — 36 — 37 — 38 39 — 40
para barba, loções e tónicos para os
41
-42
-43
-44
-45
--46
odontológicos, máscaras para aneartaia. meã, corantes tninerais para uso na
cabelos e para a pele, brahantina, ban-47
-48
—
49
-50
mesa ara operações, meias elásticas indústria, creosoto para usos nas indúsdolina. "batons". cosméticos, fixadores,
Insignia
mesas para curativos, martelos. mercú- trias, cafeina, cal virgem, carbonato de
de penteados, petróleo', óleos para os
rio para obturações, mandril para poli- magnésio, carbonato de sódio, carvào
cabelos, creme evanescente, cremes gorTênno n° 663.532, de 29-9-1964
mento, moldeiras, macas, mesas para vegetal em pó, cervo ativo, • caseinato
durosas e pomadas para limpeza da
Laboratórios Andramaco9 S.A.
.peist e "maquillage" depilatórios, desoclinicas médica e hospitalar e cirrgica, de sódio, carvão animal, clanureto de
São Paulo
móveis para fins cirúrgicos e odonto mercúrio, citrato de cafeina, citrato de Classes: 1
2
34
5 dorantes, vinagre aromático, pó de.arroz
lógicos, nuflos para dentaduras, olho* ferro, citrato de preta, citrato de po- 6 — 7 — 8 -- 9 -- 10 — 11 — 12 e talco perfumando ou não, lápis para
artificiais, protetores para seios, pontes tássio, cloreto de acabai°, cloreto de 13— 14— 15— 16— 17— 18 pestana e sobrancelhas, preparados para
móveis e pontes fixas, pontes de guta- cal, cloreto de cálcio, cloreto de mag- 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 embelezar cílios e olhos. carmim para
percha para obturações de canais, pos nésio, cloreto de sódio, cloreto de po- — 25 — 26 — 27 — 28 —. 29 — c. rosto e para os lábios, sabão e creme
para limpisa e polimento doa dentes. tássio, coiargol, colódio elástico, cremos 30 —o 31 — 32 — 33 — 34 — 35 sara barbear, sabão liquido perfumado
porcelana para oa dentes, padiola., pre- de tártaro, cuprol, citrato de ferro, ci- — 36 — 37 — 38 — 39 — 40 — au não, sabonetes, dentifrícios em p6,
servativos. pinças anatômicas, pincéis trato de quinina, citrato de ferro verde 41 — 42 — 43 — 44 — 45 — 46 pasta ou liquido: sala perfumados para
banhos. pentes, vaporizadores de perfu— 47 — 48 — 49 — 50
para garanta, pivots. protetores, pia- carbonato de amónia, cloreto de zinco.
me; eseôves para dentes, cabelos, unhas,
Insígnia
cisa para ossos, pós artificiais, panos carbonato de potássio, carbonato de
e dias; dum de louro, saquinho perfupara manipular craca pós adesivos den- manganês. desmama desengraxantes para
mado, preparados em pó. pasta, liquitaduras, porta residuos para gabinetes niquelação, desoxidantes para metais.
Ténmo tal 663.535, de 28-9-1964 ga do
e tijolos para o tratamento das unhas
dantarios. pontas de grafites, prensas em pó, estearato de alumínio, essancias
Laboratórnios Andrórnaco S.A.
diasolventes e vernizes, removedores da
para nuflos e para coroas, porta amal- desincrustantes para máquinas, esocafre
São Paulo
cuticula; glicerina perfumada para Oe
gamas, quadros elétricos. ruge para de gomenol, fluência de eucalipto, emacabelos e preparados para ,deacolorir
hesites
para
remoço
de
tintas
aplicadentes. retescapios, rodas para desgaste,
AN DRI O DERMOL
unhas, cílios e pintas ou sinala Grafia
rolos cirúrgicos de áã ou pau, aparê- das, emulsionante para produtos aelálIn dástria Braeilein
'ciais, óleos para a pele
ticos, esmaltes, ater, fenosalll, formal,
lboa de raio X. raios ultra-violetas, dia- fosfato de ferro, fosfato de tricálcio, fosTeagio
n 5 663.537. de 29-9-1964
termia. revestimentos pare prótese. seda fato de potássio, .foafato de sódio, fosClasse 48
Laboratórnios sAndreuntico S.A.
para saturas, solda para prótese, seara fata de amónia, fluidos para freios, Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
e serras para raquiotomia. suportes glicerina, glicerofosfato de potássio, tratos água de colónia, água de touca.'
São Paulo
atléticos, sacos para gafo, sondas, seglicerofosfato de magnésio
dor, agua de beleza, água de quina,
ringas para tavaaens. seringas himadéi
.
Classe 46
água de rosas, água de alfazema, água
P ER
?nicas. perturadores, ruginas, aparelhos Pare distinguir: Amido anil, azul da para barba, loções e tónicos para os
de infra vermelho, sandraca, suspenaó- Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos cabelos e para a pele, brilhantina, banindactria
rios a a aticos. tira-leite. tubos de borra- algodão preparado para . limpar metais, dolina. batons, cosméticos, fixadores
cha Para irrigadores, termómetro., tae. detergentes, espremacetes, extrato ele de penteados. petróleos. óleos para as
panos tesouras. toalhas higiênicas anil, fécula para tecidos, fósforos cl-a cabelos, creme evanesceate..cremea garClame 3
tampões higiénicos. tiras de lixa e se. céra e de medira, g goma para lavan- :airosos e pomadas para limpam da pe. Predalos e smaparastaqa Isamasseautisma
ltdose, turbinas para ar, tigelas; e Skras deria, limpadora/ de luvas, liquidas de .e e a maquilage'a
duedep.p4
•

AL

8

Ze

mo a' 663.538, de 29 - 9- 1964
Andromaeo S.A.
São Paulo
.

L:5orat6rn.os

Tiatuo n° 663.542, de 29-9-1964
Antonio Leonardo Pereira
Guanabara

orPOOLOS

InelatzTa raell eira

Fevereiro de 1955

(MAMO OFICIAL (beção III)

One),4titiZe

escolares. cartões etn branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envtilucros para charutos de papel, etwardenação de papel
ou papelão. etiquetas, fõlhas indicas
fõ-has de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papelinhos, papéis de estanho e de alumínio,
papéis sem impressão, papeis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para foirar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em , bobina para impressão, papel encerado,
papel higiênico, papel impermeável,
pia. a copiar, papel para desenhos, papel para embrulho impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel parafina para arab, alhos, papel celofane,
aapel celulose, papel de linho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, 'rolos
de papel transparente' sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel

Classe 48
Para distinguir: Pertumes. essências, extratos água de colónia, água de touca
dor, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, água
Classe. 38
para barba, loções e tónicos para to
cabelos e para a pele, brilhantina. ban- Aros para guardanapos de papel
dolina, batuns. cosméticos, fixadores ,aighirinzidos. álbuns (em branco). álbuns
de penteados, petróleos.. óleos para os para retratos e autógrafos, balões (exr cabelos, creme evanescente. cremes gor. ceto para brinquedos) blocos pard
durosos e pomadas pa ra limpeza da pe- coirespondência blocos para cálculos
le e “maquilage" depilarios, desodo- b'ocas vara anotações, bobinas brochuratrn. v as. ígre. aromático. pó de arroz ras não impressas. cadernos de escre• talço • pefumado ou não, lapis •para ver, caras para documentos, carteiras.
pestana e sobrancelhas. preparados para caia- s de pap.lão. cadernetas, caderembelezar ci:ios e olhos. -carmim para nos: raia; s de aartão, caixas para pao rosto e para os lábios, sabão e Ciem, pelaria. cai taas de visitas, cartões copara barbear, sabão liquido perfumado merciais . ria t.ões índices, confeti, Carou não sabonetes. dentitricios em pó - tolina, cadernos de papel tneliinetrado
pasta st: liquido: sais perfumados pa.-a e em branco para desenho, cadernos
• banias pentes. vaporizadores de perle escolares, cartões em branco, cartuchos
me; escovas para dentes., cabelos, unhas de cartolina, crapas planográficas, ca. 1 e cikos. rum de louro. saquinho perta dernos de lembrança, carretéis de pamacio. preparados em pó. pasta. aqui pelão, eavelves, ensailucros para chaTermo n° 663.540, de 29-9-1964
do e Maios ara o tratamento.das•unha, rutos de papel, encirdenaçao de papel • Tornava Comércio *e Indústria.
dissolventes e verni`zes removedores da. ou papelão, etiquetas, fólhas indicas
Metalúrgica Ltda.
cutieular; glicerina perfumada para os fõ has de celulose, guardanapos, livros
não
in1Pressos,
livros
fiscais,
livros
de
Guanabara
• cabelos e preparádos para dsecolis
rir unhas raios e ramas ou sinais arti- contabilidade, inata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papefificiais, óleos para a Pele
TORNAVE COMÉRCIO
nhos, papéis de -estanho e de alumínio,.
Vaia° n°. 663.539. de 29-9-1%4 - papéis sem impressão, papéis em branco
E 'INDÚSTRIA
para impressão.. papéis fantasia, menos
To-nave Granarei° e Indústria
para
forrar
paredcs.
papel
almaço
com
• • IVIeta l argica Ltda.
METALÚRGICA • LTDA.'
ou sem pauta, papel c.epon, papel de
Guanaliara
seda, papel imparmeável, papel em boNome Comercial
bina para impressão, papel encerado,
papel, higiênico, papel impermeável,
Tèrino
n°
663.544, de 29-9-1964
para copiar, papel para - desenhos. paTuna
Discos Ltda.
pel para embrulho impermeabilizado
INDOSTRIA BRASILEIRA
Guanabara
papel para encadernar, papel para escrever, papel para imprimir, papel paClasse .5
rafina para embrulhos, papel celofane.
Aço em -bruto. aço preparado.. aço papel celulose, papel de linho, papel
doce, aço para Vpos. aço , fundi d o, .aço absorvente, papel para embrulhar taprircia!inente trabalhado aco pálio, aço baco, papelão. recipientes de papel, rorefinado. , bronze. bronze em 'bruto ou setas de papel, rótulos de papel, rolos
parcialmente trabalhado. • bronze de de papel transparente sacos de papel
mancianês. bronie em pó. bronze em serpentinas. tubos, postais de cartão
barra. ao fio. chumbo. em bruto ou
e tuhetes de papel
parcialmente preparado. cimento metálico, cobalto. bruto on parcialmente
Tiirmo ti' 663.543, de 29-9-1964
s trabalhado, ^couraças, estanho buuto ou •
Antonio Leonardo Pereira
t- parcialmente trabalhado. ferro etn bruto
Guanabara
era barra, ferro manganês. ferro velho
; g,usa am bruto ou parcialmente traba
lhado. gusa temperado. gusa maleável,
a lâminas de metal, lata em fõlha. latão
DISCOS
1 . em . Rilha. latão em chapas. latão em
vergalhõea, ligas metálizas, amalhas
- maanasio. ~ganes. metais' nao trabn
Classe 8
Sinal de Propaganda
/fiados ou parc:altnente trabalhados. metais em Massa. -metais estampados
Têrrno n' 663.54,5 de 29-9 1961
metais para. solda. mquel zinco
Eletrônica São Paulo S. A.
T'anno n° 663.451. de 29-9-1964
São Paulo
Wimi Ltda. Indústria de Bebidas
•
e Conexos
Paraná
"ELETROIUCA SÃO PAULO S. A:

• Indústria• Brasileira

TORNAI::

Tamo te 663.547, de 29-9-1961
Enio Tiano
São Paulo

CHU BRAZEIRO
•

INDUSTRIA

Clame 41
Alcachofras, aletria. alho, aspargo.,
açúcar. alimentos paar animais amido
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta.
arroz atum, aveia. avelãs, azeite. azeitonas. banha, bacalhau, batatas. balas
'aiscoltos. bombons, bolachas baunilha
café em pó e em grão. camarão. canela,
em pau e em pó. cacau. carcela. chit
caramelos, chocolates, confeitos. cravo
mate. hortaliças, lagostas. baguari. leia
pdabada. -geléias. herva doce. bervi
duras grânulos, grão de bico. gelatina
condensado, leite em pó. legumes eu
utca coalhada, castanha. cebola. condi.
Mentos para alimentos, rolorantes
chouriçois. dendê. doces. doces de fr'a.
tas. espinafre, essências alimentares. em
nadas. ervilhas. enicovas, extrato de to,
mate, farinhas alimenticias. lavas. Ai
cuia*, flocos, tareio, fermentos. telho
figos. trios, trutas sêcas naturais e cria
calizadal; gricose. goma de mascar.' gor.
conserva. lentilhas. linguiça. !Ouro, mas
•

ias alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão. masia de tomate, mel e melado, mate, massas para mingaus: molhos. moluscos,
mcetarda, mortadela, nós moscada. uozts; óleos cornestiveis. ostras, ovas,
pães. piaos, prlinés. pimenta. pós para
p udins, plckles. peixes, presuntos, pa-

is, petit-pois, pstilhas, pizzas. perdias;
queijos, rações balanceadas para animais, requeijões. sal, sagu, sardinha.,
ienduiches, salsichas, salames, sopas enati-das, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca. tâmaras. talha_
tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torreie',
•
toucinho e vinagre •
Tèrrnos ne. 663.548 e 663.549. de
29-9-1964
Plastific S.A. — Indústria e Comércio
de Plastificantea e Plásticos
São Paulo

AMIMO

TUNA

INDUSTRIA 111ASILEISA

Indústria •

plastificante,
e plásticos
Classe 50
Bilhetes de Loteria; cabrogramas, cartazes impressos, literais de propaganda
cheques, etiquetas impressas, ..seapula.
res, folhi'nbas impressas, notas
promisaórass
Cas cio 2-de
comércio
8

- Classe 38
Nome Comercial
Aros para guardanapos de papel
Tèrmo n° 663 .546, de 29-9-1964
aglutinados, álbuns „(em branccs) álbuns
Termo n° 663.550, de 29-9-1964.
D'Olne, Companhia de Tecidos
rara retratos e autógrafos, balões (...xEtacol International Ltd.
"Aurora?
ceto para . brinquedos) blocos para
Suiça
Guanabara
respondência
blocos
para
cálculos
:ca
b'ocos para anotações, bobinas brochuras não iinpressas, cadernos de escrever, capar para -documentos, carteiras. Tropical Quatrocentão
caixas de pa pelão. cadernetas, cariarIndústria Brasileira
nos, caixas de cartão, caixas para paPelaria. careo:s de visitas, cartões coClisse 23
rverciak, c y ths indicas, confeu. carClass
tolina. cadernos de papel melimetrado Fazendas e tecalas de lá e de pe14.
Entretela'
eia pecas
e em branco para desenho, cad_a.nos

•ETADRESS

Clame 41 .

Aguardente de cama

•

0! WD OF^1Als (Pe s. Fo IPS

z'egunea-fpira

Télsno n° 663.552. de 29-9-1964
Batel Modas Ltda.
Guanabara

sucos de frutas em álcool, vinhos, ver.
muth, vinhos espumantes, vinhos quinados, whisky
Termo r • 663.556, de 29-9-1964
Comoanhia Ce r vejaria Lusitânia S.A.
Guanabara

PRORROGAÇÃO
C014.1PA NéllA CER
V/4 p(4

•'Iridustria
LUSirÁN/4

Classe 36
rara distinguir': Artigos de eestuartos
e roupas feitas em geral: -Agasalhos
ax.entais. oasarcatas. anáguas. blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças. casação. coletes, capas, eludes
cacilecols, calçaçlos, chapéus. cintos
datas, combinações. carpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções.aa l
s . camisas, camisolas. camisetas.-ça
cincas. ceroulas, colarinhos. cueiros
laias. casacos, chinelos. dominós. echar•
pes. fantasias, fardas para militares. colegiais. fral:las, galochas, gravatas. gor
ros logos de lingerle, laquetaí, leques
luvas, ligas, lenços. mantõs. meias.
õs. mantas. mandrião. mantlhas. pa •
jeuçs 'palas, penhoar. pulover. pelerinas,
peugas, ponches; polainas, pilarnas. pu.
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias
• suspensórios. saídas de banho, sandálias.
susteres, shorts. sungas. stolas ou slacks,
tales. toucas. turbantes, ternos, uni
formes e vestidos
• Termo n° 663.553. de 20-9-1964
Emnresa de Comércio e Mirierssão
Troolcal Ltda.
Ria Grand: do Sul

PRORROGAÇÃO

FONTE NOSSA SENHORA
DA SAÚDE
Classe 43
Titulo de Estabelecimento
—
Termo n° 663.554, de 29-9-1964
Nilo Santos Pinto
Guanabara
Classe 8

TRIO SURDINA
DisCos gravados
Termo n° 663.555, de 29-9-1964
Cachoeirinha Agricola e Industrial
Limitada
Espirito Santo
.

,5. A .

