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RECONSIDERAÇAO DE
DESPACHOS
Rio, 4 de Junho de 1965
Ken — Iti — Uyesaka — no pedido de reconsideração do despacho
de deferimento do têrmo 116.392:
privilegio de invenção — do requerente — Farbwerke Hoechst Aktiengsellschaft Vorm. Meister Lucius
Bruning. — Mantenho o despacho
de deferimento publicado em 3-8-64.
O pedido de reconsideração não está
fundamentado, e é arquivado com
o artigo 196, alínea b do Código
Móveis de Aço Fiel S.A. — no
pedido de reconsideração de despacho de deferimento do térrno 'n9
122.382 — privilégio de invenção —
para Aperfeiçoamentos em arquivos
giratórios do requerente: Guilermo
Kraft Dei Uruguay S.A. — Mantenho o despacho de deferimento publicado em 30-9-1964. O pedido de
reconsideração não está devidamente
fundamentado e é arquivado de acordo com o artigo 196 alínea b do
Código.
Aramificio Vidal S.A. — no pedido de reconsideração do despacho
de deferimento do térmo n9 124.293
— privilégio de invenção — do requerente Maschinenfabrik Benninger
A.G. Mantenho o despacho de
deferimento publicado em 29-3-1964.
O pedido de reconsideração não esta
devidamente fundamentado e- é arquivado de acordo com o artigo 196
alínea b do Código.
Reifehahauser Indústria de Máquinas S.A. — recorrendo do despacho de deferimento do Urino n9
124.298 — privilé g io de invenção —
Processo para a produção de peças
fundidas nem livres de tensões, espec i almente tubos, de policarbonatos
termoplásticos, de alto péso molecular — do requerente: Farbenfabriken Bayer Aktiengsellschaft. —
Mantenho o despacho de deferimento
publicado em 29-3-19(35. O pedido de
reconsideracão é arquivado de acordo com o dis posto no artigo 196, alínea d do Código.
Produtos para Fumantes Filtrera
Ltda. — no pedido de reconsideração do deferimento do têrmo 125.197
— privilégio de inveneão —. processo
de fabricação de filtros coloridos
para fumaça do tabaco — requerente: Societe Rhaftaceta. — Mantenho o despacho de deferimento
publicado em 19-2-1965. O pedido de
reconsideração . não está devidamente fundamentado e é arquivado, de
aardo com o artigo 196 — alínea
b do Código.
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ca: Metalux — Mantenho o despacho
de indeferimento publicado em 19.2.
1963. O pedido de reconsideração não
está devidamente fundamentado e, por

Pan Proautos Alimentícios Nacionais S.A. — no pedido de reconsideração do despacho de deferimento

do Código. — Arquive-se, também,
processo.

Termos:

N.° 116.392 — Farbwerke Hoechst
do tétano n9 126.106 — privilégio de Aktiengsellschaft Vorm. Meister Lucitis
invenção. — ArqUive-se o pedido & Bruning — Privilégio de invetiçãi.
de reconsideração uma vez que o
N.° 122.382 — Guinemo Kruft Dei
signatário infringiu o disposto no Uruguay S. A. — priv. de invenção.
artigo 196, alínea d do Código.
N.° 124.293 — Maschinenfairi BenReifenhauser Indústria de Máqui- ninger A. G. — priv. de invenção.
nas S.A. — no pedido de reconsideN. 124.298 — Farbenfabriken /3..per
ração do despacho de deferimento Aktiengsellschaft.
do têrmo 127.005 — privilégio de
N. 9 125.197 — Societé Rhodiaceta -invenção — processo e aparelho para
confecção de sacos e bffisas de mate- priv. de invenção.

rial termoplástico em forma de malha, seláveis pelocalo/ . Requerente.
Du Pont Of Canadá. — Mantenho
o des p acho de deferimento publicado
em 19-3-1965. O pedido de reconsideração é arquivado, de aceira() com
o artigo 196 alínea d do Código.
Util S.A. Industrial e Importadora
de ~Inas — • no pedido de reconsideração do despacho de deferimento do tèrmo n 9 127.771 — privilégio
de invenção — para: Prensa Modeladora p ara massas alimentícias —
do re q uerente: Caio Ferraz Velloso,
Zeferino Ferreira Velloso Filho e
Mio Pinto Tavares. — Mantenho o
despacho de deferimento. publicado

em 28-3-66. O nedido de reconsideracão é arquivado, de acOr do com o
arti go 196 alínea d do Código:
Wheaton do Brasil S.A. Indústria
e Comércio — no pedido de reconsiderarão do des p acho de deferimento
do térmo 119 128.907 — modèlo de
utilidade para: Um n8vo modêlo de
frasco para receber duas tampas,
uma das miais inviolável — do renuerente: Sebastião Siassi. — Mantenho o despacho de deferimento
nuhlicado em 18-2-1965. O pedido
de reconsideracão não está devidamente fundamentaria e é arquivado

de acOrdo com o artigo 196 alínea
h do Código.
Miguel — Dias Y Garcia Tainvera
— no pedido de reconsideração do des',acho de indeferimento do termo ...
1'44.032, mcxielo de utilidade para —
Nôvo molelo de esponja — Manten rio o
despacho de indeferimento puhlicado em
10.12.1962.
O pedido de reconsideração não está
fundamentado e, por isso é arquivado,
de scõrdo com o artigo 196, alínea B
o Código.
Notificaçrio
São convidados os requerentes abaixo mencionados a comparerer a este Departamento, a fim de efetuarem o pagamento das taxas de anuidddes dos tnenriondos prorssos bixo:

isso, é arquivado, artigo 196, alínea

o

Restaurante Bar do Aeroporto Santos Dumont Ltda. — no pedido de reconsideração do despacho de indeferimento do tenni() 390.345, titulo: Restaurante-Bar do Aeroporto Santos Dtimont — Mantenho o despacho de Itr
deferimento publicado em 8.3.1963. O
pedido de reconsideração não está devidamente fundamentado e, por isso, e
arquivado — artigo 196, alínea B,
Código. Arquive-se. também, o procesN.° 126.106 — Indústrias de Choco- so.
late Lacta S. A. — priv. de invenção.
Indústria e Comércio Gotthard Kae•
N.° 127.005 — Du Pont de Canadá
setnodel Ltda. — no pedido de recon— priv. de invenção.
N. 127.771 — Caio Feraz Venoso, sideração do despacho de deferimento
Zeferino 'Ferreira Velloso F:lho e Elio do termo 383.402 — farca: figura de
ouriço ou Ouriço S. A., Indústria e
Pinto Tavares — priv. de invenção.
N. 128.907 — Sebastião Siassi — Comércio. — Mantenho o despacho de
defeietnento publicado em 4.12.1962.
modelo de utilidade.
O pedido de reconsideraçãc não está
Reconsideração de despacho repuNica.la devidamente fundamentado o. por isso é
por ter sido publicada com incorre çes
arquivado, de acôrdo com o artiga 196
Indústria e Comércio de Canetas Pilot alínea "B" do Código. Expeça-Ne o
Pen do Brasil Ltda. — no pedido de certificado de registro.
reconsideração de despacNo de indeferiCia. Textil Othon Bezerra de Mello
mento do termo 84.293 — modelo indus- — no pedido de reconsideração do destrial para — Ne,vo modelo de caneta- pacho de indeferimento do t;irmo
tinteiro:
390.525
marca: Carmelita — ManDe acôrdo com o artigo 63 do Decreto tenho o despacho de indefeirtnento pu535 de 23.1.1962 e parecer da D. Pa- blicado em 12.3.1963. O pedido !e retentes, nego acolhimento ao ped,do de consideração não está devidamente funreconsideração interposto, mantendo a damentado e, por Isso, é qrntivado, de
decisão recorrida, porque nenhuma no- acôrdo com o artigo 196. afinca B, do
Código. -Arquive-se, também o procesvidade oferece o modelo pleiteado.
$0.
Financiera de Perfuateria S. A. e
Cia. Testi] Othon Bezerra de Mello
Perfumes Dana do Brasil S. A. — ambos os pedidos de reconsiderações do — no pedido de reconsideração do des.
despacho de indeferimento do termo n.° pacho de Indeferimento do termo: ...
111.626, marca: Dahan Rio — do re- 390.527 — marca: Celina. — Mantequerente: José Dahan — Mantenho o nho o despacho de indeferimento ou.
despacho' de indeferimento publicade blicado em 19.3.1963. O pedido di
em 9.3.1965. Os pedidos de reconside- reconsideração não está des:Idamente
indamentado e por isso. é arquivado
ração são arquivados por falta de objeartigo 196 alínea "B" do Cód'go. Arto. Arquive-se, também O processo.
auive-se, também, o processo.
Eugenio Gomes de Moraes — no peManning. Maxwell Moore Imorek
dido de reconsideração do despacho de
indeferimento do termo 317.348. tnarer rated — no pedido de reconsideração
Figura de Menina — Mantenho o des- do despacho de — Deferimento — do
pacho de indeferimento publicado em , è-trio 353.407 — Marca: Bliagtt
20.3.1963. O pedido de reconsideração (8 a exclusão de Estruturas para sinanão está devidamente fundamentado e, ização. — De acôrdo com o ar . igo 200
por isso é arquivado, de acôrdo com o do Código, e parecer da D. Marcas,
artigo 196, alínea "B" do Cago — L ed/sidero o despacho de fls. para o
im de conceder o registro pretendido,
Arquive-se, também o processo.
ale não recebeu oposição ou recurso de
Indústrias Metalux S. A. — rio pe- terceiros, com os exemplares de rs.
dido de reconsideração do d,spacho de 17-19 — feitas as devidas retificações
indeferimento do termo 320.976 — mar- los locais competentes.
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—.- As Repartições 'Públicas
cinqir-se-ão • às assinaturas
anuais, renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e às
iniciados, em qualquer época,
pelos órgãos competentes. •
— A fim de possibilitar are:nessa de valores acompanhados de esclarecimentos quanto
á' sua aplicação, solicitamos
usem os „ interessados preferencialmente 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 assiMudes que
os solicitarem nó ato da assinatura
— funcionai-10 público federal, para fazer: jus ao dasConto indicado, deverá provar
esta condição 'no ato da 'assinatura.
.
O 'custo de cada exemplar
contmuidode— no re.cebirtento atrasado, dos órrt
, 3os oficiais
dos jornais, devem os (minare- será,. na 'venda avulsa, aci'esci-tes providenciar a respectiva .(la de Cr$
se do mesmo
renovação. Com antececUncia ano, e de» Cr$
por ano
•
mínima, de trinta (30) dias. 'decorrido.

— As Repartições'eablicas
deverão remetei o - expediente
:destinado à publicação nós
DEPARTAMENTO DE IMPREN1SA NACIONAL
jornais, diariamente, até' às J; • - -' ., •
' 00,E rOR G14 &IA&
15 horas, exceto. aos scibadóS;
. .ALBERTO DE BRITO FREIRA
quando. deverão fazê-lh até kts:I., -- —
» C''-E OA 5E0.0 Or REDAÇÃO
.1 1,30 horas. .,.... - ':- '- 3 ::.. :.; r•C 11 6 F P li'nO 4E 4,./ , C,,,.. C'e
ç• LnRiANO GUIMARÃES
AL
VES
_MURILO
'FERREIRA
-7- As reclamações- perlin;en-.
•
tes ef matéria retribuída, nos
DIÁRIO
OFICIAL
casos de erro. Dg omissões; dedg; çÁO
verão ser formuladas ' por esled;: de d•• dtdmietaddo de • awaNddard. 40 Oeper ~Metei
crito; á Seção. de Redaçdo. dos
enelecn•t de Pruproaddde maustrma. de fédrus•dflo,'
9 (is 17.30 horas, no máximo
traenolMalid
até 72 horas após a salda dos!'
irrprtssc, n las unceb•eal. Depertaittnnto e io.preash Nacional
órgãos, ciliciais.
"."- Os originais deverão set:'
ASSINATURAS
dactilografados e autenticados.;
- --.
FuNcroNÂntos
'ressalvadas, por quem t de-, (h. : HEPAIrrgArs ès Pnartel . I.A4titS i ..
reit°. (cisaras e ernericlask.
"
Cuntled e. Interior:
Capital e Interior:.
Excetuado4 as para -0,
. (;($. MO,- Semestre
'. Cr$
Semestre ,
exterior, que serão sempre
Cr$ E.21)(4 Ano
Cr$ - 990:
anuais, as assinatnras v0tte rEaterior:.
Exterior:
C-5a lornar,cm qualquer época, por seis meses ou utis ano. Ano . . . . . Cr$ 1.30Q. Ano
Cr$ 1.0"-
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As a5.sinatura4 vencidas-

superi e4 do entlerdço. vão
p.odercio, ser &to peosas. sela p.arle
.
1,,unpressii4,o. número do talão
.
OViSO prévio..
Paro facilitar aos.asstnanites 1.., de registra; o mês e o ano. em

a verificaco do prazo de vali. que findard. .durk 4e suem amInaturas,. na 41 fim

de evitar solução de

'

S. • A.„ Mayrink Veiga - consideração do despacho :de Indeferi-

PRA-9 - no pedido de reconsideração
• do despacho de' indeferimento do térmo
371.379 . marca: De ConVersa en Conversa. De- acdrdo com o arrigo 63
'4:to Decreto 535 de- 23' de foreiro de
1962; por não estar devidamente fundamentada a petição de fls. e haver tne
terférência, entre- a registrando e o registro 260.23E nego atendirrrento
. pedido de- reconsideração impetrado,
Mantenha a decisão , deneaatOrin da concessão da- marca- pleiteada.
Alexandre Midler 8 Q. Ltda.no recurso interposto : ao Indeferimento
da, ténia). 540.911 marca:- .01r1 Crown
De ac*.rdo, com o, artigo ,63- do Decfe to 535: de_ 23..l .1962: e, parecer- da
D. Marcas nego etendimento ao
diria de reconsideração_ aeres.e.ntado.
mantenho. o, ',ejetal'. despaehO ale incide._
:intento; visto. considerar . , coliderites» as
marcas registranda:. e registrede, ambas.
tendo, corda, como elemento- principal
de.ftunecio. a, protegep Off. Ottecri cts. ariigos.

mento do fiem° 115.632 - privilégio
de Invençãe.
Eternit do. Brasil Cimento Amianto
S. A. - no pedido de reconsideração
do despacho de indeferimento do tèrmo
118.357 - privilegio de invenção de:
Adalberto Acaanzio.
Otto Pelt de La Roca - ao.. PedidO
de reconsideração do despacho de deferimento do girino 119. .425: - inodê-lo
de. utilidade- de -Elizabeth Arden (S.
A.,), Inc.
Novolit S. A. Inda:aria e Cone'rcio
de . Matérias 'Plásticas em Geral - no
pedido de reconsideração do despacho
de indelerimento_do termo 119.425 modélo de utilidade de :Elizabeth Arder (S.A.) Inc.,
Edward E.* rohnson. Inc. - no. pedido de, reconsideração do deSpacho de
indeferimento do térrno 123,031: adv.',
léçtio de anvenção.

