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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Dia 22 de abril de 1964

TÈRÇA - FEIRA, 28 DE ABRIL DE 1964

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DA SESSÃO
DE RECURSOS
1210 22 de abril de 1964

Exigência
cUlture — Nada há que deferir em -consideração o parecer do Diretor da
face do parecer do Divisão Juridica. Divisão Jurídica unia vez que foi
Terino—n° 404.823 7— Walter ãayea
E convidado Daniel 8 Co. a, comcomprovado o' uso anterior da marca — Cumpra a exigência.
Lybio
da
Silva
Quintas
(junto
a
parecer a êste Departamento a fim de
pela impugnante.
tomar conhecimento da exigência feita patente mod. ut. 3.396) — Nada há
Recursos
pelo examinador do Ministério da Ae- que deferir em face do parecer da DiCaducidade de marca
visão
Jurídica.
Ruf-Buclihaltung A.G. — xecor*
ronáutica no têrmo 84.939 — PriviAlexandre Pacheco Guimarães (no rendo do despacho que deferiu o tér*
légio de invenção.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
pedido de caducidade na marca nú- mo n. 105.649: Privilégio de InvenN. 121.061 — Dano Intui — SaGERAL
Restaurante
A Minhota Ltda.) — ln- ção: Rof-Gutz e Avelino ,5anches.
tisfaça exigência.
mero 215.172 marca A Minhota) de
Dia'
22
de
abril
de
'1964
138.385 Dr.
,— Fred Linsker —
.defiro a pedido de caducidade tendo
sartafara
Divisão de Privilégios
Noticiário:'
em vista as judiciosas considerações
do parecer do Diretor da Divisão Ju
aversos
Expediente dá Diretor Geral
Unia vez decorrido o prazo de re- ridica.
J. B. de Figueiredo (no pedido de curso previsto pelo artigo 14 da Lei
•RIO, 22 DE ABRIL DE 1964
Exigências
prorrogação- na patente mod. indus- 'n° 4.048, de 29-12-61 e mais dez dias
—
para
eventuais
juntadas
de
•
recur1..stifIcação:
trial 1.284, — Nada há que deferir
N. 415.679 — Isaura Cornicholi
em face do parecer da Divisão Jurí- sos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum
interessado,
ficam
notificadas
Pires
—
Satisfaça
exigencia.
Uma vez decorrido o prazo de redica.
os requerentes abaixo mencionados a
curso previsto pelo art. 14 da Lei
Indústria Perez Ltda. (no pedido comparecer a êste Departamento a fim,
n° 4.048, de. 29-12-61 e mais Dez Dias
'
Diversos
_.. para eventuais juntada: de rtcurn
'de contrato de exploração na patente de efetuarem o pagamento da taxa
mod. iud. 2.204) — Nada há que final concernentes a expedição dos res- tfointreau (no pedido de registro sas, e do mesmo não se tendo valido
deferir em face do parecer da Divi- pectivos certificados, dentro do prazo d recompensas industriais petição nú- neallum interessado, ficam notilIca•
dos os requerentes abaixo menciona*
são Jurídica;
de Sessenta Dias — na forma do pa- mero 51.216-62 do D.N.P.I.) — dos a comparecerem a &ate Departamento, a fim de efetuaren. o pagaMetal Porty S.A. (no, pedido de rágrafo único do art. 134 . do Codigo Arquive-se o processo.'
taxa ••••-a' cone—iientr
mento
prorrogação na patente mod. ind. nú- da Propriedade Industrial.
expedição doa respectivos certificados
Reconsideração de despacho
mero 2,205) — Nada há que deferir
dentro do prazo de Sessente Dias —
Marcas deferidas
em face do pa-ecer da Divisão 'JuríLraboratorio Guidotti Cia. (re- na -1-rrrta do parázrafo único r'0 ar'
dica.
tigo 134 do Código da Propr!:::..:_ie
N. 362.662 — 103 -- Distilaria correndo do despacho que deferia o Industrial.
•
Alumiai° Marinicoc Ind. e Comér- 103 Ltda. — 'classe 42 (de ecluda termo 374.155) — Mantenho o descio Ltda. (no pedido de pagamento com o parecer da Divisão Jurídica pacho concessivo do registro. ArquiPRIVILÉGIO DE INVENÇAO
de anuidade na patente mod. ut. nú- unia vez que não foi devidamente ve-se o pedido de reconsideração de
DEFEEID's
mero 2.351) — Nada há que deferir comprovado o uso anterior da marca fls. 18 urna vez que foi apresentado
1'1. 113.379
Segadeira — lidasse?
eta lace do parecer da Divisão Jun- pelo Impugnante).
por procurador inabil.
Furguson Limited,
dica .
Sociedad Viria Santa Rita M. L.
Marca indeferida
N. 118.924 — Aper'-icoamentoa
De Whilus Comércio e In.dústria de
Fernandez Concha Garcia Huldobro em ou Re1- 41vos a Derivados de Bena
•
Roupas S.A. (no pedido de paga— N.V. Philips' Gloei.
N. 240.885 — Lillan Hedy —
Cia. Ltda." — junto a Marca nú- zaldoximas
mento de anuidades na patente mod. Hedy Lingerie Ltda. — classe 36 —
lampenf a br ieken
mero
274.867)
—
Faça-se
,-apostila
ut. n 4.088) — Averbe-se as terceira (indefiro o presente pedido com base
N. 118.033 — Nova Máriiina Para.
onde de direito.
quarta e quinta • anuidades,. conforme
Debulhar Milho e outros Cereais —
no art. 96- do codigo e nos termos
o parecer da Divisão Jurldica, quanto do parecer da Divisão 'Jurídica, Uot
N. 82.822 — Jen,er Glassver§ Edison Penha e Altamir Ruben
ao segundo qüinqüênio requeira a comprovado o uso anterior da marca Schott E, Jen.— Arquive-se o 'proces- nua.
N. 119.035 — DISpos.tayo de Com.
prorrogação na forma da •lei.
por 'terceiro).
.
e osdacordo com o parecer da Divi- bate a Parmiga e outros — Eloy Pedro
Lacerda...S.A. Cotonificio (no pedido de deN. 346.171 Sarubbi — Jose são Juridica.
sistência do pedido de caducidade na
N. 119.356 — Processo Físico-Me.
N. 374.938 — Dr. Saastião Cospatente priv. de invenção na 43.693) Sarubbi — classe 36 — Indefiro o
clinico Parc a Produção de óleo de
— Defiro a desistência do pedido de presente pedido com base no art. 96 ta de Castro — Arquive-se o proces- Côco de Alta — Dionisio
caducidade formulado pela S.A. Co- do codigo e tendo em vista o paiecer so de acardo com o parecer da Divi- Martinez -••osel.
da Divisão Jurídica uma vez que fi- são Jurídica.
N. 119.626
Máquina Para .Apa..
tonificio Gavea. Uossiga-se quanto cou comprovado o uso da marca por
rar Gramados
Máquinaa OmiI
N. " 376.704 — Brasitex $•aliiner Ltda.
ao outro pedido de caducidade da terceiro.
.
indústrias Químicas S.A. — ArquiN. 121.619 — Máquina Para PlanS.A. Indústria Votorantin, tudo nos
termos do parecer da Divisão JuríN. 421.037 — Faixa Branca — ve-se nos termos do parecer da Divi- tio de Mandioca — Aldo Ossi,
dica.
N. 121.652 — Processo e Produto
Fábrica Minerva de Gesso Cré Ltda. são Jurídica uma vez que o pedido de
Para Atrair e rni1,1- ter Insetos EsN. 58.927 — Socteté DEtudes
— classe 46 — Indefiro o pedida com reconsideração foi es~a-i-arlo fora pecialmente a Mbsca
dO
•
Orimiques Pour L'Industrié et L'Agrl. base no art. 96 do codiqo e tendo et* do prazo legal.
neo — J.R. Gaiav S.A.
Exigências

