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•SEÇÃO III
ANO XXIII -

CAPITAL FEDERAL

sa

112PARTAMENTO NACIÓNAL
DA 'ROPRIED A DE INDUSTRIAL
(Republicado)

•

TÉRÇA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 196$

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DO DIRETOR-GERAL bom senso, a prioridade reclamada e
determino que o presente aguarde,
como os demais, a ocasião de ser
Diversos
despachado.
Dia 25 de março de 1965
EXPEDIENTE DO DIRETOR-GERAL
N9 147.956 - Jesus Sanz Daza de
Diversos
Aguillar - Parecer n9 3-64 (Remanescente da antiga Diretoria) Dia 25 de março de 1965
Prioridade de andamento: tumultua
serviço, não tem amparo legal. É
N9 270.127 - Martini Moraes &
próprio do espirito da lei sendo até
sua qualidade intrínseca e sua razão Co. Ltda. - O presente processo foi
de ser, tratar a todos igualmente. arquivado segundo despacho publicado
Todos são iguais perante a lei, e no D. O., de 29-10-57, fls. 10v, ora,
aforismo conhecido de todos: quando competia ao requerente, caso house torna justo, por circunstancias vesse efetuado o pagamento dentro
diversas, tratar desigualmente a pes- do prazo previsto em lei pedir resoas ou cousas desiguais, a lei clara- consideração de tal despacho, o que
mente o especifica. Assim, em casos não o fêz, ou então, se o pagamento
de empréstimos de dinheiro, o legis- foi feito fora do prazo legal, deveria
lador freqüentemente adota o cri- o requerente ter pedido restatuítção
tério de aquinhoar primeiro os mais (art. 204 do Código) como não fez
idosos, ou de prole mais nulmerosa, nenhuma cousa nem outra, é de
OU os Casados, e finalmente, os sol- manter-se o despacho de arquivateiros ou os mais jovens. O Código mento o que ora faço.
da Propriedade Industrial não conReconsideração de Despacho
signa esta preferência ou qualquer
critério de prioridade: Antes e Muito Koh I Noor Tutzkarna L di C Harao contrário, faz consignar até o dtmuth Narodni Podnik (no pedido
minuto em que o pedido da entrada de reconsideração de despacho que
e procura, destarte, fazer com que se Indeferiu o tèrmo 361.143 marca
respeite, nas diversas fases do pro- Bleck Star) - De acõrdo com o arcesso esta pequena fração de tempo. tigo 63 do Decreto n9 535, de 23-1-62,
Apenas o Regimento do extinto Con- e parecer da Divisão de Marcas acoselho de Recursos admitia a pref e- lho o pedido de reconsideração .de
rência, desde que devidamente justi- fls. 16 para o fim de reformar o
ficada, mas antes de atingir a fase despacho recorrido • e conceder o redo recurso, nenhuma preferência, sob gistro pleiteado, visto que as internenhum pretexto está prevista. Isto' ferências encontradas se referem a
não quer dizer que não soframos STAR e Estrela, quando a requerente
com o drama pessoal do interessado recorrente já é titular do registro
ou com o prejuízo que o erário na-1 bem mais antigo e denominado Gold
cional brasileiro possa ter, mas uma
preferência, sem amparo legal e com
Dias Japor & Teixeira Limitada
o traso em e -- se encontra o De- (no pedido de reconsideração de despa.'„amento. '1 de ser profunda- pacho que indeferiu o têrmo 374.284)
mente Injusta rara com todos os - De aciirdo com o artigo 63 do
demais reauerentes, que serão prete- Decreto n9 535, de 23-1-62, nego deridos, tumultua tremendamente os ferimento ao pedido de reconsideração
serviços da Renartição, concorrendo de fls. 10, mantendo o despacho depara que o mesmo ainda mais se negatório da concessão da marca
atrase. E a prática já demonstrou, pleiteada eis que São iguais e protecomo vimos no extinto CRPI. que a gem as mesmas artigos Monte Alegre
medida é inonerante, pois hoje é café as marcas registrando, e regisum requerimen to apenas, amanhã seu trada.
número aumenta e dentro em pouco, Laboratório Farmacêuticos Espasil
teremos milhares de pedidos de pre- S. A. (Recorrendo do despacho que
ferência, quando não outros pedi- deferiu o têrmo 374.586 marca Exasil
dos.., de neeferências; dentro da de Laboratório Andromaco S. A.) própria preferência de preferência De acôrdo com o artigo 63 do Deurgente; de preferência urgentís- creto no 535, de 23-1-62, e parecer
sima... É o caos... e os processos da Divisão de Marcas, nego defemenos urgentes nuaca terão chance rimento ao pedido de reeonsideração
de serem 'solucionados. Nego, pois. de fls. 9 mantendo o despacho conface aos motivos de ordem legal cessivo dos rertistro, por não me
e processual, e por que não dizer, narecerem colidentes as marcas Ematé do mais comezinho principio de oli registranda e Espas11 registrada.

Edgard Pierre Montei_ Saint Paul
(recorrendo do despacho que indeferiu o termo 418.844 marca Aerovigor) - De acórdo com o artigo 63
do Decreto n9 535, de 23-1-62, e
parecer da Divisão de Matuta nego
atendimento ao pvelicio de reconsideração de fls. 17 mantendo o despacho de indeferimento da marca
pleiteada, visto que colidem os registros Aero Vigor registranda e Vigor
registrada para distinguirem os mesmos artigos.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
DA DIVISÃO DE PATENTES
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDOS

Dia 25 de Março de 1965

N9 120.743 - N. V. Philips GIM-.
lampenfabrieken - Satisfaça a exigência.
NO 121.920 - Rolo 'Crome &reg
Corp. - Satisfaça exigência.
N9 126.014 - Minnesota Mining
and Manufacttuing Co. - Satisfaça
exigência.
N9 128.814 - Philc0 Corp. - Satisfaça exigência.
NO 128.832
?Mico Corp - eatig faça exigência.
NO 130.622 - Philco Corp. - Sa
-tisfaçexgênc.
NO 140.709 - Manuel de Campo.
Mello - Satisfaça exigência.
NO 128.636 - Carlos Coffani Satisfaça exigência.
N9 131.576 - Ormonoterapia Rich*
ter S. A.
Satisfaça exigência.
NO 131.598 - J. R. Geigy 8. A.
- Satiefaca exigência.
NO 131.672 - Glaxo Laboratorlea
Limfted - Satisfaça exigência.
NO 131.673 - R. P. Scherer Corp.
- f3atisfaça exigência.
N9 131.984 - Sandoz S. A.
Fleti -tara exicência.
No 132.011 - - Anciens Etablissementa Barbier Bernard & Turenne &disfere exigência.
NO 132.034 - Merck & Co. Inc.
- Elatittfaca exigência.
N9 129.747 - The Electric Storage
Be fterv Co. - Satisfaça exigência.
NO 129.927 - General Dvriamica
Corn. - Satisfara exige/leia.
NO 130.1R6 - Luigi Papa - &dista-a crie/Meia.

NO 101.987 - Processo para a Obtenção de Gorduras Sólidas Quebradiças Chemische Werke Witten
Gesellschaft.litit Cesechnkter Haftung
NO 109.974 - Uma Composição e
Mistura Finca tendo Estabilidade
Aumentada contra Termo Oxidação
- Westem Electric Co. Incorporated.
NO 110.400 - Ligas a Base de
Magnésio - Magnesium Ele/4-ton Limited.
NO 115.823 - Condução Axiel dos
EXPRDIENTE DO DIRETOR
Cilindros de Lazninadores - SchwelDA DIVISÃO DE PATENTES
zerische Aluminiu A. O.
NO 115.892 - Flotação de Minerais
Privilégio de Invençdo Deferidos
Conte do Niotio - Technica , Managers
Dia 25 de março de 1965
N9 121.413 - Glumamicina - Ta- - NO 123.703 - A
perfeiçoamento em
keda Pharmaceutical Ind. Ltd.
Método e Aparelho para Construção
NO 121.497 - Processo para Prepa- de Núcleos Eletromagnéticos - Gerar Novos Compostos Orgânicos Aci- neral Electric Co.
loxidieno Dior- r - Tre Britieh Drug NO 114.167 - Processo de Fabricr.zão de Pol i carbonatos Lineares
Mouses Limited.
N9 121.618 - Composição Quimica Endureci veia - Fa ebenfabrieken
Compreendendo um Material Betu- Bayer Aktiengesellschaft•
N9 114.372 - Processo de Fabricar
minoso - E. I. Du Pont de Nemoura and Co.
Corpos Cerâmicos -Semi Cristalinos
NO 121.772 -. Processo Pa ra Pro- - Vidros Comine Brasil S. A.
NO 115.699 - Processo e Aparelho
duzir Compostos 2 Piriaorricos ara Formam Fibras de Vidro - PitWallace & Tieman Incorporated,
tsburgh Flete Glass Co. •
N9 123.898 - Avental para Pro- NO 116.081 - Processo ara Hidrog
teger o Mino do Alto Fôrno contra enação Seletiva de Compostos não
o Impacto da Carga - Yawata Iron Saturadas ha Fração C4 - Farben& Steel Co. Ltd.
febriken Baver Aktiengesellschaft.
N9 118.578 - ADerfelenamento
em
Exigências
Indutor - General Electric Co.
N9 117.80 - Processo de FabrI•
No 104.355 - C. F. Boehringer cação de Esteres de Tropina - LeSo-hne GMBH - Sa tisfaça exi- netit 8. P. A.
,encia.
NO 118.135 - Processo de Produzir
Corantes de Lã - J.
R. Geigy El. A,
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1290 Têrça-fera .30
- As Repartições Piiblicas
deverão remetér o expediente
destinado à publicação nos
Jornais, diariamente, até às
15 horas, exceto aos sábados,
quando deverão !aze-ioat4 *às
11,30 horas.
.
- As reclamaçaes pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros oU omissões, deverão ser formuladas por escrito, à Seção dc Redação, aas
9 às 17,30 horas, no máximo
até 72 horas após a saída dos
órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poder.
se-ão tomar, em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser sus pensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes
• verificação do prozo de validade de suas assine:tu," na

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
CIRE.TOR • GERAL
e
.
•
CHIRIPII

ALBERTO DE BRITO FERERA
aenvtço

De PuRILICAÇ6R11

MURILO FERREIRA ALVES

~ora o* saca° na elimacle
FLÔRIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL
GRÇÃO lie

*aos. da ~betem *em lo •ni..d f ~e• da 0•Ourtgannimte
èfiachanat *a Fr *pré aaaaa InOwatrIal ao Mh,n.térie
ia Ind3otrt• • Comércio

?represe. fume s atIcinaa Os Departamento ee in.prenso Nacletal
.nn•n••.1,111•••••

ASSINATURAS
REPARTIORS R PAR TICULARES

ruNctoNReios

Capital &Interior:
Capital e Interior:
Semestre . • . Cr$ 600, Semestre . .• • Cr$ 450,
Cr$ 1.200, Ano • • . . . Cr$
900.
Ano
Exterior:
Exterior:
Cr$
1.300,00:Ano
Cr$ 1.000,
Ano
parte supericir do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos o numero do tala() dos jornais, devem os cvssinande reffistro, o mês e o ano em tez providenciar a rCspectilla
• renovação com antecedèqcia
que findard.
A fim de evitar solueão de mínima, de trinta (DO) dias. •

Marçe de 1965
- As Repc.rtiçõei Públicas
einoir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 29 do
-fevereiro de cada ano e eal
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanha.
dos de esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados prefe.
rencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor • do
Tesoureiro do Departamento
de Imprensa Nacional.
- Os \suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no alo da asais
natura.
- O funcionário público Ie.
dera!, para fazer jus ao des.
conto indicado, deverd provar
esta condição no ato da assi.
notara.
- O custo de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$
se do mesma
ano, e de Cr41
por ano
decorrido.
•