Nome Comercial
is.° 663.557, de 29-9-14<-,
Raphael Mana
Guanabara

Frver0.ro

mais, aves e peixes, óleos desinfetantes
Termo ri' 663.565, da 29-9-1q64
e veterinários, petróleos sanithaas e
i 2 , Barbo a S.A. Com.:rsial
desinfetantes, papel fumegatório . pós
e Nlercantil
inseticidas, parasiticidas, fungicidas e
São.Paulo..
desinf o tantes, preparações e produtos
inseticidas, germicidas, desinfetantes e
veterinários, raticidas, rsmédios :sara
PR OR ROG AÇ
fins veterinários, sabões veterinários e
ir
e
desinfetantes, sais pata fins eglicolas,
(./
horticulas, sanitrios e veterinár.os, sullhip li STRI A ORAS ILEIR4
fatos, superfosfatos, vacinas para ave.
e "animais, venenos contra insetos,.ani
mais e hervaã daninhas'
Classe 37
.
"i".nr rrio n' 663 ..559. de 29-g-1964
Roupas brancas, para cama e mesa:
Guanabara
Acolchoados pa. a camas, colch.ls cobertores estresaNes fronhas. gua-danapos, jogos bordados. logos de toalhas,
fençóit, mantas para camas. panos par.,
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa. toalhas para jantar. toalhas para chã I
safe, toalhas para banquetas. cpiarnições :sara cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)

Classe 8
Radiadores
Classe 2 .
Adubos, ácidos sanitários, água desinfetantes e 'para fins sanitários, apanha
rmisca e Insetos . (de goma e papal ou
papelão), alcalis bactericidas, . baraticidas. carrapaticidas, cresol, cresotali
na, creozoto, desodorantes, desmfetan•
tes, defuriadeses, exterminadores de
pragas e hervas daninhas, estereliiantes, embrocações para animais, enxertos, farinha de ossos, fertilizantes; fosfatos, fortnicidas, fungicidas. funi.gantes. g'icose para fins veterinários, guanos. berbicidas, insetif nus, iarvicidas
microbicidas, medicamentos para animais. aves e peixes, óleos desinfetantes
e veterinários, petróleos sanitás l os e
desinfetantes, papel fumegatório. pés
Inseticidas, parasiticidas, fungicidas e
desinfetantes, preparações e produtos
inseticid-as, germicidas, desinfetantes e
veterinários, raticidas. remédios i,ara
erns veterinários, sabões veterinários e
".esinfetantes,. sais para fins agrícolas:
horticulas, sanitrios e veterinários. sulfatos, superfosfatoi, vacinas para aves
e animais, venenos contra insetos, animais e hervas daninhas •
l'èrmo n° 663.558, de 29-9-1964
Raphael Molina
Guanabara

Termo n° , 663.560. de 29-9-1964
•Ma ss--,ano Ernesto da SiNtira
.Bagdócimo
•
Saci Paulo •

Catalogo de Forneceaores
• da Hotelaria
•
Termo

Classe 32
Urna publicação
n

9 663.561, de 29-9-1964

Melhoramentos Piraquarp
Guanabara
•

Melhoramentos
iraquara Ltda.

P

Nome Comercial
Termo n° 663.562, de 29-9-1964
E P . Lana Publicidade Ltda.
Guanabara
.
:Rainha

cfrug Lú

'Classe 33
Concurso de bedeza •
Termo n° 663.563, de 29-9-1964
E. P. Lusa Publicidade Ltda.
Guanabara

•

ganha

PRORROGAM

LANTERNINHA
INDUSTRIA BRASILEIRA

t.:lasse 42
Para distinguir: Aguardentes, aperiti
vos anis, bitter. brandy, conhaque. cer
velas fernet, genebra. gin. kumel, lico
Yes nectar, punch, p im p ermint, rhusn

1f=.:5

cLc 3-autkfust.

Termo n° 663.566. de 29-9-1964
Instrumentos Elétricos “Engro” S A.
São Paulo

PR CR R OG A ÇÃ O
‘4 E N GRCr
IND. BRASIL EIRA

Classe 8
Pirômetros
Termo n° 663.567, 'de 29-9-1964
Vinico'a Rosito S.A.
São Paulo

PR ORROGAÇ
• "—R OS I T O1nt1i4RIA BRASILEIRA.
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aeritIvos,
anis. bitter. brandy, conraque, cervejas,
essências para bebidas alcoolicas, genebra, fernet, gyn. licores, kumel, ousar,
punch. pipermint, rhum, Suco de trutas
com alcool, vinhos quinados, vinhos
espumantes, vinhos, vermoutes, vodka,
wrisky
Temos os. 663.568 e 663.569, de
29-9-1964
Indústria Vinícola de Vargem Grande
•
Sociedade Anônima
São Paulo

CAETÉ
Indústria Brasileira

Classe 33
Classe 2
Classe '1
Concurso de bedeza
Adubos, ácidos sanitários, água desinVinagres
fetantes e para fins sanitários, apanha
Classe 43
•
Tatuo n° 663.564. de 29-9-1964
mõsca e insetos (de goma e papel ou
Para distinguir: águas minerais nata
Aristides de Lima
papelão), alcalis bactericidas, baratii rais ou artificiais, "sifão, soda, liqui
Guanabara
cidas. carrapaticidas, cresol, cresotali}tônica, refrescos gasosos ou não. til
opeozza
na, creozoto, desodorantes, desinfetan•
t;urnantes ou não, naturais ou ardi.
tes, defunadores, exterminadores de •
iclais. xaropes sem álcool para refute
pragas e hervas daninhas, esterellian•
c-,s, de frutas, flores e raizes, temeis
tes. embrocações para animais, enxertes, plantas, tau de essências, SUCO QI
tos, farinha de ossos, fertilizantes fos•
isxtrate das mesmas naturais ou arttfl.
In dústria Brasileira
fatos, forrnicidas. fungicidas. tumigandiais, iefrescos de limão, laranla ta.
tes, g'icose para fins veterinAisos, gua
marindo, guaraná, hortelã, abacaxi .
nos, herbicidas. insetifugos, larvicidas
Classe 8
ou slannaz, groselha, caiu e de outras
microbicidas, medicamentos para ani,
Discos gravanor
iPlantas ou frutas e ~mut espumado!

_ 556 Segunda-feira 8
•

Teitnos as. 663.570 e 663.571, de
29-9-1964
Rádio Record S.A.
São Paulo
a

DIÁRIO OFICIAL ..(Seção Hl)
Tarmo 11 9 663.578, de 29-9-1964
Spectra Produção de Cinema L.da.
Guanabara

Timo n• 663.581, de 29-9-1964
João Ferreira Couto
Guanabara

11,SPECIRA,

CIDADE DA CRIANÇA,
Classe 32
Almanaques, anuári as. álbuns impres.
soe, cartazes, catálogos, jornais nac:o
natz e estrangeiros, publicações lavres.
sai, revista. Propaganda em rádio.
televisão, jornais, programas radiolõtu
co., peças teatrais t c.nematográficas
e revistas impressas
Classe 33
Jardim da infância, parque infantil,
parque instrutivo, escola infantil. circo

Classe 33
Marca de Serviço
Termo n° 663.579, de 29-9-1964
Confecções Vician S.A.
Guanabara

,

Termos na. 663.574 e 663.575, de
29-9-1964
Rádio Record S.A.
São Paulo

CIDADE INFANTII.1
Classe 32
Para distinguir: Jornais, revistas e publicações em geral albuna, programas
radiofónicos, Peças teatrais e cinematográficas. a saber: nibuns, tornais. pisbkeações em geral. programas radio16niaos, programas televisionando.. peças
teatrais e cinematográficas, revístas
Classe M
jardim da infância, parque isfantil,
parque instrutivo, escola infantil. circo
Tareio n' 663.576, de 29-9-1964
Cardas e Liços Watson Williams
do Brasil Ltda.
Sào Paulo
•

Classe 2
Produtos sanitários para desinfeção,
germicidas, desinfetantes e desodorizantes
de

BERAMAR

Nome Comercial

Têmao n° 663.588, de 29-9-1W
TV Excelsior Rio S.A.
Classe 46
Guanabara
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madira, g goma para lavanClasse 32
deria, limpadores de luvas, liquidas de Programas radiofónicos; talavionadoa •
branquear tecidos, liquidos mata-gordupeças teatrais
ras para roupas e mata óleos para rouTdrino n° 663.589, de 29 9-1964
pas, oleina, óleos para limpeza de carTV ff scelsior Rio S.A.
ros, pós de branquear roupa, salicato
Guanabara
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
„
sabão comum, sabão de esfregar e se.
poma caos, tijolos de polir e verniz
Santa Terezinna
para calçador
A Vida - de.
Classe 47
Para distinguir: Álcool para motores de
Game 32
explosão, carvão mineral, vegetal e de Programas radiofônicos, televt.)nados e
turfa, combustíveis, gás, gasolina, grapeça. tacteais
•
xa, graxas para lubrificação, lubriWasttes, óleos combustíveis, óleos para freTérzog te 663.590, de 294-1964
loa, óleos lubrificantes, oitos para iluTV Ilsceleior Rio S.A..
minação e para una° de fõrça, petaóGuanrkara
leo, querosene

CIDA.DE BIBLICA
Classe 32
Almanaq ues, anuários. álbuns impres.
aos, cartazes, catálogos, jornais nacto1141.1 e estrangeiros. publicações impres.
em, revista. Propaganda em rádio.
televisão. jornais, programas radiofónico& peças teatrais e cmematográficas
e revistas impressas
Classe 33
Jardim da infância, parque infantil,
parque instrutivo, escola infantil, circo