•
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— As Repartições Públicas
deverão ' remeter o expediente
'destinado à publicação nos jorDEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
nais, diàriamente. até às 15 horas. •
DIRETOR • GERAL
-7- As reclamações pertinenALBERTO DE BRITO PEREIRA
tes à matéria retribuída, nos caCHIA" DA SEÇÃO DE aau...vs.0
sos de erros ou omissões, deverão ~PR oo asov.yo oa Puottcaçbas
FLORIANO GUIMARÃES
MURILO FERREIRA ALVES
ser formuladas por escrito,
Seção de Redação, das 9 às 17,30
DIÁRIO OFICIAL
horas, no mãximo até 72 horas
após a saída dos órgãos oficiais.
/SEÇÃO lis
•o•sEo do pubEsitdado do •scpsodfonto do Departamanto
— Os originais deverão ser
hiaolonmi do Mropriodado induatristi do Ministério
dactilografados e autenticados,
da IndGotria Comércio
ressalvadas, por quem de direito.
Impresso nas oficinas do Departamento de Imprense Nacional
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
— Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
• FUNCIONÁRIOS
assinaturas poder-se-ão tomar, REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital
Interior:
Capital
e Interior:
e
em qualquer época, por seis meses ou uni ano.
Cr$ 600,00 Semestre .
Semestre
Cr$ 450,00
Cr$ 1.200,00 Ano .
— As assinatura. s vencidas Ano •
Cr$ 900,00
poderão ser suspensas sem aviso
Exterior:
Exterior:
prévio. Cr$
1.300,00
Ano. ...
Ano.
Cr$ 1.000,00
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali- registro, o mês e o ano em que jornais, devem os assinantes pro. dade de suas assinaturas; na findará.
videnciar a respectii,a renovação
parte superior do enderêço .vão A fim de evitar solução de com antecedência minima de
impressos o número do talão de continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.

•

N. 121.653 — Processas. e Produto
Para Atrair e Combater Insetos Especialmente a dscr. do Mediterrâneo — J.R. Geigy S.A.
N. 121.974 — Composição Herbicidas Processo Para, Preparar Novos
Compostos Herbicidas e Para Combater Vegetação Indesejável — E.I.
Du Pont de Nemours And Company.
N. 122.347 — Punho Para Cabo, de
Vara 4e p esca — João Coccolin Netto,
N. 123.004 — Processo de Fabricação de Amido-Fosfazidas — F'arbenfabrieken Bayers Akteingesellschaft.
N. 123.039 — Aperleiçoamentot
em Maquina de Picar Cana e outras
Graminéas — Meoanica Lavrense Limitada.
•
•
N. 123.099 — .Uma Polvi/hadeira
— Luzalite Comércio e Indisstria Limitada.
N. 123.132 — Processo Para a Fabricação de Um Cacau Instantâneo
— Comptolr Pharmaceuti que D Exporation S.A.
N. 123.624 — Processo Para a Produção de Sulfenil-Fosfo-Tioatos —
Farbenfabriken Bayer Aktiengeselischaft. •
N.-221.M — Bomba a Pedal Para Alimentação de Esguichos Os-

waldo Tambellini e Edison Ripo/i.
N. 124.969 — Novo Arado Reversível. — Irmãos Bedina & FOILSCCa.
N. 124.742-Processo Para Produzir Acido GriseofulVico — Glaxo
Laboratories Lirnited.
N. 125.391 — Aperfeiçoamentos em
ou Relativos aos Procassos de Produção de .Oxido de Bis — (Ttriarli
EStannO) N.V. Philips' Gioeilampenfabrieken.
N. 125.539 — Processo Para a Obtenção ch afã ris ou Casca de Café de um Extrato ou Sêco Aquoso
CompOsto de Cafeina e outras materia,s Orgânicas Exceto Matérias de
Graxas — Bolas Weinberg e Ca.tharina. Maria de Vilas.
N. 125.569 — Aperfeiçoamentos no
Processo de Fabricação de Matrizes
Para Estamparia de Tecidos — Co-

EXPEDIENTE

mércio e IndIstria de Quadros e Desenhos Texteis Ipiranga Ltda.
N. 125.617 -- Navo lasocesso de
Elaboração de Farinha Destinada a
Panificação Com Aproveitamento Total Das Substâncias Nas Células da
Parte Exterior do Gran e da Cutícula
dos Cereais — Luib l'apia Alargou.
N. 126.281 — Aspersor Por Com:
pre.ssão — H.D. Hudson Manufacturing Company.
MOD£L0 DE UTILIDADE
DEFERIDO
• N. 120.381 — Dispositivo Para a
Colheita de Café e outros Frutos

José Jorge.

— As Repartições Públic.
cingir-se-ão às assinaturas anua,
renovadas até 29 de fevereiro ti
cada ano e às iniciadas, em qua
quer época, pelos órgãos combm
tentes.
— A' fim de possibilitar a ri
messa de valeires acompanha&
de esclarecimentos quanto à sn
aplicação, solicitamos usem os ii
teressados preferencialmente ch(
que ou vale . postal, emitidos
favor do Tesoureiro do Depart4
mento de /imprensa Nacional.
— Os suplementos, às ediçõs
dos órgãos oficiais só se forneci
Mo aos assinantes que os solie
tarem no ato da assinatura.
. \.
— O funcionário público fi
deral. para fazer jus ao de.
conto indicado, deverá prow
esta condição no ato da ass
ia.tura.

.

,— O custo de cada exemph
atrasado , dos órgãos . oficia
será, na venda avulsa,' acrese
do de Cr$ 0,50, se do mestfi
ano, e de Cr$ 1,00, por ar]
decorrido

N. 122.289 — Nd.o Modélo de InN. 122 . t 46 — João Koessis —
Setor de Produtos Químicos no Solo dra a exigência.
N. 123.614 —Gosta vo Bobei
— Heinrich WUhelxn Schmitz.
Cumpra a exiaér-ia.
IsIODÊ-LO INDUSTRIAL 'DEFERIDO
N. 124.960 — AktienseLskak
Grindstedvaeket — Cumpra a ei
N. 122.399 — Original Configura- gência.
ção em Bomba Pulverizadora Para
N. 129.517 — General Elect
Agricu/tura, e Outros Fins — Luigi
Company — Cumpra a exigência.
Segurini e Faustino Molinário.
N. 138.006 — Navio Gago Pada
EXIGENCIAS
— Cumpra a exigência.
N. 116.467 — Alfonso Canto Jorda.
— Cumpra a exigência.
N. 123.614 — Gustavo Bobei —
Cumpra a axigência.
••••••n••n••n•n•n•••nn•nn•••nnnn•n••n

Divisão de Marcas
EXPEDIENTE DO DIRET'Oss
RIO, 22 DE ABRIL DE 1964
Notificação:

LEGISLAÇÃO AERONÁUTICA
e - • Leis, Decreto., Porfarlaa, Resoluções • Despachos sk iate
reme geral,

CunCenia.Otea

Aeronáutica Uva.
DIVULGAÇÃO N.' rx

MARCAS DEFERIDAS

Preço C.4 300.00
A VENDAr
;adio de Veadas; Av. Rodrigues A}ves.
- Agitada 1; Ministério da Fazenda
À ende-se a pedidos pelo Serviço

de

Uma vez decorrido o prazo de
curso previsto pelo art. 14 da I
n. 4.048, de 29-12-61 e mais Dez Di
— para eventuais juntadas de reci
soa, e do mesmo não se tendo vai
nenhum interessado, ficam notifa
dos os sa uerentes abaixo meneios
das a comparecerem a aste Depar
incuto, a fim de efetuarem o Pa:
mento da taxa final' concernentes
expedição dos respectivos certifica,
dentro do prazo de Sessenta Dias
na forma do parágrafo único do
tigo 134 ao (-asna ° da Propriedz
Industrial.