Daimler Benz Alctiengeselischaft Beruberg S. P. . A. re-ou.sitlera-ção do despacha de indeferimento do No- pedida de reeOns gleração, do des-

tèrmo 267.700 -- marca: Bemberg.
'Tesa » S. A. - no pedido de reconsideração do despacho de- indeferimento
do. têrzno 281.091 - marca: tesa.
Tesa S. A.. - no pedido de• recomsideração do despacho de aideferionento
do tênno 283.094',
Tesa 5:A. - Na pedido de recuo.sideração do despacho. da indeferimento do térmo 283.095 - Marca
Tesa.
'
. FaindiçãoSantana Itda. » -Na 'pedido de reetninideracão, do despacho
de- indeferimento da trrao. '294.340
nome. comercial Fundição Santana
Ltda. -,
.
Indústrias • Coimbra. de PetTagans.
— No pedido de reconaideração
dó despacho de defatimen.ixr do tr , é
mo 314.461L marca Conbra..
-Café- Bons Paladar Indúscria e
inércia Ltda. - No pedido de reconsideração do despacro de deferimento do térma 3211.504- mareta Pullinan

Leau'aerz -S. A. Indústria Ãut obi- do requerente - Pao Americano

pacho de indeferhagina do Urina
421.031 insígnia Estrela Dentro de
Um Triarigulo (figura do requerente).
- Iinan Ltda. Indüstrias de Máquie
nas Elétricas Nacionat
M- Figueiredo. & Cia. - Na pedi.do- de reconsideração da despacho da
deferimento da traio 426.551 marca
Café santos Ducriont de Au.Lo Abilla
Santos Conta.
•
-Snrican Artefatos de 13ne.:actia
Ek.A. - No. pedido Ce recon.sideradiO

do despacho le Indeferimento da
têrmo 427.126 marca: Vinil Spuma.
Costa Penne, S.& Cia.: no pedida de

reconsideração da despacho de indeferimento, do têrrno 433,503: marca:
Fiar de Bornéo.

EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE' PATENTES - REPUBLICADO POR
TER SA/DO COM DICORREÇOES

•

RIO; 4 DE JUNHO. DE 1965
Notificação: - Urna vai decorrido o prazo de recurso- previsto pelo
artifo 14 da Lei 4.343 de 29-12-961 e

lística --. no pedido de reconsideração çastria e Comércio.
•
•
do despacho de deferimeuto da ema A.S. • Correléed 1h Cia.. Ltda. - mais dez (10) dias para eventuais
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE 128 . 7 9
privilegio de invenção de No pedido InLerposto "ao. inderimentn juntadas- de recursos e se da mesmo
r
Th
não» se tiver valido renhurn interes, RECURSOS` '
. . e ,...ayton
SteeJ Poundry Ccmnpny• da tèrIno , 3811.607 tr, area Edea Werke: sado;
ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a rompase•
•
Indústria Couièrcio, de Artefatos de Agro Industriai Amália S.A..,- - No
Rio, 4 de ainho d e
1965
Barrec.a, Duplek, S. A. -- recorteado pedido de reconsidCreção do despa• cer a Mie Departamento, a fina de
t da primeira
ReCirSosi e reconsidereP5' ' e
da despacho de deferimento .dtss tétano- eho de indeferimento do tèrmo-400-..214 efetuarem o pagaraent,
marca Agro Industrial de Exportado-. anunidade dentro do prazo de sessendespae&w .
129:540'
privilégio de- invenção: -. ra
ta (60) dias, na forma da prtrárafo
Agro Industrial Ltda.
Artefatos dle, Borracha PioResistêncjas Brasileiras S.A. Industria-,
ilaira, do artigo 33 da Cddieaa da Protdá::
T
Redutores
Transinotécnica
S.A.
fr.des.
Industriar para que sejam
- no pedido de reconsideração do
pedido de reconsideração do
das .. priedade
expedidas as' cartas patentes.
pacho de. deferimento do tênmo 90'. 633
ir..atiebolaget Perrosan -. no- pedido No
Pacho
de
•
indeferimento
do
.
termo.
prieilégio de invenção:- CP natanta de reconsideraçao do despacha de in- 410.442 marca T.
Pávilégio de Invene4o 'Dlfeádas
• deferimento dotéro
re 241583 - marca:
Elefrotécnicea Ltda,
.•
Tdrmos:
,
Indústria.
Gráfica.
Cão,
Jorge.
Ltda.
• Plastifori• S. A- Plásticos. e' Deriva- ParadrYl.
Na pedido le reconsideração do N. 125.074 - Mecanismo, de Redos.'-. recorreado do despacho de in- _Soca- Pra-Pecuária S. A. IndüStria despacho
de indeferimento do. trêé- tenção, e Fechamento . de Portas deferimento: ao têrnio. 96.647: privi10. e Comércio de Forragens - recorrei- ino 413.126 mares Srzo- Jorge.
Requerente: The Oscar C'. Riason
Oswando
Giannatr
.
.
de
. alio de. inv,erição
Radio Rio Ltda. - No ped!da de Company.
do
despacho
de"
indeferimento
do
de do.
tasio
LIrbano do,
Zacchi
-.e:no de.
pedido.
reconsideração do- despacho de inde- N. 128.984 - Aperfemotancutos em
leconstierum‘
despacho,;nd ae,
termo 259.103 - . marca - Socit.
ferimento do tèrmo: .413.126 marca ou. relativoa a porta ferramentas. para
Casa
MesettiS.
A.
Ihdústria
e
CoRadio
Ltda. ie rtércio
têm°. 111.953. privilég
tornos - Requerente Júlio Bertint. •
rimento
no.
pedido
de
reconsideração
de:invenção:.
Mecânica Alfred tippi
- NO Modèlcrs de Utilidade Indeferidos'
despacho de deferimento do- rirmo pedidode reconsiderat.-ão do. (P.1.5~
Antonio Ferreira Machado e Auseri- 26t.89L marca Rerspecta de- - Pers.; cho. de indeferimentoN. 110.030 — Nova tispoeicão em
do tér.mode
Tcpecta A, Sound, Inc. ao Alves Ferreira - no pedido
um tipo de escova para dentes 418.4n1 marca
Rio,

•

Quarta-feira 9
Requerente - Rubens Pettinati Giuseppe Cerrati - Benjamin Baragani.
N. 144.355 - Roda de disco para
auto veículo - Requerente -- Sebaetião Fumagalli.
Exigências
Têrmos com exigências a cumprir:
N. 157.241 - Rotim & Hass ComPanY•
N. 157.574 - Richard Lieb.
N. 157.575 - Produtos Químicos
Mec Ltda.
Diversos
N. 122.645 - Pirelli S.A. Cia. Industrial Brasileira - Privilégio de
Invenção - Arquive-se.
N. 130.382 - Ideal Standard S.A.
Indústria e Comércio. - Arquive-se.
Exigências
Têrmos com exigéncias a cumprir:
Tèrmo:
Schuyler Gould BarN. 116.558
L.
N. 125.405 - Indústria de Fitas
Jormak S.A.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
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Indústria de Moagem Norte Riograndenae Ltda. - transferência da
marca Coliseu número Ulmo 429.093.
Irmãos Pires Ltda. - transferência para deu nome da marca Quantas -têm° 474.971.
Montagner Casassola & Cia. Ltda.
- transferência para seu nome da
marca: Zir - Polo Sul - térmo número 439.407.
Assumpção, S. A. Mercantil e
Agrícola - na alteração de nome da
marca Figura de Disco Microfone termo 487.537.
Exigências
Processos com exigências a cumprir:
Cia. Goodyear do Brasil Produtos
de Borracha - na averbação de contrato do registro 276.292.
Walter - Comércio e Representações S. A. - na alteração de nome
do registro n9 89.785.
Indústrias Dentarias Dentsply 8.
A. - nas averbações de contratos
dos registros 169.344 - e outras.
The J. B. Williams Company, Inc.
- na transferência e alteração de
nome do registro 217.083.
Indústria e Comércio P. Blumenthal S. A. - na transferência do
registro 309.333.
Acid Elias Hissi - na transferanaia do termo 312.495..
Baétische Anilin Soda Fabrik (I.
G. Fio-baniriam-trio - A. G. In Anflosung - na transrerencia do registro 167.252.
Guthmann Klein Sociedad Anónima Imnobiliaria, Comercial, Industrial 8: Financeira - na alteração
de nome .do registro 168.984.

mero 198.820 - Arquive-se, por
falta de cumprimento 's exigência.
Sociedade Anôninkr
Industrial e Salineira Samis - Na
transferência do têrmo 369.719 Aguarde-se o pedido de anotação
do têrmo apontado.
EXPEDIENTE DA WÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA

De 1 de junho de 1965
Averbação de contrato de patentes
Foram mandados averbas as
seguinte s patentes:
Pince Cia. Industrial - Na

averbação de contrato das patentes de ns. - 4.147 - Modelo de
utilidade - 4.919 -- Modelo de
utilidade.
Trimsferêtwia e alteração de nome
de titular de processos
Foram mandado averbar as seguintes transferênci ase alteração
de nome das titulares.
N. V. Amsterdamsehe Likeurstokerii I. Lonts,le Der Erven bicas
Bols - Na transferência da palente 4.-183 modelo industrial.

Emanas(' Indústrias Brasileiras

j

?,

Monsanto Company - 1:5

r..ko de nome da patente '0 a91 privilégio de invenção.
N. V. Amsterdanische Liketuatokerij - T - Lootsje: Der Ervan Lucas Bola - transferência para seu
nome do térmo: 117.818 -"modelo
de utilidade.
American Metal Clima Inc. transferência para seu nome do termo :- 120.456 - privilégio de invenção. •
Fali Mold Proce.ss, Inc. - transferência para seu nome do fôrma:
148.449 - privilégio de invenção.
Narsco Corporation - transferência para seu nome do têm° 154.962
- privilégio de invenção.
Exigências
Processos com exigências A cumprir:
Sociedade Anpnyine Dea Elbassements /3. Bauain - na expldraçáo
cie contrato da patente 58.276 - priailégio de invenção.
Hooker Chenneal Corporation na transferencia da patente de numero 62,416 - privilégio de inven4ão.
Indústrias Braailehata de Lápis
Frita Johansen S. .A. - na transfe:ti neta do termo: 138.200.
Cia. Nacional de Artefatos Metálicos Almac - de contrato da patente 38.337 - privilegio de invengão.
Laboratórios Andromaco S. A. na averbação de contrato da Patente
4.159 - modelo industrial.
Textile Mouldings Liniited - na
transferência da patente de numero
66,721 - privileaio de invenção.
Diversos
Auguata's Paradise Discos e Vestuários Ltda. - na transferência do
Carmo 143.306 - privilégio de inven•Oto - arquive-se, face a petição de
fls.
Alexanctrer Serge Manem transferência do tal-mo 97.648 - privilégio de invenção -.Aguarde, o pedido, a concessão da patente.
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de Materiais para Polimento S. A.
- No pedido de transferência da
Transferência e alteração de nome
de titular de processos
Patente 45.718 - Privilégio de invenção - Arquive-se em face da
Ficam ave.barlas as seguintes
petiçã'o de fólhas.
transferancia e as alterações de
nome das titulares:
Gioffe, Borelli - Transferência
da mesma patente 45.718 - AnoKoaenfeld. 11accia1jon az Cia. Ltda.
Divnal Distribuidora de Vidros te-se. Privilégio de invanção.
transierancia para seu nome do
título: Casa carioca - n9 226.523. Nacional Ltda. - Na averbação
António licsk -- Transferência
Antenor tia r binem Rangel Filho decolando do registro 175.332.
Pa r a seu nome da patente 56.857.
- transierencia para seu nome da
EditUra Braslex S. A. Privilégio de invenção.
marca Autuante - n9 241.451.
Cahot Corporation _ TransfeLaboratório Catarinense 5. A. - transferência do registro 170.525.
transferencia para seu nome da marCezare Trentin - Na transfe- rência para seu nome do térmo
ca: Biodarsyl - ny 247.357.
n.' 118.627 -- Privilégio de inrência do registro 186.164.
Escritório Santana de ContabilidaJoão Gomes Xavier & Cia. Ltda. venção.
de Ltda.. - na transferência para
General Alimentaire G. A. S, A seu nome do titulo: Escritório San- - Na autorização do uso da marca
transferência para seu nome do 'Lartana de Contabilidade - número n." 195.343.
140.793 - privilégio de invenEXPEDIENTE DO SETOR DE
253.378.
Irmãos Ferrnro Metalúrgica S. A. mo
ção.
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E
Rexall Drug And Chemical ComPerfect Circle Corpora tino EXPEDIÇÃO
pany - tranaleiência para seu nome - Na alteração de nome do retransferência e alteração de nome
das marcas Deaner - n9 264.102. . gistro 227.204.
Schulke & Mayr O. M. B. II. - do têrmo 145.963 - priviléigo de inRauwiloid - ir 171.935.
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Pentoxylon - ir' 183.799.
Na alteração de nome do registro venção.
Têrrnos
com exiaélicias a caiun" 232.002.
Medihaler
u," 3113.483.
.Halcon Iniaamaiotal, Inc. - na
pi ir:
Veriloid - n 279.617.
de nome do turno 148.395
N. 308.383 - Indústrias Ba- alteração
Riker - Labora to les Inc. N" 105.025 - N. V. Philips'Gloci- privilégio de invenção.
transferência para seu nome da Mar- phael Musetti S. A.
São Paulo Alpargatas S. A. - na litniaanfaarrieken.
ca: Medihaler - Epí - número têrGenny S. Otto - Na transfe- ti-ing erência do têm° 151.674 - N" 105.523 - British 1.1.Vdrocarbon
mo e 320.463.
Cliemicals Limited.
privilégio de invenção.
rência
do tèrmo 421.0LMendes S. A. Comércio de Ferros
N9 162 015 - Pechiney Comparrnte
Sebastião
Soares
Ramos
Na
Idonsanto
Company
-nas
alterachirniques et, Electrometallurgiques.
- transferência para seu nome da
transferênca
do
lêrnio
-128.229.
,
ÇO('S
de
nome
do
laaanos:
termo
386.657.
marca - Mendes
N9 11.659 - Farbenfabriken Bayer
ida Welker - No processo do N9 156.191 - privaa:io de inven- Akiiengsellacliaft•
União Brasileira Distribuidora de
ção.
Tecidos S. A. - na alteração de têm° 592.606. •
tac- 313.206 -- José tarei:man.
Ia- 157.327 - praia-ajo le invennome da marca A União Faz a Farça •
IV 113.802
Diversos:
Achilles ne Ardracie
ção.
- térmo 419.9W e do sinal de proN" 157.378 - privilégio de inven- de Souza.
paganda A União Faz a Fórça" Due l o s. A. 1ndús_ ção.
Laboratório
N- 114.079 - olev Arnold "Valiasnúmero: térmo 419.920.
-tad .
Peugeot et Conipagnie &ideie Ano- trill - Na transfe,
Asc;c1atad
Lula:avies
1.,:w 114.318 - Lourenço Nilo de
rancia
do
registro
164
780
nyme - transicrencia e illteraçao de
Luinicti - na altera- Olivcira - e Sylvia Oliva de
nome da marca Peugeot - Freara - Arquive-se por falta de umpri- çáo de nome da
pata 67.00a - pri- veira.
número 168.365.
mento da exigênria.
vilégio de invançao.
- - alerta S.: co. Inc.
Rowa - aV :lar K. G. - .A lanai Condomínio do Edifício Maria
Lazalile Comarca) c Ilha:Lana S.
114.333 - Erich Golde.
mittelfabrik triiialerência e alie- Liga -- Na transferência do titulo A. - na alteração de nome da pa- aa+ N9
12'3.(a18
Syhainia Plartrie
raçáo de nome da marca: Rowacol n.° 1119 370 - Aruuive-se, por fal- tente 69.644 - privilégio de inven- raai
l acts Inc.
- número 255.3a1.
ção.
Produtos Alimenticios Umbu Ltda. ta de cumprimento da exigência.
Rhone - Pcoulanc S. A. - nas ai- • N9 126.12 - Júlia Neves AnalMonlelitna Comércio e Indústria
- na alterarão de nome da marca
terações
de nome das patentes de m°Ohayo - número 307.865.
de Matarias Agrícolas S. A. Diversos
números:
Nordmark Werke Gesellsichaft Mit alterações de anule do registro núX- 151.636 - Atsushi: Suzuki N9 70.464 - privilégio de invenBeschraenkter Haftung - transfe- mero 18l 035 - Arquive-se por ção.
arquive-se o pralido do modê10
rência para seu nome da marca Nor- falta de cumprimento da exigênutilidade.
N9 70.473 a - privilégio de invendmark - n 9 Urino 142.843.
ção.
Fábrica de Conservas Delmaris cia.
EXPi , DIENTE DA SE(:A(1
N9 70.807 - privilégio de inven13. A. - nas a l i crações de nome das
S. A. Imlagraf Indústria de
DE P2OitROG.'.Ç.M0
marcas - Atimatiântico - t&mo Artes' Gráficas - Na transferên- ção.
357.183. - Debnaris - têm° nú- cia do registro 186.269 - Arqui- 'N9 70.81 , - privilégio da inven111, 4 3- julho
19r5
ção.
mero 356.706.
Giroflex S. A. Cadeiras e PoltroMoinho Nordeste Indtiatria e Co- ve-se, por falta de comprimento
Exirueãus
.
nas - nas aliterações de nome da
mércio Ltda. - transferência para t la exigência.
patente 70.617 - privilégio de inTI raus atava exigénelas a cumptir:
seu nome da marca . oanani - têrThe Bendix Corporation mo 429.093.
N• 326.810 - Sociedade Anónima'
alteração de nome do registro tiú- venção.