Timo n° 6611.5ef, de 294-1964
Produtos Químicos Cintilante Melaria
• Comércio Ltdas
• Guanabara

BEIRAMAR
Termos as. 663.582 e 663.583,
29-9-1964
João Ferreira Couto
Guanabara

Termos as. 663.572 e 663.573, de
29-9-1.164
Rádio- Record S.A.
São Paulo

Fevereiro de 1965

Classe 36
Para distinguir: Attaio de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhas
avsntais. alparcatas. anáguas, blusas.
botas, botinas. blusões, boinas. baba
douros. bonés, capacetes, cartolas, cara
ouças, casação. coletes, capas. chales
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, carpinhos. calças
de senhoras e de crianças. calções. cal.
ças. • camisas, camisolas, camisetas,
ctrecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pez. fantasias, fardas para militares. to.
leçiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogoude 'ingeria, jaquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, mantõs. meias.
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu.
abes, perneiras, quitnonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos
suapens&rios. saídas de banho, sandálias,
suciares, shorts, sungas, stolas ou slacks, Termos na, 663.584 a 663.586, de
29-9-1964
ttaer, toucas, turbantes, ternos, uni•
Jogo Ferreira Couto
formes e vestidos
• Guanabara
Têrmo n° 663.580, de 29-9-1964
Confecções Vician S.A.

MASCOTÉ

Guanabara

stalKINI
Classe 36
Peca Meiam:41r: Artigos de vestuários

e roupas feitos em geral: Agasalhos,
aventais. alparcatas, anáguas, blusas.
'EU ft Zr A •
botes botinas, blusões boinas baba.
damos, bonés. eapacktes, cartolas, cara.
Clame 31
ouças, casacão. coletes, capas, chales,
Guarnições de earde
cacresols. calçados, chapeais, c'ntos,
• t'armo a° 661.5:7, de 29-9-1964
cintas combinações, corpinhos calças
Zwproso Rio Grande-São Paulo S.A. de senhoras e de crianças, calções, calRio Granel.. do Sul
ças, camisas, camisolas, camisetas.
CURGEMI, ceroulas, colarinhos cueiros
saia" casuos, chinelos, daninds, achar.
peso, 3antssias, fardos para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas gorro., }ohne de lingerle, jaquetas, laquês.
luvas ligas, lenços, iriantes, meias
nuble, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas
penas, ponches, polainas, pijamas, punhos perne'ras, quitnonos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho sandálias
stuseetw, Aorta, sungas, tolas, ou stacks
Classe 33
!dm toucas, turbantes ternos, uniformes
yetwaspases ~má**.
, vestido.

Classe 2
Produtos sanitários para desinfecção,
gertnicidas, desinfetantes e desodorizantes

Ouse 46

Pare distinguir: Amido, anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abastaivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cera e de madira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, líquidos de
branquear tecidos, líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponãceos, tijolos de polir e verniz
para calçador
•

.

•
Classe 47
Para distinguir: Álcool para motores de
explosão, carvão mineral, vegetal e de
turfa, combustíveis, gás, gasolina, graxa, graxas ara lubrificação, lubrifican
tas, óleos combustíveis, óleos ara freios,
óleos lubrificantes, óleos ara iluminação e para geração de fórça, etróleo,
querosene

Terezinha de'Jtffin

•

•'NoViela
Classe 31

Programas radiofónicos, televionadu
pequi teatrais

•

Tétanos na, 663.591 e 663.592, dr
29-9-1964
Refrigerantes Sulriograndense
— Indústria e Comércio
Rio Grande do Sul

Rainha,
Indústria Brasileira
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, apegado
vos. anis, bitter, brandy, conhaque. cervejas fernet. genebra, gin, kumel, licores nectar. punch. pimpermint, rhum,
sucos de frutas em álcool, vinhoe, vermuth, vinhos espumantes, vinhal guinados. whisky
• Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos
açúcar. alimentos paar animais. unida,
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta,
arroz, atum, aveia, avelãa, azeite, azei.
tor,as banha, bacalhau, batatas. balas,
Mscoitos. bombans, bolachas, baunilha.
café em p6 e cm grão. camarão, canela,
etn pau e em pó. cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo.
cereais. cominho. creme de leite. cremas
alimenticios croquetes, compotas, caa.
•

EE

ma-ira 8

gica. coalhada, castanha. cebola. condi.
(avaros para alimentos. colorantes
chouriços. deudê. doces, doces de fru
tas. espinafre, essências alimentares, em
padas ervilhas. enxovas. extrato de to
mate. banhas alimenticias. tavas, fé cuias. tlocos. tareio, fermentos, talião.
figos, frios, trutas sêcas naturais e cri&
ta:macas; gricose, goma de mascar, gor
duras. granidos. gra° de bico. gelatina
amabada. geléias, herva doce. herva
mate. hortaliças, lagostas. línguas, leit.
condensado. leite em pó, legumes em
conserva. lentilhas, linguiça, loiro, mas.
loa alimenticias, mariscos, manteiga
margarina. marmelada, macarrão, mas
as de tomate, mel e melado, mate, massa:. para mingaus, molhos, moluscos
mostarda, mortadela, nós moscada, noZ14; óleos comestíveis, ostras, ovas,
paca piaos, prlinés, pimenta. pós para
pudins, pickles. peixes, presuntos, patês petit-pois, pstilhas, pizzas, 'pudins:
queijos. rações balanceadas pari animas. requeijões, sal, *agia sardinhas,
sannuiches, salsichas, salame:. sopas en•
latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas: torradas, tapioca. tâmaras, talha.
rim, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

poças. casaçãor -coletes, capas. cindet.
cachecols, calçados, 5..hapéus, cintos
cintas, combinações. carpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções. calças, camisas, camisolas, camisetas
Termo n° 663.596, de 29-9-1964
pes, fantasias, tardas para militares, coContaregis — Equipamentos de
!atilais, fraldas, galochas, gravatas, gor
ros, logos de angarie, jaquetas, laquês
Contrede S.A.
luvas, ligas. lenços, mantéis. meias.
Rio Grande do Sul
maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paObs. palas, penhoar, pulover. pelerinas
Padaria e Panificadora peugas,
ponches, polainas, pijamas. pia
nhos, perneiras, quimonos, regalos
São _J o s é
robe de chambre, roupão, sobretudos
sastsensórios. saldas de banho, sandálias
suciares, shorts. sungas. stolas ou slacks,
Classe 17
Para distinguir máquinas e instalações ruiu, toucas, barbantes. ternos, uniformes e vestidos
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para correspondência. almo.
Tênno n° 663.598. de 29-9-1964"
fadas para carimbos e para tintas, abri
De Spa 5Fiis
brochas, canetas para desenhos. corta
Bé:gica
dores de papel. colchetes, carimbadores,
cestos para papéis e correspondencia.
classificadores, clips. coladores, canetas
compassos. cofres. canetas tinteiros, ca•
netas esferográficas desenhadores, data deres com minas, descansos para lápis
• canetas, esquadros. espátulas, furado.
res, fug ias, fichários. fitas para máquinas de escrever, fichas para arquivos.
Classe 6
máquinas para escrever, calcular. e somar, fitas gomadas, máquinas para Máquinas têxteis e suas partes e acesgrampear, goma arábica, goraadores sórios,. a saber: Guarniçaes de carda
e tampas de carda
grampeadores, grampos e ganchos para
escritórios, gis, gocLats, instrumentos de
Termo n° 663.599, de 29-9-1964
escrever e de desengas. lápis. lapiseiras.
Courtaulds Litnited
e
molhadores, mata-borrão. máquinas
Inglaterra
apetrechos para apontar lápis, mapa
Masa, metros para escritórios e pare
abos de metal. porta-tinteiros. parta
PRORROGAÇ40
pastas para escritórioa, com sachos de
metal, pastas para escritórios com' te
lápis, porta-canetas, porta carimbos
porta-cartas porta-blocos, penas, pren.
sas, pincéis, prendedores de papéis. per.
cavalos, réguas. 'teteia separadores
Classe 23
para arquivos. sinetes, tintas para es- Para distinguir: Garoá. fazendas de tecrever. tiralinha, tiritas para carimbos cidos de lã. em peças. linro, rami, sCda
datas para duplicadores, tinta: para im- natural, tecidos de flanela tecidos de
pressa°. tintas para desenhos. aparelhos caaemiras, tecidos de malha tecidos de
para tirar cópias. pastéis de tintas para
organdi, batista, cretone. falares e
escrever e desenhos. máquinas de enSetim'
dereçar, máquinas registradoras
Termo a' 663.600, de 29-9-1964
Termo n° 663.595, de 29-9-1964
(Prorrogação)
•
Padaria e Panificadora São josé Ltda.
A. J. Renner S.A. — Indústria
Minas Gerais
do Vestuário
Rio Grande do Sul

para pó de arroz. papéis perfumados,
pomadas perfumadas' para o embelezamento da cutis, pon-pona pó de
•
arroz