Reembõlze Postal
~Jos

N. 357.210 — Panex — elas-- 8
Panex S.A. Indústria e Comércio
N. 358.023 —
—
11 — Panes S.A. Indústria e (
mércio.
N. 358.022 — Diplomata". — cia
11 — Panes S.A. Indústria e (
inércia.
N. 358.472 — Mult — classe 11
Panca S.A. Indústria e Comérci
N. 359.926 — Brazilia — classe
— Panex S.A. Indústria a Com

'Fãrça-feira 28
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'N. 360.755 - Líder - classe 11 - Venção - Concedo as restaurações do Charque - número 253.248
Pansx S.A. Indústria e Comércio.
N. 361.993 - Multi-Panex - clastua 11 - Panex S.A. Indústria e Coraérclo.
N. 362.069 - panex Luxor - cias
cie 11 - Panex S.A. Indústria e Comércio.
Festival - elude 11
N. 362.071
Panex S.A. Indústria e Comérato.

artigo 206 do Código.
Armour And. Company - Na restauração da Patente número 57.079
- privilégio de invenção - Concedo
a restauração artigo 206 do Código.
Emílio Suares Marcelo - Na restauração da -Patente numero 59.210
- privilégio de invenção - Concedo
a restauração artigo 206 do Códige.
Si. Anne'S Board Mill Co. 1.14•
- Na restauração da Patente númeEXI GENCIA/3
ro 60.423 - privilégio de invenção
Concedo a restauração artigo 206
• N. 361.567 - Panex S.A. Indás- -do Código.
Via e Comércio - Cumpra a exigén. ,
ela.
Tranatorânoia e alteração de nOtrhe
detitular de procesoos
DIVERSOS
Laboratório Sanitas S. A. - pede
N. 359.220 - Panex S.A. Indúspara ser anotada na marca - Mnltria e Comércio - Aguarde-se.
N. 382.794 - Pa.nex S.A. Indús- tiamina - número 194.785 - a alteração de nome da titular - Anotetria e Comércio - Aguarde-se.
se a alteração de nome.

Divisão Jurídica
RIO, 22 DE ABRIL DE 1964
DIVERSOS
Goyana S.A. Indústrias Brasileiras de Materiais Plásticos - No Pe

-dioepr gaçãodPtenúMero 1.651 - modélo industrial Concedo .a prorrogação para 4. 0 triénio, de , acórdo com o artigo 42 do
Código.
Fábrica Nacional de Artefatos de
Metais S.A. - No pedido de Pror
-rogaçãdPtenúmro1.754modélo industrial - Concedo a prorrogação 4. 0 triénio,_ artigo 42 do Código.
•De Millus Comércio e Indústria de
Roupas S.A. - No pedido de prorrogação da Patente número 3.543 :maio industrial - Concedo a prorrogação 2.° triênio, artigo 42 do Código.
Walter Ehrlicb Ebellng - Na prorrogação da Patente número 3.455 inodèlo de utilidade - Concedo a
prorrogação 2.° triénio, art' ns o 41 do
Código.
Sarkis Semerdjian - Na prorrogação da Patente número 3.511 modélo de utilidade - Concedo a
prorrogação 2.° triênio, artigo 41 do
Código.
João Soares - Na prorrogação da
Patente número 3.526 - raodélo de
utilidade - Concedo a prorrogação
2.° triênio artigo 41 do Código.
....COniéi7i0 e Indústria Neva S.A. Na restauração da Patente número
3.892 - modelo de utilidade - Concedo a restauração, nos t5 ...mos do
artigo 206 do Código.
Produtos Contact S.A. - Na prorrogação da Patente número 3.937 modélo de utilidade - Concedo a
prorrogação 2.° triénio, artigo 41 do
Código,
Orniex S.A. Organização Nacional
Importação e Exportação - Na
res tauraçâo da Patente n. 43.547 privilégio de invenção - Concedo a
restauração, de acórdo Com o artigo 206 do Código.
Riser Irrigação S.A. -"Ne restauração da Patente número 51.769
- privilégio de invenção - Concedo
a restauração de acórdo com o artigo 206 do Código.
Unilever N.V. - Na restauração
da Patente número 52.152 - privilégio de invenção - Concedo a restauração artigo 206 do Código.
Farmaceutiqi Itália S.A. - No pedido de restauração das Patentes de
números 52.188 - privilégio de invenção - 56.923 - privilégio de in-

de

Olin Mathieson Chemical Corporation - pede para ser anotada na
marca - Anatensol - número ...
155.654 - a alteração do nome da
titular -- Anote-se a alteração de
nome.
Ametek Inc - Transferência
para ) seu nome da marca - Formatrol - número 177.979 - Anote-se
a transferência.
Indústria e Comercio Jose Alves
Ltda. - transferência para seu nome da marca: Café Avenida - número 196.546 - Anote-se a transferência.
Vasconcellos As Amaral Ltda. transferência para seu nome da marca - Café Balisa - número
204.504 - Anote-se a transferência.
Andrade & Filhos Ltda. - transferência para seu nome das marcas
- Durai - número 209.126 - Puip0-San - número 246.187 - NeoPlomb - número 161.241 - Anotem-se as
as transferências.
Tecelagem Eridânia S. A. - pede
para ser anotada na, marca -- Eridânia - número 225 1057 - a auteração do nome .da titular - Anote-se
a alteração de nome.
Laticínios Lombardi Ltda. transferência para seu nome da marca __ Lombardibello - número ..
227.365 - Anote-se a transferen:
Laboratório Mercex Ltda. - transferência para seu nome da marca Stin - número 228.680 - Anote-se
a transferência.
Laboratório Farmacêutico Nise Limitada - na transferência da marca Hepatonise - número 237.976
- Anote-se a transferência.
Laboratoire Rosa Phytopharrna pede • para ser anotada nas marcas:
Chophytol - número 242.671. Chophytol - número _ 242.669 Chophytol - número 242.670 - as
alterações de nome, - Anotem-se
as alterações de nome de LR Pharmacia de Paris (Societe R. I. para ,-Phytopharma - e deste para - o
requerente.
João -Ribeiro de Araujo & Cia.
- transferência para seu no:t •‘ e da
marca - Ubirarna - número ...
248.351 - Anote-se a transferência.
Casas do , Jharque S. A. - pede
para ser ant• uda no titula - Casas

a alteração do nome da titular,
Anote-se a alteração do nome.
Th. American Hardware Corporation - transferência para seu nome
da marca - 263.050 - Anote-se a
transferência.
•
• Augusto de Abreu és Filho - transferência para seu nome da marca Caipira - número: termo 432.832
- Anote-se a transferência.
Francisca Torres Dantas - transferência para seu nome da marca Serra Grande - termo: 442.192 Anote-se a transferência.
• Transferência a" alteração de nome
Termoplástica ner S. A. Indústria e Comércio - transferência pare seu nome das marcas - Fiar' termo 460.991 - Quimtubo termo 460.992 Ediltubo - termo 460.989 - Anotem-se as transferências.
Parmento Faltosa de Carvalho transferência para seu nome da marca Itamaraty - termo 462.831 Anote-se a transferência.
Máquinas e • Moto Peças Wallig
S. A. - transferência para seu nome das marcas - Wallig Enerspacher M.P.W. - termo 465.363 Wallisg Eberspacher - M.P.W. termo 463.364. - Wallig Eberspacher M.P.W. - termo 465.365 Anotem-se as transferências,
Dou Tex S. A. Indústria Textil
- pede para ser anotada na marca:
Carillon número 283.964 - a
alteração de nome da titular - Anote-se a alteração de nome. Quanto
ao pedido de fls. 10 . - Nada há que
deferir quanto ao pedido.
Ametek, Inc. - transferência para seu nome da marca: Prosperity
- número 279.851 - Anote-se a
transferência.
Fazenda Guarani S. A. - transferência para seu nome da marca
Jandia - número 278.558 Anote-se a transferência.
Laboratório Gross Sociedade Anônima - transferência para seu nome
da marca - Lisovermin - termo 335.916 - Anote-se 3, transferência.
iaPd ot
EXIGÊNCIAS
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Torrefações Associadas Indústria t
Comércio Ltda. na alteração do
nome no registro 182.958 - Cumpra a exigência.
Casa Lido S. A. Comércio Indústria e Importação - na alteração
de nom edo titulo 191.948 - Cumpra a .exigencia.
Panificação Doze de Outubro Ltda.
- na transferência do registro ...
197.009 - Cumpra a exigência.
Asea Eletrica S. A. - na exploração de contrato do registro n.°
197.375 - Cumpra a exigência.
Hattie Carnegie Inc. -- na transferência do registro 210.651 Cumpra a exigência. .
Panificadora Doze de Outubro Ltda.
- na transfferência do registro n.°
217.017 - Ctimpra a exigência.
Sociedade Industrial de Roupas
Dan Ltda. - na alteração de nome
no registro 226.228 - Cumpra a
exigência.
Cia. Brasileira de Supermercados
- na transferência do registro
228.172 - Cumpra a exigência.
_Panificadora Doze de Outubro Ltda.
- na transferência do registro ...
238.310 - Cumpra a exigência.
Antonio Narvaez & Cia. - no
processo do Wmo 171.591 - Cumpra a exigência.
DIVERSOS
Bril S. A. Indústria e Comércio
- na alteração de nome nb registro
272.129 - Arquive-se o pedido, em
face de petição de fls. Devolva-se,
mediante recibo, o certificado de registro.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE

TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Rio, 22 de abril de 1964
USO AUTORIZADO DE MARCAS
Artigo 147 - 1 .0 e 2 .° do COdigo
da Propriedade Industrial
Por despacho do Sr. Chefe da
Seção foi mandado averbar o contrato de expldração da marca Raupina - registrada sob número
178.835, constante do clichê abaixo,
de propriedade de C. F. Boehringer
8s Soehne G.M.B.H.' - estabelecido na Alemanha, e em favor de Boehringer do Brasil S. A. Produtos Químicos e Farmacêuticos-' estabelecido no Brasil -- Averbe-se o contrato
de exploração.

Zeloso Indústria e Comércio Ltda.
- na alteração de nome da patente
número 2.737 - modelo industrial
•
- Cumpra,a exigência.
Indústrias Químicas Anhembl S.
A. - na transferência da patente
2.757 - modelo industrial - PresRAUPINAte esclarecimentos.
T1 tuia r, C .F.Bozo IMER a etsitia X,
• • G.myb.H.-Mannhelai-Waldbm/
Ernesto Rochschild S. A. Lida Republica Federal Alema
Comercio - na transferência
tria
modelo indus- l ileenclauat 80t.1M masa oo eus= 5/A \
' da" patente 4.676
ntODUTOS QUIMICOS E. FAMA
•
trial - Cumpra a exigência.
\E:MICOS-Filo de Janeiro
Minco Corporation Limited na
averbação de contrato da patente n.°
42.773 - privilegio de invenção Por despacho do Sr. Chefe da
Cumpra a exigência.
Seção foi mandado averbar o conCalçados Samello S. A. - na trato de exploração da marca
transferência e alteração de nome da Abdin - registrada sob n.° 253.400,
marca 124.209 - Cumpra a exigên- constante do clichn abaixo, go prrm
priedode de - Parke, Davis es Com.
-cia.
pany - estabelecido nos Estados UniProdutos Alimentares Gaiato Ltda. dos da América do Nõrte e em favor
- ne transferência do título 144 763 de Laboratórios Parke Davis Ltda.
- Cumpra a exigência.
- -estabelecido no ' Estado da Gua..

OKRIO OFICIAL (Seção III)

1292 Têrça-feira 28

'Abril de 1964

--------

aabara — Brasil — Averbe-se o eco- Estado da Guanabara — Brasil -- favor dos Laboratórios Parke Davis
trato de exploraç,ão.
Averbe-se o contrato de exploração. , Limitada, establecido no Estado da
Guanabara — Brasil. — Averbe-se o
contrato de exploração.

ECTOVAL 1
-

Proprietária
•
rarke, Davis & Company

Proprietária •
?ame, Davis & Company

Proprietária
Parke-, Davis & Company

4

Licenciada

• Licenciada

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato de

Por despacho do Sr. Chefe da exploração da marca: Diamizol teSeção foi mandado averbar o con- gistUa sob número 250.749 — constrato de exploração da marca — tante do clichê abaixo, de propriedade
PhosPhoabor a -- registrada sob - nú- de — Parke, Davis £1 Co. estabelecido
mero 245.186 — constante do clichê nos Estados Unidos da América do Nor.
abaixo, de propriedade de Parke, Da- te e em favor de Laboratórios Park
vis ik Company — estabelecido nos Davis Limitada, estabelecido no Estado
Estados Unidos da América do Norte da Guanabara, Brasil. — Averbe-se
de exploração. e em favor dos Laboratórios .Parke
Dctvis • Ltda., estabelecido no Estado
da Guanabara — B caril — Averbe-se
o contrato de exploração.

i,.cont/ rato

Proprietária

Parke, Davis & Company
Licenciada
Lab. Parke Davis Ltda.
Proprietana
Parke, DavIs & Company
.Licenciada

Lab. Parke Cava Ltda.

Por despacho do Sr. Chefe da

Seção foi mandado averbar o con-

trato de exploração' da marca —

Apoidin — registrada sob n.° 245-325
— constante do clichê abaixo, de
propriedade de Parke, Davis Is
Co.; estabelecido nos Estados Unidas
da America do Norte e em favor de
Laboratórios Parke Davis Ltda., es• tabelecido no Estado da 'Guanabara
— Brasil — Averbe-se o contrato de
_exploração.

sob a.° 245.409 — constante do clichê abaixo, de propriedade de: Parke. Davis & Cornpany, estabelecido
aos Estados Unidos da America do
Norte e em favor de — Laboratórios
Padre Davi. Ltda., estabelecido ao

•

Proprietária

-

Proprietária .

4"

Proprietária

Por despacho do Sr. Chefe da SePaute, eaViS t. Company
ão tal mandado averbar o contrata de
Parke, Davis & Company
exploração da marca: Ectovax — reLicenciada
gistrada sob número 253.832 — consciada
Licen
Lab. PaPVI

Oavi Ltda.
xo Parke
de a D tante do clichê abai
nos
Estados
vis e% Cia. — estabelecido
Por despacho do Sr. Chefe da iNeUnidos da América do Norte e em ção foi mandado averbar 'o contrato de

COLEÇÃO DAS LEIS
1964
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
DIVULGAÇÃO N" 9-09
Leis de janeiro a março
Vol. I
Preço: 600,00

.Decrctos de janeiro a março

Por despacho do Sr. Chefe da
Seção foi mandado averbar o contrato de exploração da marca
Parira, Davis & era. — registrada

-EMPLETS

Por despacho do Sr. Chefe da Se- Parke, Davis & Company
ção foi mandado averbar o contrato de
Licenciada
exploração da marca: Ectogeno — zegistrada sob número 254.259 — cons,
Ltda
tante do clichê abaixo, de propriedade
de
Parke, Davis .6 Company —
Por despacho do Sr. Chefe da Se
estabelecido nos Estados Unidos da ção loi mandado averbar o co;nrato do
América do Norte e em favor dos La- exploração da marca — 0:gar — re boratórios Parke Davis Limitada, esta. gistrada- sob número: 254.261 —
belecido no Estado da Guanahra — constante do cliché abaixo, de proprie
Brasil. Averbe-se o contrato de ex- dado de: Parke.' Davis 6 Co., estabe.
ploração.
lecido nos Estados Unidos' da Améric:
do Norte- e em favor de Laboratório;
Parke Davis Limitada. estabelecdo
Estado da Guanabara —
Averbe-se o contrato ele exploração.

. *
ATOS DO PODER EXECUTIVO
DIVULGAÇÃO N° 910

Proprietária .
Parlo, Oavis 8, Company
Licenciada
- Lab. ratice Dam Ltda.
--

eDavis Lim:tada, estabe.
lecido no Estado da Guanabara
Brasil, — Averbe-se o contrato dt
exploração.
,
_•

‘icenciada
Parl e ^
Ltda.

L. ah. Parke Davtç Ltda:

Lab. Parke Davis Ltda.

exploração da marca — Emplets re.
gistrada sob número: 254.260 — cons.
tanta do clichê abaixo, de propriedade
de Parke. Davis G COmpany — esta,
belecidas nos Estados
da América
r aórdo Norte
p rtxe eern favor de — Labo.