2160 Quarta-feira 9
Brasileira de Tabacos Industrializados
(Sabat).
is' 520.527 - Industrias Dante Ramcazoni Sociedade Anônima.
No 521.540 - Piásticos Plavinil Socicaade Anônima.
565.623 - Irmãos Fleck L miasma.
.N° 617.824 - J. t...) E. Atkinson
639.149
Indústria de Estalos
cigarros Wildcr Finanmore.
670.70 - 6/6.784 - Eucatex
Sociedaue 4-11,a,1 ma Indústria e Comer-

e
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DIÁRIJ OFICIAL (Seção III)
quartzo
e processos de fabricação déste invólucro». - Privilég : o de Invenção.
vido com invólucro de vidro de

TfilIMO N.° 132.897

De 25 de setembro de 1961
1° - Um radiador ultra-violeta proArdergaz Suicide Anonyine de
vido com um invólucro de vidro de
quartzo que deixa passar a radisção ten- Distribution de Gaz Liquides de
Petrole- França.
do um comprimento de onda .dc cérea
Ti tufo - Pia cas irradiantes
de 2100. A substancia:m. - n ... Nem oposição, porém absorve nsi .1:leira subs- para ueimadores - Privilégio de
tancialmente completa a ranssçao, forma- invenção.
dora de ozona. de comprimento de ondaI.° Uma placa irradiante para
baixo de 1900A, mediante a presença queimador a gás, de material rede ions zinco, caracterizado pelo fato fratário e isolante térmico, perfudo invólucro compreender vidra d e quart- rado com um grande número de
zo sem adições, dito invólucro sendo passagens transversais para distriprovido com uma camada de apeoxima- buir, de sua face a montante para
sua face a jusante, a fim de serem
(lamente 0,01 - 1 u de espessura
queimados,
jatos de mistura gasosa
que consiste substancialmcnred e S:02 e
ZnO, tendo uni teor de 0,01 a 0,5 mg combustível, sendo a espesura e a
resistência calorífica da placa sude óxido de zinco por centimetro qua- ficientes para consertar na superdrado.
fície a montante

is" 670.788 - Plásticos do Brasil
Su_saiade Anônima.
i\ s 6/0.789 - Studart Sociedade
Anunitna Indústria e Comércio.
pa° 671.130 - .C.inpresa jornal do
Commercio -Sociedade Anon ma.
s's" 673.297 - Promateria imporiadoia e Distribuidora Feres Sociedade
uma temperatura
.Anonima .
2° - Um processo de confeccionar i derior à da inflamação da misN° 6/8.103 - Companhia Interna- um invólucro de quraszo para um irra- tura, enquanto que a superfície a
cional Seguros.
diador ultra-violeta 1..! LICO- dO COM o imante é levada à incandescência
/..),t/crsui
ponto 1, caracteriz.....o pelo fato de um pela combustão dos ditos jatos ga•
N° 387.141 - Papelaria União Li- invólucro' compreendendo vidro de i sosos, caracterizada porque as pasmitada - Indeleridu u pedido de pror- quartzo sem adições ser umedecido com sagens com oreendem (lutos de enrogação, visto já ter sido prorrogado uma solução de uni composto de zinco e trada repartidos no corpo da placompostos são ca e -erfurados a partir de sua
pelo registro 23/ .862.
s licio, á qual outros
Térmos abaixo, aguaidando ante- p sssivelniepte adicionados., compostos face a mo dr,nte, para assegurar a
oltes que podem ser convertidos, por distribuição da mistura, bem como
r.oridades: •
hidrólise
e/ou porolise, em seus óxidos, porrque tem fendas praticadas na
N° 6o9.030 - Peugeot Et Cotnpagnie
a ser, a seguir aquecido a unia tempe- face a j usante da placa, sendo as
Societe Anonyme.
N 9 671.114 - Casa João de Campos ratura na qual dia hiclrólice dou poro- fendas de largura inferiores às dos
lise ocorre.
Riianguy Ltda.
ditos dutos e cada uma dela faisi s 672.567 - Usina São Francisco
3.° - Uni irra.;,..dor ultra-iolsta Cd- zendo comunicara extremidade a
do Quilombo Sociedade Anônima .
NeteriZZ1 1 10 pelo fato de estar substan- jusante de vários destes dolos com
673.371 - Bauducco 6 Compade acôrdo com o que foi aqui aa dita superfície a jusante, Para
cialmente
MI a Limitada.
assegurar à mistura '4 liberdade de
IN'' 673.372 - Bauchicco El Compa- descrito com referência ao exemp.o.
nhia Limitada.
- Um processo de coalecção de p assagem desejada, enquanto imN 9 676.099 - Fuller Company.
um invólucro de vidro de quartzo para pede qu:lquer retorno da chama
um irradiador ultra-violeta de acõrdo através a placa.
PRCRROGAÇÂO DE REGISTROS com o ponto 1, caracterizado pelo fato
• 2.° Uma placa irradiante para
Foram prororgados os seguintes de estar substancialmente de acõrdo com q ueimador segundo o ponto I, cao que foi aqui descrito.
racterizada porque a largura de
Termos;
A requerente reivindica de acescdo cada das diversas fendas não uiN 9 367.182 - Bangt1 Classe 23 com a Convenção Internacional e o Ar(
.- De Companhia Progresso Irsdustrial tigo 21 do Decreto-Lei n° 7.903, de 27
do Beasil.
de agõsto de 1945, a prioridade do coris' 653.999 - Bals.sino da Vida Rau- respondente pedido depos . tado na Relivc.ra - Classe 3 - De RObersal S.1- partição de Patentes da Holanda, em
va is Companhia.
13 de setembro de 1960. sob o" 25.863.
1,4 . 668.215 - Carco - Classe 16
lle Caruccio Companhia Limitada.
N° 672.324 - 1.)igestio - 3
TERMO N" 132.647
De Laboratórios Perfarnia Limitada.
N° 672.433 - Emblematica - ClasVOLUME 1
De 19 de setembro de 1961
se 42 - De Societe Anonytne de La
ATOS
DO PODER
:Vicille Cure de Canon.
Laboratory For Electrinics,, Inc. (EsLEGISLATIVO
N' 672.583 - Profix - Classe 1 tados Unidos da América).
Leis de Janeiro a março
lla Laboratórios Perfartna Limitada.
Titulo: Aparelho para medir velociDivulgação o' 937
N s 677,758 - Estádio - Classe 48
Preç'oi Cr % 900
De Casas da Banha Comerc o e dade veicular - Privilégio de Invenção.
•
Industria Sociedade Anônima.
N9 678.121 - Mariposa - Classe 36
1° - Aparelho para mcd.r velocidaVOLUME 11
De Rubem O. Winter.
de veicular substancialmente como desATOS DO PODER
Frase de Propaganda Prorrogada
csito e reivincado no pedido corresponEXECUTIV(
Ns 638.337 - Largada dor Balões dente depositado na Repart . ção de PaDecretos de janeiro a março
tentes
dos
Estados
Unicos
da
America,
Santos Duniont - Mcsbla - Classes
Divulgação o" 93h
20. 24, 28, 32, 33, 39, 49 e 50 - Re- em 30 de setembro de 1960, sob número
59.757.
Preço:
Cr$ 6.200
querente: Mesbla Sociedade Anônima.
A VENDAS
- Aparelho para medir velocidade
substancialmente corno ilustrado nos
Na Guanabara
NOTICIÁRIO
desenhos anexos.
Secar, de Vend,:s?
Aven'cla Rodriques Aves
Reivindica-se, de acordo com a Co1
rs. rsiÇÃO
PR E V 1LE ê IO
missão Internacional e o Artigo 21 do
Agência 1Código da Propriedade a prioridade do
M.no taro da Fazenda
TERMO N° 132.176
pedido correspondente depositada na
Atende-se a pedidos pelo
De 31 de agõsto de 196)
Repart:ção de Patentes dos Estados UnijServiço de Reembô'so Postal
N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken dos da America, em 30 de setembro
Erra Brasília
de 1960 sob n° 59.757.
Holanda.
Na sede do D 1. N.
Rio de Janeiro, 19 de setembro de
Titulo; "'Aperfeiçoamentos em ou re1961,
lativos a irradiadores ultra-violeta . pro-

C01.00 DAS LEIS
1965
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teu passa 0,5 um a 1,6 mm, conforme a composição da mistura gasosa.
3." Uma placa irradiante segundos os pontos 1 ou 2, caracteriza-•
da porque os dutos da entrada que
se comunicam com cada fenda;
são passageens tubulares cuias extremidades a jusante são recortadas pela fenda e atravessam esta
até sua margem de saída.'
4.' Uma placa irradiante segundo o ponto 3, caracterizada porque a largura de cada das ditas
extremidades a jusantes não é superior a 1,0 a 2,5nim, conforme a
composição da mistura.
5. 0 Cora placa de irradiação segundo quaisquer dos pontos 1 a 4,
caracterizada porque dita superfície a jusante compreende canais
ia chama, com largura superior
à do desembargador das ditas fendas, e cada canal sendo cavado na
face a jusante da placa até as margens de saída de uma ao menos
das ditas fendas, para assegurar a
expansão e inflamação nestes canais, dos jatos que são distribuído- por ditas fendas,
6. 0 Placa de irradiação segundo
o p onto 5, caracterizada poique
cada das ditas fendas desemboca
em um canal para chama, cujo
comprimento é sensivelmente coextensivo com o seu próprio, e
com secção sensivelmente retangular, cavada até urna profundidade
não maior que cêrca de 2,5 mm.
7.° Placa de Irradiação segundo
os . pontos 5 ou 6, caracterizada
porque os canais p ara chama são
separados Por partes do corpo da
placa que contem fileiras de passagens tubulares atravessando, a
distância urnas das outras, t8da a
espessura da placa.
8.° Placa de irradiação, segundo
o ponto 7, caracterizada porque
as pasagens tubulares das ditas fileiras, são cilindricas e tem diâmetro não superior a 1,0 a 2,5mm,
segue do a composição da mistura
gasosa.
A requerente reivindica de acôrdoc com a Convenção Internacional, e o art. 21 do Decreto-lei número 7.903 de 27 de agósto de
1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Ileparção de Patentes da França, em 27
de stembro tle 1960- sob número
g:19.813.
Rct i fi Ca C õ es

Tésmos: °
1\1' 126.670 - Pr;vilégio de invenção
para Processo dr.. produzir dissulfetos
da série de ácidos fosló •• icos. fosfonicos
e fosfinico - Reque sente: Farbenf: , br i
-kenBayrAtislchf.-Pon
tos publicados ein 19 de maio de 1965.
- F • ca retificado, incluindo na relyaidicação a prior ilude depositados na Repartição de Pin. ntes de Km:iliba. em
12 de fevereiro de 1960. ,ols número
F. "i.),51;;.1 -• 1V13-'2-O.
N" 130.159 -- Privdeg o de tivençi-io ps -a NtSvo Ivir.ifneof rara 1 qu'dos
em grr:d - Retine -ente: Fana Man
- por, os puanen c 15,1n 1Ton t,
ano de 1965.
blicados em ?O
Retifisndos em 28 de maio de 1965 e
4 de pinho de 1965.
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo ceitil o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o praso de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas orsosições ao Departamento
Nacional da-. Propriedade Industrial aquêle,s' que se julg irem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.9 684.091, de 23-2-1965
1. Cruz & Cia. Ltda.
Amazonas

' r ABRICA MAGISTRAL

telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos e
vitrôs
Termo n.° 684.094; de 23-2-65
Lutes Autos Lufa.
Guanabara

tigelas, tampas de borracha Para contaTermo n.° 684.099, de 23-2-1965 •
gõtas, tiras de borracha para elabora- Morieró — S.A. Crédito, Financiamea
ção de substâncias 'químicas •
to e Investimentos
Guanabara
Termo n.? 684.096, de 23-2-65
Sznith, Kline
Frendi Laboratories
Monate- S/A. Crédito,
Estadass Un* . los da América

Financiamento e Investimentot

Manaus—Est. do Amazonas.

•

Classe 33
Creditas, financiamento e. investimento.

Classe 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.O 684.092, de 23-2-1965
. Virgílio Pereira da Silva Neto
•
Guanabara

TRAM S BAR
SIGHT SEEING

Têrmo a.? 684.100, de 23-2-196 1
Casa Bancária Moner6 Ltda.
Guanabara.