Timo n° 663.593, de 29-9-1964
Hélio Pereira de Castro
Minas Gerais

PRORROGAÇÃO

TRINTA EDITO
•
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indústria Brasileira,

Classe 32
Para distinguir: Revistas, jornais, matai.
nos, almanaques, livros. álbuns, boletins, catálogos, peças radiofônicas, teatrais e cinematográficas, programas de
rádio e de televisão
Te-rno n° 663.594. de 29-9-1964
(Prorrogaçao)
Masi (,i Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Se uência
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar. água
de hele,a água facial. água de lavanda.
água de colónia arminhas água de
quina anua de rosas. água de alfazemas ntriimia pertiimada liquida em pó.
em pedras, para banho. brlhanimas,
nandó lí nas. batons. cosméticos para o
cabelo perranas (ílios • bigodes.
cravons cremes para a pele. carmins.
cheiro.. em pastilhas em tabletes. em
lentilhas em trocisros e em pílulas.
creme. para Imhear cremes dental.
depilatórios dr,nclorantes. dissolventes,
eanencias extratos estojos dé perfumes.
creme para limpeza da pele. e para base
de pó de arroz esmaltes cara unhns
eseóvas para dentes. caheas, roupas
cillos e unhas fixadores nara o cabelo.
peatanas. (Otos e bigodes five las para
o cabelo glicerie.. pertumada para uso
de toucador grampos para o cabelo.
vara maquilagem. lança partumes. loções. liquidas dentifrícios. em pasta. em
geléia de petrólaa perfumada. lápis.
aabãoem CretTle. ela elixir e em pó
liquidais para a ririalação. permanente.
lixas para unhas. • Maar . para o
cabelo, pasta e pós p ara ;lentes. perto..
ates. petróleo para uso de toucador
padas e pó para as unhas, pon-pona

T.

ra OMS

n

negisconta

Térrao n9 63.602, de 2‘) -9-196i
Calçados Patsy Ltda.
Rio Grande do Sul

Indústria Brasileira
Classe 36
Calçadas
Vamos as'. 663.603 e 663.604, de
29-9-1964
Hobby Center Aerotnodelos Ltda.
Guanabara

.deti, (0,1e€3

cp

Indústria brasileira,
Classe 36
Para distinguir.:' Arto» de vestuár;o1
e roapas tintas em geral: Aaasalh
:veniais, a'parcatas. anáguas olusaa,
ataras. botinas. blusões. boinas. bab
bonés, capacetes. cartolas caraouças. casaçãu. coletes, capas zhaieu.
aehecols. viçados. chapeus cintos.
antas: corntanações. carpi nhos cãlças.
le senhoras e de crianças. calções calçai,. camisas. camisolas camisetas.
CUCU. Ceroulas, colarinhos. CUelf05,
sa •as. casacos, chinelos, dominPs echar.
les fantasias, tardas para militares
fraldas. galochas, gravatas por-os logos de tingem Jaquetas laques
;uvas, ligas, lenços, mantõs meias,
rnaaSs. mantas, mandrião. inantlhas pa,etós. p alas penhoar pulavas palermas.
Penas. ponches. Polainas.. p ijamas pu.
nhos, perneiras. quirnonos regalos,
robe de ' chambre roupão sobrpt udos.
sesp ens(Srlos. saidas de banho sandálias,
suareres. shorts sungas. stolaa ou slacks.
lues, toucas turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 49
Brinquedos, jógus e passatempos principalmente vestidos para bonecas
Térmo ai° 663.605, de 29-9-1964—
Silvio Castro Silva e Tatcicia Ma,tyr
Cor éa • *
R,o de jzinçiru

PRORROGAÇÃO

Indústria Brasileira
Classe 33 •
Panificação em geral

rio-nit itda.

Termo n° 663.597. de 29-9-1964
Blue Bell,
Estados Unidos da América

.“..rro•PÉÇAS
Classe 37
Cobertores .

\C"-

'nono n° 663,601. de 29-9-19E4
(Prorrogação)
A. J . Renner S.A. — Indústria
do Vestuário
Rio Grande do Sul
PRORROGAÇÁO

Industria Brasileira •
Automóveis e suas peças de .
— Térmo a° 663.608, de 29-9-1964
(Prorrogação)
Nordinark-Werke Gesellschaft
Beschraenkter Haftung
Alemanha

PRORROGAÇÃO
Classe 36
'J ota distinguir: Artigos de vestuários
e roapas feitas em geral: Agasalsos
aventais taparcatas anáguas blusas
botas. botinas. blusões boinas bana
deuros. bonés, capacetes. cartolas caro

RESULFON
Classe 36
Mantas de banho e roupas de banho

Classe 2
Produtos para a destruição de anisa:1'1a
e plantas e desinfetantes

• .558 :Segunda-feira

8

Têrmo n' 663.606, de 29-9-1961
Sérgio Henriques Moreira
Guanabara

nt • ret.) ewintAL

(Se-tr,'o III)