N9 128.520 - Aperfeiçoamentos eml N9 129.733 - Aperfeiçoamentos em,. NO 130.248 - General Electric Co.
N9 119.218 - Processo de Produzir
e Silicato - Máquinas de Empacotar - The For-, ou Relativos a Plainas Terraceadeiras' N* 130.372 - Société Triflux.
grove Machinery Co. Limited.
e Implementos Agrícolas Análogos - N9 130.539 - General Motora Co.
Pittsburgh Plate Glass Co.
N9 130.603 - General' Electric Co.
N9 119.433 - Proc ee90 para a Fa- N9 128.522 - Dispositivo para , Chimigrafica Radium Limitada.
bricação de Corantes Reativos e sua Contrede de Combustível - Shell I N9 129.848-- Processo para a Ob-: N 9 130.627 - Yawata Iron & Sted
'Research Limited.
tenção de Sulfonil Ureias - Farb- Co. Ltda. e Genichi Hoshikawa.
Alicação - Sandoz A. O.
W120.463 - Processo de Fabricação N9 128.535 - Nevo Dispositivo para werke Hoechst Aktiengesellschaft, N 9 130.664 - Remington Rezai de
de Corantes Indanodiónicos e de o Ensino de Geografia Dilah Ma- Voem Meister Lucius & Brining.
Brasil S. A.
, ria Malho.
sua Alicação - Sandoz A. G.
N9 130.687 - Indústrias Filizola
120.880
Processo
para
a
Exigências
N9
N°128:587
Máquina
para
Moldar
Sociedade
Anónima.
Preparação de Flidrazidas Substituí- Solas - Cia. United Shoe MachiNO 130.697 - General Electric Co.
das - P. Hoffmann La Roche 8t nery do Brasil.
Termos com exigências a cumprir: NO 130.740 - Imperial chemical
Société Anonyme.
N0 128.716 - Composições Pungi- N9 105.584 - Pablo August
Industries Limited.
NO 111.129 - Westinghouse Electric
N9 122.114 - Guias para Tiras calas que tem Atividade Preventiva Corporation.
N9 130.801 - Schnellpressenfabrik
de Solda - Caterpillar Tractor Co. por Contato e Fumigação e ou Ativi- N9 119.023 - Riken Kigaku Xogio Aktiengesellschaft
Heidelberg.
N9 122.137 - Processo de Produção dade Endo Fito Terapêutica e Imu- Kabushiki Kaisha.
N9 130.809 - Joseph LUCAS Indusde uma Composirão de Resina Epoxi nizadora à Base de Beta Amino Adi
Ceuenas - Montecatini So I tá Ge-' N9 123.000 - William Frederick tiles.79Lhnited.
Aperfeiçoada - P.M.O. Corp.
Stremke. William Frederick Stremke \/ 130.924 - Benoni Gonçalves
N9 122.712 - Processo de Produzir nerale per L'Industria Mineraria e Jr.
Lopes.
e Roman Pazderski.
Corantes de Dispersão Dificilmente Chimica.
Solúveis em Agua - Sandoz S. A.
No 128.:41 - Processo para Manu- N9 125.297 - Zenith Rádio Corp. I No 131.626 - Pedro Paulo •PomN9 123.883 - Fiação a mido - faturar
When° Pornmella e Oscar de
Produtos de Padaria Feitos •NO 126.803 - Philo° Corp. do mells,
Cela.nese Corp. of America.
Souza Britto.
coai Massas Fermentativas - John Estado de Delaware.
N9 123.897 - Dispositiva de SuN° 133.506 - Adelpho Lupi Pittl-' N 9 131.629 - A. B. Dick Co.
Menus.
porte e Manutenção para Moldes de Mac
gliani.
N9
128.860
-"Processo
para
a
FaN9 131.875 - Eueene Dietzgen Co.
Fundieão - Compgnie de Ponta A bricação de Preparações Contendo C1NO 118.113 - Cibeal Comercial e No 132.230 - Duráveis Indústria
Mousson.
clamai° de Sódio e Ciclamato de Industrial do Brasil de Eletrônica e de Lonas e Luvas Ltda.
No 194.610 - Aperfelcoamento em Cálcio - Ciba Société Anonyme.
N9 132.250Rosne
Martin.
Acessórios Limitada.
ou Relativos a Cilindros Descasca- NO 128.973 - Processo e Aparelho
No 132.353 - Alota Schmitt.
dores de Arroz, Café e Outros CeEXPEDIENTE DA DIVISA0
o Processamento de Materiais
N O 132.70'7 - Alberto Werner Fink.
reais - Ind. Machina Zaccaria S. A. para
DE PATENTES
dn Folha - International DevelopN9 139.335 - Bicicletas Role Ltda
N9 126.333 - Processo para a ment
Co. of National Distilers and
N9 73.871 - J & P. Coats Limited
Preparação de Novos Derivados de
Exigências
N9 110.661 - Commercial SovIenb
Hormónios Estroeenicos .- Francesco Cherniacl Corp. S. A.
•
Corp.
inwnprn S. P. A.
• N9 12e 053 - Nova Composição
Dia 25 de março de 1965
N9 lin es,,A
N9 126.346 - Processo para Obter .Ativadora Fertilizante para Vegetais
- Cerâmica, Sanitária
Aparência de Relevo em Projeções
Romeo de Pedi.
Premente S. A •
Termos
com
exigências
a
cumprir:
Cinernatográficeus por Meio de DisN9 113.203 Trino Folberth
positivos óticos Aplicáveis e Apeei.- N9 129.224 - Aperfeiçoamentos em NO 122.698 - Chocolate Laf S. A. mited.
ou
Relativos
a
Processos
para
a
N9
123.749
Orval
Importadora
Lilhos de Filmar e Projetar l'renens
, N9 116.274 - Apolonio Nfalateste
de Malte - Associated mitada.
• Tela de Projeção Especial para sua Preparação
' Coo* Ribeiro e Aniello D'Agostino.
Aplicação - Gian Lute Grandinl.. British Maltsters
116.854
flhllco Cornoration.
N9 129.:411 - Seção Extrema de NO 124.003 - :Molete Franco His- N9 128.184
- Vital Fische* n•erees•
N9
N. 126.499 - Processo pua a Fa- Segadeira - International Harvester pano Americaine Franscispan.
NO 128 127 - 41-teri peor f",),
br'eaçfio de Disazo Corantes Endro Company. •
N9 124.007 - John Sedlacsik Jr. N9
129.378 - Continental Can Co.
Ciba Melete Anonynle
Insolúveis
N9
124.055
United
Shoe
MachlNO 129.453 - Aparelho Misturador
Incorporated.
1479 126.513 - Dispositivo parrVIn- Estanque
nery
Corporation.
- Colgate Palmolive Co.
ear Calças - Vittorio Bedestotti.
N9 120.878 - Eletro Indústria NO 129.559 - Tacito Samnain Alves
NO 122 583 - Aarelho de Ceifar e Walita
NO 126.666 - Processo rasa a Pro- Agavelar
s. A.
N9 129.618 - Bopp & Reuther
Giordano ,Fraresso e Eito
dução de Novos Amlno Alcools Fraresso.
N9 129.362 - Eurico Fauth Sch- C"13Ti.
C. H. Boehringer Sohn.
N9 126.787 - Ciba Société Anonyme NO 129.620 - Processo e Anarelho oeder e Fernando Antonio Andreasása N. o 129.653 - José Sanchez
- Processo para a Fabricação 40e para Fiação ã trmido - Monsanto N9 129.611 - N. V. Philips Gloei- nior.
1 Chemical Co.
1 ampenfabrieken.
N• 0 129•722 Jaime de Buth.m.
Corantes de Antraquinona.
um Vidro de Alcali
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N. o 130.388 - Soutiens M-risN. o 128.057 - Cigarette ComN. o 129.748 - Marcon Dal ZottO N.o 117.917 - Laboratório Euco S.A.
ponentes Limited.
terapico Nacional 8.A.
& Cia. Ltda.
11. 0 130.701 - N. V. Philips . N. o 124.764 - Feldmukle Alc- • N. 0 128.229 - Stauffer Chetal- N. o 130.547 - Anatel Pune.
cal Co.
I N. o 130.588 - Aminadav olta.
tiengesellschaft.
Oloellampenfabriekem.
I nik e Abraham Palanik.
N.° 131.103 - N. V. Philips , N. o 127.254 - Bolame Fettche-1 N. o 128.281 - Omre S.A.S.
mie G. M. B. H.
Gloellamp,.nfanriekem.
N. o 128.328 - Herman Miller N. o 130.802 - General Electric
N. o 128.082 - Commereaal Sol- Inc.
N. o 1.31.104 - N. V. Philips
Cu.
venta Corp.
Gloellampenfabrleken.
N. o 128.915 - Pasquale Cona- N. o 131.-41 - Gesio. S.a. Inc..
N.° 128.343 - Miles Laborato- tantino.
e Comércio de Calça cios.
N.° 131.107 - Jerome Shif- ries Inc.
Jorgn Pereira
N. o 131.582
fman.
o
N.
129.443
Artur
Eb?.rhardt
128.372
Miles
Laborato..!
N. o
Comércio e Inlástria S.A.
X.° 131.160 - The Natlonal ries Inc.
S.A. Indústria Reunidas.
Cash Register Co.
N. o 131.638 - Societe Cernver
W. R. Grace & N. o 129.448 - Daniel Garcia
N..° 128.388
N. o 131.208 - Cantina Bureau,: Co.
Melete Eurepeenne D'Iso:lteura
Silvent.
•
Und Rechenmaschinenfabrik AkN. o 129.599 - Wertern Electric En Verre.
N. o 129.006 - Pittsburgh Plate
tiêngesellscha ft.
co. Incorporated.
;N• o 131.755 - General Electric
Gime
Co.
N. o 131.207 - Fernando AlenCo.
N. o 129.122 - Gurither 'Wagner. • N. o 129.775 - Whitin ia china
car Pinto S.A. Import. e Expor;
N. o 131.933 - Unibra Comercio
Works.
; N.° 129.167 - Anstalt Peur Aptação.
N. o 129.801 - Simão &ato &- e Indústria C A.
plications Elfctroniques
Contraiu; Auto- ment Pour Applocations Electro- lomão.
N. o 131.274
N.° 131.639 - Cortinas de Ma.
rnáticos Sermar Ltda.
N.° 129.817" - Ivan Arquem. deira Ltda.
niques Establishment For ElectroN. o 131.329 - 'Tecelagem Tex7 nic Appliances.
N.° 129.920 - Onni Viilío Virk- ' N. o 131.775 - Couros Oito Litilia S.A.
mitada.
klla.
Artes
Gráficas
o
130.321
N.
•
11.° 131.304 - Alceu Gulma- ornes de Souza S.A.
N. o 131.776 - José alaria CarN.
o
129.980
Stocznia Cidenarães P.nto.
rasco
Merina.
N.°
130.074
Pirelli
Societa
Wibhetm
N. o 130 334 wal- Per Azioni,
N. o 131.365 - Alceu Guimarães dherrr.
N. 0 131.977 - American Can
Pinto.
N. o 130.096 - Wilmot Breeden Co.
N. o 130.348 - Continental 01
Limited.
N. o 132.013 - The CarourunCo.
N. o 131.408 - Lourival
t
dum
Co.
gues.
N. o 130.415 - Pertrix Union
N. o 130.199 - Fábrica Italiana
G.M.B.H.
,
N.
o
132 02,
Magneti
alarelli
S.
P.
A.
Cirei 8.A.
N.° 131.419 - Musa Ibrahim
N. o 130.784 - Flaminaire MarN. o 130 972 -- •Massatokl YaN. o 132.060 - JOré Franc.sco
Suri.
manake.
•
de Castro Câmara.
N. o 112.502 - Pechiney Com- cel Quercia.
N.
o
131.644
.Metalúrgica WelN. o 132.190 - Trigo Lieldings lig S.A.
N. o 132.063 - Strojosvit NarodPagnie de Produtos Chimicass Et
Electrometallurgique.
Limited.
ni Podnik.
N. o 77.214 - Dairaler Benz
N. o 131.663 - Comércio e Pro'N. 0 112.503 - Pechiney ComN. o 132.u73
Tee Pak Inc.
N. o 132.119 - E I Du Pont de
pagai° de Produtos Chen:ligues Et Akt Engezellsch aft.
paganda Especializada S.A.
Electrometallurgique.
N. o 98.b28
Industrias PetracN.° 131 693 - Mauser Kora- 'Nemours And Co.
mandit Gesellschaft.
o 132.583 - Ledoga 8 P A.
N. o 112.548 - Dunlop Rubber CO Nicoli S.A.
N. o 112.095 - Máquinas e Muto • N.
N. o 132.607 - Manufaturas
N. o 119800 - Rohn & Haaa Peças
Co. Limited.
•
Wallig
S.A.
Back Ltda.
N. o 112.572 - Armuor And. Co.
N. o 113.176 - Hirccohi Handl. . N. o 132.626 - Mario Arca.
Co.
N. o 122.348 - Helena Ribeiro
N. o 113.299 - Trivellato B.A.
N. 13 132.629 - Hermes EmaN. o 112.838 - Indústria Meca, Moller.
Industria e Comercio. nuel Martineill e Maeaykl na.
N.° 122.985 - E Merck Aktien- Engenharia
nicas Hermann Ltda.
N. o 117.857 - 'talo Brancolinl , N. o
N.° 112.916 - yasuhito Yama.o.. gesellsehaft.
N. o 119.050 - João maggior,,, ' N. o 132.870 - Adaaaa Geier.
132.680 - Waidomire Jos8
ka.
N. o 124 664 - Shell InteraaMello e Harry Roth.
Ft-!search Maatschappij
120.113
Ruggero
Farneti.
N. o 102.624 - Philips Oloet- tionale
o
N.
N . o 132.633 - Toho
N. V.
N. o 122.818 - Kenichi Suga bushiki
lampenfabrieken.
Kalsha.
N. o 103.945 - Dunlop Rubber
N. o 124.817 - SchUlz & Ravlow KellchI Shhinzu Shigeru tramashlta
e
Sonosuke
Ganmoku.
o
N.
Co. Limited.
80.363 - Equipament08
Gaszeratebau Gesellschaft M B.H.
N. o 131.888 - Electric TectmlWilheim Bati- N. o 122.745 - Ornou Ltda. In- Jordan S.A. Engenharia imporN. o 125 215
tação e Comercio.
ques Corp. N. V.
muller.
dústria e Comércio.
N. o 131 700 - General Electric
N.° 193.066 - E 1 Diz Pont de
122.987
Indústria
de
FiN.
o
125.585
Rotel
A.
G.
N. o
Co.
Nemours
And Cu.
tas
Gierlich
Ltda.
N. o 125.851 - Wasrel CorgaN.o 108.416 Montecatini So.
N.° 131.718 - General Mot,ors nlzation
N. o 124.080 - Arnaldo Júlio cieta Generale Per L'Indüstrla
Corp.
N. o 125.919 - Alembert T %des- Mauerberg.
Mineraria e Chimica.
N. o 131 770 - Wer tinghouse chi.
• N.° 124.865 - Cia. Braseeira
N. o 114.104 - Manoel da Silva
Electric Corp.
de
Construção
Fichet
81'
&marta
N. o 126.110 - Bendiz Westin gCarvalheiro.
N. o 131.7W - Juan Alfonso
house Automotive Air Brake Co Hautmont.
Fellner.
N.° 128.259 - Paul Nofer.
N.° 115.858 - Tadão eliro:a.
N. o 131 968 - Kieber Lima de
N. o 116.344 - Alcidio Sancnes.
N. o 127.128 - Adjust a Grlp N. 0 125.399 - Montecatini So.
Castro.
N. o 118.356 - Isidro Isern Pu.
Incorp.
cieta Generale Per LIndústria
101.
N. o 132.006 - General Elntria
N. o 128.034 - Reinhold Haf- Minerara e Chimica.
N. o 116.793 - Jayme Marques
Co.
fmann.
N.° 125.658 - Marlene ArRuther.
N. o 132.179 - J. D. Campbeli
N o 129 040 - Valdenora Mou- duino.
& Sons Llraited.
ra Porto.
N.° 125.313 - Htuater Douglas
N.° 116.977 - Martini Marietta
N. o 132.267 - Sebastião CarvaN.
o
129.07
Crane
C
International
'na.
lho Leme.
Corp.
N. o 129.906 -- Karl Maira CiroN. o 125 881 - T M M RessearNicolino sumaN. o 132 322 - Gueorgul ivanoN. o 117.i#21
ch Limited.
rãea Moreira.
vich Popoe Bcris Aganesovich Gut- etschel.
N.° 129.04 - Luwa A. G.
evorgu ian e Alexander ApanasieN.° 118.02 - Gerard Jan Mo.
o 1.26.181 - Hendrik Glastar.
N.° 130.053 - Cidam Cia. de N.
vich Dornichov.
126 204- Aktienbolaget nshouwer.
o
N.
Instrumentos e Aparelhos Meca Karltads Mekaiiiska Werkstad.
N. o 132 525 g-- Dedoga S.P.A. nicos.
N. o 118.985 - N. V. Philips
N. o 128.323 - Molybdenum Gloeilampenabrieken.
N. o 132.601 - .Nordon induaN.° 140.509 - Na Dutra dos Corp.
Of.
América.
Cias Meta.úrgicae S.A.
N. o 19.458 - Lucia Xavier na
Santos.
N. o 132 'ali; - Hygrade Food
o 127.767 - Asahl Kasei tto- Silveira Lucci.
.
N.
N. o 125.718 - Ranson Corp.
Products Corp.
gyo Kabushiki Kaisha.
N. o 119.481 - Panagioti.GeorN.° 125 757 Veb Brauerei
e
gis Papadells.
N.° 132.918 - Dow Oorning Und
N. o 128.e.94 - R.obl rtshaw
Kellereimaschinenfabrik
MaCorp.
tos) Controls CO.
N. o 19.628 - Joachim Tatura.
N. o 132.908 - Vometec N. V. gdeburg.
1.7. 0 129.488 --• Companhia EraN.° 119 830 - General Motora
N. o 125 973 - lespeciaadades sileira
N. o 135.704 - Umbeito Bonglde Construção Faceie!. & Corp.
Doméstico
Lndustriales
Puplay
ovanni.
Schwartz Hautmont.
. N.° 119.980 - ~cato Werner
S.A. Edibsa.
N. o 149.389 - Vaiam Varas &
N. o 127.275 - John Haig And N.o 129.535 - João D'abramo. Fredrickason.
Cie Ltda.
N 129.602 - Achille
N. o 119.996 - Alberto Karoly.
Co. Limited.
N. o 112.120 - Koppers Co.
N. o 127.981 - Kartonax G. • N. 0 129.760 - Lapofix do Bra- N. o 122.241 - N. V. Philips
Inc.
,Gloellampenabrieken.
sil 8.A.
M.B.H•
•

-

•

r

•
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N. o 124.075 - The DoW
N.o 91.816 - Cia. Brasileira de
cal Co.
Material Ferroviário Cobrasma.
N. o 124.136 - Aluminium La- N.° 108.602 - Montecatini &ejeta . Generale Per L'Indústria
boratories Limited..
N. o 125.192 - Metalúrgica Rio Mineraria e Chimica e Karl Zie.
gler.
S.A. Ind. e Comércio.
N: o 125.911 - Nivardo de Car- N.° 111.435 - United Aircraft
valho •PortAa
Corp.
N. o 110.963 - Paulo de AlN. o 126.287 - F. Hoffmann La
meida.
Rocha & Cie. •
N.° 113:634 - Clorilano RodriN.° 112.928 - Merck & Co.
gues de Oliveira •
Inc.
N. o 1'22.316 - Dunlop Rubber
N.° 114.134 - Clupak Inc.
Co. Limited.
N. o 120.651 - Piere Cibie.
N. o 120 737 - Esso Researd4a
N.° 125.269 - Shel In nernationa:e Research Maatschappij N.V. And Engineering Co.
N. o 128.659 - Companhia Uni. N.° 122.327 - American Cya¡ namid Co.
ted Shoe Machinery do Brasil.
N.° 123.633 --,Walter Euler.
N. o 128.829 - N. • V. Philips
N.P.124.369 - Societé /ndusGioeilampenabrieken.
• N.° 129.110 - Ernesto Hauner & trielle de Brevets Et D'Etudes S.
I. B: E.
Cia. Ltda.
N.° 129.481 - Automatic SP irnk. ! N. o 125.314 - Caterpillar Trae_
ler Corp Ot América.
• tor Co.
N.° 125.349 - The Singer MaN.° 133.070 - American Cyananufacturing Oz.
raid Co.
N.° 134.821 - Varta Aktienge-I ,N. 0 125.374 - Firth Cleveland
sellschaft.
Limitéd.
N.° 137.778 - Union Carbide
N.° 125.376 - Dana Corp.
Corp.
N.° 128.353 - Carlo Mar i a JaN. o 126 654 - Armando Espina- copini.
sa Garcia.
N. o 128.476
Colgate PalmoN. o 127 258 - Farbeafabriken live Co.
Bayer Aktiengesellrehaft.
N. o 128.477 - Colgate PalmoN. o 127.5a5 -J R Geigy S.A.
live Co
N.° 128.000 - Universal 011
, N. o 132.602 - Ignácio Alberto
Products Co.
N. o 128.067 - The Singer Ma-. Luis Gironcli.,
N. o 133.180 - Farbenfabrikon
nufacturing Co.
Bayer Aktiengeselischaft.
N.° 128.290 - Stauffer
•
cal CO.
N. o 133.765 - W. J. Volt Rubber
Corp.
N. o 128.'166 - Essa Res-oara:i
N. o 136.414 - Joseph Nicholas
And Engineering Co.
N. o 128.789 - Pechiney Com- Mawci e Frederick Herbert Grutpagnie da ?roduits Chimiques Et ter.
Electrometa:lurgique.
N.° 141.601 - Luiz Brandiria.
N. o 128 8P4 - N. V. Philips! N.° 149.501 - Schorch 5 A
G:o•iilampenabrieken.
Ind. Elétricas.
N. o 153 t22 - Schorch S.A.
N. o 128 386 - The Gillatta Co.
N. o 128 918 - Buckman Labo- Ind. Elétricas.
ratories Inc.
N. o 129.058 - Lincoln Geratclo EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
PATENTES
Carvalho.
N.° 130.034 - Dr. Reinhold I
Privilépio de invenção Deferidos
•
Kachele.
N. o 130 529 - A. José Lopes da !
.,Rio 24 de março de 1965
Silva e Benedité Lopes da Silva.
N.° 130.737 - Icipa Peças de •
Têrmos com exigência à
Maquinas e Acessórios Ltda.
cumprir:
N. o 130.7'r9 - N. V. Philips
Têrmos:
G.oeilanipenabrieken. '
N.
o 156.097 - Vittorio Elleto.
N. o 130.901 - Manoel KheriaN. o 156.098 - 156.099 -- Geral..
Idan S.A. Ind. e Comércio de
Calcado.

Março os 1965

N. o 156.229 - MOunt Nope Machinery Lirnited.
N. o 156.232 - Contrólea Automáticos Sermar Ltda.
• N.° 156.238 - N. V. Philiipr
Gloellampenfabrieken.
N. o 156.240 - Pedro Samuel
Theophilo Albano de Aratanha.
N. o 156.261 - Indústria de Pa
-peismbalgensPBrailLmitada.
N.° 156.262 - Homero Farina
N.° 156.263 - Glryo Furuya.
N. o 156.264 - Antônio Betachart.
N.° 156.265 - Antoni Monêa.
N. o 156.26 - Interaço Comé.
cio e Indústria Ltda.
N.os. 156.269 - 156.270 - . .
156.271 - 156. 272 - Maria DLnah Toledo G. Barbosa.
,N. 0 156.274 - Antônio Queiroz
db Amaral.
N. o 156.275 - Arlindo Omina.
N. o 156.276 - Júlio Theodoro
da Costa Neves e Armando Buso.
N.° 156.279 - Standard Electri.,
ca S.A.
N. o 156.281 - Hélio Martins
de Oliveira
N.o 156.285 - Giuseppe Cabassl
- Virginio Sironi e Davide Alber
telli.
N. o 156.289 - Audium Elétro
Acústica Ltda.
-N.° 156.294 - Olavo de Lima.
N. o 156.408
Union Carbide
Corporation.
•
N. o 156.409 - Morgan Refrectories Limited.
N.° 156.415 - Demetre P.
Ghirghini,s.
N.° 156.416 - Metalúrgica Prajos Ltda.
N. o 156.418 - Martin 5.11, Ira
dústria Comércio de Vidros e Cristais.
N.0s. 156.421 - 156.422 - Homéro Almeida Guimarães.
N. 0s. 156.423 - 156.424 - Que!.
& Cia. Ltda.
N. o 156.427 --- Maria Lowmann.
N.° 156.428 - Paulo Kovesi.
N. o 156.429 - P. R. Mallory
Co. Inc.
N.° 156.435
Vetam S.A.
Equipamentos Industriais,
N. o 156.442 - Delta Móveis
Ltda.
N. o 156.824 -' Alberto Gonçalves Faria Júnior.
•

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES - E
SEÇÕES REPUBLICADOS

N. 198.162 - DisporXivo Para Es.
palhar Material - C Van Der Lelj
N V.
EXIGÊNCIAS
Tênnos com exigências a cumprir:
É. 129.552 - Kenneth Homes Barnard.
N. 116.099 - Wilmot Breeden Limited.
EX,PEDIENTE DA DIVISAO•DB
PATENTES REPUBLICADOS
DIA 25 DE MARÇO DE 1965 •
Ficam os processos abaixo mencionados arquivados:
N. 129.798 - Ideal Alonso Gonçalves.
N. 129.831 - Mariano Rodrigues
Pilho.
N. 130.014 - Sopibre Sociedade de
Pinturas Prediais Ltda.
N. 131.834 - José Carrera Fer-

nanda.
N. 150.143 - Monsanto Co.
N. 124.993 - Eduardo Sabin f de
Oliveira - Arquivem-se os processos.
EXIGÊNCIAS
N. 119.416 - Antônio Lanuara
Satisfaça exigência.
N. 131.080 - Pierre Grtunbach -Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
INTERFERÊNCIA
. MARCAS DEFERIDAS
N. 287.376 - Santo Antônio - M.
Simples de Oliveira - classe 1.
N. 288.813,-Colina - Arlindo Moreira dos Santos Lima - classe 41.
N. 415.979 - Simmer Ring - Cari
Freudenberg Kommanditgessellschaft
Auf Áktien - classe 39.
N. 415.981 - Sinuner Ring Cari Freudenber g Kommanditgesellschaft Auf Altien - classe 6.N. 415.987 - OMAS - Indústria
Mecknica 03,Ias Ltda. - classe 11.
N. 416.088 - Drogallança - Drogaliança Ltda. - classe 3.
N. 416.109 - Placard - Editora e
Distribuidora "Ave" Ltda. - classe 41.
N. 416.133 - Filtrex - Fausto Ricardi - classe 11.
N. 416.223 - Jornal Sulamérica Goro Sekiya - classe 32.
N. 430.747 - Radical - S R D
Serviço Radical de Desinfecções Limitada - classe 46.
N. 430.856 - Bengalinhas - Costa Penna Sz Cia. - classe 44.
N. 430.940 - Meu Prazer Dias - classe 46.