Classe 2i
Veículos e suas partes integrantes

CeSd Bancaria Moner6)

Termon.0 684.095, de 23-2-1965
Artefatos de Borracha Santa 'Thereziaha
Limitada
Gudnabara

Santa Therèzinha

Classe 33
Operações bancárias
Termo n.o 684.101 ,de 23-2-1965
Organização Roxy de Contabilidade
Limitada
Guanabara,
Classe 3
Preparados medicinais e fa._ scêuticos,
incluindo uma unidade de meslicação para administração oral abrangendo múltiplos ou uma pluralidade de glóbulos
ou esférulas especialmente revestidos,
cada um deles contendo um medicamento, e que rfrove a liberação gradual do
medicamento durante um período prolongado de tempo geralmente conhecido
como uma "liberação farmacêutica
prolongada"

-Indústria Brasileira
Classe 50
Para distinguir: Impressos para uso sai:
cheques, duplicatas, envelopes, faturas.
Classe 39
notas promissórias, papel de corresponIndústria Brasileira
dência • recibos, impressos em cartazes Para distinguir: Artefatos' de borracha.
placas, tabuletas e velculos, bilhetes borracha, artefatos de borracha para
tmpressos
Classe 50
veiculos, artefatos de borracha não lncluidos
em
outras
classes:
Arruelas,
arImpressos
Termo n. ? 684.093, de 23-2-65
golas, amortecedores, assentos para caVimen — Materiais de Construção
Termo n.o 685.102, de 23-2-1965
deiras, borrachas para aros, batentes de
Limitada
Representações
Everest S/C Ltda.
cofre,
buchas
de
estabilizados,
buchas,
Termo n.° 684.097, de 23-2-1965
Guanabara
• SU,
buchas para jurnelo, batente de porta.
Smits, Kline & French Laborafories
batente de chassis, bicos para mamadeiEstados Unidos da P.méris.a
ras, braçadeiras, 'bocais, bases para telefones, borrachas' para carrinhos inclus.
ciais, borracha para amortecedores,
bainhas de borracha para rédeas, cochila
'INDÚSTRIA BRASILEIRA
'de motor, câmaras de ar, chupetas, cordões massiços de borracha, cabos para
Classe 50
s.-lasse to
ferramentas, chuveiros, calços de bix.
Impressos em geral
Para distinguir: Materiais para constru- racha, chapas e centros , cle mesa, corTermo na 684.103, de 23-2-1965
ções e decorações: Argamassas, argila. das de borracha, cápsulas de borracha
"Diauto" Diadema Automóveis S.A. •`
areia, azulejos. gatentes. balaustres, blo- parac entro de mesa, calços de borraSo "-tt-t
toa de cimento, bloros para pavlmenta- cha para máquinas, copos de borracha
çao. calhas, cimento, cal. cré. chapas para freios, dedeiras, desentupideiras,
Isolantes, caibros. caixilhos; solunas; discos de mesa, descanso para pratos.
chapas para coberturas, caixas dágita, encostos, embolos, esguichos, estrados,
caixas para coberturas, caixas dágua. esponjas de borracha em quebrajacto
INDÚSTRIA BRASILEIRR.,
caixas de descarga para etixos, edifica- para orneiras, fios de borracha lisos,
ções premoldadas, estuque, emulsoo de fôrmas de borracha, guarnições para
Classe 21
base asfáltico. estacas, esquadrias, estru- automóveis, guarnições para veículos,
Para
distinguir:
Veicul'os e suas pastel
turas metálicas para construções, lame- lancheias para escolares, lâminas de
Integrantes: Aros para bibicletas, auto4
las de metal, ladrilhos. lausbns, luvas borracha para degraus. listas de bormóveis, auto-caminhões, aviões, amora
de junção, lages. lageotas, material iso
racha, manoplas; maçanetas, protetotecedores, alavancas de cambio, braçoas
lante contra frio ,e calor, manilhas, mas- res para para-lamas. protetores de
breques, braços para veiculos, bIciclea
Classe 3
eas para revestimentos de paredes, madeiras para sonstraçass. mosaicos, pro- para-choqueS, pedal do acelerador, pet Preparados medicinais e farmacêuticos tas, carrinhos de mão e carreteis. camba
nhonetess carros ambulantes, caminheis.*
dutos de base as'áltico, produtos para dal de partida, pesas para businas,
sarros, tratores, acesos-berços, carros"
tornar itnpermeabilizantes as argarnas pratinhos, pneumáticos, •pontas de borTermo
n,
684.098,
de
23-2-1965
mas de cimento e cal, hidrâulica..pedre racha para bengalas e muletas, rodas Casa Moner6 — Câmbio, Turismo e tanques, carros-irrigadores, carros card
roças. carocerlas, chassis, chapas cias
gulho, produtos betuminosos, impermea. massiças, ' rodízios, revestimentos de
Passagens Ltda.'
carrinhos para máquinas de escreves!
bilizantes líquidos ou sob outras formas borracha, rodas de borracha pata móGuanabara
frei" fronteiras para veículos. owdlcil
para revestimentos e outros como nas veis, sanfonas de vácuo suportes de
corrediços, para velculos, direção deslid
construções, persianas. placas para pa- motor:.sapatas do pedal do breque, re-CASA
MONERO
culares para veiculas, cebos de veicu os%
vimentação. aças ornamentai, de ci- ,ernbalô e isolador, suportes, semi
mento ou gesso ara tetos e paredes, pneumáticos, suportes de câmbio. san Câmbro, TurisMo ' e rassagens Smgates para carros, eixos de diresãos
aadelras, estribo., escadas rolantes. elea
papel para forrar casas, massas anti- fonas de partidas. saltos. solas e solados
vadores para passageiros e 'saia cers as
rcIdos para uso nas construções, par- de borracha surdinas de borracha para
Classe 33
locomotivas, lanchas, Motociclos, moia-'ç
quetas, portas, portões, pisos. soleiras a* plicação aos 4 ios telegráficos e teleftsj
motocicletas. motocargas, anoto furgões
Cámbio, turismo e passagens
para portas, tijolos tubos 'de concreto nii os, , travadases de po-ta, tigelas
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galho, produtos betuminosos, impermea
bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
construções, perstanas. placas para pavimentaçao, aças ornamentais de -cimento ou gesso ara tetos e paredes.
papel para forrar casas, massas antisaldos para uso nas construções, parquetas, portas. po.tões, pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento. viaas, vigamentos e
vitrós

manivelas, navios, ônibus. para-choques.
para-lamas, para-basas, pedala, riantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos.
rodas para veículos. selins, tricicles, tis
rances para veiculos vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis. troleibus, varaes de
Carros, toletes para carros
Tarmo ia° 68.104. de 23-2-1965
"Diauto" Diadema Automóveis S.A.
São Paulo

OMITO
INDÜSTRIA BRASILEIRA

1

Térmo
684.106, de 23-2-1965
^-ganizações Garcia Ltda .
hInoin.
Ro

Classe 21
Para distinguir: Veiculos e NUMIS partes
integrantes: Aros para bibicletas. automóveis. auto-caminhões, aviões. amorINDI,STRIA BRASILEIRA
tecedores, alavancas de cambio, araços.
breques. braços para veiculos. bicicletas, carrinhos de mo e' carretas. cama
abondes., carros ambulantes, caminhões
Classe 41
meros. tratores, carros-berços, carros'
Artigos da classe
tanques. carrosarrigadores, carros, carroças. carocerias. chutais. chapas da
Têrmo n. o 684.107, de 23-2-1965
talares para veículos, ccbos de veículos Cidininistraçao de Imóveis atil Ltda.
carrinhos para máquinas de escrever
'Rio de Janeiro
corrediços, para veículos, direçaa, demigadeiras, estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos 'cie careça°.
freios, fronteiras para veizulos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
Araaos da
motocicletas. motoCargas. moto furgões
manive:as. navios. ónibus. para-choques.
Tênzio na 684.108. de 23-2-1965
para-lamas, paia-brisas, pedais. patines
rodas para bicicletas. raios para bicicle- Indústria de Produtos QuItnieos Brasi
Limitada
tas, reboques, radiadores para veiculeis
Rir, de Jan..-iro
rodas para veicules. selins, badales. tirantes para veiculos vagões, velocipe.
dez, varetas de controle do afogador e
acelerador. tróleis. troleibus, varaes de
carros.. toletes para carros

GARCIA

UT1L

BRASIL

41W

Termo n. 9 684.105, de 23-2-1965
Laia
Oberrnk Obras Metal

OBERMAK
'INDÜSTRIA BRASILEIRA
'`•

Pa' clistingt3r Mat. , n,t; , pr--)-,onstillçber. e decorações: Argatnaçsas.

areia, azulejos, garantes. balaustres. bis.
cos de cimento. bloros para p5vimenta4o. calhas, cimento, cal, cré cl:acas
isolantes. -caibros. caixilhos: colunas,
chapas para coberturas, caixa dágaa
caixas para coberturas, caixas agua,
(aditas de descarga . para caros edificações prernoldadas. estuque. etnulsuo de
aase asfáltico, estacas, esquadrias, estru.
curas metálicas para construções. lamelas de metal. ladrilhos. larabris. luvas
de função. 'ages, lageotas. material toolente contra frio e calor, manilhas, massas para reverem/altas de paredes. madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as téltico, produtos pura
, tornar impermeabilizantes as arganutoessa de cimento e cal, hidraulica, pedra

Artigos da

Ternas n.° 684..109, de 23-2-1965
Produtos Marajá Ltda.
Rio de Janeiro

'ramo a o 684.111, de 23 - 2 - 1965
Indústria Cabotex Ltda.
Rio de janeiro

CABO TEX
•,\TDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 26
Artigos da classe
Termo n. o 684.112. de 23-2-1965
Paulo Mediano Alves
Guanabara

INPOSTRIA BRASILEIRA
Classe 46
Artigos da classe
Ur= ai 684.110, de 23 - 2 - 1965
Fornecedora Variante Ltda.
Rio de Ianeiro

Gtiarvt')nra

INSETOBRid
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 2
Artigos da classe .

Têtenos as. 684.118 e 684.119, de
23-2-1965
Indústria e Comércio de Óculos Sate
Lm,trida

INSTITUTO
BRASILEIRO
CU L TU RA L"
Classe 33
Titulo de Estabelecimento
Térreo na 684.113, de 23-2-1965
Luiz da Silva
Guanabara

lIsTMSTRIA BRASILEIRA
C1,..se 28
Rio de Janeiro

Artigos da classe
Classe 8
Artigos da classe
Têrmo n. 9 684.120, de 23-2-1965
Yeda Pontes

SALÃO
REDENTOR
W pn.e 33
Pitulo de Estabelecimento

Tèrmo ia° 684.114, de 23-2-1965
Representações de Be L,;das Ltda.
p :r1
)

COMI
IMPERADOR
Gkose 41 -

Artigos da tiisse
Têrmo 11.° 684.115, de 23 -2 - 1965
Anais de Carvalho Baste
Guanabz,-a

MARAJÁ

Termo na 684.117, de 23-2-1965
Joreathas Carlos de Carvalho Filho

ACADEMIA.
ORISÉ eus'
C.e.a:e 33
Titulo de Estabelecimento
Urino n.o 684 . 116, de 23-2-1965
Jonathas Carlos de Carvalho Filho

Guanabara

MERCADO
:DAS PULGAS
C1:e 23
Titulo de Estabelecimento

Tênias n.° 684.121. de 23 -2- 1965
COHABE — Cooperativa Habitaciona
Belro Limitada
Guanabara

BELRIO
CIDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Materiais de construção em geral
" Tênia> n.9 684 .122, de 23-2-1965
COHABE
Coope.ativa Habitacional
Betrio Limitada
Guanabara

CHASE
If:) e 33

Insignia Comercial

Termo nal 684.123, de 23-2-1965
COHABE — Cooperativa
Belrio Littl;tadi

Guan.-13,-a

VARIANTE
OIDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Artigos da . eles

007
INDtSTRIA BRASIL
C1,!i:se
;Art : nos da classe

1.011ABE COOPERATIVA
HAD I TAC IONAL
BEI. RIO LIMITADA

-
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Termos ns 684.124 a 684.125, de.
23-2-1965
Companhia Brasileira Rhodiaceta.
Fábrica de Raiou
São Pado

Termo n 684.128, de 24-2-1965
"inhos- Luiz Antunes S.A
Rio Grande do Sul

Termos as, 684.133 e 684.134, de
24-2-1965
Bundy Tubing S.A. Indústria e
Comércio

RHODASTIC

PRORROGAÇÃO

PLUX.0-TOB
Inddetria Braellelre,

'INDÚSTRIA BRASILEIRA

METRAL
' Indústria-

OANAOSSTB
Sortias:baio-Est.
do Sie Paulo

Termo a.° 684.127, de 24-2-1965
Engarrafadora e Distribuilora de
Bebidas "3P . ' Ltda.
São P..nlo

QUEBRA:3A

JA DEIA VER DE
AMARELA NORTE
SUL TO BRASIL 1.111;A:

Llasse 33
Expressão de propaganda
nrmos ns. 684.131 e 684.132, de
24-2-1965
Bundy Tubing S.A. Indústria e
Comércio
São Paulo

PLNI-O-TUBO
ladras t ri a Breei 1 el ra

Classe 42
Aguardente de cana

Brisileire

Classe 7
São Paulo
Classe 11
Tubutação de metal e tubos de metal
em' Peças
Classe
Tubulação de plástico e tubos de
plástico em peças

CLi
23
Tecidos ern geral
Classe 36
Para distinguir: Artgos de vessuatias
• roupas feitas em geral: agasalhos
aveutaia, alparcatas. anáguas blusas
CAA,11$ ivotem011wW1
botas, botinas. blusões. boinas, baSaTermos as. 684.135 e 684.136, de
douros. bonés, capacetes. cartolas. cara24-2-1965
puças, casação. coletes, capas. chales
Bundy Tubing S.A. Indústria e
cachecols, calçados, chapéus, cintos.
Comércio
cintas, combinações. carpinhos. calças
São Pulo
de senhoras e de crianças. calções, calClasse 42
ças, camisas. camisolas. camisetas.
Vinho tinto de mesa de seu comércio
cuecas. ceroulas. , colarinhos. cuetroa
salas, casacos. chinelo& dominó& acharTermo n.° 684.129, de 24-2-1965
pai, fantasias, fardas para militares. oza
Cadeia Verde Amarela Norte Sul do
!atafais. fraldas, galochas. gravatas, gorBrasil Ltda.
ros. logos de litigaria. taquetas, laquê&
São P.11110
luvas ligas. lenços, =más, meias,
niales, mantas. mandrião. mantlhas. palet6s, palas. penhoar. pulover, palatinas:,
A:dourai*
uADEIA VERDE
peuga& ponedes, aplainas, plainas. pu.
ORAS:LIOU
abo& perneiras, qubmonos, regalos.
OURELA NORTE SUL
robe de chambre, roupa°. sobretudo&
CO BRASIL
suspensórios, saldas de banho. sandália&
meteres, &bort& sungas. stolas ou siadas.
Classe 11
tule& toucas, turbantes. ternos, uniClasse 32
Tubulação de metal e tubos de metal
formes e vestido.
Para distinguir: Almanaques, anuários
em peças
álbuns impressos. boletins, catálogos.
Termo na) 684 . 126, de 24-2-1965
Classe
Associação dos Plantadores de Cana edições impressas, folhetos, jornais, ti
Tubulação de plástico e tubos de
vros Impressos. publicações impressas
do Oear• do Estado de São Paulo
plástico em peças
revistas, programas radiofônicos e rã
São Paulo
dio-televisionados, aças teatral., e eine.
Termo n.° 684.137, de 24-2-1965
matog rã 41cas. rogramas circenses
Distribuidora de Cigarros Quebram
Limitada
Termo n.9 684.130, de 24-2-1965
São Paulo
Cadeia Verde Amarela Norte Sul do
Brasil Ltda.
São Paulo
Classe 33
Insígnia

Termo n.• 684.139, de 24-2-1965
Mecânica de Tratores Limitada
Paraná

á

Casse ai
Para distinguir: Bolsas, caixas artel.
ra& e estalos para acondicionamento de
cachimbos, charutos, cigarros e cigarrtlhas. fósforos ou fumo, charuteiras,
garreiras, tos toreira 4e tabaqueiras, cachimbos piteiras. boquilhas e ponteiras,
filtros, isqueiros e suas partes Integrastes (inclusive pedras), instrumentos para cortar charutos e limpadores para
cachimbo, charutos, cigarrilhos, cigarros.
rapé, fumo em fardos, em fõlhas, desfiado e em corda
Termo n.° 684 .138, de 24-2-1965
O Jogral Bar Ltda.
São Paulo

O JOOBAL
Sio Paulo-Capita/

Classe 11
Tubulação de metale tubos de metal
em peças
Classe 33
Classe 28
Tubulação de plástico e tubos de
Bar. restaurante, boita, salão de chá,
salão de festas e pinaria
plástico em peças

Máquinas e uteuallios para serem usa
dos exclusivamente na agricultura
horticultura a saber: arados, abridora
de sulcas, adubadeiras, ancinhos me
cataram e emplilhadores ocmbinados
arrancadores mecanimos para agrteul
tora, batedeiras para cereais, bomba
para adubar, ceifadeiras, carpideiras
ceifados para arroz, charruas para agrf,
cultura, cultivadores. debulhadora
destocadore& desentegradores, esmaga
dores para a agricultura, escarriticada
res, enchovadeiras, tacas para magal
nas agricolas, ferradeiras. gadanhos
garras para arado, grades de discai
ou dentes, máquinas batedeiras pari
agricultura, máquinas inseticidas, mã
quinas vaporizadoras. maquinas (14
mungir. máquinas niveladoras de terras
máquinas perfuradoras para a agricut
n-ura— máquinas de plantar, motorfaaa
tuas, mquinas. regadeiras. máquinas di
ruçar, de semeai. para sulfatar dt
torquir. de triturar, de esfarelar terra
para irrigaçao. para matar formigas 4
outros insetos, pare burrifar e oulvert
zar desinfetantes para adubar para
agitar e espalhar palha, para colho
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agricolas.
cortar árvores, para espalhar, para ca
pinar, máquiPs combinadas para sik
mear e cultivar, de desbanar. para a&
Miar máquinas e moinhos para torra
gens, máquinas toscadoraa, ordenada
rei mecânicos, raladores mecânicos. ria
los compressores para a agricultura
&landeiras, semeadeiras. secadeiraa
semeadores de terra. tosadores de grama, tratores agncolas. válvulas para
máquinas - a g ricotas
Termo n.° 684.140, de 24-2-1965
CREMA — Comércio. Representação
Exportação de Madeiras Ltda.
Paraná

,

CREMA

Indústria e:asilei:À
Classe 'I
Madeiras de tdda espécie, em bruti
serradas, laminadas e compensadas
Termo n.9 684.141, de 24-2-1965
Recinorte Transportes Rodoviárioe
Limitada
Pernambuco

"temor% Transportew
,Rodoviárioa Ltda.'
Nane Oomeraiat
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Termo n.° 684.142, de 24-2-104
Simão David Madeira
Pernambuco

Termo n.° 684.147, de 24-2-65
-Syntex Corporation
Panamá

Têntno n.° 684.152, de 24-2-65
Companhia Imobiliária Flamengo
Rio ri e Janeiro

Tertno n•° 684.156, de 24-2.65
El Tem Eletro Técnica e Mercanti
Ltda.