Nue•masea~r

Tèrrno st• 663.611, de 29-9-1964
Dietitherldora 3Cosenetik Ltda.
Guanabara

~ema

Termo a 663.614, de 29-9-1964
Urrillo dos Proprietários
Limitada
Guanabara

destruir insetos. aparelhos de ótica,
aparelhos pulverizadores, aparelho* para
aquecimento de áqua, aparelhos geradores eletro-químicos, aparelhos para
recepção e reprodução de sons e somIMOJCILIÁRIA. loa. aparelhas automáticos elétricos de
oaesar, apareit, para eápreena trittÀs
e oegurnes, aparelhos de alta tensão,
•
UNIÃO
DOS
Indústria Brasileira aparelhos de moteção contra acidentes
operários, aparelhos Faladores de
Classe 48
PROPRIETARtOS LTDA. fde
erramentas, aparelhos distribuidores de
Para distinguir: Pertumes, assadas. wit.
'ai Ao e de desinfetantes para Instalatratos, água de colónia, água de toucaNome Comercial
•toes sanitárias, isaarelhos esterilizadodor, água de beleza, água de quina
res, aparelhos gazeificaaores. apare-hos
água de rosas, água de alfazema água
Tann° n° 663.617, de 29-9-1964
Para análises, aparelhos ozarazadores.
para barba, loções e tónicos para os
Sapataria Hi-Fi Ltda.
,airelhos oastecorara-Sores. aparalhas *ecabelos e para a pele, brilhantina, hen
Guanabara
ge l adores e establi andares da press'io
dana. "batons", cosmét.cos, fixadores
z tia fluxo de gases e liquidas. aparede penteados. petróleos. óleos nata oe
aos para salvamento e para sinalizacabelos, creme evanescente cremes aor
;Ao, apareltios pari escarnpristas, apadurosos e pomadas para limpeza da pr
relhos coara limpar vidros, aparelhos
le e "maquilagel. depilatórios, desodo
C'asse 8
Nara combater formigas e outras praAntenas, rádios. Instrumentos da pre- rentes, vinagre arotnático pó de arroz
gale aparelhos automáticos acionadas
cisão, lâmpadas, tomadas, fios, grava- e talco perfumado ou não. lápis pare
Brasileira
Indústria
pela introdução de moedas, aparelhos
dora, instrumentos científicos e didáticos pestana e sobrancelhas, preparados para
aspz.irgidores,. aparelhos e instrumentos
Classe
36
embelezar cílios e olhos. carmim pare
de c :Lilo, aparelhos para observaçamt
Calçados
para
homens,
senhoras
nino n° 663.607, de 29-9-1964
para. barbear, sabão liqu do perfumado
sieul.cas, aparelhos termostatos. ariloe crianças
(Prorrogação)
rosto e para os lábios. :anão e trem(
o
nometros, aspiradores de pó, acreanaH. Bahlsens Kelt tabilk K. G.
oti não, s.ibonetes, dentifricios em pó
4
tros. acendedores elétricos, alto talanTérmo n° 663.618, de '29-9-1964
Alemanha
•
pasta ou liquido; sais perfurnanos pare
tes aplicadores elétricos, antenas, baHerraz, Filho E3 Cia. Ltda.
bambos, pentes, vaporizadores de perla
tem-ias de acumuladores, baterias, balanSão Paulo
me: escovas para dentes. cabelos unhas
ças comuns e elétricas, barómetros, binóculos, bitolas, bobinas, bobinas elé• cibos; rum de louro saquinho pedi)
110300420
tricas (exceto para fine curativos),
alado preparados em p6. aasta. liqui
botões de campainhas elétricas, bombas
do e tijolos para o tratamento das unhas
aia%
• PRORROGAÇÃO
medidoras. bússolas. baterias elétricas,
dissolventes e vernizes. remoi/Piores da
bules elétricos, buzinas, buzinas para
cuticulan gl:certna perhunada para a
bicicletas. caixa de descarga, câmaras
as cabelos e preparados para descolo
fagori ficas e fotográficas, chassis de
rir unhas, cílios e pintas ou sinais aru
radios. chaves elétricas, chaves. cara• hajam. óleos para a pele
eafti PardmeediSwil.
oainhas. cinematógra tos, cronômetros,
cronbaratos, combustores de gás. cid8Ténno n° 663.612, de 29-9-1964
INDUSTRIA BRÁSILIIRA
p oros. cristais de rádio, condensado•
Ruy Cardoso dos Santos
res comutadores, cortadeiras para lotoGuanabara
Classe 36
Artigos de vestuário de Moda sorte, :Fatias. chaves de alavancas, chaves
inclusive de esporte e para ciianps automáticas. capacitares de bloqueio,
zapa c fiares eletroliticos. calibradores,
(fraldas. cueiros. etc.)
•:anservadeiras Para Peixes e carnes,
uteradeiras elétricas, escalas para ráTermo n° 663.619, de 29-9-1964
Classe 41
i•os, estufas, engenho de assar carnes,
Café Paraventi S.A.
Cacau, chocolate, doces. biscoitos, boSão Paulo
encoralodes de cabelo elétrico. empar
lachas e outros produtos de pastelaria
:Sentias, esticadores de luvas, espelhos
e confeitaria
.Classe 50
de °Isaac Para eletricidade, esterilizaInipresso em -geral relacionado com o
dores extintores de incêndio, ferros eléTênue n° 663.609, de 29-9-1964
comércio
de
venda
de
carcer,
•
•
(Prorrogação)
tricos de 'a-sar e engomar, ferro de
soldar elétrir,, filtros e aparelhos filTermo n° 663.613. de 29-9-1964
C. H. Boehringer SOhlit
IN'DVSTRIA BRASILEIRA.
trantes. filtros Para ól eos, filme s
Ruy Cardoso dos Santos
fala
Alemanha
-dos,fgõe arioselétc.fusa
Ciaste 41
Guanabara
vela filmes revelados, faróis como lacesArti gos da classe
se-rios de veica as para sinalizado e
PRORROGAÇÃO
para iluminação em geral, farinas eléTermo'ti' 663.620. de 29-9-1964
Miguel Lambari ô Cia,
tricas, fervedores. Frigorificoa, foteimemet. -fies elétricos, filtros de interfeiênRio Grande do Sul
ra. tonógratos, garrafas térmicas, gaINDÜSTRIA BRASILEIRA
ECORTYL
stanetros. geladeiras, globos para Ião padas. globos p ara lanternas, globo'
1.
Classe 50
,e rrestres para ensina, gravadores de
Classe 3
haja-essa* em geral* relacionado com o
sons,
holofotes, bidrômetros, incubado,Um preparado fa,maeSuAlco indicado
comércio de venda de carntt
ras. indicadores de vácuo, instrumentos
de
certas
Insuficiências
• no tratamento •
de alarme. interruptores. isoladores. láteaIndústria Brasileira
Termos lis, 663.615 e 663.616. de
hormonais
padas flsh. lamparinas, lactõenetros. len29-9-1964
•'ea. liq uidificadorea, lanternas mágicas,
•
Classe 8
663.610.
de
29-9-1964
Imobiliária
União
doa
Proprietários
Termo a*
Para distinguir: Abajour. acumuladores arternas de pilhas, limpadores de paLimitada
(Prorrogação)
acetinómetros, amortecedores de rádio rAbrisas, luzes trezeiras para veiculo*,
Compatihia União Fabril
•
e freqüência, anemómetros, aparelhos lunetas, maçaricos de soldar, caldear e
de televisão. apsrelhos de ar condicio- cortar, magnatas, marcadores de passa .
Rio Grande do Sul
nado, aparelhos para iluminação. inclu- s.Tr.ns. -medidores. medidores • elétricos.
sive ore considerados acessórios de vel mic roscópios. rnisturadeiras, máquinas
:),RoRRocAcilo.
mios, aparelhos, para anancios cauã- talantes, mostradores para rádios. mi.
nicos, aparelhos aquecedores e medi- :rofones. máscaras contra gases; enicródores, aparelhos cromográficoi. apare- net..os ni.-eas, óculos, objetives for,,
lhos de barbear elétricos, aparelhos re- prátaas. nuhas elétricas, podeenetros,
• litorina
gistradores e media‘ires da distaacias aaiviôometros, pinas e tomadas pane'a
Classe 25
aparelhos para puriticar águas. man. ele nressào, pilhas sêcas eletretos para
Imagens, gravuras, estátuas, estatuetas, lhos de sinais lampelantes aparelhos transistores. p istolata de pintura aluga,
BITEINGANTZ
plantas, -desenhos, maquetas. Quaisquer reg uladores de gás, aparelhos de gal toaiaais de carros, quadros distribui°.
p ick-ups, para-raios, propulsores,
obras de pintura e escultura alo in- asnoplastia, a parelhos didáticos, apareNblialkastrt lima Lao"
citada nas demais classes
lhos cinematográficos. aparelhos auto ar am:adores de óleo, quadrantes e sexClasse 50
míticos para acender e regular gás tantes para observações astronómica,
Impressos em geral relacionados
a parelho nata separar café, aparelhos -el'aeradores. rádios transistorizados,
compra e venda de Imóveis, eda o -,:s- "irra aquecer edificava a parelhos para rehetores reostatos, relógios de ponto.
tiel3r
traça°. anastrução • eorretagem
to
exnerimentar drenas, aparelhos Para de p ulso, de bolso, de parede, desperta.

KOSMETIK

HI.F1

GIM"

Fevereiro de 1965

CARNET
TURIST1C0

WilIBERT

TIIRI-Cka

UNIÃO DOS
PROPRIETARIOS •

ger:

Segunda-feíra 8
dores. contadores e medidora' de quantidade e volume, radiadores, rádios, retentores de graxa e óleo, receptores,
regadores automáticos, registros para
vapor. gás, água e outros líquidos quando ao considerados partes de máquinas,
reatores para luz fluorescentes, refrigeração doméstica e industrial, registraGores. resistências elétricas, reles, sorveteiras, sorveteiras elétricas caseiras,
Loquetes, sinaleiros, sereias de alarme.
soldadores elétricos, toca-discos, tomadas e Interruptores elételcos, torneiras,
tubos acústicos termômetros para observação meteorológica, telescópios, tacômetros, televisão, taximetro, torradores
de cereais, trenas, transformadores, telefones, tostadeiras, telégrafos, tripés
para fotografias, válvulas para rádios,
válvulas de descarga, válvulas de redução, vactuSznetros, válvulas elétricas
de vácuo, ventiladores

DIÁRIO OFICIAL (Sen g o 1111
altas, recipientes, suportes suportes para amoladores de ferramentas, alças para•