Vo1. II
Preço: 1..800,00

uh;

4, 1.1

Por despacho do Sr. Chefe da Se
ção foi mandado arel'har o contrato do
exploração da marca — Sundtrand -•

registrada sob número 134.432 — coo
tante do cliché abaixo, de propriedad
de: Sundstrand International Corpora

too — estabelecido na Suíça e et
favor de Societe Parisienne de lVfachi

nes Outils S. A. — estabelecido et
Paris — França. — Averbe-se o coa
trato de exploração.
SUNPSTRAIND
PROPRIETÁRIA
Sandstrand International.
corporation
ICERCIADA
So et et e Parisionne
á %chinco;
/

Por,, despacho do Sr. Chefe da Si
cão foi mandado averbar o contrato ti
exploração da marca — Suadstraoi -

reg'strada sob número: - 134.432 constante do clichê abaixo, de propril
dada de — Sundstrad Internarom
Corporation S. A, — estabelecido
Suíça — e em favor de Sundstrad 113
AB — estabelecido na Si:
draulic
Averbe-se o contrato de exph
ça.
ração.

a

*
A VENDA:
Na Guaitabaral

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
• Em Brasília
Na sede do D. I . N .
Touring Club do Brasil: 3' pavimento
da Estação Rodoviária
•

•

SUNDSTRAND
•TROPRIETLRIA
Smdstrand Internationa
Corporatiqp

.

•

LICENCIADA
-81.bicIstrand Eydravaie AB‘.

Por .despacho do Sr. Chefe da 5,

ção foi mandado averbar o contrato

•
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exploração da marca — S. S. White
— registrada sob número: 221.72o —
constante do clichê abaixo, de propriedade de: The S. S. White Dental
Manufacturing Co.
estabelecido nos
Estados Unidos da América do Norte
e em favor de — Produtos Dentários
S. S. Whitc Limitada — estabelecido
no Estado da Guanabara — Brasil. —
Averbe-se o contrato de exploração.

SSWHITE
Proprietár:.
1h3 S. S. White Dentai •
:Manufacturing Company
•

.
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y

"E" — registrada sob número .
167.698 — constante do clichê abaixo, de propriedade de: Cia; Industrial e Comercial Brasmotor — estabelecido em São Paulo e em favor
de Brastemp Peças e Serviços Ltda.
— estabelecido em São Paulo —
Averbe-se o contrato de exploração.

Proprietária
The S.S. White Dental
Manufacturing Company
Licenciada
-Yrodutos Dentários
S. S. White Ltda.
Por despacho do Sr. Chefe da

Seção foi mandado averbar o contrato de exploração da marca —
S S W — registrada sob n .° 221.399
e S.S.W. — registrada sob n.°
233.641 — constante do clichê abaixo, de propriedade de — The S. S.
White Dental Manufacturing Company — estabelecido nos Estados
Unidos da América do Norte e em
favor de — Produtos Dentários S.
S. White Ltda., estabelecido no Estado da Guanabara — Brasil
Averbem-se os contratos
de orolo.
ração
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trato de expb, 'as ão de marca -- estabelecido no Estado da' Guanabara
Digifortis tegistrade, sob número — Brasil — Averbe-se o contrato de
243.226 — comi Inte do clichê abai- exploração.
xo, de propriedo (e de Parke, Davis
8s Company — àstabelecido nos E atados Unidos da América do Norte
e em favor d -- Laboratórios Parke
Davis Ltda., estabelecido -no Estado
4).111.1Y
da Guanabara — Brasil -- Averbe-se
o contrato de exploração.

40'se

,Proprietária
Parke, Davis & Compa—nij

Pro prtetftrau
COMPANHIA umusTRIAL
COMIRCIAL lillaSM0T08
_322.51,522,
A.1

BRAEITUIP • I A. f ZÇAS
SERVICW'

•

Licenciada
•Produtos Dentários).
. S. S. White Ltda.
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contt ato de
exploraçãd da marca: True — registraí:ti sob número: 209.270 — constante do clichê abaixo, de pronriedade de
The S. S. White Dental Manufacturing Company — estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte, e
em favor de — Produtos Dentários S.
S. White Limitada, estabelecido no
Estado da Guanabara — Brasil. —
Averbe-se o contrato de exploração.

(Seção III)
-

'roprietária
Parke, invis & Company
, .
Licenciada
Lab.-1-iarke Davis Ltda.

Por despacho do Sr. Chefe da
Seção foi mandado averbar o contrato de exploração da marca —
Metatone — registrada sob número
242.420 — constante do clichê abaixo, de propriedade de Parke, Davis
es Company — estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte
e em favor de Laboratórios Parke
Davis Ltda. — estabelecido no Estado da Guanabara - — Brasil —
Averbe-se o contrato de exploração.

METATONE
Proprietária
Parke, Davis & Company
Licenciada

Lab. Parke Davis Ltda.
Por despacho do Sr. Chefe da
Seção foi mandado averbar o contrato de exploração da marca —
Pituitrin — registrada sob número
243.154 — constante do clichê abai-ao, de propriedade de: Parke, Davis
Pç Company — estabelecido nos Estados Unidos da América do Norte e
em favor de Laboratórios Parke Davis Ltda. — estabelecido no Estado
da Guanabara — Brasil — Averbe-se
o contrato de exploração'.

Por despacho do Sr, Chefe da
Seção foi mandado averbar o contrato de exploração da marca —
Chloromycetin — registrada sob número 246.814 — constante do clichê abaixo, de propriedade de Parke,
Davis 8s Company, estabelecido nos
Estados Unidos da América do Norte e em favor de Laboratórios Parira
Davis Ltda., estabelecido no Estado
da Guanabara — Brasil — Averbe-se
o contrato de exploração.

CH LOR OMYC ET IN

Proprietária
Parke, Da y is & Company
Licenciada
Lab. Parke Davis

Ltda..

Por despacho do Sr. Chefe da
Seção .foi mandado averbar o contrato de exploração da marca —
11ánteric — registrada sob número
248.429,• constante - do clich abaixo,
de propriedade- de Parke, Davis 8s
Company — estabelecido nos Estados Unidos da América irlo Norte e
em favor dos Laboratórios Parke Davis Ltda., estabelecido no Estado da
Guanabara — Brasil — Averbe-se nO
contrato de exploração.

PANTERIC
.Proprietárit
Parke, Davis & Cornoanv

P1TUITRIN
Proprietária,
The S.S. White Dentai,
Llanufacturing Conaual.1.1
. -0*- •
Licenciada
Produtos Dentário(
S. 5. White Ltda.'
Por despacho do Sr. Chefe da
„Seção foi mandado averbar o contrato de exploração da marca

Parke, Davis & Company

Licenciada
Lab. Parke Davis Ltda.

Por despacho do Sr. Chefe da
Seção foi mandado averbar o conLicenciada
trato de exploração da marca -. — registrada sob número
lab. Parke Davis Ltda. Euthyme
250.267, constante do clichê ebtOxo•de propriedade de — Padre, Davis
fis Co., estabelecido nos Estados Uni:Por despacho do Sr. Chefe da dos da América do Norte e em favor
Seção foi mandado averbar o coa- de Laboratórioa Park* Da.Vin Ltda.

Licenciada
lab. Parke Davis Ltda:
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE

PRORROGAÇÃO

Rio, 22 de abril de 1961
Exigências
N. o 415.997 Companhia Paulista de Representações. — Cumpra a exigência.
N.° 608.485 — Sindicato dos
Corretores de Seguros e de Capitalização do Estado da Guanabara. — Cumpra a exigência.
N. o 614.497 — Companhia Petropolitana. — Cumpra a exigência.
N.° 614.518 — Organização
Mara de Obras e Indústria S.A.
— Cumpra a exigência.
N.° 617.149 — Inpasa S.A. Indústria Nacional de Autopeças.
— Cumpra a exigência,
N. o 617.690 — Guerino Alfieri.
— Cumpra a exigência.
N. o 617.691 — Pedro Severino

Netto. — Cumpra a exigência.