DE1'

MADEIRA
Indústria •Brasilitirt

Classe 41
at em grão, torrado e em pó, condi.
Classe 3
mento a base de pimentbo e urucú, fubá, Uma preparação farmacêutica anti-inflarailho para mangunzá,( sal de cosinha e
matória
serem
Termo n.° 684.148, de 24-2-65
•
L Termo n,9 684.143, de 24-2-65
Residência — Cooperativa Residencial
Sebastião Farias da Silva
Própra
Pernambuco
r' --,abara

Classe 33
Titulo
Termo n." 684.153, de 24.2-65
Compan'aia Imobiliária Flamengo
Rio de Janeiro

HOTEL DEI-MAR
Classe 33
Titulo
Termo n. 9 684.154, de 24-2-65
Heic Eletrônica Indústria
Comércio
Ltda.
Gunial-nra

C1E0

El TEM
INDUSTRIA BRASILEIRA'
Classe 8 •
Rádios e te'evisôes, ventiladores
Termo. n.' 684.158, de 24-2-65
.1. W. Faber-Castell
Alemanha

BII P L E X
Classe 8
Réguas de cálculo
Termo n.9 684.159. de .24-2-65 Lys Electronic Ltda .
Guanabara

mrp osTmA BRASILEIRA LYS ELECTRONIC
LTDA
rf847/rfo UNS DA Êlat
ABRIt„t44.

Classe 41
Sal de cosinha
` Termo n.° 684.144, de 24-2-65
Norton Publicidade S. A
Pernambuco

Urna , Tradição c1(
(Éordeste

a

Servico do

Brasil
Classe 33
Frase de propaganda

Classe 33
Rui° de estabelecimento
Termo n.9 684.149, de 24-2-65
Cohalar — Cooperatva Hahitacional
do Lar
Guanabara

.COHALAR -Cooperativa
Habitacional do Lar
Classe 33
Titulo de estabelecáneato
Termo n.° 684.150, de 24-2-65
Emnr., za de Transportes Sin Ltda.
• Guanabarn

Termo n.9 684.145, de 24-2-65
Norton Publicidade S. A.
Pernrmbuco

Para distinguir. Rádios. te:0 visores,
aparelhos de ar condicionados. ferros
de engomar, liguidificadores, lâmpadas,
válvulas, geladeiras e ventiladores
Termo n.° 684.155, de 24-245
Heic Eletrônica Indústria e Comércio
Ltda.
C;t1 .7
ra

MELISSA
INDCSTRIA BRASILEIRA
Classe 8
Para distinguir: • Rádios, tepc....ores,
aparelhos de ar condicionados- ferros
de engomar, liquidificadores. lâmpadas,
válvulas, geladeiras e ventiladores
Tenmo n.9 6j4.157, de 24-2-65
(Prorrogação)
Companhia Lanifício Alto da Boavista
Guanabara

Uma Tradição ° a

Classe 50
Impressos
Termo n.° 684.151, de 2+-2-65
rosto Lira Limic
Rio ric 'fanei–)

"LITA"
KIInfISTRIA BRASILEIRA

Classe 8
Instrumentos de precisão, armações de
colos. lentes e material totogrfico

ASOMATE
Classe 2
Substâncias e preparações químicas usa
das na agricultura, na horticultura na
veterinária e para fins sanitários
Termo n.° 684.161, de 24-3-65
Sbo Paulo Alpargatas S. A,
ça,•

Canevia

PRORROGAÇ40

Classe 33
Termo n. 9 684 146. de 24-1 "
Ótica Exata Ltda.
Guanabara

Termo n.° 684.160, de 24-2-65
lhara Chemicals Co.. Limited
'Japão

Indústria Brasileira

Seu Serviço
Frase de propaganda

Nome comercial

Classe 47
"Óleos

e lubrificante:

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuário
e roupas feitas em geral: Agasalos
aventais. alparcatas, anáguas. blásas
botas, botinas. blusões, boinas, baba.
douro:. bonés. capacetes. cartolas, cara,
nucas, casacão. roletes. capas. chales
=charola. calcati‘s. chapéus. cinto:
cintas, combinações. carpInhos. calça:
de senhoras e de crianças, calções. cal.
MARCA REGISTRADA
os. camisas, camisolas, camisetas
INDUE>TRIA B°5IL EIQA
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiro:
saias. casacos, rhinelos, dominós echar.
pes fantasias. tardas para militares co
leais. Fraldas. galochas, gravatas. gor
•
Classe 23
ros logos de liagerie. laqueias. loquei
Fr.zendas e tecidos de lã ou pelo em luvas. ligas. lenços. mantds. melai
molda. mantas mandrião. manilhas. Pg
Peças

v-4•4>

'
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Termo n.° 68-1.164, de 1472-65
Têrnio n.° 684.168, de 24-2-65
latos. palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas. ponches. polainas. pijamas. pu. Suvinil S. A. — Indústria e Com-rcio Suvinil S. A. — Indústria e Comércio
de Tintas
de Tintas
nhos, perneiras, qusmonos. regalos,
São Paulo
robe de chambse. roupão, sobretudos,
São Paulo
suspensórios, saidas de banho, sandálias,
sueteres, aborta. sungas, atolas ou slaclts,
tuler. toucas, turbantes, ternos, uni.
formes e vestidos

Têrmo n.9 684.171, de 24 -2 - 65
Aluando Pereira Barbosa
Brasília

Termo n.9 684.162, de 24 -2 - 65
jaitne Fonseca de Miranda
Distrito Federal

SORVETE

Classe 1
Tinta para parede a base de P. V. A
Têm() n.° 684.165. de 24-2-65
Sssis,ssatório Zambeletti S. A.
São Paulo'

HIOROFLUUR
labotalor/o /ambelello 1 A.

Classe I
Tinta para parede a base de acetato
de polivinila
Têrmo n.° 684.169, de 24-2-65
Gordon Indústria de Rádois e Televisão
Ltda.
Rio Grande do Sul

industria Brasileira
Classe 41
Sorvetes
Termo n.9 684.163. de 24-2-b
Sylvia Irmgard Barborsick
Sso Pa,o -

Cataan
Indústria Brasileira

Têrmo n.° 684.173, de 24-2-65
Barki Roupas S. A.
Guanabara

C1111114E11E

ordon
Indústria Brasileira

Sao Paulo

ciasses: 33, 41, 42 e 43
Título

Classes: 36 e 50
Frase de propaganda
Termo n.9 684.174, de 24-2-65 .
Torrefaçção de Café Papagaios Ltda
Minas Gerais

Café 0442~

Classe 3
—lasse 8
Uni produto farmacêutico indicado no
tratamento das cáries dentárias e dos Aparelhos de televisão, rádios, alto-fa
Jantes, microfones, toca-discos, mostraestados de descaLsificação
dores para rádios, para raios, chassis
de rádio, pilhas elétricas, e válvulas
Termo n.° 684.166. de 24-2-65
Classe 41
elétricas de vácuo
Nérvus Ltda.
Cala em grão, torrado e moldo
Po Grande do Sul
Tertno n. 9 684.170, de 24-2-65
Têrmo n. 9 684.175, de 24-2-65
(Prorrogação)
Laboratório Americano de Farinacote.
Henrich
Schmitz
rapia S. A.
São Paulo
São Paulo

Nérvus
Indústria Brasileiro

PRORROGACÃO

Classe 42
Pard clistiaguir: Aguardentes, aperiti,
Classe 36
vos, aniz. bater. brandy. conhaque. cerPara distinguir: Artigos de vestuários vejas, fernet, genebra, gin. kumel. licoe roupas feitas em geral: Agasalho, res, nectar, punch, pimpermint, rhum,
aventais °alparcatas. anáguas. blusas, SUCOS dd frutas sem álcool vinhos verbotas, botinas. blusões. boinas. ba')a
muth, vinhos espumantes. vinhos
doures. bonés. capacetes. cartolas. cara
quinados e whisky
puças, casação, coletes. capas. chales.
cachecols calçados chapéus. cintos
Termo n.0 684.167, de 24-2-ti5
cintas. combinações carpinhos calças.
St:dla-1'.f ;mis Turismo S. A
de senhoras e de criarias calções ca
015. camisas camisolas. camisetas
Classe 8
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueiros
pes tantaslas. tardas para militares o
Aparelho adaptvel a latas de Brocacto
legiais. fraldas. galo.has. gravatas gor
.1e Media para aplicação .lo prodato
ros. logos de !ingerir. taquetas. iaguês
luvas. ligas lenço s mantõs meias
-ferino n." 684.172, de 24-2-65
maiôs. mantas mandrião manilhas na
Indústria Brasileira
(Prorrogação)
letós. palas. penhoa: oulover nelerinas
Compaall'a Piada larlivitria e Comércio
peugas. ponches. oolainas oiianias. pu
S;ic Paulo
nhos. Perneiras. otimonos regalos Para distinguir. impressos px a uso em
cheques.
duplicatas,
•
envelópes.
faturas,
robe de chambre. roupa() snhretudos
COMPANHIA PRADA
suspensórios saldas de banho. sandálias nótas promissórias, papel de corresponINDUSTRIA E COMERCIO
smeteres, shorts. sungas. atolas ou slacks. dência e recibos, impressos em cartazes.
placas. tabuletas e veículos, bilhetes
re ler. toucas. turbantes. ternos. 'uni°
impressos
Nome comercia'
formes e vestido-

Stella.

aris

Ovukstat
Classe 3
Um produto farmacêutico inuisaao a
tratamento das dismenorréias, digeriu
norréias, amenorréia, primárias e sezun
dárias estereliclade funcionai, tense
pré-menstrual, menorragia, endometslos

4'

Termo n.° 684.176, de 24-2-1965
Cass Monte Sinal, aticinios Ltda.
Gnuanahard

itante gikai

g

JIVOUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Coalhada, creme, leite, leite em pó, lei
ssesdensado, manteiga, margarina, mel
an geral e requeijão

• re
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Publicava° feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
• correr o prazo de 60 diga para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquece que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n.' 681 .177. de 24-2-1965
Urbanil Urbanização e Imóveis Ltda .
Guanabara

t.,!asse 25
Artigos da clas.,e

Termo n.° 684.178, de 24-2-1965
Urbanil Llibaoização e Imóveis Ltda.
Gtia na-ba 1..1

Classe 33

Titulo de Estabeli.clinento
Termo n. 9 684 .179. de 24-2-1965
Regente Comercio de Máquinas ida.
Guanabni a

TAREM
Cms.se 17
Artigos da classe,
Termo n.0 684.180. de 24-2-1965
Gonçalves Ltda .
Wutz1s
São Paulo
Classes: 33 41. 42. e 43
Titulo de Estabelecimento
Termo n.° 684 .181, de 24-2-1965—
A Ca '.a da Fláraula S.A.
Guanal , a-

dados, dardos, discos, dominós, espingardas de brinquedo, espingardas de
vento, estaquinhas para togar, enigmas,
engenhos e guerra de brinquedo, terrir
ahos de engomar, ferramentas para crianças, figuras de aves e animais, tigeras para jógo de xadrez, fogões
fogõesinhos de brinqcedo, jogos , de tuganchos para pesca, guizos para'criars
ças, halteres. 161eis. Iscas artificiais para
pesca, logos de damas. logos de dominó, jog-, de raquete, linhas para
pesca, luvas para bor. para esq:amas,
para logador de pala para togauor de
mico, máscaras carnaealescas, mesas de
bilhar, de campista, de roleta, de ita
drez. mobilias de brinquedo, miniaturas
de máquinas, miniaturas de utensilios
domésticos, patins patinetes, piões, petecas, peças de logos de damas, plan
Gurias para ginasticas, peças de MO!
de dominó e xadrez, pelotas. pianos e
outros instrumento: musicais de brio
quedas, pistolas de atear flexas. paga
gaios de papel. panelinhas. quebra-ca
beça em ofrina de armar raquetes, redes de pesca, redes para fogos, rodas
de roleta, revólver de brinquedo, soldadinhas de chumbo. taboleiros para logos. tacos de bilhar, tambores para cr
ancas, tamburécs, tamboretes, tenis de
mesa. trens e vias térreas para brinquedos varas para pesca, varas para
soltar. vagonete: e zepelins
Termo 11-9 684.182, de 24-24965
Banco Mercantil e Industrial do
Paraná S.A.
Paraná

Termo n.Q 684.185, de 24-2-1965
Casa Eduardo Indústria e Comércio
Limitada
.
Graina br.•.d

INDUSTRIA BRASILEIRA

74"4+1

MS*

¥t*Wil

ta•

4

GiumaKira

DENTAL PILARES
Termo o.° 684.192, de 24-2-1965
Rioval — Distribuidora de Valôres do
Rio Lida.

Pu,* Do

AMARELA'

ClaNSC 41

Insignia

R1OVAL

Termo n.° 684.187. ,de 24-2-1965
CA-N e,strutora \l eniram Ltd:,
Guanabara

Classe 50
Distribuição de valores

PRORROGAÇÃO

Têm() n . ° 684.193, de 24-2-1965
Laurindo Ia Silva Diniz

43. VERAk

4,p

;nau:arara

!,-n .40.

Ork/TA;(11:1:11
:::
Insignia
Ternid n.° 684.188 de 24-2-1965
n ueiroz Barcelos el
Minas Gerais

Jogos. antiquados, artam, ae,s,„.,. — as e
passatempos. a saber . álbuns para recortar e armar. aviões. aiaumóveis aros
argolas, bercinhos, bonecas, bonecos.
baralhos de cartas bolas para todos os
esportes. brinquedos em torma de are'
mais, balões de brinquedo. bilhares.
brinqcedos mecânicos. brinquedos em
forma de Instrumentos musicais, brinquedos em orma de armar brinqueriaa
em forma de ferramentas. brinquedos em
forma de maquinas. brinquedos de corda
e brinquedos de borracha com ou ae:a
assovio. carrinho., carrocinhas caminhões. cartas de logar. chocalhos caneleiras para esportes, cartões para Into
Casinhas de brinquedo, casinhas de armar. cadeiras de brinquedo. carteiras e
envelopes com fólhas para recortar e
amar. calçados Para bonecos, cordas
para pular, clavinas para tiro ao alvo
Copos de dados, cairinha. de Nillsica

Termo n.° 684.191, de 21-2-1965
Waldemar arbosa

Classes: 10 e 33
Titulo de Estabelecimento

Classes: 16 e 33

".