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
INTERFERÊNCIA
Marcas

•

do Camba uva.
N.° -156 200 -

Privilégios de Invenção Deferidos

N.° 131.064 - Ever Amaral
N. o 156.201 -- indústria MeraDIA 25 DE MARÇO DE 1965
Brandão e Daniel Neves Gonçal- lúrgica Fnizreo Ltda
ves.
N. 113.841 - Processo Para ProN. o 131 082 - Pierre Grum- N. o 156.202 . JOEé FernandeS duzir Um Papel Revestido Acabado
Amora)
Ou
Polido A Tambor - S D Warren
bach.
•
N. o 156 203 - Albert Oreste Co.
N. o 131.220 - Virgilio Maurizi. Anastase
o.
N. 126 ; 664 - Processo Para ProN. o 131 423 - Margari da vvreN.O 153 203
Indústira elt Mó- dução
de Tingimentos e Estampados
de.
',es
Fixos - Ciba Societé Anonyine.
N.° 131.597 - Ostermayer &
N. 126.848 - Processo Para a ProN.° 156.209 - T.ndústria e CoCia: Ltda..,
dução de Compostos Estéricos Di Glimordo
de
peças
autos
qua.lity
Liceridicos de Ácido Codino Fosfórico
N. o 131 642 '- Aurora 1. aaquaz. mitadt
Natural Hidrossohlveis Isentos de Es-.
N. o 131 656 - Terbr.ts S:A.
Ind. e Comércio de Tecidos
N.° 156 210 - Indústria e Co- teres Di Gliceridicos de Ácido Colamino Fosfórico e Dotado de Elevado
N o 131.679 - Rafael Caaapary mérci„ da Twoas para auto&
,Teôr Em Ácidos Graxos Instaurados
Ltda
Tecidos e Confecções S.L.
'e e Essenciais - A Nattermann tti
N.° 131.919 - Industrias Reu- N.° 156.213
Produtos Eietrô- Cie.
nicos M
Ltoa. .
nidas Bailia S.A
N. 128.161 - Dispositivo Para EsN. o 82.535 - Nu Swfit Lima- N. o 156 214 - Carvalha .Mella palhar
Material Granular Ou Pulve,13.A. Comercial • Industrial.
ted.
rulento - C Van Der LelY N V
•

!

Deferidas

Rio. 24 de março de 1965
Vimos:
14. 0 28.434 - Café Três Colinas, cl. 41, de Caleiro S.A Comércio e Indústria.
228.827 - Santo António,
1. 16, de Fornecedora de MaV.
riais para construção Santo Jan.
tônio Ltda.
N. o 238.096 - Indathren, cl. 1,
de Indathren . Warenz e ichenverband E. V.
N -. 0 255.473 - Figura de. lr.d'e
Cabeça, cl. 41, de Cia. Bugro

Produtos Alimentícios.
140 255.647 - Bugre, cl. 41, de
Cia. Bugre de Produtos Alimentí-

I cios.
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N9 416.099 - Panificadora Imirjas
N.° 240.082 - Apa, el. 21, de
N. o 416.241 -- A. Lins lk
• X. o 255.148 - Bugre, el. 41, de
Lanitada.
Bugre de Produtos Alimentie 'Oficina Mecânica '"Apa" Ltda.
'Ltda.
I N.° 248.807 - Jangada el. 41, I N. o 417.145 - Construtora Lan- N 9 416.102 - Exportadora e Impor•
tadora Coferram Limitada.
W. • 272.151 - Odontex, cl. 4$, de Assuntos Industrial e Comercial dões Ltda.
Limitada.
IN.
o
422.811
Engarrafadara
e
N° 416.144 - Promovendas Univerde Wilhians de Mattos.
de Bebidas Pirassu- sal Sociedade Anônima Lxportaçup e
N. o 269.094 Noel, cl. 49, de ,Distribuidora
N. 0 398.620 - Duplex, el. 36,
'nunga Ltda
Importação.
de Manufatura de Gravatas a Manufatura de Brinquedos e ArLenços Duplex S.A. - Sem di- tefatos de Madeira Noe l Ltda.
N° 416.351 - Companhia Cimento
NOME COMERCIAL DEFERIDO N. o 273.762 -'Barraquinhas de
reito ao uso exclusivo da expressão
Portland Pedro Leopoldo.
Orgauzin constante do clichê. Papai Noel, el. 49, de Polo Artigo N. 417.270 - Cia. Produtora de • N° 121.933 - a1ora,s 1.1 Moreaa
N.° 45.986 - Ornas, cl. 8, de Importadora e Exportadora S.A. Vidros Providro - Cia. Produtora Limitada.
Indústria Mecânica Ornas Ltda. Sudessora de Sociedade Mineira de Vidros Proviciro - Art. 109 n. 2.49 N" 421.939 - Aços Sogra Co:Mr.
N. o 425.778 - Vita Iria, cl. 3, Importadora e Exportadora Ltda.
TITULO DE ESTABELECIMENTO cio e Indústria Limitada.
de Majer Meyer S.A. Indústrias
N. o 302.598 - Unionthren, cl.
DEFERIDO
•IV' 421.939 - Laboratório E.uterapiFarmacêuticas, sem direito ao uso 11, de Uniãa Indústria e Comércio
co Nocional Sociedade Anon ma.
exclusivo da expressão Vita Isola- Sociedade Anônima.
N. 265.509 - Comércio e Indústria
lai' 422.441 - Quinlica inte.contidamente.
Anchieta - Comércio e Indústria nenzal
N. o 413.128 - São Jorge, eissse Anchieta
Farmacêutica Lm tala.
N. o 430.317 - Game', cl. 41, de
Ltda. - classes 1 - 8 N 9 422.512 - Otto Reiter.
16.A. Indústrias Reunidas F. Ma- 50, de Indústria.pr‘áfica São Jorge 11 - 15 - 16 -- Art. 117 n. 1.
Ltda
tarazzo.
N. 271.174 - Tapeçaria Jaraguá
N° 422.613 - Vulcan Artefatos de
Lerner - classe 40 - Ari- Borracha Sociedade Anônima.
N.o 415.888 - Imperador, clas- go Aron
117
n.
1.
, Sinal de Propaganda Deferido: se 41 ,de Herminio Barbosa FtxN 9 426.195 - V. M. Lo.p.
N. 281.494 - Lojas Orteca - OrN 9 430:353 - Gyula 'famas.
reira.
N.° 416.235 - "N", cl. 18 e 33.1
ganização Tecno Comercial Ltda. Orteca
classes
6
7
8
14
21
Navarro
&
Cia.
artigo
121
do
N.°
415.889
N.S.
Apareckda,
de
Exigência
Código, e Sun direito ao uso ex- cl. 36, de Antonio Osório de Lima. -23-27-28-44-47-4849
Art.
117
n.
1.
clusivo da letra "N" - Isolada- N. o 415.893 .- Page„ cl. 38, de
N 9 670.205 - Companh.a Apollo
Indústrias Reunidas Alexandre
mente.
N. 417.467 - Rodoviário Ranauro de Produtos Alimenticio.s - Satisiaça
Dermon Ltda.
- Mario Ranauro - classe 33 - exigência. .
N. o 415.895 - Marajá, cI. 36, Art. 117 n. 1.
Insígnia Comercial Deferida:
N 9 667.-125 - ladrebra Indústria de
de João Batistussi.
N. 417.496 - Expresso Europeu Expresso Europeu Transporten Ltda. Relógios do liras 1 Lunhacia - Frase
• N.° 430.796 Copan, cl. 16 -1
de propaganda Retog.os II simboio ao
N. o 416.225 - Adelta, cl. 16, - classe 33 - Art. 117 n. 1.
25 - 33, de Copan Engenharia.
lar feliz - Cl . che publicado em 4-3-65.
Construção e Comércio Ltda. - de Américo Diniz.
loi mandado prusseguir t.unto regista)
N. o 417.398 - Legeana, cl. 42,
MARCAS NDEFERIDAS
Artigo 114 do Código.
nôvo contando o prazo de oposição
de João Badini.
N. 260.10,8 - Malharia Cruzeiro desta data em diante, e apresente novos
N. o 417.530 - Califa, cl. 47. de
Título de Estabelecimentos
Comercial de Beoidas Super $ol - Malharia Cruzeiro Ltda. - clas- exemplares.
Deferidos:
se 36.
Ltda.
N' 667.336 - So.a Noivos quereis
N. 283.121 - Prima - Metalúrel.
•
a felicidade comp.e os mieis de noigica Servus S.A. - classe 11.
N. 0 231.778 - A Metrópole
N. 4094174 - Casholack - Brasil vades e as ahariças na Casa Vossa
1 - 8 - 11 - 15, de Mario Pic- N.° 424.679 - Ruclausse,n Ba0011 & Irmão - Artigo 117 núme- nho das Selvas Africanas, clause Oiticica S.A. - classe 1.
Masetti - Casa Masetti Sociedade
ro 1 do Código. e com exclusão do 48, de Rogobeito Ciaussende
N. 415.858 - Brasília - Consór- Anônima Incalstr.a e Comércio - Clascio Imobiliário Brasília Ltda. - ses 8 e 13 - Cache publicado eia
!Onero de comércio da classe 8 em Souza.
3-3-65, foi mandado paaasnuir como
ace dos registro 242.092.
N. o 425.184 - Nov-Lon, claSse classe 16.
N. 430.372 - RAV Rttblex S.A. registro uôvo contando o prazo de
N. o 267.720 - Tarzan, cl. 6- 36, de Fiação e Tecelagem campo Indústria Textil Importação - cias- oposição
desta data em d.unte e apre' se 36.
11 - 40, de Raymunda Gomes Sal- Belo S.A. .
sente novos exemp:a.es.
N. o 429.906 - Co omb0, classe
guelra - Artigo 117 n.° 1 do Có1\19 670.203 - Companhia Apoio de
42, do José Strapassra.
EXPRESSÃO DE PROPAGANDA
digo.

N.° 285.150 - Empraza de PinSinal de Propaganda Indefeturas Delta, cl. 33, de Luiz Ama- rida:
do Alves - Artigo 117 n. o 1 do
Código.
N. o 416.652 Clnibra cl. 21,
l Minas
N. o 298.273 - Jequiti Mar, cias.. do Cimbra aia. Industría
15 16 Brasil.
ses8
11
13
14
Título de Estabelecimento In- 19 - 32 -33-41 - 42 e 43,
de Marjory Prado - Artigo 117 deferido:
N.° 416.252 - Editiira Jupeier
ziP 1 do Código.
Ltda. - Requerente: Jaques MaN. o 415.870 - Edifício Rio Azul, te.
el. 33, de Os cundominos do Edifido Rio Azul - Artigo 111 núExigências:
mero 4 do Código.
147.274 - Fábrira de BebiN. o 422.146 - Lord Pataca Ho- N. oTopazio
Ltda. - Cumpra a
tel, classe 33, de Cia. Hoteleira das
do Brasil - Artigo 117 n. o 1 do exigência.
N. o 239.194 - Atex Atlânticia
Código.
Importadora e Exportadora Ltda.
N. o 430.351 - Joalheria Cruzei_ l - Cumpra a exigência.
ra, cl. 13, de Francisco Paulo Za-I N. o 262.932 - Central Rio
gari - Artigo 117 n.° 1 do Cécligo, Acima Ltda. - Cumpra a eXigén
Marcas Indeferidas:

eia

Produtos Alanenticios - Marca Café
Apollo - Classe 41 - Cliche publicado em 16-3-65 - Foi mandado prosN. 391.983 - Credifácil - IREA seguir 'como reg:stro nôvo contando o
Indústria de Roupas e Afins S.A. prazo de oposição ,desta data em d art.
classes 33 e 36.
te, e apresente novos exemplares.
SINAL DE PROPAGANDA
Diversos
INDEFERIDO
INDEFERIDA

N° 666.490 - Nome comera:a] InN. 415.935 - Instituto Brasileiro
Técnico Contábil Codex - Luiz Pires - Indústria Trussardi Sociedade AnôCorrea - classe 33.
nima - Cliche publicado em 24-2-65
foi mandado prosseguir como registro
NOME COMERCIAL INDEFERIDO nõvo contando o prazo de opOSiÇãO
desta dais em (1:ante.
• N 9 250.323 - Comércio de Balanças
e. Máquinas Sociedade Anónima CoEXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRAkSFEE,ENCIA E LICEIN:ÇAS •
brama - Comércio de Balanças e Máquinas Sociedade Anônima Cobama.
CONTF.ATO DE EXPLORAÇÃO OS
PATENTES
TITULO DE ESTABELECIMENTO
INDEFERIDO
DIA 25 DE MARÇO DE 1965
N9 267.469 - Eletro Solar - AgosPhelll S.A. Cia. Industrial Bratinho Ordonez - Classe 8.
sileira - Na averbaçáo de contrato
N 9 290.155 - Cristalaria Belga - de exploração na patente modélo de
Denelle Venturelli, i Spadaccia Limi- utilidade n. 5.718 - Averbe-se o
tada. - Classes 14 - 15.
contrato.

Diversos:
N.° 121.128 Neptuno Miramar, el. 11, de Santo Estavam
Têrmos aguardando anterioridadee:
Exigências
Caruso.
-N.° 151.543 - Bembum, cl, 41, N.° 159.939 - Transportes . São
In1° 421.352 - Massini Cl Compade Pan Produtos Alimentícios Na- Paulo Ltda.
N.° 238.793 - Gebr. Hoesch. nhia Limitada - Sat'sfaça exigência.
cionais S.A.
N. o 180.285 -aelgo, cl. 1, de N. o 263.057 - Alexanctee Andie.
Diversos
Imperial Chemical Industries LI .. N.° 284.348 - Valery Perfumes
do Brasil S.A.
znited.
Térmos aguardando Anterioridades:
N.° 183.951 - Cruzeiro, c. 11, N. o 411.021 - Henke!' Sz Co..
N 9 269.023 - Construtora Everesta.
Casa
Cruzeiro
Ferragens
e
FerMateriais
Elétride
N. o 414.293 Limitada.
ramentas Ltda.
cos .do Nordeste S,A
N° 271.010 - A Fulginiti
Com
N.° 236.839 - Sera do Norte, N. o 415.913
Joaquim A. ,panhia Limitada.
I Cunha.
el. 42, de Zair Pinto do Rêgo.
N° 416.047 - J. Aurelio Gomes.