N.° 625.907 — Diva Leite Chagas de Faria. — Cumpra a exigência.
N. o 632.984 — Abílio Cepera. —
Cumpra a exigência.
N. o 633.220 — Biscoitos Aymoré
Cumpra a exigência.
Ltda.
N.° 633.339 — Hotel Palerroo
Ltda. — Cumpra a exigência'.
N.° 635.344 — Laboratórios Dalsou Ltda. — Cumpra a exigência.
N. o 635.683 — Cia. Tagus Melo
Pimenta de Relógios. — Cumpra
a exigência.
N. 0635.708 — Humberto Alfredo Pucca. — Cumpra a exigência.
N.° 635.710 — Palhinha S.A.
Indústria e Comércio de Bebidas
em Geral. — Cumpra a exigência.
Diversas:
N.° 434.697 — Columbia Broadcasting System Inc. — Aguar.
de-se.
N. o 530.092 — Assumpetio S.A.'
Mercantil e Agrícola. — Aguarde-se.k
N.° 556.884
Indústrias Gasparian S.A. — Aguarde-se.
N.° 589.489 — Companhia Industrial de Artefatos de Farta)
— Aguarde -se .
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N.° 589.485 -- 589.486
589.487 - Comp‘'Inhia Industrial
e Mercantil de Artefatos de Ferro
"Cimaf". - Aguarde-te.
N. o 591.411 - Labroatório Inkas Ltda. - Aguarde-se.
N.° 596.183 - 596.184 596.185 -- 596.186 -- 600.224
432.183 - Indú4trias Químicas
Anhenibi S.A. -- Aguarde-se.
N. o 613.008 - Neodrog Delalande Et Guignon. - Aguarde-se..
N.° 616.729 - Brother Industries Ltda. - Aguarde-se..
N.° 617.172 - Camisaria Paris
Ltda. - Aguarde-se.
N. 620.264 - Etablissements
Aguarde-m.
Kuhimann.
N.° 621.516 - The Linen Thread Company Limited. - Aguarde-se.
N.° _22.732 - Octávio Bara.e- Aguarde-se.
•
N. o 624.880-2- A Serviça/ S.A.
Técnica e Comercial. - Aguarz
•
de-se.
N. o 626.791 - 626.796 426.797 - The Singer Company.
- Aguarde-se.
N. o 628.533 - Indústria de
Tintas Louçalin S.A. - Aguarde-se.
N. o 631.270 -Laboratório Gross
S.A. - Aguarde-se.,N. o 632.780
Fundição Santi
Ltda. - Aguarde-se.
N.° 633.475 - Goyana S.A. Indústrias Brasileiras de Materiais
Plásticos. - Aguarde-se.
\ N. o 633.485 - Enxovais Babette Ltda. - Aguarde-se.
N.! 635.290 - Pedro literner
Filhos?. - Aguarde-se.
• N. o 635.376 - Braspia S.A. Indústria e Comércio de Matéria,
Plástica. - Aguarde-se. -

lschaft - Prorrogue-se o registto
N. 614.787 - Ciciou - classe 8
- Hélio FontoNn - Prorrogue -se o
com vigência até 23-5-968.
N. 414.328 - Lyczuml - classe 1 'registro.
Farhenfabriken Bayer AkteingeselN. 620.983 - Emblemática - clasrorrogue-se o registro se 48 - Elsa Schiaparelli - Prorrolschaft - p
gue-se o registro.
com vigênc:- até 23-5-968.
N. 414.331 - TlllanUn - classe 2 , N. 623.680 - Addiator - classe 17
Farbenfabriken Ba.yer Akteingesel- - Addlator Rechenmaschinenfabrik
Ischaft - ,Prorrogue-se o registro C. Kluber - Prorrogue-se o registro.
com vigência até 23-5-968.
N. 466.173 - Proliver - classe 3 N. 623.756 - Casa Nortista - Laboratório Farmfnutico Natus classes 41 - 42 e 43 - F. Lbranches
Ltda. - Prorrogue-se o registro.
& Cia. Ltda. - Prorrogue-se o reN. 517.927 - Almanaque do Car- gistro.
reio do Povo - classe 32 - Compa624.384 - Tec-Rapid - classe
nhia Jornalística Caldas Júnior -- 6 N.
- Tecnigráfica S.A. - ProrroProrrogue-se o registro.
gue-se o registro.
N. 541.477 - Unicórnio - classe
N. 626.168 - Havm - classe 42
11 - Carlos Levi Altsttaedter - Angelo Dalle Molle - ProrrogueProrrogue-se o registro.
se o registro.
N. 583,820 - Bayard D-B - clasN. 626.983 - Galera - classe 23
se 8 - Sociête Des Anciens Etablissements Duverdrey & Bloquei - - Lundgren Irmãos Tecidos S.A. Prorrogue-se o registro.
Prorrogue-se o registro.
N. 582.030 Broadway - classe • N. 627.172 - C T S - classe 8
43 - Broadway Lanche Ltda. - - C T S Corporation - Prorroguese o registro.
Prorrogue-se o registro;
clansser
ea4
Ali
al
.2191a-PaCuolpisatm
Nc.06m2p7 arth
X. 593.865 -- Regal - classe •36
- Wohl hoe • C'ompany - Prorroguecão - Prorrogue-se o registro, retise o registro.
ficando-se a data para 23-6-54.
N. 606.335 - Four Synare - classe 44 - George Doble & Son Liunted
N. 627.578 - Café da Serra -- Prorrogue-se o registro.
classe 41.- Jorge Dolabane - ProrN. 612.852 - Olho Humano - rogue-se o registro.
classe 23 - Alberto Lundgren. Teciclasse
N. 627 758 ---- Baresinho
dos S.A. - Prorrogue-se o registro.
N. 614.289 - Casa Paulista - 43 - Fábrica Baré Indústria Amazoclasse 23 -- Lundgren Irmãos Teci- nense de Bebidas S.A. - Prorrodos S.A. - Prorrogue-se o registro. gue-se o registro.

N.o 635.378 - Alpan Alimentos
para Animais *Ltda._ - Aguarde-se.
N.° 635.379 - R.uy de Barros
chaftners,
Aguarde-se.
•
N. 635.678 - . 635.681 ._._.
635,682 - 835:
634 - 635.685 635.686 - 635.687 - 635.688 Cia. Tagus Meio Pimenta de Relógios. - Aguarde-se.
N. o 635.943 - Masi & Cã,: Limitada. - Aguarde-se.
N.o 635.947'. - Masi 14 Cia. Limitada. -- Aguarde-se.
N. o 635.946 - Wessanen's Koninklijke Pabrieken N. V. Aguarde-se.
N. 635.065 - Armando Ribeiro Aguarde-se.
N. 635.979 - Coenge S.A. Engenharia e Construções - Aguarde-se.
N. 636.070 - Latiria & &lume
Ltda. - Aguarde-se.
PRORROGAÇÃO DE PROCESSOS
N. 414.322- Pergut - classe 4 Parbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft - ProrroAte-se o registro
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com vigência até 23-5-968.
N. 414.326 - Celit - classe...1 Ilt,rberilabriken Banir, Akteinresele
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Assunto
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50.00
65.00
80.00
120.00
120.00
250.00
200.00
120.00
120.00
100.00
120,00
120.00
90.00
120.00
120.00
120.00
130.00
120.00
100,00
120.00
120.00
120.00
120.00
150.03
250.00
400.00
400.00
120.00
120,30

-

N. 628.150

Iguassú - cl
Estabelecimentos Gráficos

Ltda. - Com exclusão de I

cartazes.

N. 628:259 - Sabão Chav
classe 46 - Indústrias Maced

S.A. - Prorrogue-se o registi
ficando-se a data para 13-10
N. 628.388
Egil - claas
Estabelecimentos ' Gráficos
Ltda. - Com exclusfai de irn
N. 628.390 class
Estabelecimentos Gráficos
Ltda. - Prorrogue-se o regis
exclusão de escrivaninhas.
N. 62.9.203
Riomar - cl
- Riomar Mercantil S.A. rogue-se o registro.
N. 631.958 - Cruz de Ma
classe 3 - União Fabril Expc
S.A. (I/ 1? E) - Prorrogue-s
estro sem direito do uso da (
aselha na cruz constante do
N. 632.684 - lia/ocromo
3 - Laboratório Geyer S.A.
rogue-se o registro.
N. 633.846 - A Cigarra 32 - Emprés,a. Gráfica O r.
S.A. - Prorrogue-se o regist
N. 632.647 - A Cigarra M
classe 32 - Empresa Gri
Cruzeiro S.A. - P;orrogue-si
gistro.
N. 635.654 - A Pátria
41 - Companhia Swift do B
Prorrogue-se o registro.
-N. 635.716 - Fiei - class
Domingos Silva' & Cia. - Pri:
se o registro.
N. 636.004 '- COmbzynx
3 - Lultpold Werk Chemisa
mazeutiche Fabrik - „Pron.,
o registro.
14, 636.043• - Alfaiataria
classe 36 - João Brufatto
Ltda. - Prorrogue-se o regis
N. 636.057 - Kidde - cias
Walter Kidde & Company L
Prorrogue-se o registro com
cão de -cnntrat2 de expUçaçãi
vor de Walter Kidde S.A.
e Comércio - Desp. 10-11-54
PRORROGAÇÃO DE SINA
P-ROPAGANDA
N. 626.645 - Prado A Ma
Cristais Pinos - .classe 14
tais Prado S.A. - prorrog

registro.