°tirana Mecânica auto elétrica

Termo n.° 684.186, de 24-2-1965
Torrefação Capital Lida

t

BAMERINDUS .

Classe 33

Classe 26
Caixões e urnas mortuárias

PRORROGAÇÃO

erel', A CASA DO

IRMÃOS UNIDOS

EDUARDO

0
k,—
cn •

=32

Termo n.." 684.190, de 24-2-1965
Auto Elétrica Irmãos Unidos Ltda
Guanabara

1....1usse
Abra.9Á os preparados para uai brilho
em rolos, carbureto de silica, abrasivo,

cera em pó ara lustrar madeira, cera
para polir cera para conservar e polir
móveis e assoalhos, composições para
limpar vidraças p reparados para cone
servar o escorregamento das correias,
massa para encerar, pmita para lustrar
e conservar calçados, pópara
prata, pó para limpar talreres, preparados para conservar couros

eagé St-ovunikaext

Termo n.° 684.194. de 24-2-1965
Armando Pinto Ferreira
j,,ileil

Classes: 32, 33 e 50

Sinal de propaganda

Classe 41
Café em grão, tarra(1;) e motdo

Termo n.° 684.184. de 24-2-1965
C. A. Praga
Espirito San.,

Ti:Talo mi 0 684 . I Q il? 24-2-1965
Giovanni Grassr

•

NUN:

LORGOSO

1TALYVOLKS anuários,
Para disbnalltr•
agenda
álbuns imressos. boletins.
A:mandques

Ca

Classe 22
Linhas e fios em ,Jeral

Classes: 6 — 8 - .11 — 21 — 31
33 e 39

talogos edu.ões impressas. revistas os
gaci de publicidades p • og-amas radie
fônicos, rá-lio televisionados, peças tea
trais e cim matenrafteas prng ramas

ritulo de 1-.7.stabelecimento

Cet1.5e'

druarta-feira

9
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Publicação feita de acardo com o art. 130 do Código da Propriedade - Industrial. Da data da publicação começará
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Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

/*ermo n.° 684.195, de 24-2-1965
Modas Barros Gomes LteGuanabara

Carnaieu
Lia

36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alparcatas, anáguas., blusas.
botas, botinas. blusões boinas babadouro& bons, capacetes. cartolas, cara•
puças, casacão coletea, capas, chales.
cacrecols, calçados. chapéus, cintos,
tentas combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças% calções. calças, camisas. camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos. doralnós, acharpia. Sentas-as, fardas para militares colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gorros. Jogos de lingerie. jaquetas, biques.
luvas, liga; lenço; mantas, meias
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas, pa.
lenis. palas, pen.boar, pulover, pelariam
peugas, ponches, polainas, Pijamas. plk
hots, perneiras. quirtionoa regalos.
robe de chambre., roupão. sobretudo&
suspensório& saldas de banha sandálias
iterares, 'horta, sungas, tolas, ou alado:.
mies toucas, turbantes. ternos. uniformes
e vestidos
Termo a.° 684.196, de 24-2-1965
Ar." -Anta, Tintas, Indústria e Comércio
S.A. (Afinco)
Pará

'

•
ião derivados
do leite em conserva
ou não
Termo n.° 684.199, de 24-2-1965
Pavan — Materiais de Construções
Lhnitada
Minas Gerais

,

Têrmo n.° 684.202, de 24-2-1965
Pavan — Materiais de Construções
Limitada
Minas Gerais
•

1Pavan

ATINCÜR
"

Lias.sc 1
-Vntas em geral

Termo a.° 684.197, de 24-2-1965
Sociedade Avicola Boavistense Ltda.
São Paulo

•

Termo na' 684.198, de 24-2-1965
Cooperativa Central dos Produtores
Rurais de Minas Gerais Li-A..
Minas Gerais

.ALWEG

Ltda,
Nome Comerciai -

Indústria Brasileira

Termo ma 684203, de 24-2-1965
Carreras Linater3
Inglaterra

10
Para distingi-ir: Materiais para construções • decorações: Argamassas, argila.
areia, azulejos, gatentes. balaustres, blocos de cimento. bloros para pavimenta.
;ao. calhas. cimento. cai. cré. chapa,
isolantes, caibros, caixilhos: solunas:
chapas para coberturas, caixas dágua.
caixas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para etixos. edificaClasse 44
eas premoldadas, estuque. emulsoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- Tabaco manufaturado ou não. Artigos
turas metálicas, para construções, (ame- para fumantes, exceto papel (classe 38)
ris de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Termo n.° 684.204. de 24-2-1965
de junção, !ages, lageotas, material IsoDtunval Livros e Papéis Ltda.
lante contra trio e calor, manilhas, mas
Guanabara
sag para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base as‘áltico. produtos ;ara
tornar impermeabilizantes as argamas
sas de cimento e cal, hidráulica, pedra
gulha produtos betuminosos, impermea
bilizantes liquido, ou sob outras tormas
Classe 32
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para paLivros e papéis impressos
4n411142
vimentação. aças ornamentai, ue ciTermo n.° 684.205, de 24-2-1965
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas anti. 'Reme — Importação e Exporta -5o Ltda.
rcidos para uso nas construções, parGuanabara
queias, portas, portões, Pisos, soleiras,
para portas, tijolos tubos de concreto.
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques dc cimento. vigas, vigamentos e
vitrôs

unival

Rêtiné

Termo a.° 684.200, de 24-2-1965
Pavan
Materiais de Construções
Limitada
Minas Geral;

Indústria Brasileira
Classe 41
Produtos alimentícios

Termo n. 9 684.206, de 25-2-1965
(Prorrogação)
Classes: 1 — 5 — 6 — 88 _ 11 _ The Osborn Manufacturing Company
Estados Unidos da América
14 — 15 — 16 e 33
Expressão de propaganda
coneuái:., tfa à PAY411"

Classe 19
rores e ovos em geral e pe.4,,,..ve
animais

Te' rnio n.o 684.207, de 25-2-1965
. (Prorrogação)
.Alsveg G.m.b.H.,
Aleirianha

Materiais de Construções

‘'W

RZIDÜSTRIA BRASZEER4

armazéns, para estabelecimentos fabris
para fábrica; estábulos e para .
varrer as ruas

Termo n.o 684.201, de 24-2-1965
Pavan — Materiais de Construções Limitada
M'e

pavan

Classe 29
Escovas para fins domésticos, para fábricas, fundições pintores, forradores
açougueiros, para laticínios, para cavalos, automóveis, padarias, chaminés.
escovas para esfregar para limpar janelas, escovas de arame e circulares,
Classe 41
Classes: 1 — 5 — 6 — 8S— 11 — ditas para galvanoplasia, para cerveja14
—
15
—
16
e
33
laeme «e leite, doce de leite, leite m p6
rias e para lavagem e limpesa a seco,
e condensado. queijo, manteiga, regueiTitulo de Estabelecimento
e escovões naro fins domésticos, para

'./

Classe 8
Aparelhos e dispositivos elétricos de
contrble e segurança para tráfego, especialmente aparelhos e dispositivos para
dirigir e controlar a distância, para o
contrôle de tempo e velocidade e para
sincronisar a velocidade de velculos s6br trilhos, aparelhos automáticos para
bilhetes e vendas
Termo na 684.208. de 25-2-1965
Indstrias Gessy Leves S.A.
São Paulo

4

4•1141

ju

GUCER1NA o GLICERINA
~ia

~na imaatm

eikv.

Classe 1
Gloicerina extra
Termo n.° 684.209, de 25-2-1965
- .Urdas' Gessy Lever S.A.
São Paulo

Classe 1
Gloicerina extra
Termos ns. 684.210 e 684.211, de
-25-2-1965
Indústria de Máquinas e Ferramentas,,
Usinas Ltda.
São Paulo
U SINA X.
InctIstria Brasileira
ÀdrS.,1

‘1.

Para distinguir. Máquinas e "partes di
máquinas para t000s os fins .InduAtialáé
fugas, rotativas, de deslocamento e Ai
Máquinas de rosquear: serras meodird:
cas, motores elétricos, alternadores, terri a
sarnentas e placas pare toruos, gerai
dores plainas, maquinas de furar e cesse '.Ct•
trila tornos mecanicos. prensas medial.' ,..a‘•-•.
máquinas antassadeiras, taisturado:t
reis adaptados na construção e constevadio de estradas, mineraçao. corte de'
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora. ma .
ventiladoras moinhos_ para
cereais,
.

2 10t5

(22...arta-Jcirá
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quinas desempalhadoras, clescascadoras.
máquinas secadoras, trituradoras pul.
verizadoras, fresas, polarizes, tranchas.
tesouras mecânicas, tupias, máquinas de
abrir chavetas, marteletes, ventiladores.
exaustores para forjas, bombas centrtpistão para todos os fins. artetes caldeiras e turbinas injetores pira caldeiras, válvulas e transportadores automáticos de alta e nai.sa pressão
prensas hidráulicas, martelos inecani coe
• máquinas limadoras, máquivas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
indústrias de tecidos; teares. urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, torcedeiras.
meadeiras, rolos e roletes, brunidores
para cereais, máquinas para tabricar
papel e máquinas para 4abricar pape' e
máquinas de impressão. dinaM08 e
receptáculos
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tóda espécie,
tutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas.
arame liso ot. faiando, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas.
bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes. cabides.
chaves; cremones, chaves de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para, portões, canos de
metal, chaves de fenda, 'chaves anglêsa.
cabeções, canecas, copos, cachepots,
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos,
calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, condores; distintivos dobradiças; enxadas, enxadões, esferas
engztes, esguichos, enfeites para arreios
'estribos, esferas para arreios, espumada! LIS formões, foices ferro par s costa,
capim, ferrolhos, tacas, facões fechaduras, ferro comum a carvão, fruteiras,
funis, fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; gan:has,
grelhas, garfos, ganchos para qudros
gonzos para carruagens: insígnias; amas, lâminas, licoreiros latas de lixo;
jarras; machadinhas, molas para poria
molas para venezianas, martelos, mar-.
r ada, matrizes; navalhas; puas, pás, oragos, parafusos, picões. porta-pêlo; cisa
seiras, porta-pão, porta-Mas, paliteiroa,
panelas roldanas, ralos para pias, rabiar tes. regadores; serviços de chá e café.
serras, serrotes, sachos. secarrolhas; tesouras. talheres, tashadeiras, torquezes.
tenazes, travadeiras. telas de arame, tor
neiras, trincos, tubos oara encanamento
trilhos para portas de correr, taças
travessas turíbulos; vasos, vasilhames.
vem mas
Termo n.9 685.212, de 25-2-1965
Indústria de Máquinas e Ferrar/santas
Usinax Ltda.
São Paulo

IND,STRIA DE MAQUINAS
E FERRAMENTAS USINM
LTDA.
Nome Comer, ia I

Tèrmo n.° 683.213. de 25•249.35
kidoro Nastas
São Paido

Tênuo n. o 665.216, de .25-2-1965
“Durainetal" Indústria e Comercio de
Metálicos. Lida
1),Aulu

SUPER MERCADO
DA LAPA MAGAZINE
SaoPeulo—Capital

"TURAMSTA,L"
IND1STRIA E COMÉRCIO
DE ARTEFATOS
METÁLICOS LTDA,

Casse .3a
Titulo de Estabele,amento

•
Nome Comercial

Termos ns. 682.214 e 684.215, de
25-2-1965
•
Da' 'metal" Indústria e Comércio de
Artefatos Metálicos Ltda.
Sio Paulo

E-rmo n. 9 684.217, de 25-2-1965
Tatiana Belinky GOUNICia
S:ki Pinha

iciós. palas. pealhoar. pulover pelerinas.
paugas, ponches, polainas, pijamas. pu.
nhos, perneiras,
quitnonos.
regalos.
robe de chambre, roupão, sobretudos,
sus pensórios. saidas de banho, sandálias,
Sai teres. shurts. sungas, stolas ou slacks
;fuer. toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termos na. 684.221 e 684.222. de
25-2-1965
Meiates S.A. Indústria e Comércio
São Paulo

ALGO LENE
Indústria Brasileira

FÁBULAS ANIMADAS

C.i..:•se 36
Artigos de vestuárisu
DURAMETAL
e roupas teitas em geral: Agasalms
Classe 32
Indústria Brasileira Programas de rádio, televisão, teatrais, aventais parcatas. anáguas blusas
.-,otas, botinas. blusões. boinas, babacinematográficos e circenses
louros. bonés. capacetes, cartolas. caranuças. casação. coletes, capas, chales.
Termo n.° 684.218, de 25-2-1965
Classe 40
_ae ecots, calçados, chapéus, cintos.
Tatiana Bolinky Gouveia
cintas. coinbinações. carpinhos, calças,
São Paulo
..(Vóveis em 'geral de metal, viciais, de
de senhoras e de crianças, calções, calaço madeira, estofados ou não incluças, camisas, camisolas, camisetas.
sive móveis ara escritórios: Armários.
ERA UMA VEZ...
pes. fantasias. tardas para militares. coarmários para banheiro e para roupas
leg 'ais. fraldas, galochas, gravatas, gorusadas, almo'adas. acolchoa los para
ros logos de angarie. jaquetas. lagoêls.
móveis. ban.:os, balcões. banquetas
Liasse 32
turas, ligas, lenços, imanteis. meias.
bandejas. domiciliares. berços, biombos
Programas de rádio, televisão, teatrais, naiõs. mantas, mandrião. manilhas, pacadeiras. carrrinhos para chá e café
eies. palas, penhoar, pulover, palatinas
cinematográficos e circenses
conjuntos para dormitórios, conjuntos
peugas. ponches, polainas, pijamas. pu.
nara sala de jantar e sala de visitas
Termo n. 9 684.219, de 25-21965
nhos, perneiras, gulmonos. regalos
conjuntos para terraços. jardim e oram
Produtos Farmacêuticos 'Siines do
robe de chambre. roupão, sobretudos
conjuntos de armários e gabinetes rara
Brasil S . A .
suspensórios, saidas de banho, sandálias
copa e cosinha, camas, cabides. cartsiras
São Paulo
sue teres. shorts, sungas. stolas ou slacks.
girató-ias cadeiras de balanço. caixa
fuler, toucas, turbantes, ternos, unidispensas, divisões. divans. discotecas
formes e vestidos
de rádios, colchões, colchões de uto!as
Classe 22
RECETA
de madeira, espreguiçadeiras. escrivani
Para distinguir: Fios de algodão, fica
nhas, estantes, guarda-roupas. mesas
Industria Brasileira
ie linho, cânhamo e juta, fios de seda
mesinhas, mesinhas para rádio e talco
natural, rayon e fios de lã para tecelasão, mesinhas para televisão, molduras
gem, -para bordar, para costurar, trica.
Casse 3
para quadros, porta-retratos, poltronas.
tagem e para crochet, fios plásticos e
Unia especialidade farmacêutica
•
Puláionas-camas. prateleiras, porta-cha
fios de celulose
anti-anginosa
péus; sofás, sofás-camas, t ravesseiros e
vitrines
Termo n. 9 685.223, de 25-2-1965
Termo n.o 684.220, de 25-2-1965
•
American Home Products Corporatiot
Confecções Holanis Ltda.
Classe 17
*. 'os Unidos da América
São Paulo
Artigos para escritório. alm,a,aaas ,,,ira
carimbos. almofadas para tintas abridores de cartas. arquivos. borrachas.
berços para mataborrão. houachas para
HOLAMIS
colas. brochas oiro 1senhos, cofres.
canetas, canetas tinteiro, canetas para
industrio Brasileira
lesenho. cor!adores de parei
carimbos, caritnbadores. cola para papel.
Classe 2
coiadores, com p assos. estas para corPreparado medicinal veterinário indica&
Clas...se 36
respondência desenhadores, duplicadono tratamento de miases, da indústria •
rec., datadores, estojos oara desenhos, Para distinguir: Ar t gos de. vestuários
comércio da depositante
e
rou,p,-is
feitas
te
geral:
AnasaYaus
estofos para canetas. estojos com minas,
.100
wpar,•:“,1,:
s
.stisas
esquadros, estojos para lápis, espetos, 'Vuntiuis
Tétano n.° 685.224, de 25-2-1965
aus
botinas, h; ir boinas, babaAmerican Home Products Corporation
estiletes p ara papéis. furadores fitas
Para máquinas de escrever g r.- tes lauros bonés, capacetes eartzi!as. cara
Estalos Unidos da Amériça
,ara lapiseiras goma arábica. oro' ''a ouças. casação, coletes canas, chal.t,
-achecols calçados, chapcus. citraas
dores, lápis era geral. lapise i ras rn
!arraia ;I
r
q uinas para apontar lápis, minas e c1idas, combinações. carpinhos calças
arafites, minas para penas, máquinas de rie senhoras e de crianças ca l ções. ca,
sscrever, máquidas de calcular. maqui cás. camisas, camisolas camisetas
L
nas de somar. máquinau de multiplicar. cuecas, ceroulas. colarinhos, cueiros
mat-a-gatos, porta -tinteiros. porta-carim. saias. casacos, chinelos. dominós, achar
hos. porta-lápis, norta-canetas, porta. pe.s fantasias, fardas para militares, coClasse 2
cartas, prensas. prendedores dg.. laneis legiais. fraldas, galochas, gravatas. gol.jogos de !ingeria. Jaquetas laques Preparados medicinais veterinários pari
Percevejos pera nanéis perfuradores
a prevenção e o tratamento de
meias
réguas, raspa leiras de b o r rões. sreneds hivas, noas, lenços. mantós
rp:s•viriNin
infecções do gado
Para mimeógrafos tintas , p tin nr•irns
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Termo n.9 684.225, de 25-2-1965
American Home Products Corporation
Estados Unidos da América