TRANSFERÊNCIA E ALTERAÇÃO
PROCESSOS
DE NOME DE TITULAR DE

Monsanto Co4 - Na alteração de
nome das patentes privilégio de invence. OrMos na. 142 460 - 149.037
- 1;9.067 - 149.132 - 143.131 .149.188 - 149.285 - 149.286
149.321 - 149.575- 149688 149.704 - 150.908 - 150.969 - Ano-

te-se as alterações.
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Eiviator S.A. - Transferência privilégio de invenção termos 145.249 quanto ao pedido de averbação de
N° 154.345 - Evonio de Campos
para seu nome da patente privilégio - 145.893 - Anotem-se as altera- contrato por tratar-cie de patente ex- Barbosa.
/
de invenção termo n. 140.035 - Ant.- ções.
..tenta.
155.041 - Heinz Zinsmelster.
tc-se a traristceeoeia.
Janssen Pnarmacceutica laaamloze
Lock Joint Piiee Co. - Junto a paN9 153.368 - Jacintho Mazzo Janssen Poarmaceut ca Naamloze Vennootschap - Transferência para tentes ris. 32494 - 32.754 - 33.670
Vennootschap - Transfernacia para seu nome da patente privilégio de 33.751 - Nada há que deferir Arquivem-se os processos:
• seu nome da patente nriellégio de invenção termo n. 150.052 - Anote- quanto ao pedido de averbação de
invenção terme • n. 149.213 Anote- se a transferência.
contrato por tratar-se de patente ex- EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E se a -trangeienrea.
tinta.
SEÇÕES REPUBLICADAS
.Deton Aktienawell.se,hatt FjaGtnéTM
Lock Joinf Pipe Co. - Junto a naferência pana reu noeae da pate•ite
tent ris. 39.618 - 41.921 - Aguar• MARCAS DEFERIDAS 1
privilégio de limarão termo 149.220
Tetracap Indústria e Comércio SA. dem-se.
- Anote-se a ti amfelem.:a
- Junto a patente privilégio de inDia 25 de março de 1965
•
Tokheim Corp. Tranefeirdiela venção n. 37.984 - Satisfaça exi- EXPEDIENTE DO SERVIÇO DE
para seu nome • a patmate urinlégio gência.
N9 426.573 - Abolir - MecánIc
EXPEDIÇÃO
de invençaa term.) n. 149.227 Honeywell Inc. - Junto a patente
e Industrial Bohrer Limitada - Cias
Anote-se a 'mangerê
Privilégio de invenção n. 70.519 se 6 (Com exclusão de válvulas d
•
Exigência
Pullmann Inc,rpors,ted - Transfc- Satisfaça exMnea....
descarga e máquina para colear gra
reencia para seu nome da patente
Societé Anonyme Dos Manufactuma).
Da 25 de março de 1965 .
privilégio de invenção termo 149.416 res Des Glaces Et Produts Chimiques
- Anote-se a transferkncia.
de Saint Gobain Chauny 8.: Cirey N° 113.332
Helvecio Silva GofLuiz Izzo Scala - Transferência Junto a patente privilégio de invenINSIGNIA DEFERIDA
para seu nome da metade dos direi- ção ri. 64.900 - Satisfaça exigên- fert - Satissikaoexigência.
tos na" patente privilégio de invenção cia.
• N9 448.258 - -ECB EmPreza
têrmo ri. 149.423 - Anote-se a trans
Pan Uyba Instrumentos de 1+,riNdkáo ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS Construtora Brasil Sociedade Anóniferencia da metade dos direitos.
DE PATENTES
Ltda. - Junto a patente privilégio
ma - Classe 16 (artigo 114).
Halcon International Inc. - Na de invenção termo n. 144.762 - Sa(Ficam os p.ocessos de Patentes
alteração de nome na patente privi- tisfaça exigcencia.
NOME COMERCIAL DEFERIDO
légio de invenção termo n. 149.432
São Paulo Alpargatas S.A. - Jun- abaixo urenc.onacios arquivados).
1.N u 86.138 h1age Lock Co.,
- Anote-se a alteração.
to a patente privilégio de invenção
Pullmann Incorporated Trans- termo n. 151.674 - Satisfaça exiNu 133.J/8
José Rodriguez Lei- • W. 435.162 Cimp Comercial Imferência para seu nome da patente gência.
lis.
portadora de Materia.s Primas Limitaprivilégio de invenção termo 149.599
Plásticos Corbianit'Ltda. - Junto
N° 146.719 - José Araujo Carva- da - Cimp Comercial Importadora de
- Anote-se a transfeicencia.
ao termo 112.042 privilégio de inven- lho.
Mata. as Primas Limitada - (Artigo
• Baviator S.A. Transferência ço - Satisfaça exigcencia.
N° 150.434 - Lygia Pimentel -Lins. 109 número 3).
para seu nome da patente privilégio
Ires Indústria de Roupas e Afins
N9 .152.802 - Nota Urteca Orieude invenção termo n. 149.666 - Ano- S.A. Junto a marca n. 60.953 taçáo Técnica- e Equipamentos Comer- TITULO DE ESTABELECIMENTO
te-se a transfercencia.
Satisfaça exigência.
Janssen Pharmaceutica Naamloze
da s Soc;edade Anónima.
DEFERIDO
P'nilco Radio e Televisão S.A.
Vennootschap - Transferência para Junto a marca n. 1G9.675
Ns. 153.801 - 15.3.1502 - 153.803
Satisseu nome da patente privilégio de in- faça exigencia.
- 153.805
Pluviotecnica Limitada.
N9 208.771 - Fernme Cabelereiro venção tênno ri. 149.833 - Anote-se
Beco Dana S.A. Indústria e CoN 9 153.831 - Raphael Gomes de Nagib Cury Aziz • - Classes 33 transfereneia.
amércio de Bebidas - Junto a marca Paula.
48 - (Artigo 117 número 1 cora .exArmour And. Co. - Transferência n. 182.208 - Satisfaça exigência.
IV 153.848 - Remido Franco Lazo. clusão de genero de comércio da clasViúva Guerino Zalla Junto a
para seu nome da patente privilégio
N9 153.899 - Odevar Baptista Uva- se 48).
de invenço â termo ri. 149.914 - marca n. 223.655 - Satisfaça exi- çalves.
geneia.
Anote-se .a transferência.
N ' 153.908 MARCA DEFERIDAS
Mario Evaristo StanW.A. Simões Dias & Cia. Ltda. Indústria Térmica Brasileira $.A.
- Na alteração de nome na patente Junto a marca n. 243.988 - Satisfa- gherlini.
N°130.788 - São Paulo -.Compa.
N° 153.961 - Arnaldo Baptista Coemodelo de utilidade termo n. 151.032 ça exigência.
nh;a de Tecidos São Paulo - Cias.
Amo Kikoler - Junto a marca lho.
- Anote-se a alteração.
A. Doret Cabelereiros Sociedade n. 261.799 - Satisfaça exigência.
N9 153.962 -- Rodrigues e •Faganel- se 36.
Chemiewerk Homburg Zweignieder- lo Limitada.
Anónimã - Transferência para seu
EXIGÊNCIAS
nome da marca A . Doret n. 240.905 lassung Dar Deutschen Gold Und SilN° 153.987 - Claus Kurt Roscae do titulo Casa A. Doret n. 208.452 ber Scheidearaitalt Vormals Itoessler thal.
Etin Eletro Técnica Limitada -- Junto a marca ri. 237.096 - SaAnotem-se as transferências.
N° 154.014 - Ivanhoe Rodrigues (Junto a marca térino número 414.427)
tisfaça exigência.
'Laboratório Acinom Ltda. - TransSatisfaça exigência.
Jorge Wawaya - Junto a marca Baracho.
ferencia para* seu nome da marca n. 301.604 - Satisfaça exigcencia.
Nu 154.319 - Alberto Carvalho.
N° 461.398 - Sophie Delega Dzia.
Hormophosphatos n. 253.333 - AnoN° 154.328 -- Domingos Pescara. liew:cz - Satisfaça exigência.
te-se a transferência.
DIVERSOS
IV' 154.337
Francesco Lu:gi So..
Agil, Administradora Geral de Imómasch:tv.
Divers" os --'
•
veis Ltda. - Transferência para seu
Lo.ck Joint Pipa Co. - Junto a pa- •N° 154.340 - Wladislaw Diamand.
nome do titulo Agi' Administradora tente
415.690
João Afime - AguarN9
privilégio
de
invenção
22.522
N9 154.341 - Wladislaw Diamand.
Geral de Imóveis têrmo ri. 448.968 - Nada há que deferir quanto ao pedido
de-se.
Anote-se a transferência.
N9
154.342
Manoel
Rodrigues
de averbação de contrato.
N9 416.921 - Sears-Roeback And
Microplas S.A. Indústria e ComérLock Joint Pipa Co. - Junto a pa- Rocha.
Co
- Aguarde-se.
N.' 154.344 - Auto Peças 'Model
cio - Na alteração de nome da pa- tente ris. 24.411 - 25.743 - 32.278
tente modelo industrial ri. 3.795 - - 32.2a1
Wada há que deferir Limitada.
Anote-se a alteração.
imarici RIO
Ernesto Rothschild S.A. Indústria
•••••n••
4.1=•••n
e Comércio - Transferência para
seu nome da patente modélo inclusupwição:
-trial n. 141.552 - Anote-se a transMonta-na
S.A. Engenha ria e
ferência.
=2
Comércio - Oposição ao térilo
Metrox Indústria Metalúrgica Ltda.
- Transferência para seu nome da
reo 126.221. privilégio de invenpatente modêlo de utilidade n. 5.794
de: 0:ório Cardoso cie Oli,ção
- Anote-se a transferência.
veira.
Dr. Aclara Müller - Transfenencia
Luiz Colafvrro - Oposição ao
para seu nome da patente privilégio
têrmo 126.221, privilégio de inde invenção n. 66.565 - Anote-se a
DECRETO N. • 24.645 - DE 10-8-1914
venção de: Osório Cardos() 'da OU_
transferência.
S.A. White Martins - Transferênveira.
cia para seu nome da patente privi•
• DIVULGAÇÃO N. 709
légio de invenção n. 70.202 - AnoteTermo Anterior:
se a transferência.
39 edição
Rigesa Celulose Papel e Embalagens
... Tèrrno: 659.160 de 31 de agêsto
Ltda. - Transferência para seu node 1964.
me da patente privilégio de invenção
termo 145.147 Anote-se a transfeThe- Gill;. tte Company - Estarência.
do de illae:achusi . tts E.(1 .9. - •
Halcon International Inc. - Na
A VENDÀ
Clas:e 48 c- Artiv s p-rfumaria
alteração de nome das patentes privilégio de insenção termo 146.196 • ' -cosméticos, dentifrícios. sab.mete!
Seção de Vendas : Av. Rodrtgoes. mves.
145.392 - 145.816 - Anotem-se as
e preparados p ara o caoe ) rti.
alterações.
gos de toucador e ecovas pira os
Agtneia 1: Ministério da Fazenda .
Nestlé S.A. - Transfercencia para
dentes
es unhar, cabelo e roup
seu nome da patente privilégio de InR:o, 24 de março de 1965. vença° termo n. 145.456 - Anote-se
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reetnbólso
i Assinei e encerrei 23 laudas dg
a transfertncla.
Phnco Radio e Televisão Ltda. expediente. - NiZton 41rn XaNa. alteração de nome das patentes
1 vier, • Diretor do 5. Documentação

s
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MARCAS DEPOSITADAS 1
'Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ésae prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.° 673.010, de 2341-1961
Cary S.A. — Crédito, Financiamento
e Investimento
Guanabara

CARY S. A. • Credito,'
Financiamento e Investimento
Nome Comercial
Termo n.° 873.011, de 23-11-1964
Reper Editara e Publicidade Ltda.
Guanabara

REPER

Termo n.° 673.016, de 23-11-1964
I3outique Sorriso Limitada
Paraná

Boutique Sorriso

Termo n.° 673.019. de 23-11-64
Fábrica de Imã Permanente e Componentes ' Eletrônicos "Imos" Ltda. •
Sao Paulo

Termo n.° 673.023, de 23-11-64
T gnazio Terrina
São Paulo

PRORROGAÇÃO •

Classe 36
Titulo •
Termo n.° 673.017, de 23-11-1964
Coala — Transporte e Comércio
Interestadual Ltda.
Rio Grande do Sul

COALA)

•
Classe 49
Classe 50
Nadadeiras (sapatos esportivos pare
Para distinguir: A presente marca des•
natação e mergulhos)
tina-se a assinalar o timbre da sociedaClasse 8
de a ser aplicado em seus impressos em
Nivela
Termo n.9 673.024, de 2341-64
geral, papeis de cartas, envelopes, cheAgua Sanitária Super Globo Ltda..
ques, recibos, memoranduna, notas, faTermo n.° 673.020, de 23-11-64
Guanabara
turas duplicatas, cartões comerciais
Cardoso, Matos & Cia. Ltda.
Termo n.° 673.018. de 23-11-64
Rio de janeiro
Andes Metalúrgica Indústria e Comércio
•
de Máquinas Agríco!as Ltda.
PRORROGAÇÃO
Classe
Rio Grande do Sul
PRORROGAÇÃO
Bilhetes de loteria, cau,...amas, carta.
zoa Impressos, literais tiep ropaganda.
1 Alegria elaw Lavadeira*
I
cheques, etiquetas impressas, escapularei, folhinhas impressas, notas promissórias
Indústria Brasileir
Termo a.° 673.013, de 2341-1961
Classe 7
Confecções Sir Georg Ltda,
•
Máquinas e utensílios pára serem usaRio Grande do Sul
dos exclusivamente na agricultura e
' ROSA
PRETO,
horticultura a saber: arados, abridores
de sulcos, adubadeiras, ancinhos cae•
Casa
Santo
Antonio
câniraos e emplilhadores ocmbinados,
arrancadores mecânimos para agriculhdustria Brasileira
tura, batedeiras para cereais, bombas
Classe te
Classe 36
para adubar, ceifadeiras, carpideiras,
Agua higiênica sanitária
ciasses:
8,
11,
17,
18
e
31
ceifados para arroz, charruas para agriTitulo de estabelecimento
Antigos de vestuário de tilda sorte, In- cultura, cultivadores, debulhadores
Termo n.° 673.025, de 23-11-64
clusive de esporte e para crianças
desentegradores,
esmagadestocadores .
Francisco Pontes Pinto
Teimo
n.°
673.021,
de
23-11-64
Termo a .° 673.014, de 2341-1964 • dores para a agricultura, escarrificadoPará
res enchovadeiras, facas para máquiEditorial Bruguera Ltda. Padaria e Confeitaria Fada Ltda.
naa agricolas, ferradeiras, gadanhos,
Guanabara
Rio Grande do Sul
'
garras para arado, grades de discos
_—
ou dentea, máquinas batedeiras para
platoza no amam
agricultura, máquinas inseticidas, máPRORROGAÇÃO
quinas vaporizadoras, máquinas de
traaolaso Pontos Mato
mungir, máquinas niveladoras de terra,
Zun. da TIfia Parti
máquinas perfuradoras para a agriculbdAstria Brasileir;
tura. máquinas de plantar, motoduirtuas, esquinas regadeiras, máquinas de
Classe 41.
roçar, de semear, para sulfatar, de
Classe 41
Café torrado e moldo •
torquir,
de
triturar.
de
esfarelar
terra.
Substâncias alimentícias e seta prepa- para Irrigarão, para matar formigas e
rados. Ingredientes de alimentos.
Classe 32
outros insetos, para burrifar e pulveriTermo n.° 673.026, de 23-11-64
Essências alimenticiaa
zar desinfetantes, para adubar para Revistas e publicações em geral
R. Melo i Cia.
agitar e espalhar palha, para colher
Termo n.o 673.015, .de 23-11-1964
Pará
algodão,
para
colher
cereais,
máquinas
Agro — Comercial Ouro Preto Ltda.
Termo a.° 673.022, de 23-11-64
amassadoras
para
fina
agritolas,
de
Paraná
Moeda S. A. (Aamialstração e Apli• cortar árvores, para espalhar, para ca.
cação de Valores)
pinar. máquina combinadas para seGuanabara
IZOORD DE Izazart-gir
mear e cultivar, de desbanar, para enAGRO .COMERCIAL
aliar máquinas e moinhos para forraZ. Melo & Cia.
gens, máquina. toscadoras. ordenadoMoeda S. A. (Administração
nua.d.
Igarapot-açu:Parí
rei
mecânicos,
raladores
triecánicos,
roOURO PRETO•
los compresso-es 'para a agricultura,
.•Ap licação de Valores)
sacradeiras, semeadeiras. • secadeiras.
Clamei 11 — 33 — 41 — 42 — 43 semeadores , de terra tosadorea de gra- 44 -.- 46 — 47
ma, tratores agricolas, válvulas Perl
Classe 41
Titulo
máquinas agrasolas
Nome comercial
Café torrado e moldo
Classe 32
Expressão verbal
Teimo n. o 673.012, de 23-11-1964
Imunizações Evil Ltda. •
Rio Grande do Sul

EVIL

ANDES,

1

SIR GEORG

FADA

.
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Termo n.v 673.027, de 23-11-64
Francisco Paula Sante
Pará

Termo 4.9 673.032. de 23-11-64
Panificação e Confeitaria São Silvestre
Ltda.
Rio de Janeiro

anu BÁRBARA

São. Siivestrè•

Pranciado Paula Banto*
Mun. de Ourela - Pará

Classe 41
Café torrado e moído
Termo n.v 673.028. de 23-11-64
Tarcisid Cardoso
Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 41
Balas, chocolwes, bombons, bolos, pães,
biscoitos e pão de 16
Termo n. v 673.033. de 23-11-64
Johnson 6 Jo:mson
Estados Unidos da América

TOPS

desernbaSol

Classe 48
Escovas de dentes
Classe 46
Liquido para limpeza de paraormas. vi- --Termo n.° 673.034, de 23-11-64
draças, espelhos e tódas as superficeis Candoz S. A. (Sandoz A. G., Sandox
Ltd.)
vítreas e planas, deixando urna camada
Suíça
centra embaçamento

Termo 0.9 673.029, de23-11-64
Distilaria Cavalo Preto Ltda
Rio de Janeiro

LANASYN
Classe 1
Corantes ácidos
'errno n.v 673.035, de 23-11-64
Fernardo G. de Oliveira
Rio de laneíro

F G O - Fabricação Geral
.
.,:srtt *RIA CANIZE PRETO LTDA.
Is*

Door,

1.2.1 •

.0.10 • .06

...:=1"::"r:erZ7;•••

Classe 42
Anuarc.1.ente
Termo n.° 673.030, de 23-11-64
Moswald — Inthistri ade Calçados
Ltda.
São Paulo
MOSWAID
indGstria brasileira

de OperattizeS

Classes: 6. 7 e 3
Titulo de estabe'eciments.
Te-rno n.• 673.036. de 23-11-64
Fernando G. de Oliveira
Rio de Janeiro

CIA. DE PRODU1v>
QUIMICOS
LABORATÓRIOS VERNY

Classe 3
Produtos farmacêuticos

Termo n. 613.040, de 23-11-61
Laboratório Dyonisio Ltda.
Guanabara

Classe 41
Sacarose
José Lustoza
Guanabara

ADCON escutemos

Classes: 33 e 50
Titulo de estabelecimento
'rermo n.o 673.042, de 23-11-1964
José Lustoza
Guanabara

1

AQCON

Classe 50
Impressos em geral
Termo n. v 673.043, ci. 23-11-1964
Chas. Pfizer & Co.
Estados Unidos da Amé:ica

Borracharia
Latex Ltda
Nome comercial
Termo n. 673.039. de 23-11-64
Laboratório Dyonisio Ltda.
Guanabara

eleU9n
Classe 41
Sacarose

Classe 32
Uma revista impressa

•

'Termo n.o 673.048. de 23-11-1964
"Irca" — Exportadora e Importadora
Limitada
Guanabara

IRCA
Classe 33
Titulo

Termo n.v 673.049, de 23-11-1964
a de Produtos Químicos LaboraCl.
tórios Verny
Guanabara

GLIVURIN
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 3
Um p rodutofarmaceutico 14idicad 0 no
tratame nt odasmol.,..g6IttSãd
tratameno das moléstias do aparelho
digestivo
Têrmo n.° 673.050, de 23-11-1964
Cia. de Produtos Químicos Labora-.
Classe 41
tórios Verny
Alimenot fortificante . para cães
•
—
Guanabata
Têrmo n.° 673.045, de 23-11-1964
'Auto Nisto 4.? Centenário Ltda.
Guanabara

FORTCANE

BASOGASTRIL

INDUSTRIA BRASILEIRA
'Um produto farmacêutico indicado no
tratamento das gastrites e acidez
estomacal
Termo n.o 673 . 051. de 23-11-1964
Cia. de Produtos Químicos Laboratórios Verny
Guanabara

Indústria Brasileira
classe 8
Artigos da classe
Termo n. 673.037, de 23-11-64
Borracharia Latex Ltda.
Rio de Janeiro

Tino a.° 673 .047, 41e 23-11-1964
. Antonio Accioly Lar
Guanabara

951a0-0itt

*FGO»