N. 621.620 - &iram' - cl,

41 - &rani Companhia de

Para Fomento Agro-PecuA'
Prorrogue-se o registro.
PRORROGAÇÃO DE EXPI
DE PROPAGANDA
N. 632.373 - Credipressa

ses 8 - 9 -J.- 11 - 12 - 13

15 - 17 - C 23 - 24
27 - 26 - 30 - 32 - 34
36 - 37 - 38 - 39 - 40
49 -4- Companhia Brasileira
pas - Prorrogue-se o regia
siderando-se como jóias o qi
querente denomina de bijo
PRORROGAÇÃO DE FP.A:
PROPAGANDA
N. 605.208 - A ensação O

ch~a 8 - 9 - 10 - 11

13 - 14 - 1.5 - 17 - 20
22 - 23- 24 - 25 - 26
28 - 29 - 30 - 31 - 32
35 - 36 - 37- 38 - 39
44 - 48 - 49 - ,A Sensaqã
S.A. - Prorrogue-se o reg
N. 624.480 - Uma Garar
Suas Compras - classes 6
27 - Distribuidora
Paulista S.A. - Prorrogue
,gistro.
N. 624.466 - 'Uma Gar
Bons Serviços - classes 6
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N. 442.332 - Vibratest - classe de câmbio a, carrinhas g/máquinas
Diversos
21' - Distribuidbra amarelai!
tutora S.A. - Frorrogue-se o ra- , 6. - Alfrect Toepfer S.A rens- de escrever..
tria e Comércio - Com. exclusão de
stro;
Indústrias QUim4cas Browa S. A..
N.° 450.367 - Emasuper,velas, simples e anéis obturadores.
- Na apresentação de novos exem.
se
1
Emafuz
Revetimentos
CoPROBIZOGACãe 1IE NOtinc
N. 442.1601 - Gfrotubc.- classe 8 merc:o e Indústria Ltda. - Com ex- piaras para o. termo- n.° 383 529' COMERC1A.L
Orlando, .leronvnia. .
Nada há que deferir..
N. 442478 - Bramasse --asse C clusão de revestimentos plásticos.
N.° 449.724 - A. J. Ratara: S..
N. 622.15T - Estabelecimentos - 13sonaane Comer".',. Auto Peças
ráticos, fgaa.ssil Ltda. - Estabele- Ltda., - Com exclusão de molas de
Sinal de • Propaganda Deferido
f. Indústria do .Vestuário - Aguar.
mentoa Gré..ficos Iguassd Ltda. - válvulas..
de-se.
orrogue.-se o registro.
..1•1-(7 465.553 - Prefira Chopp da
classe a l3rahma
N. 442.422 - Vibramot
N.° 42.1.676 - Combrap. Comsímbolo de qualidade N. 636...072 - Dinaco , Agencias, e - Alise& C. Toepfer SJt. Inch:ustula
33 - Companhia Cervejaria panhia Brasileira de Equipamentos
onitssões, Ltda. - Dinaco Agencias e' Comercia - Com excluCn de 32'
Comissões Ltda. - Prozrogue-aa o anéis, obturadores,. mineração, moias i 13rahma Sociedade Anónima - Ar- para, Petróleo Engenharia. Indústria e
Comércio - Arquive-se o processo.
gistre.
tigo /21. •
cie válvula e velas.
ff.° 462.411 -• arpes Pinto. N.P 445.648 - Karrnenn-Ghif do Título cIo Estabelecimento Defèrfcfo. Prosliga-sa
'RORROGAÇA0 DE TITULO DE:
COM a indicação •faita
Wasil - classe 21 - KarmannG hia
ESTABELECIMENTO
pela Seção.
do Brasil Indisetria, e Comercia e- Cor.
•
N.o' 442.447 - Condomínio CamN. 466..791 - Serraria e Caixote,. vacarias Ltda.
Nova Cotia - classe 33 a Adelino Ferreira - classe 4 - • N.° 445.86.7 - Maifi disse pestre
Constrato S. A. Materiais e Consr4GTICItt
araria e Caixotaria Adelino, Per- 36 .- Bei-ta Ana Schiesinger ea Cia. trução
- Art. 117 n.° 4.
- Prorrogue-se a 'registro,.
Ltda.
NP
449.059
Edifica
Rio
Taro
N. 543.977 - Brasilândia. - elasoposiçOaa •
- Brasileira de
N.° 446.532 - Poliefi - classe - classe 33 - Santos Efandur In:s 41 - 42
ihho.s S.A.. fridestria , e Comercio 6 - Onitécnica Artefatos da Metais, corporação e Venda de Imóveis LiCalçados Pellegrini S. A. Indals.
Prorrogue-se o registro.
mitada - Art. 117 n.°'
Ltda.. - na. dama G
:ti-ia e Comércio - oposição ao ter...
N.° 447,290 - Emblemática N.. 616.426. - Empresa. Masson
N.° 449.060 - Edifício. Porta - mo 739.557 - modelo industrial
asses. 8 - 25.- 33 - A. • rosé Mar- classe 11. - Mavirop de Parabrisa classe 33, - Santos Bandair Incor- de: Verhanfa Inchistria der Cakadbs
Pilho Ltda. - Prorrogue-se Ltda. - Com exclusão de conjunto poração. a Venda da Laléveia Ltda Ltda.
na
registro.
convpleto..
- Art. 117 iiko, 4..
Cerrado. CipoLa - oposição,
N. 625.897 - Papelaria- TlpograN.° 449.061 - Edifício Parlamen- mo 141.087 - privilégio, da invenN.°' 447.391 -- I3ranipo - classe
a Remiblica - elasse.s 32 - 381 ta
classe
33
Santos
Bandur
• - Papelaria Tipografia Rape.- 47 - POeto . de Gata:nina Etcaraipa
ção - de: Simone Giovanni Pallini.
lica Ltda. - Prorrogue-ae e ra- Ltdsr. - Cone exclusão da ókais p/ Incorporação e Venda de Imóveis
Companhia Industrial Brasileira
stro,.
5
fabricação) de gãe e pidescarbani,m. Ltda. - Art. 117 n.e 4'.
Calçados Vulcanáados Vulcabras, S.
N.° 415.994 - Centra Medico A. - oposição.
N. 627.767 - Arararinha Paulista ção.
tórnao 143..273
tda. - ciasses ff - 9 - Ir - 12' N.° 447.760 - Tip Car - clas- Santa Lúcia - classe - Casa de - modilla indastrial. - de: Dura22: - se 40 - Tipografia Carvalho Ltda. Saúde Santa Lúcia .S. ás. - Arti,- cour S. A. Indústria e Comercia.
3 - 14 - 15, - 17' - 25. - - 27 - 2a - 29 - - Com exclusão de arquivos. go 117 n.° 1,3 -3 -35.-- - 37' -- -Sindicatos da Indústria.
Vidrai
N.° 533.912 Rian Máquina e e Cristal. Plano,, e. ócas da
3 - 47 - 49 - Armarinho
N.° 448..022 - Fontea - classe
no.
aultsta. Ltda. - Prorrogue-se a re- 7 - Importadora Fonte]: Ltda. - Equipamento paca Escritório - cia, de São Paula - oposição- aoEmula
tema
;Atro cora inclusão da. classe 10.
Considerando-se - mecânicos os and.. 17 - 33 - Rubens Setabal - a.O 149.891 -modelo. industrial Art
117
a°
1,
para
o,
gineta
de
de; Companhia Palennont Industrial
N. 636.045 - Avícola Brasil - altos reivindicados.
negócio da vendes e consertas de
lasse 19 - Sociedade Avícola SanN.° 448.086 - Casa Verde - máquinas, e equipamentos paca &seri,- da Perfumes. e Artigos, da. Toucador..
ata Ltda. - prorrogue-se o regia- . classe 39 - Borracharia Casa Verde tório.
Lages Velterrarva S. A. bm. e
o.
Ltda.
Comércio - oposiçãa ao termo nú.
14.° 449-923 - Edificio Badala- mera. 143.614 - modelo imantaria?
partmErnerriv DAS DIVIS.43ES E.
N.° 448.113 -- Jornal da Ilha - meu Bueno - classe 33 - A Com. - da: Lages- Convit S.- A, Irina.