CAZI
Classe 2
Preparado medicinal veterinário indicado no tratamento de miases
Termo n.o 684.226, de 25-2-1965
American Home Products Corporation
Estados Unidos da América

LPR
Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado
como progestatório
Térmo n.o 684,227, de 25-2-1965
American Home Products Corporation
F.Çtados Unidos da América

BLU
Lácisse

Para disttnguir; Amido, anil, azul da

Prússia, alvaiade de zinco, abrasivor
algodão preparado para limpar metais,
detergentes, esprernacetes, extrato de
anil. fécula para tecidos fósforos de
cêra e de madira. g goma para lavandaria, Limpadores de luvas, liquidas de
branquear tecidos. liquidas mata-gordo'
ras para roupas e mata óleos para roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio, soda cáustica sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceoti. tilolos de polir e verniz
para calçador
'Tv.rmo n.9 684.228, de 25-2-1965
Calçados Alvami Ltda.
, R,,i
n-and

Indústria Brasileira
Cls c 135
Calçados para homens, senhoras e
crianças

Térmo n.o 684.230, de 25-2-1965
The London Tailors S.A.,
Confecções de Luxo
Guanabara

Termo n.° 684.234, de 25-2-1965
(Prorrogação)
Reiniger — Werke
Siemens
Aktiengesellschaft
Alemanha

PRORROGAÇÃO'

PRORROGAÇÃO

LOIVDON TAILORS'
RIO DE JANEIRO
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 23
Casimiras
Termo n. 9 684.231, de 25-2-1965
(Prorrogação)
Companhia Lupa — Agrícola, Comercial
e Industrial
São Paulo
PRORROGAÇÃO

LILA
,Industria Brisdeire
Classe 36
Meias •
Termo n.° 684.232, de 24-2-1965
(Prorrogação)
Siemens — Reiniger — Werke
Aktiengesellschaft
Alemanha
PRORROGAÇÃO

Muib
Classe 10
Tubos de raios X para fins médicos
Termo n. 9 684.233, de 25-2-1965
(Prorrogação)
Siemens — Reiniger — Werke
Aktiengesellschaft
Alemanha

Termos as. 684.235 e 684.236, de
25-2-1965
Proquikeler S.A. Importadora
Comercial
Guanabara

PRORROGAC-ÁO

Termo n.o 684.237, de 25-2-1965
Destilaria Bel Drink Ltda .

Indústria Brasileiraa,
Classe 42
Para distinguir; Aguardentes, aperta+
vos, aniz, bitter, brandy, conhaque, cervejas, fernet, genebra, gin, kumel, licores, nectar, punch, pimpermint, rhum4
sucos dd frutas sem álcool, vinhos ver-.
muth, vinhos espumantes, vinhos
quinados e whisky
Térano n.9 684.238, de 25-2-1965"Calau" Distribuidora de Bebidas Ltde,l,
São Paulo

FROM
ÁLCOOL 1400914Ae0
01

•PARMACa.
PRORROGAÇÃO

Termon .0 684.229, de 25-2-1965
r,;int:": • çãO de Madeira; C. Boffi Ltda.
Guanahnra

C. BOFFI DOF
Glasse 26
Artefatos de madeira

Classe 8
Estojos de inspeção eletricamente iluminados; tubos de irradiação a catodAs:
tubos de válvulas, instalações para a
produção de raios X para fins não médicos, por exemplo, para o exame de
materiais pelos raios X; dispositivos de
transiluminação para essas instalações;
tubos de raios X para as mesmas; diapositivos de res.çriamento e regulagcm
para as mesmas; caixas de proteção para
as mesmas; aparelhos elétricos para exames de material sem destruição; ampliadores fotoelétricos de imagens radiográficas; aceleradores eletrônicos eletromagnéticos (betatrons); instrumentos le
medição para raios X e raios de substâncias radioativas; medidores de Irradiação de raios X; máquinas fotográfica,
para exames de micro-estrutura dos raio,:
X; máquinas fotográficas para tirar imagens de raios X; lâmpadas elétricts;
aparelhos elétricos para a produção de
ar comprimido; aparelhos produtores de
água quente; comutadores e reguladores
elétricos manobráveis com o pé; aparelhos elétricos para guiar cegos; aparelhos elétricos de leitura para cegos; ficando expressamente excluídos aparehos
e instrumentos feitos de borracha ou de
substâncias contendo borracha

apanha-mosca e insetos (de goma
papel ou papelão). álcalis, bactericidas,
baraticidas, carrapaticidas, cresot, creta
talina. creosoto, desodorantes, desinfetantes, defumadorea, extemunadores da
pragas e ttervasdaninhas.. esterilizantes, embrocações 'para animais enxertos, farinhas de ossos, fertilizantes, tos.
fatos. tormicidas, fumigantes, tungicidas, glicose para fins vetara:lautos, guano. herbicidas, inseticidas. insetitugoe,
larvicidas, microbicidas. medicamentos
para animais, aves e peixe& óleos desinfetantes e veterinários, petróleos sanitários e desinfetantes, papel fumegavam, pós inseticidas, parasiticidas, kmgicidas e desinfetantes, preparações e
produtos inseticidas, Eermicidaa. desinfetantes e veterinários, raticidas, reinadios para fins veterinários, sabões veterinários e desinfetantes, sais para fins
agrícolas. horticulas. sanitários e veterinários. sulfatos, superfosfatos. vacinas
para aves e animais, venenos contra
insetos, animais e herva daninhas
Classe 3
Substâncias quithicas, produtos e PrePa.
raçeõs para serem usadas na medicina
e na farmácia; vacinas e bioculturas
para serem usadas na medicina e na
farmácia

Classe 10
Tubos de raios X para fins médicos

Indústria Brasileira
eit

Classe 2
Sub...âncias e preparações auttnicas usa
das na agricultura, na , horticultura. na
veterinaria e para fins unitários. II
ber adubos, ácidos sanitários aguas
desinWantes e para fins teittárlos

.1n ;;(
1131ii:A1.0111

f4

•n • n.L nn • •
•Pli,..11

C.1588C

a

3

Álcool retificado para fo.rinícia

-ota
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%irmo n.° 684.239, de 25-2-1965
D. Magalhães
Pernambuco

Termo n.° 684.244, de 25-2-1965
Cano Erba Societá Per Azioni
Itália

'Termo n.° 684.249, de 25-2-1965
Indústrias Gerais Lorenz S.A.
Sinta Catarina

edepllac

'1-indústria Brasileira
Classe 41
' 1111afé moído, torrado em grão e em
chicaras

Indústria Brasileira

Termo th. 9 - 684.240,, de 25-2-1965

Classe 16
Asui..11-10s, tacos e lambris

Orm000terapia Ridtter do Brasil S.A.
São Pardo •

Termo n.9 684.250, de 25-2-1965

Classe 3
Sõros, vacinas, bio-culturas vinhos solutos elixires, xaropes, estratosai nturas
alcoolaturas, alcoolatos essências óleo:
emulsões, linimentos, sabões pomadas
kdüstria Brasileira
cremes, pastas óvulos, pós, comprimidos,
cápsulas drágeas supo:Àtózios, velas, graClasse 3
nuladoa, grãnulos, pílulas pastilhas e
1.4m woduto farmacêutico indicado nas outros preparados não substanciais pata
alterações do ciclo menstrual
serem usadas na medicina e na farmácia.
a ão incluãas em outras classes
Trino 11.0 684.241, de 25-2-1965
Termo
n.° 684.245, de 25-2-1965
Laboratório Terápica Paulista S.A.
Cario Erba Societá Per Azioni
São Paulo

(ev

e

NOROPAN
SIO

PAULO r".

-Minas Gerai.

Sabão Vi-Ral
Indústria Brasileira
Classe -16
Sabão comum industrial
Têm° n.° 684.251, de 25-2-1965'
(Prorrogação)
Arrozeira Brasileira S.A.
IV° Grande do Sul

CARBI11

tiRa0
11..4
ICRÁPICA P1,4$17A

Classe

PRORROGAÇÃO

•

produto farmaceut.,0 aid.cado
tratamento da hiperacidez glastrica, do
meteoristrto gastro-intestinal e o da úlceClasse 3
ra gastos duodenal
ma '/ preparação !urrnaceutica indicada
Termo n.0 684.246, de 25-2-1965
como antiinfecciosa
Cano Erba Societá Per Azioni
Tôrtao a.° 684.242. de 25-2-1965
Itália
C Orupanhia industrial Delfos S.A.
TIZIDE
Guanabara
mwallha

Anibal Rocha Dimas

['PRORROGAÇÃO
rigeiNi0PRIVAN
Isulustrial Dello. S. A.
IIPE JANEIRO
berustri.

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
now tratamento das rinites agudas e crônicas
— sinusites

Classe 3
Uns prodtito farmacêutico indicado no
tratamento da tuberculose
Tèrmos ns. 684.247 e 684.248, de
25-2-1965
La Superiora, Vil:ledos, Bodegas Y
Olivares Sociedad Anonima
Argentina

e[icario

ot
IPLEIIDIDO

SRAZILSIAS

▪ eO sio Crjidt 43 5j -

St11.51j.,

Chisae II
Arroz
Termo n.° 684.252, de 25-2-1965
A. J. Raianas S.A. — Indústria do
Vestuário
Ria
do Sul

0-7

CONF:SFITO

Indústria Brasileira'
Classe 36
Para distinguir: Artigos de 'vestuarios
e roupas feitas em geral. Agasalhos,
aventais. alpercatas, anaguas, blusas
botas, botinas, blusões. boinas, babaJoures. bonés. capacetes, cartolas carapuças. casacão, coletes. capas, chales.
cachecols. calçaaos. chapeus, ciai" cintas, combinações, corpinhos. cat.;ao de
senhoras de crianças. calções, calças
camisolas, camisetas' cuecas, .zeroalas
dominos. echarpes. fantasias, tardas pai
ra militares e colegiais, traldu, gato.
cisas. gravatas, gorros, jogos de bagada. jaqueta]: kques. luvas, ligas. lenços.. mantõs. meias, maiôs, mantas nua&ião. mantilhas. palatos. pala. pinhoas peugas. pulavas, pelerinas. noa dica,
polainas pijamas, punhos penseiras,
gulasonos. regalos. robe de chambre.
roupão, sobretudos, salsa. suspensorios,
saida de tombo. andalias, sweater chor.
tes. s.usigas stolal, soutiens. slacks
tater toucas, turbantes, ternos. nitri-ales
e vestido.
Termo n.° 684.254, de 25-2-1965
C.uritex Ltda.

Indústria Brasileira

Classe 41
Azeite de oliva, azeitonis, óles)s comestíveis, carnes, presuntos vinagres banra,
aveia, arroz, sarmento, picvles, peixes e
INDUSTRIA LIWALEIRA
crustáceos em conservas ou não, frutas
verdes e cristalizadas, secas e em caldas,
tíPRORROGAÇÃO
Classe 36
aorduras vegetais, salsichae. salemas, Para distinguir: Artigos de vestuários
geléias e legumes em conservas
e roupas feitas em geral; Agasalhos,
aventais, &parentas, anáguas, blusas.
42
AS Z J7V-- Para distinguir;Classe
Aguardentes, aperiti- botas, botinas, blusões, boinas, baba.
vos, afiz, bines, brandy, conhaque, cer- clouros, bonés, capacetes. cartolas. caravejas,
fernet. genebra, g , n. kumel, lico- puças, casacão, coletes, capas, abales.
rAjr., .e.'n 4.9s, 4.4'•
cintas. combinações. corpinhos. calças
res, nectar, punch. pimo.amint, rhtun, de
senhoras e de crianças. calções. cal.
Classe 3
sucos ckl. frutas sem àirool, vinhos verças. camisas, camisolas, camisetas.
rauth.
vinhos
espumantes,
vinhos
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros
Voa preparado farmacêutico indicado na
quinados e whisky
reabsorção de caudatos
oca, fantasias. fardas para militares,
Têrmo n. , 684.243, de 25-2-19e5
Companhia Industrial Delfos S,A.
Guanabara

L

ELE E ELA

PRORROGAÇÃO

E ,AfE

Tèrino n.9 684.253. de 25-2-1965
Curitex Ltda,
Paraná

colarinhos, amima, casacos, chinelos.