•.•

Casse 36
Calçados em geras
Termo n. • 673.031, de 23-11-64
Clay Drogara e Perfumaria Ltda.
Guanabara .
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ALLAHOINA
Classe 47
Para distinguir: Álcool ara motores de
exlosão. carvão mineral, vegetal e de
turfa, combustíveis, gás, gasolina, graxa, graxas para lubrificação, lubrificates, óleos combustiveis, óleos para freios, óleos lubrificantes, óleos para ilu, ninação e para geração de fôrça, petróleo, querosene
•
Termo n.• 673.046, de 23-11-1964
Auto Pásto 4.° Centenário Ltda.
Guanabara

Auto Posto
4: Centenario Ltda.
Nome Comercial

INDÚSTRIA BRASILEIRA
Class,' 3
Um produto farmacêutico and-gripei
.
Termo 41.* 673.052, de 23-11-1964
Cia. de Produtos Químicos Laboratório Verny
Guanabara

TITUS
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 3
Um produto farnsaceutico Indicado, ao
tratamento da astenia neurornuscular
insuficiência testicular

•
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Termo n.° 673.053, de 23-11-1964
-Cia. de Produtos Quanicos Laboratórios Verny
•
Guanabara

água de rosas, água de alfazema. água cabelos e preparados para descoloris
Termo n° 673.068, de 24-11.1984 "
para barba, loções e tônicos para os
liar e Lanches Naus Limitada
s. Mhos e pintas ou asnais artifi.:abelos e para a pele. brilhantina. banj
ciais. óleos para a pele
São Paulo
dohna. batons. cosméticos, fixadores
Tèrmo n.9 673.064, de 23-11-1964
de penteados. petróleos óleos para
..abelos. creme evanescente. cremes gor Anton Justman (Arnsterdam 6 London)
Limited
durosos e pomadas pa • a limpeza da Pei & Act. Bradlejrarl
Inglaterra
le e - maquiiage demianos. desodorantes. vinagre aromático. pó de arroz
e talco pefumado ou não. lapa para
Clame 41
n0 'O , O
pestana e sobrancelhas, preparados para
Classes: 1, -2, 3 e 48
Para distinguir: Café liquido, troque.
embelezar cilios e olhos, carmim para
:
Titulo de Estabelecimento
tas. empadas, pizza.
C1
0,
..-'~.7.".. .~
"— ....i
o rosto e para os láb:os. sabão e cremt
.....,.
..-.
,=...
,-,-S
,..."
.
•
•
Z
Termo n.o 673.054, de 23-11-1964
para barbear, sabão liquido perturnadu
Termo no 673.069, de 24-11-1961
c
-s
Cia. de Produtos Químicos Labora- uu não, sabonetes. dentifricios em po.
Auto Posto Climax Limitada
o
tórios Verny
.•
Pasta ou liquido: sais perfumados para
São Paulo
Guanabara.
nanhos. pentes, vaporizadores de park.
me; escovas para dentes, cabelos. unhas
e cílios. rum de louro. saquinho perto
e II'
Oh/ C, O
s'"/ 0 4r , 0 0 (. ,0
ív
(Ir Cp
n3ado, preparados em pó. pasta, aqui
,lo e tijolos ara o tratamento das unhas.
Classe 47
dissolventes e vernizes, removedores da
Para distinguir: Gasolina, óleos combus.
glicerina pedi:macia para Os
tivels, óleos lubrificantes, querosene
cabelos e preparados para dsecolo•
Indústria Brasileira
Classe 44
-ir
unhas,
chios
e
pint...s
ou
sinais
arti.
Fumo
ou
tabaco
manufaturado
ou
não
Nome Comercial
Termo no 673.070, de 24-11-1964 ficials. óleos pára a pele
Assumpao "Entregas Rápidas" Limitada
Termo n.9 673.055 de 23-11 -1964—
Termo
n.°
673.065,
de
23-11-1964
Termo n.° 673.061, de 23-11-1964—
São Paulo
Produtos Veterinários S.A.
Henke! & Cie. G.m.b.HLedloy Limited
Minas Gerais
Alemanha
Inglaterra

LABORATÚRIOS
VERNY

o ,.....
.,:,
0 .2-, o: 0
._..
l.::
O. \'',
,...

.,

';;

•

O
, .7,--- --••••n—•-- "zr""

O ~
21.2 . 2'

1:5

t4In d• Brasileira

00IC
Classe 2
Substáncias e rearações químicas usada, na agricultura, na horticultura, na
veterinária e ara fins saitários
Têrmo n.° 673.056, de 23-11-1964
Produtos Veterinários S.A.
••*s.
Minas Gerais
Classes: 2, 2, 19 e 45
Artigos da classe
Termo n.o 673.057, de 23-11-1964
Produtos Veterinários S.A.
odinas Gerais
Classe 7
Máquinas de agricultura e horticultura
e suas partes integrantes, Inclusive
instiumentos agrícolas
Temo n.9 673.058. de 23-11-1964
Produtos Veterinários S.A.

1550/1Prjo
1 I nde, Bratti lotara ij

TELSTAR

CRON1

Classe 5
Aço
Termo n.° 673.062. de 23-11-1964
Unilever- Litnited
Inglaterra

Classe 1
Agentes delimpesa para fins
industriais

DERMASIL

Termo n.o 673.066, de 23-11-1964
The Parker Pen Company
Estados, Unidos da América

JET SET

Classe 21
•
Parad sltinguir: Automoveis, caminhões,
ônibus
Termo no 673.071, de 24-11-1964
Atlas Comercial de Ferramenta*
Limitada
São Paulo

ÀTLÃS
Srasileita

Classe 46
Classe 11
Para diktinguir. Amido, anil, azul da
Para distinguir ferragens e 4erramentat
Prússia alvaiade de zinco abrasivos
Alicates, alavancas. arruelas, arrebites
algodão preparado para limpar metais,
argolas,
aldrava*, armações de meta
detergentes. esprernacetes, extrato de
Classe 17
abridores de latas, arame. apareiros
anil, fécula para tecidos, fósforos de Artigos para escritório, almofadas para chá e .café, assadeiras, sçucareiros, sua.
cêra e de madira, g goma para lavan- carimbos, almofadas para tintas, abri- relhos para lavatórios, arandelas. are*
deria, limpadores de luvas. liquant de dores de cartas. arquiv.os, bor'schas, tas, aros, almoladrises. amoladores
franquear tecidos. líquidos mata-gordu- berços para asataborrao. borrachas para amoladores de ferramentas, alças para
ras para roupas e mata óleos para rou- colas, brochas para desenhos, cofres, ancinhos, brocas, bigornas, baixelas.
Minas Gerais
pas, oleina. óleos para limpeza de £ar- canetas, canetas tinteiro, canetas para bandejas, bacias. mombonieres baldes
Classe 19
Animais vivos. inc.usive aves, ovos e ros, pós de branquear roupa, salicato desenho, cortadores de papei. carbonos, borboletas, baterias, bases de metal brade sódio soda cáustica sabão em o6. cambos, carinsbadores, cola para papel, çadeiras, bules, bisagra, buchas, bainha
bichos em geral
sabão comum sabão de esfregar e sa- coiadores, compassos. cestos para cor- para facass baterias de cosinha, colheTermao n.° 673.059, de 23-11-1964
ponáceos, tilolos de polir e verniz respondência desenhadores, duplicado- res de pedreiros, cadeados correntes ta.
Produtos Veterinários S. k.
para calçador
rer. datadores.. estojos para dessihos. fades, 'chaves de parafusos, conexões
Minas Gerais
estojos para canetas, estojos com minas, para encasamentos caixas de metal para
673.063,
de
23-11-1964
Têrmo
n.o
Classe 45
esquadros. estalos para lápis, espetos. portses, colunas, canos. chaves de tes.'
Unilever Limited
estiletes para papéis, furadores, fitas da dm Je.. inglesas. cabeções. canecas,
Sementes e mudas para a agricultura.
Inglaterra
zorticultura, floricultura e rações em
para máquinas de escrever, grafites copos, cachepots centro de mesa cogeral
Classe 48
para lapiseiras. goma arábica, grampea- queteleiras, caixas para condimento de
Para distinguir: Perfumes, essências. e*. dores. lápis era geral, lapiseiras, ma- alimentos, cadeados caldehões, caçaroTrino n.o 673.060, de 23-11-1964
tratos. água de colônia água de touca- quinas para apontar lápis, minas para las. chaleiras, cafeteiras conchas coa(Prorrogação)
dor. água de beleza água de quina grafites, minas para 'penas. máquinas de dores. cuscrseiros. cabides de metal,
J.
E. Atkinson imier
água de rosas. água de alfazema água escrever, máquinas de calcular. maqui- cabos, caixas de ferro. cgruzetas curvas
Inglaterra
para barba. loções e tónicos para os r a de ~ar. máquinas de multiplicar, cantoneiras, chaveiros. canivar a, cha.
cabelos e para a nele brilhantina. ban- mata-gatos, porta-tinteiros. porta-carim- venas. cremones, cadimos crivas, ci.andolina. "batons" cosméticos fixadores. bos, porta-lápis, porta-canetas, porta- fradores, cassinetes, cabos., chaves chaaít osSedo penteados. petróleos óleos para Os cartas, prensas. prendedores de papéis.
1.-`
porcas circulares chaves torcabelos creme evanescente. cremes gois réguas, raspadeiras de borrões, atendi ves para
correntes para chaves, coldurosos e- pomadas para limpeza da percevelos para papéis. perfuradores. quimètrica.
pele e 'maquillage" depilatórios deso- para mimeógrafos, tintas e tinteiros eretas chaves para porcas. distintivos,
.
dobradiças. descanço para talheres, pa. • _.
dorantes. vinagre aromático. pó de arroz
Termo n.o 673.067, de 23-11-1964
tos e copos, taxadas. esferas. engates,
• tako perfumado ou não. lá pis para
pestana e sobrancelhas, preparados para Silvinha — Modas e Confecções Ltda. enfeites de azul'. estribos, espátulas
Guanabara
•stnjos de metal para Carimbos, eixos
embai czar c 03 e OlhOS. carm ins para
expandidor para tubos, estruturas metá• rosto e para os lábios, sabão e creme
licas. escarradeiras. espremedores, espiaPara barbear sabão liquido Perfumado
madeiras, formões, foices. serro para
ot: 'abo. sabonetes. dentifricios em pó
cortar capim, frerolhos, facas, facões
pasta ou liquido: sais perfumados para
fechaduras, fruteiras, funis, fórmaa para
;banhos. pentes, vaporizadores de perfisdoces, bolos. empadas e pudina Ranges
esciwas para dentes. cabelos, unhas.
Naela, furadores, ferramentas cortante*.
e cílios: dum de louro. saquinho • perfuClasse 48
ou perturantes para marcenei •os. Sec.hos
macio preparados em pó pasta. ligaide metal, ferraduras. forminhas, fitas
Para distinguir: Perfumes, essências. ex. dissolventes e vernizes. removedores da
Classe 36
tratos água de colônia, água de touca d', e tijolos para o tratamento das unhas i Artigos de vestuário, roupas feitas era de aço. ganchos. guarnições de metal,
4kr, água de beleza, água de quina, cutícula: glicerina perfumada para os I
garfos, ganchos para , quadros, grampos
• geral, modas e confecções

Silvinha

11,

s
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•

para emendas de correias, grades para
fogões e -geladeiras, grelhas, galheteiros
gonzos, grosas, garrafas, ilhoses. joelhos, jarros, limas lâminas licorelros
latas, luvas, linguetas. leiteiras, machadinhas, molas para portas, . mactelos
marretas, matrizes, marmitas, maçanetas
moraas, machetes, mantegueiras malhos
navalhas, nipes, pcas, pás, picaretas
pregos, ponteiros, 'parafusos porcas
pratos. porta-gelo, poseiras, porta-pão.
porta-jóias, paliteiros, panelas puxadores, placas, pregadores, porta-esponjas.
peneiras, pinos, plainas perfuradeiras
pireis pinças, panelões, porta-Copos e
garrafas. passadores de roupa, presilhas, rastelos, roldanas, ralos, regadores
rebites, reduções, recipientes de metal.
rodízios, roscas de aço inoxidável, registros de aço inoxidável registros,
serras, serrotes. sifões. saleiros, sacarrúlhas, torquezes, trilhos tubos subula•
ções. ampões,travadeiras telas -de
arame, trincos, ta- ças, travessas, tesouras
trancas, tramelas. talheres talhadeirss
tampas para panelas e caldeirões, terrinas. tachos, trans de cosinha, torradeiras. orinóis. vasos, Vasilhames vergas. l mandril de expansão, freza de
[rezar, guia de [reza de chanfrar
ventosas, maletas, baus para sacos de
viagem, para pastas. balmazess cantos
para estojos, colchetes para inalas, cravos, enfeites, fecho para pastas e para
malas. passadores de correias, ponte:.
ras. prendedores de papel, suportes.
torniquetes e tubos de expansão
Termo n° 673.073, de2 4-11-1964
Tozzini e Artusi Limitada
São Paulo

L

Ind. Brasileira
•

Classe 16'

I'dra distingtar:' Materiais para . constrii-

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo a° 673.075, de 24 - 11 - 1964'
Comércio de Malhas e Confecções
Koplial Limitada
São Paulo
.

POPLIAI

Tna. 'Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alpercatas, anáguas, .blusas.
botas, botinas, blusões. boinas, baba
douros, bonés, capacetes. cartolas, cara-,
puças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cl atos,
cintas, combinações. corpinhos.. calças
de serboras e de crianças, ca lções.calças, camisas, camisolas, c.acalaetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
pes; fantasias. fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, rogos de lingerie, raquetas, laques,
luvas, ligas, lenços, cnantõs meias,
maiôs. mantas, mandrião. mantilhas, `paletós. palas. penhoar, pulover, pelerinas.
peugas. ponches, polainas. pijamas. Punhos, perneiras, quimonos. regalos
robe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios. saídas de banho. sandálias,
susteres. shorts, sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas. turbantes, ternos, uni- formes e vestidos
Termo n° 673.076. de 24-11-1964
-Manufatura de Roupas Salloum
Limitada
São Paulo

oes e decorações. Argamassas. argila.
areta azulejos. gatentes. balaustres, blocos de cimento. bloros para nas (menta.
çâo calhas cimento, cal. cré chapas
isolastes caibros. caixilhos: caiuna-s:
chapas para - coberturas, caixas eágua.
caixas para coberturas, caixas dáqua
caixas de descarga para etixos edificações; premoldadas estuque. emuisoo de
base astaltico. estacaa, esquadrias, estruturas metálicas para construções. luine•
Ias de metal, ladrilhos, lambris luvas
de junção.,,lages, lageotas, material iso
lante contra trio e calor, manilhas, mas
• Sai para revestimentos de paredes.' ma
deiras para 'construções, mosaicos. piai
duos de base as 4áltico, produtos para
f. tornar Unpermeabilmantes as argarnas
sas de cimento e cal, hidráulica, pedragulbp. produtos betuminosos,
bilizftes liquidos ou sob outras forma*
Termo ri' 673.077, de 24-11-1964 •
para révestimentos e outros como nas
Distribuidora
de Bobebidas Cambui
consfruções..persianas. placas para pa
. Limitada
vimentação. eças ornamentai, de ciSão Paulomento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas _mo
cAMBDI
rcidos para uso nas construções, par
Ind. Brasilelrqueta,s. portas. Por
tões. pisos. soleira3
para portas, tijolos tubos de scslcreto.
Classe 42
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan. Para distinguir: Aguardente, brandi,
que' • de cimento, vigas, vigamentos e biter, conhaque, genebra, gin, licores,
vitrós
néctar, punche, suco de frutas com alcool e vinhos
Termo no 673.074, de 24-11-1964 .
Bar e Café Lima Barreto Limitada
Termo no 673.078 de 24-11-1964
São Paulo
•
Equipamentos MecâniCo
s Equimec
Limitada
São Paulo
LIMA BARR.1110

Ind. Brasileira

Ind. Braej1ejra

Classe 41
Para distinguir: Lanches de queijo, sa• Classe 21
lame, presunto, mortadela, linguiça, sal- Para distinguir: Alavanca de freio,
sichas e churrascos
amortecedores, anteparos, barras de ei:

'Ir

xo, barras de mola, barrai de freios,
braçadeiras, molas, braçadeiras de eixo,
capotas, carsocerias, freios e paealamas
Termo n° 673.079, de 24-11-1964 'Testi' Marga Limitada
São Pauis;

ÉtkRGA.
Ind. Brasileira '

Termo 11° 673.085, de 24 - 11 - 1964
Comércio e- Importação de Livros
"CIL" Limitada
.
São Paulo ••

DICOMI0

1311IVERSAL D'S
CURIWIDOEs
Classe 32
Para distinguir: Livros —

Classe 23
Para distinguir: Algodão, Caroá, SazenTermo n° 673.086, de 24-11-1964
das e tecidos de lã em peças, linho, ra- Tecnobel Importadora de Ferramenta
mi, seda natUral, tecidos de flanela, teLimitada
cidos de malha, tecidos de organdi, baSão Paulo
tiste, cretone, fulares, organdi, setin
Termo nu 673.080, de 24-11-1964
Padaria e Confeitaria N. S. de Monte
Alto Limitada
São Paulo

DE MONT3
avrn '

N.S.

Classe 41
Para distinguir:

,

Termo n° 673.081, de 24-11-1964
Alsan — Imóveis' e Empreendimentos
Limitada
São Paulo

LISL
Ind. Brasileira

.51u=
Ind. Bras/101ra
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos;
aventais, alparcatas, anáguas, blusas
botas, botinas. blusões, boinas, babadouros. bonés, capacetes, .cartolas. carapuças. casação. coletes. capas. chalss
cachecols, calçados. chapéus. cintos.
cintas, combinações, carpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças. camisas, camisolas., camisetas.
cuecas. ceroulas, colarinhos. cuelsos.
saias. casacos, chinelos. donlinós. senaspes. fantasma, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de lingerie, jaquetas. lagués.
luvas, ligas, lenços, cnantõs. meias,
maiôs. mantas, mandrião. mantlhas paletós. palas. penhoar. pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas. pilasnas. pu.
&los, perneiras, quunonos, regalos,
robe de chambre. roupa °. sobretudos.
suspensórios. saldas de banho. -sandálias,
sia-teres. shorts. sungas. atolas ou slacks,
tuier, toucas.. turbantes. térnos, uni. formes e vestidos

Março de 1)/55

Classe 33
Para distinguir: Administração de bens.
compra e venda de imóveis e loteamentos
* Térmo n° 673.0S2, de 24-11-1964
Luz Empreendimentos Imobiliários
Limitada.
11

Ind. Brasileira
Classe 33
Para distinguir: Administração de bens.
compra e venda de imóveis e loteamentos
Termo tos 673.083, de 24-11-1962
Landautex — S. A. Comércio, Induz.
tria, Importação e Exportação
São Paulo

LAUDAUTEX
Ind.. Brasileira

TC NOB

Ind. BraB1.Le
Classe 11
Ferragens, ferramentas de Cicia espécie
cutelaria em geral e outros artigos tis
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações . de metal, abridores de latas
arame liso ou farpado. assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixela*
bandejas, bacias, baldes, bomboniere*
bules; cadinhos, cadeados,.castiçais,
!heras para pedreiros, correntes, cabides,
chaves; cremones, chaves de parafusos
conexões para encanamento, colunas
caixas de metal para portões, canos do
metal, chaves de fenda, chaves inglesa
cabeções, canecas, copos, cachepota
centros de mesa, coqueteleiras, caixa,
para acondicionamento de alimentos
Calderõet, caçarolas. chaleiras, cafetel.
ras, conchas, condores; distintivas, dobradiça; enxadas, enxadões, esferas
esgates, esguichos, enfeites para arreios.
estrbos esferas para arreios, espumadeitas; formões, foices, ferro para cortas
capim, ferrolhos, facas,, facões, fechaduras, ferro comum a carvão, fruteiras,
funis, felrmak para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos.
grelhas, garfos, ganchos para qudros,
gonzos para carruagens; insígnias; limas. lâminas Scoreiros, latas de lixo;
jarras; machadinhas, molas Para ports,
molas para venezianas, martelos, maretas, matrizes; navalhas; puas, pás, pregos, parafusos, picões, porta-gelo; psseiras. 'porta- pão, porta-joias. paliteiros,
panela,: roldanas, ralos para pias, rebites, regadores; serviços de chá e café,
serras, serrotes, sachos, secarrolhas: tesouras, talheres, talhadeiras, torquezes,
tenazes, radeiraa, telas de arame, tor
ueiras, trincos. tubos para encanamento,
trilhos ,,ara portas de correr, taçae,
travessas turibulos: vasos, vasilhames.
- verrumas
.