ancinhos, brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, mombonieres baldes
borboletas, baterias, bases de metal braçadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
para facass baterias de cosinha, colhe
reg de pedreiras. cadeados ccrrentes ca-.
fades, chaves de parafusos, conexões
para encanamentos caixas de metal para
portões, colunas, canos, chaves de fenda, chaves Inglesas, cabeções, canecas,
copos, cachepots centro de mesa coTenno n° 663.624, de 29-9-1964
queteleiras, caixa> para condimento de
Ouro Velho — Cia. de Crédito,
alimentos, cadeados, caldeirões, .caçaro•Financiamento e Investimen.os
las, chaleiras, cafeteiras conchas rasaGuanabara
dores, cuscuseiros, cabides de metal
.•
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curvas
senis, cremones, cadinros crivos, chan,
fradores, casslnetes, cabos, chaves chaves para porcas cii-culares chaves tor
INDúSTRIA BRASILEIRA
quirnétrica, Correntes .para chaves, coleretas. chaves para porcas, distintivos.
Clase 50
dobradiças, descanço para talheres, praTèrrno n' 663.621, de 29-9-1964
• Impressos em geral
tos e copos, enxadas, esferas, angates,
Francisco Gazzola
enfeites de metal, estribos, espátulas
Têrtno n° 663.625, de 29-9-1964
estojos de metal para .carimbcs, eixos
São Paulo
Ouro Velho — Cia. de Crédito,
expandidor para tubos, estruturas metáFinanciamento e Investimentos
licas, escarradeiras, espremedores, espia
PEORR0GAÇA0
Guanabara
madeiras, formões, foices. serro para
cortar capim, frerolhos, facas; facões
fechaduras, fruteiras, funis, fôrmas para
doces, bolos, empadas e pudins, !Unges
Indústria Brasileira
fivela, airadores, ferramentas cortantes
DE CRÉDITO
ou perfurantes para marceneiros, Sachos
Classe 42
de metal, ferraduras, forminhas, fitas
FINANCIAMENTO .
Para distinguir: Aguardentes, aperitide aço, ganchos, guarnições de metal.
vas, anis, bitter, brandy, conhaque, cel.E INVESTIMENTO.S
garfos, ganchos para quadros, grampos
veias ternet genebra, gin kumel, lico
para emendas de correias, grades para
Nome Comercial
res, nadar, punch. pimperrnint, rhum
pratos, porta-gelo, poseiras, porta-pão,
sucos de frutas em álcool, vinhos. ver.
marretas; matrizes, marmitas, maçanetas
:with, vinhos espumantes, vinhos qui - Termos na. 663.626 e 663.627, de navalhas, clipes, iscas, pás, picaretas
29-9-1964
nados, whiskSP
dinhas, inolak 'para portas, martelos
Companhia de Calçados "DNB"'
latas, luvas, linguetas, leiteiras, machaT'értno n° 663,623. de 29-9-1964
Guanabara
morsas, rdachetes, Mantegueiras malhos
IBIA — Instituto Bioqumico Interpregos, ponteiros, parafusos porcas
Americano S.A.
lhos, jarros. limas laminas licoreiros
Sào Paulo.
gonzos, grosas, -garrafas, ilhoaes, japefogões • geladeiras, grelhas, galheteiros
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas,
PRORROGACZO
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pires pinças, panelões, porta-copos e
garrafas, passadores de roupa, presiC'asse 35
lhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
Solas, solados, entre-solas, gaspeas, rebites, reduções, recipientes de metal.
saltos
e
palmilhas
INDOSTRIA BRASILEIRA
rodizios, roscas de aço inoxidável, reClasse 28
•
gistroi de aço inoxidável registros,
Palmilhas de material plástico
serras, serrotes, sifões, saleiros, sacarro2—3
Classes: 1
e sintético
lhas, torquezes, trilhos tubos subulaSinal de Propaganda
çõea, ampões, travadeiras telas de
Termo n° 663.628. de 29-9-1964
Termo n° 663.622, de 29-9-1964
arame, trincos, taças, travessas, tesouras
Ames Company, Inc.
Companhia Industrial de Roupas
trancas, tramelas, talheres talhadeiras
Estados Unidos da América
Patriarca
tampas para panelas e caldeirões; terSão Paulo
rinas, tachos, trans de cozinha, torradeiras, OfilIMS, vasos, vasilhames vergas, mandril de expansão, freza
PRORROGAÇÃO
frezar, guia de freza de chanfrar
Classe 3
ventosas, maletas, baus para sacos de
Preparados usados como meios de chag- viagem, para pastas, balmazes, cantos
nósticos para análise de fluidos do para estojos, colchetes para malas, craIndústria Brasileira
corpo
vos, enfeites, fecho para pastas e para
ras, prendedores de papel, suportes,
Classe 36
Termo a° 663.629, de 29-9-1964
torniquetes e tubos de eItpatIMO
Para distinguir: Artigos de vestuários
(Prorrogaçãc>)
malas,
passadores de correias, ponteiroupas
feitas
em
geral:
Agasalhos
•
N. V. Wallramit Hardimetaal
aventais. al parcatas. anáguas. blusas
Maatsctiappij
Têrmo os 663.631, de 29-9-1964
botas, botinas. blusões, boinas baba
(Prorrogaçáo)
Holanda
douras, bonés, capacetes. cartolas. cara.
Rickok Manufacturing Co., Inc
gigas. assina°. coletes. 'capaz. cholas
Estados Unidos da América
cachecols, calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações. carpinhos. calças
WALLRAIIII
de senhoras e de crianças calções . calgots. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
Classe 11
salas, casacos, çhinelos. dominós, acharnes. fantasias. fardar para militares, co- Para distinguir ferragens e Serramentaa.
leaiais. fraldas, galochas, g ravatas, gor- Alicates, alavancas, arruelas, arrebites,
ros logos de lingerié iaquetas. laques argolas, aldraves, armações de metal
inaleis mantas mandria°, mantlhas. Pa• abridores de latas; arame, aparelros de
'saiam somem soSua l se611 seâni chá e café, assadeiras, açucareiros, apaCançe 35
p orta-copos porta-niqueis, parta-notas relhos para lavatórios, arandelas. ares Carteiras para cédulas, chaveiros e
- capas de couro para agendas
porta-documentos, placas, rebites, rodi- tas, aros, almofadrises, amoladores,

COLIBRI

guardanapos, saleiros tubos, Nelas,
tubos para ampolas, tubos para serialetós, palas, penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu,
abas, perneiras, quiznonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
zueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
tater, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

OURO VELHO

OURO VELHO CIA:

CM/
Indústria Brasileira

I B IA

PATRIARCA1

AZOSTlX

Fevereiro de
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Timo a' 663.. 630, de 29-9-1964
American Steel Foundries
Incorporated
Estados Unidos da América

SLACK-FREE'
Classe 21
Unidades de acoplamento de qtaata
roda para reboques de ti CZer
Termos na. 663 C32 a 66-a.634, de
•
29-9 1964
• Nestié S.A.
Suiça

NESTROVIT
Classe 41
Alimentos dietéticos, gorduras, óleo
cornestivels, derivados do leite, choca
late, cacau, queijo. creme e, doces d
leite
Classe 3
Um produto farmacêutico
Classe 1
Um preparado para conservação de
alimentos
.
Termo n° 663.635, de 29-9-1961
Armour Pharmaceutical Company
Estados Unidos da América

BRONQUIMAR)
Classe 3
Preparados farmacêuticos e particular.
mente produtos farmacêuticos para G
tratamento de doenças do aparelho
respiratório
.
Térmo n° 663.636, de 29-9-1964
Montecatinj Societã Generale Per.
L'Industrla Mineraria e Chimicis
Itália

i

MEZENE
Classe 2
Adubos, ácidos sanitários, água &sina
fetantes e para fins sanitários, apanha
messca e insetos (de goma e papel on
papelào), alcalis bactaricidas, baraticitas. carrapaticidas, ateso!, cresotalia
na, creozoto, desodorantes, desinfetaistes. defunadores, exterminadores de
pragas e hervas daninhas, esterellian.
tes. embrocaçaes para animais, afizera
tos, farinha de ossos, fertilizantes, foi.
fatos, formicidas, fungicidas, fumigan.
tes, glicose para fins veterinários, gua.
nos, herbicidas, insetifugos, larvicidas,
microbicidas, medicamentoa para animais, aves e peixes, óleos desinfetantes
e veterinários, petróleos sanitários e
desinfetantes, papel fumegatório, pós
InaeticJdas, parasiticidas, fungicidas •
desinfetantes, p reparações e produtos
Inseticidas, •germicidaa, desinfetantes e
veterinários, raticidas, remi:alia para
Ra. veterinários, sabões veterinários e
desinfetantes, sais para fins agrícolas,
horticulas, annitrios • veterinários, sul.
fato" , superfosfatos, vacinas para aves
e animais, venenos contra insetos, ani.
mais e hervas daninNas
Têrmo
663.637, de 29-9-1964
Fuji Photo Fihn Co.. Ltd.
;anão

Classe 1
Papel iotogmfice,

Dlisitte

560 Segunda-ft4ra 111
663.638, de 39-9-1964
Térato
Luporini Cornér c i o e l adieteis
La
G u a n ab ar &

In dvstric Brasileiro

kteiránitios, niffilotal á, imbieso,
~a, pedais de alavaiwas eia emImantam planetarfas de parafinai sem
e de rodas, pentes quando parte
máquinas, rolas para estradas e ma13ãO, pistões de motores. pinhões.
amenaaa, máquinas pulverizadoras. plainas de mesa, placa para tornos, poliam
redutores, rolamentos. silenciusos. segmentos de pistão. serras mecanicas, serras hidráulicas, serras de fita. "máquina secadoras, máquinas para serra, máquinas salgadeiras pa a manteiga, teares, turbinas: tercedeiras, mátminas para
tecidos t tapeçarias, máquinas para
Indústria de tecidos, tesouras rotativas
máquinas para soldar, Vamos medinicos,
tórnos de revolver, maquinas urdideiras, tuchos de válvui-m, valvulas de
motores. vibraquins, veias de ignição
para motores, ventoianas magainas
ventiladoras e ventiladwes zurra parte
de máquinas

r

'