Um

sassnuai

•

legiais. fraldas, galochas, qravo.tns, gorros, logos de !ingeria, taquaras !arpes,
luvas, ligas, lenços. mantos. meias,
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas, paletós. palas. penhoar. pulover, oder:nas,
psugas, ponches, polainas. pijamas. punhos. perneiras. guimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios. saidas de banho, sandias,
iucteres. shorts, sungas, stolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

Para dishu4 u3 Artigos cl... vx...stuarioa
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais. alparcatas, anáguas, blusas.
")otas botinas. .blusties boinas babadouros. bonés. capacetes, cartolas, can:

ouças, casacão coletes, capas, chales,
cacrecols. calçados, chapéus, c.ntos,
cintaa - combinações, corpinho° calças
de senhoras e de crianças. calções, cal-.
caa, camisas, camisolas camisetas.
cuecas, ceroulas. ecilarinhos cueiros
saias. casacos chateio& daminós acharDe& 'antas as. fardas para militares co-

legiais. fraldas. galochas, gravatas q-os. fogos
fogos de 'ingeria larmetas laqués.
co- luva, ligas, lenços. mantes, meias
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mai& manou, mandrias', manttlita% pateto& Palas. penhoar, pulover, pelerinas
pcsgas, pouches, polainas. pijamas. punhos, perneiras, quimonos. regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensonosssaidas de banho sandaaas
susteres. shorts. sungas, tolas, ou Mack&
tater toucas, turbantes, ternos: uniformes
e vestido.
Têrmo o.° 684.255, de 25-2-1965
Curltex Lida
Paraná

ELE

=Lay, preparações para fotografias,
produtos para niquelar, pratear e cromar, produtos para diluir tintas prossiato; reativos, 'removedores, reveladores.
São Paulo
sabão neutro, sais, sahcilitos, secantes.
silisatos, soda caustica, soluções quininas de uso industriai, solventes, saltaras; Untas mi pó, liquidas, sólidas
au pastosas para madeira, ferro, pare.
Jcs. contrações, decorações, couros, tecidos, fibras, celulose, barcos a vetIndústria Brasileira
mios talco Industrial. chinas.
• Térmo n.° 684.259, de 25-2-1965
Cla.be 46 -•
Para distu.guiri Amido, anil, a±u1
Suvinil S . A. Indústria e Comércio de
Próssia, alvaiade de zinco, abrasivos
Tintas
âgodão pre_parado para limpar metais.
São Paulo

Têm° n.° 084.257. de 25-2-1965
Cássio Munia S.A.-- Importação e
•-•
Comércio

Têrmo n.s 684.260, de 25-2-1963
São Paula Alpargatas S.A„4
SR) Paulo

LI E TY

detergentes, esprcmacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos. fósforos de
céra e de madira. g goma para lavanderia, limpadores de luvas, liqu:dos de
branquear tecidos. llquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para rouClasse 36
pas. oleina, óleos para limpeza de carPaia distinguir: Artigos de assalarias ros, pós de branquear roupa, salicNo
e roupas feitas em geral: Aaasaihos de sódio. soda cáustica sabão em pó.
aventais. alparcatas. anáguas. blusas. sabão comum, sabão de esfregar e sabotas, botinas, blusões. boinas, baba
ponáceos, tijolos de polir e verniz
douro& bonés. capacetes. cartolas. cara
para calçador

indústria Brasileira

puças. casação.. coletes, capas, chaies
cachecols. calçados. chapéus. cintos,
Termo n. 9 684.258, de 25-2-1965
cintas, combinações. carptahos. calças Suvinil S.A. Intli1stria e Comércio de
de senhoras e de crianças, calções, ca:
•
Tintas
çaa camisas, camisolas. camisetas.
São Paula
cueca:Á. ceroulas,' colarinhos, cueiros.
saias. casacos, chinelos. dominós. echas.
Ka. fantasias. fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas. gor-

, 41'

Li uibrilfrio

íci ibase
Industrici Brasileira
Classe 1
Absorvenres, acetosa, ácidos. acetato&
agente: -quimicce para o tratamento e
sara ‘ tio 4e fibras tecidos. COUTO* e teadose; 'agua ris. Slcool, albumina. saitinas, alrimen. alvaiade. alvejantes .11lustriais, ahrminio em p6 amoníaco.
anti-Inci abtantes, rei-oxidantes ardi

INDUSTRIA BRASILEIRA

°'

Classe 36
P ara distinguir; Artiau, de vest4rios
e roupas teitas em geral: Agasdlhos,
aventais, alparcatas, aniguaa, blusas,
bulas, botinas. blusões. boina& bal.).douras. bonen. capacetes. cartolas, atra.
wças, casação. coletes, capas, chalea.
cachecol,. calçados, chapéus, cintos,
camas, combinações, caminhos, calças.
Se senhoras e de criasses calções.' calou, camisas, camisolas, can:Is-atam,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós,' achar:secas. ceroulas, colarinhos. cueiros,
saias. casacos. 'chinelos. dominós. adiaras& fantasias, fardas para militares, co.
+ egtala fraldas. galochas, gravatas. gorros. logos de lingerie, jaquetas. Saques.
luvas. ligas. .lenços. mantos, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, palet0a palas. penhaa?, pulover. pelerinas,
pelam& ponches, polainas. pliacnaa Ma.
ohms. perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudak
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres. shorts. sungas. stolas ou alada
tuler, toucas, turbantes, teraos, mal*
formes e vestidos
Tênno n.o 684.261, de 25-2-1965'
(Laica — Confecções Fina Ltda,
Guarmhara

oxidantes. anti-coraisivos, anti-detonan.
tes.' azotatas, agua_ acidulada" para
ros logos de lingerle. faqueias. lagcês
icumuiadores. água oxigenada para
lutas. ligas, lenços. maatees, sacias
rins industriais, amônia; banhos para
maiõs. mantas, mandrilo, manilha& pagalvanizaçãos.benzina. aenzol, betumes.
letós. palas. penhoar. pulavas, pelerinas
bicarbonatos de sódio. de potássio: cal
Indústria Brasileira
petigas. ponches., polainas. pilamas. pis
virnem. carvões, carbonatos, catalizaabas. perneiras, quazionos. regalos
Classe
1
dores,
celulose. chapas. totograficaa
robe de chambre. roupas,. sobretudos
acetato& composições extintores de incêndio. cio.
suspens6rlas. saldas de banho, sandálias Absorventes, autoria, ácidos,
co. corrosivos. croatatos, corantes, cecosusteres. shorts. sungas. :tolas ou slacka, agentes quitais% para o tratamento e
tuier. toucas, turbantes, ternos. uni. iceraçk de fibras, tecidos couros e c- sotos: descoraras& dcsincruataases, diz
solventes: tanti.sões . fotografia" enso
lube; água raz. álcool albumina.
.
formes e vestiduá
•
alasse. alvaiade, alvejantes ta- ire, éter. esmaltes estereasa.„, feaol, fil
)NICA - Confeccõei
Termo n.0 684.256, de 25-2-1965
dustriais, alua:trilo em pó ainianiaco, nes -ensibilizados para fotografias, ai• Edmat Coelho Lins
•
fonatos
tad-ansiais.
fbs
anti-osislantes.
zadorea.
fiormol,
antisinchistantes.
• Finas Ltda.'
Brasília
oxidantes. anti-eorrosivas, anti-detoasn- Risos industriais numeras; galvanizado.
tes. azotatos, água acidulada para reis gelatina para fotografias e pintura
acumuladores, água oxigenada .para giz, glicerina; hidrato& 'hidrosulfitosi
Nome Comercia/
fins Industriais. ansónimbanhos para impermeabilizantes. ioduretos; . lacas;
galvanização, benzina. asOzol
: betumes, malaas para pintura, magnésio, merrermon ..0 684.262, de 25-2-1965.s
bicarbonatos de sódio. de Potássio; cai curio; nitratos. neutralizadorea, naroceCínica — Confecções Pina ' Ltda.. virgem, carvões, carbonatos, catalisa- issiose; dxidos. oxidantes,' óleos para
Guanabara
soros; desarantez. desincrustantes, dis- pintura. óleo de linhaça; Produtos quisolventes; emulsões fotográficas. enxo- micos para impressão, potassa aulasire. éter, esmaltes astereatost fenol, fil- iria], papéis emulsionava% para .a
mas sensibilizados para fotografias. 41- tografia, papéis de surliesat papéis ha.
&adores, Formol, fosfatas industriais, [ás. llogralicos e heliocopistas. películas
foros industriais naosssas; galvanizado- sensíveis. papéis para astografia e anáPRETO
BRANCO
ch,letria Briusileirk
res, gelatina para fotografias e pintura. lises de laboratório, pigmentos, potassa,
Industria Brasileira
giz. glicerinni hidrato& hidrosulfitos; Pós metálicos para a composição de
Classe 36
•
irnpermeabilizantes. • ioduretas; • lacas: tintas- prepara ções para fotografias,
• Csisse to
Para
distinguir:
Artigos
de
vestuAdos
[
per.
produtos
para
niquelar,
prateies
e.
cromassas para Pintura. magnésio.'
aores, nitroce. mar, produtos para diluir tintas proseai- e roupas feitos em geral: Agasalho
Ab.raavos. preparados para dar brilho r.urlo; nitratos, neutrallza
em rolos. carbureto de adita, abrasivo. iulose; óxidos, oridantea. óleos para to: reativos, removedores, reveladores; aventais. alpercatas, anágua*, blusas,
cera em pó ara lustrar madeira, cera ointura, óleo de linhaça; produto. qui- sabão neutro, sais, ealicilatos, secantes. botas, botinas, blusgell. boinas, babe+
para polir Ora para conservar e polir micos para impressão, potassas silicatos, roda caustica, soluções qui-, doures, bonés, capacetes. cartolas, cara!'
puças, casacão, coletes, capas. ebalele
móveis e "alhos. composições para
para a fo- alisas de uso Industrial, solventes, sul- cachecols, calçados, chapéus, cintos,
limpar vidraças, preparados para con- tilai, papéis emulsionáveis
papéis de turnesol, papéis he- fatos; tintas em pó. 'liquidas, sólidas ciam:, combinações. corpinhos,calças,
servar o escorregamento das correia& tografia.
llograficos
'e
hellocopistas.,
peliculas
ou
pastosas
pae°4
madeira,
ferro,
parede *não= e de crianças, calções, tal- 10
massa para encerar. pasta para.- lustrar
e conservar calçados. pópara limar, smssivels, papéis paraSotografia e aná- des. contrações, decorações, couros, te- ças, camisas, camisolas, cambetas,
sidos. fibras, celulose, barcos e vel- cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
prata, pó para limpar talreres. prepa- lises de laboratório, pigmentos, potassa.
sul" talco industrial, thiner,
pós metálicos para g. composição de
Pcs, fantasias, fardas para militares. 011.
rados para conse-var couros

*g
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julg Irem prejudicados com a concessão do registro requerido

leglais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de litigaria, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mantas meias,
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. paletós. palas, penhoai, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, ['gastas, puregalos
quimonos,
nhos, perneiras,
robe de chambre, roupão, sobretudos
;uspensórios• saldas de banho, sandálias,
sueteres, aborta, sungas, stolas ou slac.ks,
tuler, toucas. turbantes, te-nos, uniformes r vestidos
Termo n.° 684.263, de 25-2-1965
Ge& Editõra Técnica Ltda. •
Guanabara

bilizantes liquido:. ou sob outrds formal
Pa r a revestimentos e outros corvo nas
construções, persianas. placas para pa
vittvntação. aças ornamentais de cimento ou gesso ara tetos e paredes
papel para torrar casas massas ..nti
rcidos para uso nas zonszruçõ2s. par
quetas, portas. portões, pisos, soleiras
para portas, tildlos tubos de cr.lcreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento. vigas, vigamentos
varem

E1EMOLISTER
LABORATORIO LISTÉR . LTDA.
S. PAULO

BIZICA
Indústria Brasileira

Classes: 19 e 32
Animais vivos e publicações impressas
Termo n. o 684.272, de 25-2-1965
Myrurgia S.A.
Espanha

Indústria Brasileira

Classe 16
Para distiuguiri Materiais oara construções e decorações: Argamassas. argila,
S1BEL
areia, azulejos. batentes. balaustres, blocos de cimento, blocos para pavimentação, calhas, cimento. cal, era. chapas
Isolantes, caibros. caixilhos, colunas,
chapas para coberturas caixas d'água.
caixas paia coberturas. caixas d'água.
caixas de descarga pra lixos, edificações pretnoldadas, estuque, emulsão de
base asfáltico, estacas, esquadrias, estruturas metálicas para construções. lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção. lages. lageotas. material isoINO.USTRIA 'RA111111114
lantes contra frio e calor, manilhas, massas para revestimentos de paredes. ma .
Classe 16
Massas de reboque para constrimes delirar para construções, mosaicos, produtos de base asfáltico, produtos para
tornar Impermeabilizantes as argamasTermo n.° 684.264, de 25-2-1965
sas de cimento e cal, hidráulica. pedreIndústria de Artefatos de Cimento
gulho, produtos betuminosos, impermeaBoa çava Ltda.
bilizantes, liquidos ou sob outras formas
São Paulo
oara revestimentos e outros USOS nas
oara uso nas construções, parquetes,
sonstruções, persianas, placas Para pa
amentação. peças ornamentais de clamac ou gesso para cactos e paredes, papei
para forru casas. Massas anti-ruidos
Industria Brasileira
aortas, portões, pisos, soleiras para porClasse 16
tas, tijolos, tubos de concreto, telhas, taPara distinguir: Materiais para constrn cos tubos de ventilação, tanques de cimento, vigas, vigamentos. vitais
toes e decorações: Argamassas. argila,
areia. azulejos, gatentes. balaustres. blo.
Termo n.o 684.267, de 25-2-1965
Coa de cimento, bloros para pavimenta.
Instituto Hormoquimico e Biológico
ção. calhas. cimento, cal. cré. chapas
Sociedade Anônima
isolantes, caibros, caixilhos: colunas:
São Paulo
hapas para coberturas. caixas dágua
raixas para coberturas, caixas dágua
caixas de descarga para etixos. edifica.
ções premoldadas. estuque emuisoo de
base asfáltico, estacas, esquadrias. estra
taras metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas 1Classe 3
de junção. lages, lageotas, material Isolante contra frio e calor, manilhas, mas. Um produto farmacêutico indicado coma
sas para revestimentos de paredes, ma sedativo antiespasmódico e no tratamento das tráqueobronquites e suas
deiras para construções. mosaicos, pro
manifestações
dutos de base asSáltico, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal. hidráulica. pedregulho, produtos betuminosos, impermea. 1

30ACÁ

neer

PRORROGAÇÃO

Termo n.° 684.269. de 25-2-1965
Nelson Kamla Vieira
São Paula

TÉCNICA LTDA.

Termo ri.° 684.265, de 25-2-1965
Sibel, Indústria de Argamassas Ltda.
São Paulo

Têrmo n-0 684.271, de 25-2-1965
Associação Paulista de Criadores de
Bovinos
São Paulo

Termo n.° 684.266, de 25-2-1965
.
Classe 3
Arplan — Arquitetura e Planejamento
Preparado para ser usado na medicina
Limitada
e na farmácia
Guanabara

GEBÉ EDITORA

Nome C,oMercial

Termo ri.° 684.268, de 25-2-1965
Laboratórios Lister Ltda,
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de Vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
dventais, alparcatas. anáguas, blusas,
aotas, botinas. blusões, boinas, baba
douros. bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chatas
cachecol& calçados, chapéus, cintos,
cintas. combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, cal.
çax, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueisos,
salas, casacos, chinelos, dominós, acharpau. fantasias, fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas, gravatas. gorros, jogos de lingerie mquetas. laquês,
luvas, ligas, lençus. manhas, melas,
maiôs. mantas. mandrião. mantlhas. pa •
letós. palas, penhoar, pulover. palatinas,
peugas. ponches, polainas, pijamas. punhos. perneiras, guitnonos, regaloa,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias,
susteres, shorts. sungas. stolas ou slacks,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos
Termo n.° 684.270, de 25-2-1965
Associação Paulista de Criadores de
Bovinos
São Paulc

' ALBA

ESPUMA

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina.
água de rosas, água de alfazema, agua
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para e pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, óleos para os
rabelos, creme evanescente. crenies gordurosos e pomadas para limpeza da pe.
Ie e "maquilage" depilados, desodorantes, vinagre aromático. pó, de' arroz
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar cílios e olhos. carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifricios em pó,
pasta ou liquido: sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de pede..
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, rum de louro. saquinho pariu:nado, preparados em pó, pasta, liqui»
dissolventes e vernizes removedores da
cuticulara glicerina perfumada para
cabelos e preparados pare dsecolorir unhas, ditos e pintas ou sinais adi.
betais. óleos para a Pele
Termo n.° 684.273, de 25-2-1965
"Paumace" Indústria, Comércio e Exportação' de Artefatos de Madeira
Limitada
Granais: , •;1

itti/u2,

CP.euncwo
indústria Brasileira

•
nima ,.

ci ...,.- • 1- ,
iii . ' ' -

•
'rav.essas

APREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10

Classe 26
Esquadrias de madeira, lambris, tacos.
marcos, serradinho, tábuas para assoalhos rodapé, portas, janelas e alisares