Termo 119 673.088, de 24-11-1964
Indústria de Calçados K:enke Limitada
Classe 50
São Paulo
•
Para distinguir: Impressos de uso- da
firma

Teriam 111° 673.084, de 24-10-1964
Comércio e Importação de Livros
"CIL" Limitada
São Paulo

~ILHAS

DO
CONDECIMENTO
TTNIVERSAI
-

Classe 32
Para distinguir: Livros •

Termo n° 673.087, de 24-11-1964
Comércio e Importação de Livros
"CIL" Limitada
São Paulo
Classe 32
Para distinguir: Livros

MIME,
Ind. Brasilei.re.
" Classe 36
Para distinguir: Artigos. de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, a'percatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés. capacetes. cartolaa carapuças, casacão, coletes, capas, tilai"
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroula:, colarinho. 'cueiros,
pes. fantasias. fardas para militares,
fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de lingerie. raquetas laquês,
luvas, ligas, lenços. manhas. meias,
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas, paletós, palas, penboar, pulover, pelerinas,

Têrça_feira
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Térmo it o 673.094, de 24-11-1964
Produtos Agro-Pecuários Pita
Limitada
São Paulo

culares para veículos. cubos de veículos
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veiculos. direção, desli
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageb os e para carga
engates para erros eixos de direção
Valete
freios, fronteira para veículos guidão.
Ind. 'Brasileira
locomotivas Janchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargas. moto furgões,
Tènno n' 673.089, de 24-11-1964
Classe 2
manivelas, navios ônibus, para-choques.
Casa de Lanches Edvil Limitada
Para distinguir: Substáncias e prepara- para-lamas. para-brisas, pedais, pantões,
ções químicas usadas na agricultura, na
São Paulo
horticultura, na veterinária e para fins rodas para bicicletas, raios para bicicletas. reboques, radiadores para veiculos
sanitários
rodas para veiculos, selins. triciclos, tiInd9Paini1eira
Tèrmo n9 673.095, de 24-11-1964
rantes para veiculos, vagões, velocipedes, varetas de contrõle do afogador e
Produtos Agro-Pecuários Preeu
acelerador tróleis, troleibus. varães de
Limitada
Classe 41
carros, toletes para carros
São Paulo
Para distinguir: Lanches de queijo, salame, mortadela, presunto, salsicha, sali.
Termo n° 673.100. de 24-11-1964
te, crurrascos e pernil
P.N,F. Produtora Nacional de
Rurzltem
Filmes Limitada
.Ind. 5rasi/eira
Tèrmo a° 673.090, de 24-11-1964
Sio Paulo
"Lanches Belmar Limitada"
Classe 2
Para distinguir: Substâncias e preparaSão Paulo
P. .P'.
ções químicas usadas na agricultura, na
Ind. 2rasileir`
horticultura, na veterinária e 'para fins
B 3_1 & R
sanitários
Classe 32
Incl.. Draidielvi
Artigos da classe
Tê:mo no 673.096, de 24-11%1964'
Indústria e Comércio Lauluk Limitada
Classe 41
Térmo n4 673.101, de 24-11-1964
São Paulo
Para distinguir: Produtos Alimenticlos
Brapelza Indústria e Comércio de
Papel Limitada
•
Lauluk
Têrmo n° 673.091, de 24-11-1964
Ind.
Brasileira
São Paulo
"Revia! — Transportes Rodoviários
Limitada"
Classe 8
BRAYSLZA
São Paulo
Paia distinguir: Aparelhos de uso * coInd. Brasileira
mum; acessórios de aparelhos elétricos;
aarelhos fotográficos, radiofônicos, ciClasse 38
nematográMcos, de televisão, máquinas
Para tlistinguir: Papeis em branco
falantes, etc. -Discos gravados e filmes
revelados
Termo n° 673.102, de 24-11-1984
Classe 50
Indetex S. A., Produtos Químicos
Para distinguir: Artigos não incIuidos
Teimo n° 673.097, de 24-11-1964
nas classes
São Paulo
Imobiliária "As De Ouro" Limitada
São Paulo
Tèrmo no 873.092. de 24-11-1964
Pronto Socorro Po.iclinica Piratininga
Limitada
•
São Paulo

peugas, ponches, polainas, pijamas punhos. pentemas. quimonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios. saldas de banho, sandá'kes,
tucteres, shorts, sungas, sto/as ou slacks,
tuler, toucas. turbantes. ternos, uniformes e vestieos

inâ0BálielT4

GIL

ÁS DE OURO
IND. BRASILEIRA

Clame áb
Para distinguir: Impressos em gera/
Térmo no 673.099, de 24-11-1964
Almeida Terra Importação e Comércio
de Peças Para Auto Limitada
São Paulo

Classe 33
Para distinguir: Em papeis e na propaganda de serviços médicos e nas atividades de pronto socorro e serviços
clinIcos da requerente
Térmo n° 673.093, de 24-11-1964
Indást. ia e Comércio Lauluk Limitada
São Paulo

Sopix
Ind. ffirasileira
Classe 8
Paru d'st'nguir: Aparelhos de uso comum; acreórios rie aparelhos elétacos;
aparelhos fotográficos, ratUofõnicos. clni•matocrifercon de televisão, mánti:nas
falantes. etc. D'scos gravados e filmes
revelados

ALMEIDA
TERRA
Classe 21 *
Para distinguir- Veículos e suas partes
nntegrantes: A-os SN bte'cletas, automóveis, auto-carninhbea, aviões amor.
tecedores. alavancas de cambio barcos,
breques braços pi-a velculos, bicicletas, carrinhos de mãe e carretas canonhonetes. carros -unbulantes ca.ainhbes
carros, tratores. carros-berços. carrostanques carros-irrígndores, carros, carroças, carocerlas, chaasis, chapas cir-

Clame 47
Artigos da classe
Térino no 673.103. de 24-11-1964
•Confecções Toledo Limitada
São Paulo

TOLEDO
• Ind. srasileirs
•

mantõs metas, malas mantas maldriào. mar, .s. paletas, palas penha,
tu pragas dever. pciennas, ova.bes,
polainas pnamas. punhos peneiras,
qUIIII01101, regalos, robe de chambre,
roupão, sobretudos, ursa. susrensonoa,
saias de banho, andabas. sweater
-tes, sungas. golas, soutiens. alacks.
tat• tr. toucas, turbantes, ternos, tutoram
e vestidos
Ténno n°673.104. de 24-11-1964
Auto Eletrp do Brasil Limitada
São Paulo

But Classe 8
Para distinguir: Aparelhos elétricos e
suas partes integrantes, inclusive material elétrico
Tèrmo a° 673.105, de 24-11-1964
Domingo. Lar
São Paulo

IOPA I I
DE
AF
at
ruICE0 IA
.J.PISCAla
Classe 33
Titulo
Térmo n° 673.106, de 24-11-1961
Josué Pereira Buem
Silo Paulo

3r 11:02,
Classe 21
Para distinguir: Veículos e luas partes
integrantes: Aros para bicicleta., auto.
móveis auto-caminhões, aviões, amor.
tecedores, alavancas de cambio, braços,
breque., braços para veiculo., Wide.
tas, carrinhos de mão e carretas, catai.
nhonetes, carros ambulantes, cansinhões,
carros, tratores, carros-berçoa, carros.
tanques, carros-irrigadores, carros, cara
roças, carrocerias, chassis, chapas
culares para veiculos, cabos de veiculo'
corrediços, para veiculo., direção deslia
gadeiraa, estribos, escadas rolam', ele.
vadores para assageiros e ara carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molar
motocicletas. motocargas. moto furgões,
rodas para bicicletas, raios para blefei*.
Cai, reboques, radiadores para veleuloi,4
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais pintoue
rodas para veículos, selins, triciclos, ri.
rantes para veículos, vagões, velocipe.
des, vareis., de contraia do aNagador
acelerador, tróleis, troleibus, varas* de
carros e toletes para carros

Classe 36
Para dIstiaguirs Artigos de acatitados
e roupas feitas em geral. Agasalhos
Têrmo a• 673.107, de 24-11-1964
aventais, alpercatas. anaguas, blusas
Mario Eugenio Penni
botas, botinas. blusões. boinas, babaSão Paulo
doures. bonés capacetes, cartolas, cita-'
pacas, casacão. coletes. capas, chalea
ict1 IMMO'
cachecol., calçados. chapem. chatos. eiaDE COO ÇAU E
tua. combinações. corpinhos. calças da
ran o
senhoras e de criaaças, calções! calcas.
camisolas, camisetas cuecas. ceroulas
.LOROPEC ULRIA
colarinhos. cueiros. casacos, chinelos.
domiaos, echarpes. fantasias; tardes. pat
rim militares e colegiais, fraldas. galo- Classes: 3 — 6 — 7 — 8 — 11 — V
16 — 36 — 40 — 41 —42 — 43
cha, gravatas, gorros. jogos de limpeTítulo
rie. jaquetas leques, luvas, ligas, leis-.
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Termo ne 673.108, de 24-11-1964
Farmácia Droga-Ideal Limitada
Sao Paulo
e

DIÁRIO OFICIAL (Secão,I1!)
Termo a* 673.113, de 24-11-1964
Indústria Metalúsica Ótica Limitada
São Paulo

na veterinária e para lias sanitários, assim descriminadas; óleos de alcatrão,
alcoolato vulnerário, produtos para destruição de animais e vegetais daninhos.
salitre do Chile, sulfato de cobre para
IDEAL
DROOA —
fins agricolas e veterinárias, defumadoInd.. BraSileira
res, desentetantes, : inseticidas, preparaClasse 11
Para distinguir: Matrizes de bacias as ções ou substancias quiimicas usadas
—
Classe 3
para fins sanitários, soluções e prepaespécie,: para todos os fins
Pai.* distinguir: Substâncias,, produtos
rações ara lavar animais, rearações mee- preparações 'químicas para serem UsaTermo n 9 673A14, de 24-11-1964
dicinais ara lias veterinários, mostarda
das na medicina ou na farmácia
A. V 'Rádios e Eletricidade Limitada ara fins veterinários, rodutos químicos
para prevenir as moléstias do gado, su'Termo no 673.109, de 24-11-1961
São Pau}'
bstâncias quimicas para ias veterináFarmácia Droga-Ideal Limitada
rios. etc.
A. Y.
São- Paulo

Ind. Brasileira

.

IR°Gdi
Ind

Têrmo no 673.117, de 24-11-1964
Transporte Marcai° Limitada
São Paulo

Classe 8
Para .distinguir: Aparelhos elétro-doméClasse 3
ticos em geral notam/tente: rádios, tePara distinguir; Substâncias, produtos
InciNgjEffeiía
aa3res, rádios-vitrola, fonógrafos, topreparações químicas para serem usa- ca-discos, válvulas e peças para rádios,
das na medicina ou na farmácia
televisores e vitrolas, fios aondutores de
Classe 50
corrente elétrica
Para distinguir: O timbre de todos os
'armo n° 673.110, de 24-11-1964
seus impressos comerciais
Padaria e Confeitaria Nova Cintra
Termo no 673.115, de 24-11-1964
Limitada
Pasti racio Anchieta S. A. Importação
Termo a° 673.118, de 24-11-1964
e Comércio
Transporte Marcai° Limitada
São Paulo
São Paulo
São Paulo

* Braaileira

HOU CIPITPA
. Ind. Draw-Leira

TIA MARIA

Classe 41
Classe 41
Para distinguir: Biscoitos, bolachas, dóAlcachofras, aletria, alho, aspargos,
ces e pães
açúcar, alimentos para animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta
Termo no 673.111, de 24-11-1964
arroz. atum, aveia, avelãs, azeite, azeiRabeca Lupovici
tonas, banha, bacartau, batatas, balas,
São Paulo
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
O
café em pó e em grão, camarão. ;anela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá.
caramelos, chocolates, confeitos,. cravo,
Classe 13
Adereços de metais. preciosos, semi• cereais. cominho, creme de leite, crentes
pretiomas e suas imitações, adereços de aamenticios, croquetes, compotas, canpedras preciosas e suas imitações, adór- gica, coalhada, castani:a, cabala. conditos de metais preciosos. semi-preciosos mentos para alimentos, co! 2ranteF,
suas imitações, alianças, anéis, arti- chouriços, ch lide, doces, doces de frusoa de fantasia de metais preciosos. ta... espinafre, essências alimentares, emsalagandans .ia. metais preciosos ou padas, ervilhaa, enxovas, extrato de toremi-preciosos, ira :adejas de metais pra mate, farinhas . alimentícias, favas, fétiosos. berlo,p -t de metas preciosa:, culas, flocos, farelo, fermentos, feijão,
brincos de meta) precioso, ou semi- figos, frios, frutas secas naturais e crisarecioso, bules de metais preciosos. talizadas: glicose, goma de mascar, gor'kteiras de metais preciosos, colares duras, grânulos, grão de bico, gelatina,
al metais preciosos ou semi-precassos. loiabada, geléias. herva doce, herva
tontas de metais preciosos, copes de mate, horta'iças, lagostas. línguas, leite
metais preciosos, dedais de matai.- pra- condensado, leite em" pó, legumes em
ciosos, diamasites lapidados, fio de ouro. conserva, lentilhas, linguiça, louro, masfio de prata, fivelas de metais previa. sas alimentícias, mariscos, manteiga,
sos, galreteiras e metais preciosos, jóias. margarina, marmelada. macarrão, masJóias falsas, lantejolas de metais pre- sa de tomate, mel e melado, mate, masciosos medalhas de metais preciosos sas para mingaus, molhos, moluscos,
semi-preciosos e suas imitaçaes palitPs mostarda, mortadela, nós moscada, node ouro, pedras preciosas para jóia, pe- nas, óleos comes tiveis, ?aras. ovas,
dras semi-preciosas para 16 as. pérolas DãeS, paios, pralinés, pimenta, pós para
ths. " e Imitações de pérolas, pratos de me- pudins, 'piadas, peixes, presuntos, patais preciosos, serviços de chá e de café tês, petit-pois, pastilhas. pizzas, pudins;
de metais preciosos, serviços d a icor queijos, rações balanceadas para anide metal precioso, serviços de refrescos mais, requeijões, sal, sagu. sardinhas,
de Metal precioso, serviços de salaca sraduld-tes, salsichas, salames, sopas ende frutas de metal precioso, serviços de latadas, sorvetes* suco de tomates e de
sorvete de metal precioso, sopeiras de frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talhametal precioso, taças de metais precio- rim, tremoços, tortas, tortas para alisos, talheres de metais preciosos, turimento de animais e.aves, torrões,
bulos de metal, turmalinas lapidadas e
toucinho e vinagre
vasos de metais preciosos
Têrmo n° 673.116, de E-41-1964
Térmo n° 673.112, de 24-11-1964
Codemat Comércio de Materiais
Sociedade Beneficiente Crista
Básicos Limitada
São Paulo
São Paulo
•
.CAIPE AJ1X
-

Ind. Brasileira

Classe 41
Para distinguir: Café em grão, torrado
, e moído

CIDLIO
brasileira

Ind. Brasileira

Nd.