Classe 5
Máquinas
e suas partes integraates pare
1"fins industriais; máquinas de precisão,
máquinas operatrizes, motores e "as
partes. peças para automóveis nau iacluidas em outras classes: Alavancas,
alternadores, máquinas amassadeirzs.
máquinas amassadeiras le barro e coaquinas afiadoras para ferramantas, má
Tèrtno n° 663.639, de 29-9-1964
creto, máquinas de abrir chavetas, máPye United
quinas para arqueação de mabalagens,
Inglaterra
anéis de esferas para rolamentos, anéis
de óleos, anéis para facilitar o arranco
doa motores autolubrificadorem anéis
obturadores, aparelhos para mistura de
combustivels de motores e explosão.
Classe 8
aná is de segmentos, bielas, bombas de
Instrumentos de precisão. instrumenr,s
a rcomprimIdo, bOrnbas lubrificantes, cienti ficos, aparelhos de uso comum;
bombas de circulação. bombas de com-.
instrumentos e parelhos didati;os; m.-)1
bustivels para motores, bombas para des de tôda a espécie; acessórios de
óleo, burrinhos. bombas de água e gásaparelhos e étricos ( inclusive válvulas,
minas para automóveis, blocos de mo- lâmpadas, tomadas, fios, soquetes. etc.);
toma bombas hidráulicas, bombas cen- a parenos fotográficos, cineinatogratrifugas. rotativas, de deslocamentos e cos, máquinas falantes, etc. ,
• pistão. blocos centrifugadores, lados.
gravados e filmes revelados
bula para liquidas • pós, desnatada:s, bernogenIzadores, máquinas bruniTermo n° 663.640, de 29-9-1964
IN/Pm
.".
Fuji Photo Fara Co.,
doeu, caldeiras. compressores, cilindros.
Japão
climbios, cabeçotes máquilnas adaptadas na construção • conservação de
omatritugas, máquinas para clarear, eiaOcas, refinar, misturar e purificar
buidos • pós máquinas compresaoras.
Classe 1
Maquiam; classi icadoras, máquinas ca.
Papel fotogrfi'.:o
'adorna, máquinas de centrar, máquinas
cortar, corburadores. cariar de emTêrmo n° 663.641, de 2n-9-1964
de
Meai. carter de motor, cubos
Fuji Photo Fikn Co., Lte.
¡Nus de embreagem, caixas de ittariTapáo
keaçéo, diferencial, distribuidores de
'motins, diapositivos de arramam máquinas desempalhadora . maquinas debulhadoras. descascadoraa, espumada'.
saa embreagens. engraxadas', centriClasse 8
fugo., máquinas ensacadoras, elevado
Filme
fotográfico
colorido
Tia, esmeris exaustores para forjas en.
galhos de cana. espremedeiras para Térmos na. 663,643 e 663.614, de
29-9-1964
manteiga, engrenagens, engrenagens
Joseph Bancroft t Sons Co.
para mancais, engrenagens para crema,
Estados Unidos da América
leira, engrenagens de comando das
Válvulas. eixos de transmissão, direçao,
elevadora& hidráulicos, engrenagens
multiplicadoras, guindastes. guindaste
para caminhão, fruas, máquinas para
furar, geradores. guinchos de rosca
sem fim, guinchos de segurança, gutaaboli de transporte aéreo. gazeificadores
da liquidos combust vei . geratlertes de
eletricidade, ¡untas universais para condutos dãgua de motores e maquiaaa.
a frio e a quente para aço e outros
metais, lançadeiras, máquinas de lavar
roupa e pratos, máquinas batedeiras
Classe 36
mancais para brocas. inotoves Orinaros, Para distinguir: Artigos de ves2ukricis
máquinas operatrizes máquina!: miam- e roupas feitas em geral: Agasalhas.
radoras de barro e de concreto. má- aventais, alparcatas. anáguas. blusas,
quinas borracheiras e deiteis, máqui- botas, botinas.. b/usões. boinas, babanas frigorificas. tnoinhóes paio cereais. douros. bonés, capacetes, cartolas, caramáquinas para malharia. meadeiram má- uças. casacão. coletes. capas, chalre
quinas para movimen o cl tenra, má- cachecols, calçados, chapéus, cintos
quinas de rotular. martelos a vapor. cintas. combinações. carpinhos. calças
motores de combustão. interna. elétricos de senhoras e de crianças, calções, cale a gás. motores para bicicletas e motocicletas. multiplicadores, molas para
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çar, anaisas, mitaisalas, camisetas,
manas, coradas, colarinhos, caleiro&
caducos, ~Mos, dominós. aeánrpea, fantasias, Medita para militares,
fralda., galochas, gravam., gorros. foges de litigaria, jaqadita, laqués,
luvas, liem lenços, mantém meias,
maiôs, mantas, mandrilo, manilhas. paletós; palas. penhoar, pulover, palatinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas. pu,
tubos, perneiras, quinionos, regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saidas de banho. sandálias
suciares, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tater, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Classe 23 Tecidos em geral

Terno n° 663.642, de 29-9-196i
Fuji l'hoto Film Co.,
17pã')

BIRDIE
Classe 8
Projetores de slide
Termo n° 663.645, de 29-9-1964
The Dow Chernical Company
Estados Unidos da América

DOWFAX
Classe 1
Produtos químicos para uso na
indústria
Termo n° 663.647, de 29-9-1964
Henkel 6: Cie. G .1.1 B . H .
Alemanha

PERPURA
Classe 17
Colas e Gomas para fins de . esr:itido
Termo ni 663.646. , de 29-9-1964
Dictaphone Corporation
Estados Unidos da América

tas especiais para canetas-tintciro e tia-,
tas comuna para escrever (exceto tintas para pintura de casas, tetos e pa.
redes e exceto batata de cal)
Ténrao n° 663.648, cie 29-9-19E4
Pornoteq — Representação.% Coni:recio,
Importação Ltda.
Guanabara

'

FORNOTECNICA

INDUSTRIA.

BUSILEI:R11.

Para distinguir: Fornos fornos indátriais elétricos, a óleo. a gás, a banhos de sais; foges, incinaradores, aquecedores, resistências, ae-ômetros, amperímetros, condensadores transformadores, retificadoras, reostátos, pirésnatroa, termo-elementos, volt:metros, geradores de gás; calor e força; painel:
de contrôle térmico e élétr'ro, cadinhos,
retortas, ;ninas, estufas; indicadores de
temperatura; reguladores de preásão,
manômetros; comhustores; refratários.
refrigeradores, lámpadas, comutadores,
botões de comando, chaves magnéticas
de proteção, chaves térmizas de proteção, rclays, contatores, chaves de faca, fusíveis, e'etrodos. anodos, isolantes trmicos. exaustores, ventoinhas,
ventiladores, secadores, .notenclômetros,
acumuladores, válvulas, garrafas térmicas e hidréanetroa
Termo n° 663.649, de 29-9-1964
PERT — Projetos e Estudos para
Racionalização do Trabalho
Guanabara

Classe 50
- 1
Impressos em gerar
Termo n° 663.650, de 29-9-1964
Jafj — Imóveis Comércio e Indústria
de Borracha Ltda.
Guanabara

DICTAPHONE
Classe
Para distinguir: Lápis comuns, lápis de
cdr e para cop.ar ; as mesmas três qua
!idades de lápis com a mina móvel; gra.
çites ou minas comuns, de ceor e para
copiar; giz para desenho e giz para
marcar (exceto giz ara bilhar); carvão
para desenhar (exceto o inelnivel em
outras classes); porta-mia; lápis de lousa; lapiseiras, craaans e craimas artista
cosi canetas, canetaa-tintefro, penas para canetas-tinteiro e penas comuns para escrever (exceto as de metal precioso); presilhas para canetas-tinteiro; secadores de panas; cabras para penas,
tinteiros; mata-borrão; borrachas de safar de tõda eapénie para tinta e para
eltiaticoe (faixas de borracha em
forma de fite), anéis de borracha (exceto os inaluivela em outras clames)
protetores de pontas de lápis de tada
espécie; °luar:. elástica para calcular
(preta) e para memoranda; abridores
de cartas; pésos para papel; raspadores;
estojos para desenhos; réguas; esquadros; tábuas ou ranchas ara desenhos:
gramo& para papel e tachas; papel carbono; papel estendi; caixas de tinta
para escritórios ou desenho; piras para
t:nta nanquim; tintas ara carimbos, tintas nanquim de qualquer espécie, tia-

-

Indústria Brasileira'
Classe 50
Para distinguir impressos: Papéis de
carta, papéis de oficio, cartões com2rciais e de visitas, impréssos, envelopes
de qualquer tipo, recibos, faturas, duplicatas, letras•de cambio, cheques, notas promissórias, debêntures, apólices.
ações, folhinhas, passagens aéreas, ferroviárias, rodoviárias, marítimas, hem
como bilhetes de sorteio, bilhetes de loteria, cupons e impressos em geral
Tèrmo n° 663.651. de 29-9-1964
Calçados Pedra Nesta Ltda.
Guanabara

•n•n§,

máquinas, molas, para vtivains, atam-

PREÇO DO

NoiNgo DE ROJE: CR$ 10,0e

Classe 36
Calçados para homens, senhoras
e crianças