•
Classe 50
Para. distinguir: O timbre de todos os
seus impressos comerciais
Termo n9 673.119, de 24-11-1964
Confecções M. Khouri Limitada
São Paulo

Ind.. Brasileira i
Classe 36
Para distinguir: Artigos ae veswarlos
e roupas feitas em gera.: Agasalhos.
aventais. a'percatas. anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, baba.
chilros, bonés, capacetes. cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols. calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações. corpinhos, calças
de sed.loras e de crianças, calções calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
pes, fantasias. fardas para militares, colegiais, fra i das, galochas, gravatas gorros, jogos de lingerie, laquatas. laquês,
luvas, ligas, lenços. ma rcas meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas; paletós. palas. penhoar, pulover, pelerinas,
peugas,. ponches, polainas, pijamas. paollos, perneiras. cpiimonos, regalos,
robe de chatnbre, roupão, sobretudos,
suspensórios. saldas de banho, sandálias,
suciares, shorts, sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas. turbantes. ternos, uniformes e vestidos
Termo no 673.120, de 24-11-1964
Confecções "Dana" Limitada
São Paulo

"COQUETEL"
INØ BRASILEIRA

Classe 36
Para distinguir:* Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais. alparcatas, anáguas blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba• InS?Defs ileira
douros. bonés. capacetes. cartolas, caranucas. casaçao. coletes, capas. chales
Classe 2 .
eachecols. calçados, chapéus, cintos
Substâncias e preparaçõe
s
químicas cintas combinações. carpinhos. calças
usadas na agricultais e na rorticultura, de senhoras e de crianças, calções, cal-

Março de 1965
pis, camisas, camisola., camiseta*,
moscas, ceroulas, colarinhos, aufira*,
saias, casacos, chinelos. ~irré% *abar.
peia. fantasias, fardas para militares, arslegisla. fraldas. galochas, gravatas, gorros, fogos dr. 'ingeria, jaquetas, laquas,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinat.
peugas, ponches, polainas, pijamas. pia.
nine, perneiras, quimonos. regalo'.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
sueteres, aborta. sungas., atolas ou alado.
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni..
formes e vestidos
Térmo no 673.121, de 24-11-1964
Bare Lanches "Coquetel" Limitada
São Paulo

"0 ANA"
IND. BRASILEIRA
-

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, asparg
açúcar. alimentos paar animais, amid
amêndoas, ameixas, amendoim. arartsta.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite. azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas. baunilha.
café em pó e em grão, camarão, canela,
em pau e em pó, cacau, carnes, chá,
ca-amelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais, 'cominho. creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, compotas. caiscalca. coalhada, castanha, cebola, condi.
mentos para alimentos, colorantes.
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, empadas, ervilhas, ensovas, extrato de tomate, farinhas alimentícias. favas, féculas, flocos, farelo, fermentos, feilkis
fi gos. frios, frutas sêcas naturais e cristalizadas: gricose, gana á mascar. gorduras, grânulos, grão de bico. gelatina,
goiabada, geléias. herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas. línguas, leite
condensado, leite em pó. legumes sai
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticias, mariscos, manteiga,
margarina, marmelada, macarrão, massa de tomate, mel e melado, mate. massas para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada, nozes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
paes piaos. prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos. Patea petit-pois, pstilhas, pizzas, pudins:'
queijos, rações balanceadas para ara•na:s, requeijões, sal, saga, sardinhas.
senduiches. salsichas, salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talharim tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n° 673.122, de 24-11-1964
Confecções "Tof-Lã" Limitada
São Paulo

°T0E—LÃ
IND. BRASILEIRA
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuáricia
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais. alparcatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças, casação, coletes, capas, abale*,
cachecols, calçados, chapéus. cintos.
cintas, combinações. carpinhos. calcas.
de senhoras e de crianças. calções. calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominó:. acharpes fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gor-
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roa. jogos de. ' I ngeria. jaquetas, largais.
lusas, ligas, lenços. manteis. Meias.
musas, mantas. mancrião, marulhas, paletas. paias, permear, pulover. palermas.
peugas. paucties. polainas, pijamas. pu.
abas, perneiras. quimonos, regalos.
rota de chambre, roupão. soaretudos.
susteres, Mons. sungas. stolas ou slacks,
tuler, toucas. turbantes, ternos, uni'armes e vestidos
Termo n o 673.123, de 24-11-1964
D:ogaluanda Limitada
São Paulo

•DROGALITABBA Ind. 13rasi,1eirs
Classe 3
Para distinguir: Substâncias quinitcas,
produtos e preparados para serem usados na medicina ou na farmácia
Térino n" 673.124, de 24-11-1964
Pedro Pezzi
Rio Grande do Sul

•

•

CREMER
Ind. Braaileira •
Classe 36
Agasalros feitos de peles naturais ou
artificiais, . boinas: anáguas, aventais,
batas, babadores, blusas. blusões, boinas, bonés, boleros, combinações: calcapas, casacos, casacões, capotes, calças. calça-salas, chinelos, cintos, cintas,
camisas, camisetas, calções. cartolas,
coletes. corpinhos, ceroulas. cuecas, colarinhos, cueiros, chapéus, dolmans,
echarpes, estolas, fardamentos, gorros.
galochas, gravatas, guarda-pó, imper.
meáveis, jaquetas, lenços, leques, lançaria, ligas, librés. Brigarias, mantas, palas. paletós. pantu fos, pijamas. peignoirs, punhos. peitos e peitilhos para
camisas, pelerines. polainas, ponches.
pilievers, suimonbs. auepis, regalos.
robe de chambre,' roupas de brim para
o trabalho, roupas feitas 'sara crianças.
roupões de banro, saias, sapatos. sansolidéos, shorts, slacks, sungas.
suéteres, suspensórios erntiens, sobretudos, trajes, ternos, toucas tilleurs turbantes, uniformes, uniformes para emIregadas. vestidos, xales

. DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)
Termo IV 673.126, de 24-11-1964
Molvena 'Passagens e Turismo
Limitada
São Paulo

pes, fantasias. fardas para mili rares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, man.ós meias,
maiôs, mantas, mandrias:), mantilhas. paletós, palas, penhoa
. r, pulover, palmarias,
peugas, ponches, polainas, pijamas. punhos, perneis.as, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupas), sobretudos,
Classe 50
suspensórios. saldas de banho, sandálias,
Para distinguir: Os impressos de propa- sueteres, .shorts, sungas, stolas ou slacks,
ganda da requerente não incluídos em tuler, toucas. turbantes, ternos, unioutras classes
formes e vestidos

IWirLf.111‘.

Termo no 673.127, de 24-11-1964
Lanches Canarinho Limitada
São Paulo

ClIaRISTIO
Ind. Brasileira
Ciasse 41
Para distinguir: Refeições ligeiras .
Termo n° 673.128. de 24-11-1964
Premiei. — Papéis e Artigos de
Escritório Limitada
São Paulo

PR3 IIIER
[nd. Brasileira
Classe 17
•
Para distinguir: Fitas para máquinas e
papel carbono
Termo no 673.129, de 24-11-1964
Confecções Zalenyl Limitada
São Paulo

Termo n° 673.131. de 24-11-1964
Indústria Têrmeletro _Daatibio Limitada
São Paulo

LÁVATUDO
Ind.. Brasileira

Classe 16
Para distinguir: Tanques de concreto
para lavar roupas
Termo na 673.133, de 24-11-1964
Gráfica e Editora Melo El Silveira
Limitada

1

Térmo no 673.135, de 24-11-1964
•
Waldeinar Albien
São Paulo

Termo n° 673.137, de 24-11-1964
Waldemar Albien
São Paulo

GRANDE HOTEL
"CIDADE DE SX0

São Paulo

SILVEIRA
Ind. Brasileira

Classe 33
Titulo

IIELO &

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuárioa
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, alparcatas, anáguas, blusas.

Classe 32
botas. botinas, blusões boinas babaPara distinguir: Anuários impressos, albonés,
capacetes,
cartolas.
ca-a.
douros.
manaques impressos, boletins impressos,

í nd.. Braol

mostarda, 'mortadela, nós moscada, Isea
zes; óleos comestiveis, ostras, ovai
paes, plaos, prlinés, pimenta, pós pari
pudins. plckles, peixes, presuntos, pa
tês, Petit-pois, pstilhas, pizzas. pudins
queijos, rações balanceadas para sal
maus, requeijões, sal, saga, sardinhas
saaduiches, salsichas, salames, sopas en
latadas, sorvetes. sucos,de tomates e dl
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha
rim, tremoços, tortas, tortas para 111
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, aperitla
vos. anis, bater. brandy.
LerInd.. JiraBjietra,
vejas fernet, genebra. gin, kumel, licores nectar, punch, pinipermint, Mata,
Classe 8
Para distinguir: Medidores de água, gás sucos de trutas em álcool, vinhos. vere luz e termometros para medir tampe- muth, vinhos espumantes. vinhos -quinados whisky
ratu, a de aparelros elétricos domésticos
Termo n° 673.136, de 24-11-1964
Termo n° 673.132, de 24-11-1964
Waldemar Albien
Lavatudo — Tanques .Automáticos"
Classe 43
Limitada
Para distinguir: Águas gazosas, refresSão Paulo
cos, soda, suco de frutas, xaropes, artificiais, bebidas espumantes sem alcool,
gazosa

'4'171 4 ;Pg'

Pucas. e casacao. coletes, capas. cheias
cacrecols. calçados, chapéus, c.ntos.
cintai, combinações. corpinhos calças
le senhoras e de crianças, calções, calam, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias. casacos. chinelos, dominós, achar
pes, !santas as, fardas para militares co.
'Pasmo n • 673.125. de 24-11-1964
legiala. fraldas, galochas, gravatas gorPedro • Pezzi
ros, jogos de Ungerie, jaquetas, laqués
Rio G-ande do Sul
luvas, ligas, lenços, mantas. meias
.naiós. mantas, mandrião, mantilhas, pa.
leais, palas, penhoar, pulover, pelerinas
neugas. pouches. polainas. pijamas. punhos. perneiras, quiraonos. regalos.
robe de chambre, roupão. sobretudos,
Classe 36
Para distinauir: Artigos de vestuários suspensórios. saldas de banho sandálias
e raspas teitas em geral: Agasalhos. suciares, aborta, sungas, tolas, ou slacks,
aventais, alparcatas, anáguas. blusas, taleis toucas, turbantes. temos, uniformes
botas., botinas. blusões. boinas. baba
e vestidos
domas, banés, capacetes.' cartolas. caraTermo ts° 673.130. de 24-11-1964
casação, coletes. capas, chata*,
•
cal becols, calçados. chapéus. cintos
Sabath Wuta
cintas. combinações. caminhos, calças,
São. Paulo
ri.' senhores e de crianças. calções. 'cal
camisetas,
camisas, camisolas,
ças
ceroulas. colarinhos. cueiros,
cuecas
81,
saias. casacos, chinelos. dominós, achar. pes tantasias, fardas para militares. coClasse 36
les) ais. fraldas, galochas, gravatas. porroi, logos de !ingeria. Jaquetas. !agl.:és. Para distinguir: Artigos de vestuários
luvas, ligas, lenços. mansas, meias. e roupas feitas em geral: Agasalhes.
naasas. nantas. mandrião. mantlhas. pa- aventais, a'percatas, anáguas, blusas,
letós balas, penhoar, pulover. pelerinas. botas, botinas, blusões, boinas,, babapauoas. ponches, polainas. pilarnas. pu. *Juros, bonés, capacetes. carto las:, cara,
naos, p erneiras, quitnonos. regalos. puças, casacão, coletes, capas chalas,
....JÁ. de chambre. roupão. sobretudos cachecols, calçados, chapéus. cintos
sespenearios aradas de banho. sandálias. cintas, cambinações. corpinhos. calça)
surrares. shorts, sungas atolas ou slacks. de senhoras e de crianças. calsões calcamieelas.
camisetas,
tv's.a. toucas, turbantes, ternos, uni- ças, •camisas,
cuecas, cereadas,• colarinhos. cueiros.
forme, e vestidos
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livros impressos. jornais impressos e revistas impressas
Ta rava is" 673.134, de 24-11-1964
Waldemar Albien
•
São Paala
I • GRANDE HOTEL
te CIDADE DE SXO PAULO "

Termo n° 673.138, de 24-11-1964
A: thur Nogueira
São Paulo

"

IALOULIALIPIRA
Ind.lraalleira

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral. teci.
dos ara confecções e para tapeçaria, aigodão. canhamo, caroa, fazendas e tecidos de lã em peças, juta, linhos nylon,
Paso-Paeo, rara Y, raiar, , seda natural,
tecido3 plásticos, tecidos irnpenneáVeia
e tecidos pano-couro e filó

4

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho. aspargos
açúcar, alimentos paar animais. anelar)
arroz, atum, aveia, avelãs. azeite. azel
tonas. banha, bacalhau, batatas. balas
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha
café em pó e em masa camarão, canela.
era pau e eni pó. cacau. carnes. cila
caramelos, chocolates, confeitos. cravo.
cereais. cominho. creme de leite. cremes
alimentícios croquetes, compotas. can.,
çica coalhada, castanha, cebola. condi
mentos para alitnentos, colorantea.
chouriços, • dendê. doces. doces de fru,
tas, espinafre, essências alimentares, emp adas. ervilhas, eratovas, extrato de to
mate, farinhas a limerticias, favas, fé
cuias. flocos, tareio. fermentos, feijaa
figos. frios, frutas sécas naturais e cristalizadas: gricose goma de mascar. gor
duras grânulos, grão de bico. gelatina
goiabada. geléias herva doce basais
mate, hortaliças lagostas, línguas. leite
easslensado. leit seu, als legumes em
con.Yrva, lentilhas, linguiça, louro. massas A l imenticias. mariscos. maritais&
em . pariria. marmelada maca ertio (nassa de tomate mel e meia-l u mate, massas para mingaus, molhos, moluscos

Termo no 673.139, de 24-11-1964
Zenella Pinturas Limitada
•
São Paulo

"

Z ANEL LA
Ind,Brasileira

Classe 16
Para distinguir: Materiais de :instrua
ates e decorações: Argamassas. argila,
areia, azulelos, garantes. balaustrea,
cos de cimento. bloros Para o avimentacão. calhas, cimento. cal. cré. abatias
tso/antas caibras, caixilhos: colunas:
chapa. para coberturas, caixas eagen,
caras para coberturas. caisas dánua,
caixas de descarga para etixos edificações p remoldadas, estu que. etnulsoo
I"ase asfáltico, estacas, es q uadrias estruturas metálicas p ara construções lame:as de metal. ladrilhos, lambris. luvas
de lança°. !ages, lageotas. material isotante contra frio e calor, manilhas, masnas para revestimentos de paredes madeiras para c onstruções, mosaicos, produtos de bobe as‘áitita, produto, posei

-
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Termo 12 9 673.143, de 24-11-1964
frigorificas e 5otográficas, campainhas
elétricas chassis ar raios, chaves elétriFasimex Importação e Exportação
cas, cinematógrafo*, combustores de gás
Limitada
cidometros, taistais de rádio, condensa»
São Paulo
dores,' comutadores, cortadeiras para
fotografias. chaves de alavancas, chaFASIMEX
ves automática!, capacitares de bloInd.. Brasileira
queio, capacitoaes eletroliticos, calibradores; discos para telefones, discos graClasse 26'
vados, diais, despertadores; enceradeiras,
Para distinauir: Resinas sintéticas
estufas, engenho e assar carnne, caroTêrmo n° 673.146, de 24-114=1964
'adores de cabelcr elétricos, espelhos óti.
Albe Gráfica Limitada
cos, esticadores de luvas, espelhos de
São Paulo
plástico para eletricidade, esterilizadores, extintores de Incêndio; ferros -eléALBIs
trico& de assar e engomar, ferro cle solInd. Brasileira
Termo ne 673.140, de 24-11-1964
dar elétrico, filtros e aparelhos filtranHolux
Indústria e Comércio de
tes, filtros para óleo, filmes _revelados
Aparelhos Eletróniroir Limitada
faróis como acessórios de vaiculos, paClasse 38
São Paulo
ra sinalização e para iluminação em ge- Para distinguir: Album em branco, bloral, fôrmas elétricas, fervedores, algo- cos dmmapel, bobinas de papel, caderfíficos. fotómetros, fios elétricos, fil- ;aos de escrever, capas de papel para
tros de interferência, fonógralos; garra- documenos, etiquetas de papel, livros em
fas térmicas, gazometros geladeiras, glo. branco, livros fiscais, papel para escreboa para lanternas, globos terrestres pa- ver, papelão, pastas para documentos,
ra ensino, gravadores, holofotes, hidro- sacos de papel e talões de notas fiscais
metros; incubaoras, indicadores de 'vá
cuo, instrumentos de alarme interruptoTermo nc 673.147, de 24-11-1964
res, isoladores; lâmpadas de cristal, lâmIndústria e Comércio de Calçados
padas incandescentes, lâmpadas comuns.
Estrela Limitada
lâmpadas alfsh, lamparinas; laCtometroa.
Silo Paulo
lentes, liquidificadores, lanternas mágiESTItruLA
cas limpadores de • aiárabrisas, lues traInd.. Brasileira
zeiras para veículos, lunetas; maçaricos
de soldar, Caldear e cortar; marcadores
Classe 8
Para distinguir: Abajours, acumulado- de passagens, medidores, microscópicos.
'Classe 36
ras, actinometros, amperometros, amor- misturadeiras máquinas falantes, mostra.
Para distinguir: Calçados
tecedores de rádio e frequência, anemô- dores para rádio, microfones, máscaras
Termo na 673.149, de 24-11-1961
metros, aparelhos de televisão, aparelhos contra gazes, micrómetros: . niveis; ócuCasas Ideal Limitada
condicionado, aparelhos ara iluminação, los, objetivas fotográacas; pilras elétriEstado do Rio de \Janeiro
inclusive de considerados acessórios de cas, perlometros, luviometros, • piromeveiculas, aarelhos ara anúncios mecâni- troa, pistolas de pintar, paigs, pinos de
cos, aparelhos aquecedores e medidores: tomada, apnelas de pressão, pickups.
aparelhos cronográficos, aparelhos de pickups, para-raios, propulsares, paineis
barbear elétricos, aparelhos registrado- de carros; quadros distribuidores de aleras e Medidores de distâncias, aparelhos tricidade. queimadores de óleo, qua
para purificar águas, .aparelhos de si- drantes e sextantes para observação asIndústria Brasileira
nais lampejantes, aparelhos reguladores rtológica; refrigeradores,• rádios, refle
de gás, aparelros de galvanoplastia. toras, reostatos, relógios ed ponto, de
Classe 41
aparelhos didáticos, aarelros cinemato- pulso, da bolso, de arada, despertadores A'ca chof ras. aletria, alho. aspargos
gaáficos, aparelhos automáticos para de graxa -e óleo, receptores, regadores açúcar. alimentos parir animais. amiao
acender e regular gás, aparelhos para automáticos, registros para vapor, gás amêndoas. ameixas. amendoim •ararata
separar café, aparelhos para aquecer água e outros líquidos, quando não con- arroz. atuns, aveia. avelãs, azeite, azei
edifícios, -aparelhos para . experimentar, siderados partes de máquinas, reatores banas, banha. bacalhau, batatas. balas
drenos, aparelhos para destruir insetos para luz lfuorescente, registradores, re- biscoitos. bombons. bolachas. baunilha
aparelhos de ótica, aparelhos palverisa- sistências elétricas, relays, sorveteiras, café em pó e em grão. camarão. canela
dores, aparelhos para aquecimento de sorveteiras elétricas, caseiras, saqueies, nn pau e em pó. cacau, carnes. chá
água, aparelhos geradores eletro-quima sinaleiros, sereias de alarme, soldadores caramelos, chocolates. confeitos. cravo
cps. aparelhos para recepção, reprodu- elétricos; toca-discos, tomadas e inter- rareais, cominho. creme de leite, cremes
ção de sons e sonidos, aparelhos auto- ruptores elétricos, torneiras, tubos acús- alimentícios croquetes. compotas. canmáticos elétricso de passar, aparelhos ticos, termômetros para observação me- g:ca coalhada, castanha, cebola. cond.
para espremer frutas e legumes; apara- tereológica, telescópios, tacômetros, ta- mentos para alimentos colorantes
da alta tenso, aparelhos de proteção xímetros, torradores de cereais, trenas. chouriços, dendê. doces, doces ale fru
contra acidentes de operários, aparelhos transformadores, telefones, tostadeiras, tas, espasafre, essências alimentares, em
afiadores de ferramentas, aparelhos dis- telégrafos, transistorea, tripés para fo- padas. ervilhas. enxovaa extrato de to
tribuidores de sabão e de desinfetantes tografias; válvulas para rádios, válvu- mate, farinhas alimentIciasa favas. fépara instalações sanitárias, aparelhos las de lescarga, válvulas de reduçãa, culas. flocos. farelo. fermentos, feijão.
esterilizadores, aparelhos gazeificadores, vacuênatros, válvulas elétricas de vâ- figos. frios, frutas sêcas naturais e . cria
aparelhos para análises, pareihos azoaicuca ventiladores, • velas elétricas - sei • alimentícias. mariscos, manteiga
zadores, aparelhos pasteurizadores, apatalizadas; gricose. goma de mascar. gorTétano n° 673.141, de 24-11-1961
relhos reguladores e estabilizadores da
mate, hortaliças, lagostas, linguas. 'alie
Casa
"X"
de
Calçados
Limitada
pressão e do fluxo de gazes e líquidos,
condensado. leite em pó. legumes em
São Paulo
aparelros 'para salvamento e para sinaconserva, lentilhas, linguiça, louro, masliaaçao, aparelhos para escafandristas.
margarina, marmelada, macarrão, mas
aparelhos para limpar vidros, aparelhos
OÀs
Z
duras, granulas, grão de bico, gelatina
para combater formigas e outras pragoiabada. geléias, herva doce. herva
gas, aparelhas automáticos acionados
vi de tomate, mel e melado, mate, mas
iginIstaià .131tAsinnui
introdução de moédas, aparelhos asparsai para mingaus, molhos, moluscos
Classe 23 .
gidores, aparelhos e instrumentos de cál.
mostarda, mortadela, nós moscada, aoPara distinguir: Tecidos em geral
culo, aparelhos para obsersações
tu, óleos comestíveis. ostras, ovas.
cus, aparelhos' termostatos, aritonomeTérmo no 673.142. de 24-1,-1964
paca. pisos, prlinés, pimenta, pós para
troa aspiradores de pó, aerômetros,
José Liotti S. A. Indústria de
pudins, pickles, peixes, presuntos, paacendedores elétricos, alto-lafantes, amCalçados
tês. Petit-paas, pstilhaa. pizzas. pudins:
plificadores, antenas, batedeiras, balanSão Paulo
queijos, rações balanceadas para aniça comum e ,elétrIca, barometros, batema s: requeijões, sal, sagu, sardinhas.
rias de acumuladores, bináculos, bitola,,
saaduiches, salsichas, salames. sapas •n
Yen
bobinas elétricas de incluçac• taxaeto palatadas, sorvetes. sucos de tomates e de
Ind.
brasi/eira
ra fins curativos). botões de campaitratas; torradas, tapioca. tâmaras. talha,
nhas elétricas, bombas medidoras, buam. tremoços, tortas, tortas para aliClasse 36
zinas. bussolas, baterias elétricas, bules
mento de animais e aves, torrões.
, Para distinguir; Calçados #
toucinho e vinagre
sib elétricos, caixas de descarga. camaras

Jornas impermeabilizantes as argamas.
ema de cimento e cal, hidráulica, pedraOho, produtos betumilacaos, iuspenneabilizantes liquidas ou sob outras formas
para revestimentos e outros como Ilaã
construções, persianas, placas para pavimentação. eças ornamentais de
mento ou gesso ara tetos e paredes,
pape/ para forrar casas, massas and?eidos para uso nas construções, parqueia., portas, portões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilaçao, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrês

Malede 1965
Termo n° 673.150, de 24-11-1964
Big — Bureau de'Informações
Guanabarinos Limitada
Estado da Guanabara
- Classe 32

INDÜSTRIA BRASILL'IRR
Para distinguir: Jornais, livros e revistas, relativos a uma Agencia de informações comerciais e investigações articulares

Têrmo n° 673.151, de 24-114964
Editora e Distribuidora Brinda
Limitada
• Estado da Guanabara

3ND.-BRAS.

&Md gdetle

.$

BRINDE'
Classe 50
Para distinguir:. Brindes
Tèrrno no 673.152, de 24-11-1964
"Eturb" Escritório Técnico Engenharia
Arquitetura Construções e Urbanização
Limitada
Estado da Guanabara

tiZ

Stwit»

Classe 16
Para distinguir: Materiais de construções
em geral
Termo na 673.153, de 24-11-1964
Fiel — Emprêsa de Armazens Gerais
Limitada
Estado da Guanabara

9:Lei
.•.

Classe 33 Para distinguira Emprèsa de armazena gerais
—Termo n° 673.154, de 24-11-1964
DD Agut — Dedetização e Limpeza
Limitada
Estado da Guanabara

Indústria Brasileira
Classe 2
Para distinguir: Inseticidas e desidatantes eia pó, liquido e sólido
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Térmo n • 673.159, de 24-11-1964
Lecien S. A. Indústria Farmacêutica
São Paulo
Prorrogação

Termo no 673.155. de 24-11-1964
A Novaquirniu Laboratórios S. A.
São Paulo

PRORROGACIO

Adustria Brasileira

VIGRIP
•

industria

Brasileira

Classe 3
Classe 3
Para distinguir: Substâncias químicas. Para distinguir: Um produto farmacêuprodutos e preparados para serem usatico usado nas gripes, resfriados e
dos na medicina ou na farmácia
finitas alérgicas
Têrmo a • 673.156. de 24-11-1964
Laboratório Wander do Brasil S. A.
São Paulo

Tèrmo n° 673.160, de 24-11-1964
Agrosul — Implementas Ag:leal:Á
,
Limitada
Rio Grande do Sul

construções, persianas, placas para pavimentação,. aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anilrcidos para uso nas construções, parqueias, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamento. e
varas
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Têrmo n° 673.166, de 24-11-1964
Indústria e Comércio do
Kotilon
Roupas Limitada
São Paulo

I19[085

Termo n° 673.163, de 23-11-1964
Confecções Toelen Limitada
São Paulo

CONFECÇÕES"
TOELEN LTDA.
Nome Comercial

SHolilllia IIIAtiLlitta

Classe 36
Para distinguir: Artigos de veatparim
e toupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas. blusa&
binas botinas, blusões, boina', ybaba•
douras, bonés, capacetes, cartolas, sara.
puçais caução. coletes, capas, chada&

cachecols, calçado& chapéus, cinto&

cintas, combinações, carpi:dna. calças,
de senhoras e de crianças calções, calças, camisas, camisolas, camiseta,/
cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros
suspensórios, grudas de banho, sandália&
Classe 10
Indústria Brasileira
mias, casacos, chinelos, dominas, achar.
Para distinguir: Instrumentos, máquipes, fantasias, fardas para militarei. co.
nas, aparêlhos e petrechos para a melegiats, fraldas, galochas, gravatas, gois
dicina,. ak arte dentária, a cirurgia e a
Classe 7
INDUSTRIA
BRASILEIRA
ros. jogos de angarie. jaquetas. !aqui',
higiene, exceto os incluidos na classe Para distinguir: Implementos agricolas
Luvas, ligas, lenços, mant0s, meias,
34; máquinas, aarálhos e instalações hosmaiôs, mantas. mandrião, manilhas, pa.
Termo n• 673.182. de 2441-1964
pitalares. de expurgo e fins análogos
latia, palas, penhoar. pulover, palatina*
Proeme Agência de Propaganda
exceto móveis da classe 40
peugas ponches. p olainas P ijamas int,
e Mercadologia Limitada
dos, perneiras guiem:moa. Maios
Classe 36
São Paulo
Para distinguir: Artigos de vestuário" robe de chambre. roupão, sobretudo' •
Termo n° 673.157. de 24-11-1964
• roupas taifas em geral: Agasalho" suciares shorts sungas, atolas ou 'lecke
Pharma S. A. Laboratórios
aventais, .aiparcatas . anáguas blusas. tales toucas, turbantes, ternos, tini
Farmacêuticos
botas, botinas, blusões. boinas, bispa
,.
formes e vestido.
São Paulo
douro*. bonés. capacetes. Cartolas. caraTermo no 673.167, de 24-11-1964
puças. caução, coletes, capas. abales,
P;ort ogação
./
cachecols. calçados. chapéus. cintos. Koulon — Indústria e Comérci4. de
Roupas Lanitadr
cintas, combinações, corpinhos calças
de ,senhoras e de crianças caiçaca, atl.
São Paulo
os camisas. camisolas. camisetas
PRORROGACAO
Classe 50
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros
Classe 33
Para distinguir: Impressos em Oral,
saias,
casacos.
chaleass
domineis.
acharTitulo
anúncios impressos, ações, apólices, bi.
ries fantasias, fardas pára militares. co• %ates
de sorteio, cheques, cartõed co.
legrais,
fraldas,
galochas,
gravatas,
go&
Termo n o 673.161, de 24-11-1964
marciais, a de visitas, duplicatas, debêncoe
logos
de
tingem.
laqueias.
laqués
Serralheria Artística Primos Limitada
maie.s, mantas mandrião, manilhas
p.. tures, envelopes, faturas, folhinhas,
São Paulo
'aviam igninn iro5uai •12611 sreani trai de câmbio, notas fiscais, notas'pro.
porta-copos, porta-napieis porta-notas, raialóriss, papéis de correspondência.
porta-documentos placas. rebites, Todi- passagens, publicidade e propagandá
geral, recibos
nhas. recipientes. suportes u portes para
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
Tênno n • 673.188, de 24-11-1964
tubo* para ampolas tubos para seria~suo amuas atén
Lafi S. A. Produtos Quimicos e
let6a, palas penhoer, pulavas. pelariam.
MO rano
lletlanta maagsgsm,
Farmacêutico,
peugaa, ponches, polainas, pijama& pu.
'INDUSTRIA BRASILEIRA
São Paulo
abas perneiras, quimano*, regalos
robe de chambre. roupão, sobretudos,
suspensórios saídas de banho, sandálias,
Classe 3
meteres, aborta, sungas, atolas ou.slacks,
Classe 16
, Para distinguir: Destinado á higiene In.
Para distinguir: Materiais para constru- tuler, toucas. turbantes, ternos, unitinia das senhoras
formes e vestidos
iNDUSTRIA BRASILEERk •
çaes e decorações: Argamassas. argila.
areia, azulejos, gatentes. balaustres hl&
Termo
n
•
673.165,
de
24-11-1964
Termo n o 673.158. de 24-11-1964
Classe 3
mi de cimento. bloros para pavimentaLecien S. A. Indústria Farmacêutica çAn calhas cimento, cal, cré. chapas Kotiloo — Indústria e Comércio de Para distinguir: Um produto farmacéu
tico nincolltico
isolantes, caibras caixilhos: colunas;
Roupas Limitada
São Paulo
chapas para coberturas, caixas digira,
Turma a° 673.169, de 2441-1964
Silo Paulo
Prorrogação
caixas para cobetturas, caixas
Lafi S. A. Produtos Químicos e
caixas de descarga para atinas. edificaFarmacêuticos
ções premoldadas estuque. emulam de
São °nulo
esquadrias,
estrubase
asfáltico,
estaca&
PRORROGACi0
turas metálicas para construções, lameKOTILON-INDÚSTRIA
las de metal, ladrilhos, lambris. luvas
de junção, lages. lageotas, material lio
!ante contra frio e calor, manilhas, masrevestimentos de paredes. ma.
sas
E ' COMÉRCIO DE
INDUSTRIA BRASILEIRA
Indústria Brasileira Jeiraspara
para construções, mosaicos. Pio.
dutos de base as66itico, produtos para
Classe 41
ROUPAS LIDA.
tornar impermeabilizantez az amainas
Alcachofras, ale tria, alho, a.•istirass,
Classe 3
ias de cimento e cal, hidráulica, pedreaçúcar, alimentos para animais,
'nada.
Para d i stinguir: Um produto farmacêu- gulho. produtos betuminosos, impermeaamiadios, ~clima amendoim, araruta,
tico indicado no tratamento das
bilizantes liquidas ou sob outras formas
arroz. atum, aveia, avelas azeite,
- Nome Comercial
meia
tráqueobronquies
para revestimentos e outros como nas
tomas, banha, baca/bau, batatas.
Termo n o 673.164, de 24-11-1964
Confecções Tolen Limitada

TOELEd

TETO SOLAR

PRIMOS'

ACETEIN

BRONCHODIONA

GLUT-SAL

haita.

1304 Ilrça-feira 30

4

biscoitos. bombons. bolachas baunilha;
ali* em pó e a m grão. camarão .canela
ma 'pau e era pó. cacau carnes cha
caramelos. ,chocolates. coa teitos. cravo.
alimentícios croquetes, compotas cangica coalhadas castanha. cebola, condi
atentos para alimentos coiorantes
chouriços. dendê. doces, doces de fru
tas. espinatre. essências alimentares en,
padas. ervilhas. enxovas. extrato de to.
mate. %tinhas atimentictaa. lavas. tè
cuias flocos. tareio.. termentos - trigo
figas, trios, trutas sacas. naturais e cria.
talizadas: glicose. gama ale mascar gor.
duras, granulas,. grão az bico. gelatina
goiabada geléias. herva doce. herva
mate, hortaliças, lagostas, linguas. leite.
condensado, leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas. linguiça, louro mas.
tas alimentícias mariscos manteiga.
margarina., marmelada. 'macarrão, mas.
aa ale tomate. mel e melado. mate. mas
ias para mingaus. molhos. moluscos
mostarda. mortadela, nos moscada. na
zes; óleos comestiveis. ostras, ovas:
pães. paios praline& pimenta. pau para
pudins pickles. peixes. presuntos.. pra
Mi petit-pois, pastilhas. pizzas. pudinsi
queijos. rações balanceadas para irai.
mais, requeijões. sal. sagu. sardinhas
aanduiches, salsichas salames sopas enlatadas, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas torraoas tapioca. minaras. talha.
na, tremoços, tortas, tortas para ali,
Mento de animais e aves torrões.
vinagre
11,

Termo no 673.170, de 24-11-1964
Laboratório Neomed Limitada
São Paulo

JIM
tndüstria Brasileira

DIÁRIO OFICIAL (Seção II')
Termo n° 673.175, de 24-11-1964
Laboratório Neolned Limitada
São Paulo

IMGAIDIQUZU
Classe 3
Para distinguir: Produtos farmacêuticos
Termo n° 673.172. de 24-11-1964
Laboratório Neomed Limitada
São Paulo
Classe ..)1

Para distinguir: Produtos alimentícios
Termo no 673.13, de 24-11-1964
Laboratório Neomed Limitada
São Paulo
Classe 48
Para distinguir: Arava de peraumaria

Termo a° 673.181, de 24-11-1964
Albino Castro
Bahia

Termo n° 673.187, de 24-11-1964
Casa EditOra Vecchi Limitada
Para distinguir: Impressos

OT9SEDAN4

Indástria Brasileira
Classe 3
Para distinguir: Uma especialidade farmacêutica indicada no tratamento das
infecções do conduto auditivo

Indústria Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Um periodico e
coleção de livros impressas

Termo n° 673.176, de 24-11-1964
Laboratório Neomecl Limitada .
São Paulo

• ~Da
Indxstria Brasileira
Classe '3
Para distinguir: Uma especialidade farmacêutica indicada no tratamento da úlcera péptica e como medicação antiácida
Tê "mo n° 673.177, de 24-11-1964
J. M. Propaganda Indústria e
Comércio Limitada
Bahia
J.M.-

Classes: 33 — 36
Titulo
Tertno-n° 673.182, de 21-11-1964
H. P. Freitas
Bahia

Indústria Brasileira
Classe 32
Para distinguir: Um periodico e uma
coleção de livros impressos

Indústria Brasileirà
Classe 8
Artigos da classe

Termo n° 673.189, de 24-11-1964
Automatic Rádio Of Canada, Ltd.
Canadá

Termo n° 673.183, de 24-11-1964
H. F. F:eitas
Bahia

TORNADO
Classe 8
Para distinguir: Aparelhos de rádio e
aparelhos de ar condicionado e suai partes integrantes

Classe 8
Frase de Propaganda
Termo n° 673.178, de 24-11-1964
Coem° Azevedo Saidinha
Bahia

Termo n° 673.190, de 24-11-1964
Joaquim Teixeira da Silva Lino.
São Paulo

Classe 8
Artigos da classe
Termo n° 673.184, de 24-11-1964
Madeiras da Bahia S. A. Comércio
Indústria Mabasa
Bahia

PRORROGAÇÃO

O MALHETE

Madeiras da Bahia S. A.
Comércio Indústria MABASA
Classe 36
Titulo
Termo no 673.179, de 24-11-1964
Julio Augusto Costa Mawarenhas
Bahia

NOTICIÁRIO NIAÇONICO INDEPENDENTE
PELA, VERDADE E PELA LEI

Termo no 673.180, de 24-11-1964
Albino Castro
Bahia

Classe 32
Para distinguir: Jornais

Nome Comerciai
Termo n o 673.185, de 24-11-1964
Madeiras Da Balida S. A.. Comércio_
Indústria Mabasa
Bahia

Termo n o 673.191, de 24-11-1964
"Phenix" — Empreendimentos
Imobiliários Limitada
São Paulo

Bahia de Hoje
Classe 32
Artigos da classe

"PIIIRNIX"-FATREENIN.
MENTOS IMOBI LI ARI OS
LTDA.

Indústria Brasileira
Classe 4
Para distinguir: Madeiras em bruto
parcialmente rearadas

Nome Civil
ou

Termo a* 673.186. de 24-11-1964
— Empresa de Publicidade
Limitada
Estado da Guanabara

Termo n° 673.191 de 24-11-1964
Distribuidora Carlos Lehn Limitada
São Paulo

'Uniarama

Termo no 673.174, de 24-11-1964
Laboratórios Ostam S .. A.
Minas Gerais
Prorrogação

AMARELO

BRANCO
as
ra
c
r

o
cs
z
4c
ta

i.
»

o

PRORROGAÇÃO

O

FRUCTOCHOLAN
andustria Brasileira
Classe 3
Para distinguir: Um produto farmacêutico Indicado no tratamento da Insuficiência hepato-renal

Classe 36
Titulo

uma

Termo no 673.188, de 24-11-1964
Casa Eclitôra Vecchi Limitada
Para distinguir: Impressos

é bom sina

Classe 3
?ara distinguir: Substâncias químicas e
outros preparados para serem usados na
medicina e na farmácia. Vacinas e bioculturas para serem usadas na medicina
e na farmácia
.Terno n° 673.171, de 24-11-1°64
Laboratório Neomed Limitada
São Paulo

Marçe cie 1965

Classes: 32 — 33
Para distinguir: Jornais, revistas e pu.
blicações em geral, álbuns. programas
radiofónicos, peças teatrais e cinematográ t.icas e publ , e'd ,...de em peral
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INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 46

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

Para distinguir: Aguas sanitária (água
lavadeira)