DAS SEÇOES,
! crassa 32 - Paulo Gol:aplaca Filgtrair panhia de Empreendimentos Gerais tria e Comércio.
ras. - Apenas para jornal impresso, C. E . G. - Art. 117 .11: 4.
:epublicado• Por Terem Saída Cota falada,
radiefonisedo ou televisionado,.
.RetWienCier
Incorreções
N.° 449.925 - Edifício Pernão
N.° 443.183 - Candango de Bra- Dias - classe 33 - A Companhia
Tarava:
R.10, 22 DE ABRIL DE 1964 - sília - classe 11 - Editôra Candan- de Empreendimentos Gerais
- Art. 117 n.° 4.
go de Brasília Ltda.
Notificação:
N.o' 115.775 - Privilégio elk*
N.o 448.219 - Pirolito - classe
Transferência e Alteração de Nome venção, - parar Um dispositivo PO'
36
-Antonio
Francisco
Julianelli
e
Uma vez decorrido o prazo de mra rechear -carnosa - requerente paide Titular d' e Processos
ura), prevista pelo, artigo 14 da. Let Dr. Jose Salvador Julianeili - Com
ra: Ludwig Reuter - Pontes ',abri.
• 4.643 de 29-12-61 e mala Dez Dias eiclusão , cobretudo.
:Usina Paiquerâ Ltda. - Tranafa- cactos em sete de abril ft ratificado
para eventuaia juntadas de mur448.707 - Autowag - das- renda para seu nome da marca - era 14 de abril ia 1964.
os, e do mesmo não se tendo valido seN.°
Autowag S. A. Indústria Paiquere registro n. e 768.540' 21
enhum. interessado, ficara notificaN.P 143.236 - despolir). industrial
Anote-se a transferência.
os os requerentes a.laixo menciona- e Comercio de Veículos.
_ pane:. Ntivo • originar desenha.
os a comparecerem a ãste Deparei- N.o 449.391 - Decoramarte Comercio Representações e. Parti.- ornamental para. tecidos - numa.
tento, a fim de efetuarem o paga- !classe 34 - Decorarnarte Comércio cipaçõea
Diplomata Ltda.. - taraste, venta:: S. A. India'ariaa
lento da taxa final concernentes à l e 'Representações Ltda.
rância para' sea, nome da marca - F. Mataram° - Pontos publicador
aPedleão doa, reapeativo% certificados
Diplomiata - registra a.° 236.576 - em sete de abril-de 1964 - fica re.
entra do. prazo. de Sessenta Dias - N.° 449.681 O- Rainaann R F
ti:Urda a local estabelecido ,: São
et forma da parágrafo. enlno ria az- , alasse 6 - Fábrica de Máquinas Anote-se a transferencia,.
Paula e filiar no Estado da Guanse.
igo. 134 do Código da. Propric.lade iRaimann S. A.
nduatrial.
Eaigjacias,
`hara.
n N.° 449.682 - Raimann R F N
I
classe
6
Fábrica
de
Máquinas
N.. 147.249 - modelo. industrial
MARCAS DFZERIDAZ
N.o 466.478 - Sociedade ImporSlaimann S. A.
• tadora e Exportadora C. Itoh do - parai Nóvo modela de fechadura
N. 364.152 - Regal /vfounted - I N.° 44a713' - Conetaistan
Brasil Ltda.., - Cumpra a exigência. - requerente:. Cla. Fábrica de Ba.,
lasse 42 - Cia. Brasileira de Malte dane 21 - Constante Eletrotécnica N.° 466.571 = O Círculo Militar tões e Artefatos de Metal. - Pontua
ndestria o Comércio Maltebras.
S.. A - Clam exclusão. da. atavaszcas, de São Paulo - Cumpra a regen- publicados em. seta de abril e redil..
cado em desameis, da abril da 1964
de cambies, isoladores. artefatos e
N. 412'.126 - Viteerf - Classe
- - fica retificado o número total, da
- Vickers Incorpore.ted - Coar oc- 'componentes cerâmicos para 'veicurcer,
NP 466.581 - A firma Açougue pontos reivindicados P ara, três.
lusão, de, acumuladores filtros e ler» 'mancais de rolamentos a trinais.
Ainaguás Ltda. - Cumpra- a exigênnadadores, de calor.
Os pontos abaixa mencionados fo.
N.°' 449.716 - Constanta - elas- cia.
N`.. 427.335 - Usiminas - classe
rata publicaans caia incorreções no
6 - Constante Eletrotecnka S.A.
Iternp
N.°
466.603
Metalúrgica,
1 - tedininas Siderúrgicas de Ml-- se,
Boletim da dia 14-4e abril de 19641
exclusão da Urnas P/fundi. Ltda. - Cumpra a exigência.
ias Gerais MA. retrenas - Com- - Cbm,
térmico,, molaa de
acalme/o de alfanges; aparelhos pap- , ção a- tratamento,
N.° 466.619 - Percival Manto- 1
Termos: •
a pantw,. cortar em reduzir cometi- r válvula& forjas,. minoração,. pontoe gi- vani - Cumpre a exigência.
1
maltas. • artefatos ailtinni€04 para
,eia, e ferro comuna a carvão.
N.° 1.17.313 - modelo da atuída,
N.° 466.618 - Percival Montoe mimainae.
motoresN". 440'.534 - Morro do Nr..catell de
/t111 NUe tipo de descame- Cumpra, • exigência.
lasse , 4! - Morro 40 N. quer çA.
N.° 458.206 ICrovan. - clame
dor ele batatas,, legumes e outros
narração, Inthistrite e Comércio/
3 - laboratótio Paulista da Bicão. N.. 466.622 - Ghtiie 'Pavimeale. requerente para; Felix Alfan ge Jos.
exclusão) de Mato betuminoso. I& S. At.
gio Terraplanagem Ltda - Cum- dali Jorge..
N. 436..222 - Orce - atasse 22 pra a exigência
N:. 447.097' - T.
- Dr. Manoel Car-1 N.* 117.346 - modero de utilida"Orna'° Importação. • Expertnia W.lasse ao) - /vretaltIrgioa) D. .G1tIal1 1.bákb. - Com encima° de , dimano ker Amiba - Cumpra et cateintiai: de N'éve tipe, de bule para
Ltda.
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ralsblia, também recurvada no sen'sector eco substancialmente tronco- gitudinal eixo ...geral do movimento
cônico.' dito modelador sendo provido de rotação do rôlo). de forma que tido longitudinal e com as bordas
em sua fece interna com uma plu- troço seja independente de cada um - laterais maiores inteiramente dotaralidade de crifícios de extrusão re- dos restantes, com velocidade peri- das de pequenos dentes arredonda.
placa esta sobreposta, com , ingularmente espaços em tôrno de sua fercas apenas comandadas pelas rea- dos,
tercalação de lâmina cortante, ao
periferis; pelo menos uma faca cor- ções do atrito e cada um dos troços terminal recursado da peça 'acima,
*adora localizada em relação ao mode- sôbre a massa a-moldar; sendo que as e provida de um cabeçote central
lador adjacente a superfície, interna superfícies dos troços em movimento saliente, ladeado por 'duas pequenas
do mesmo e adi:dado para rodar num relativo superfícies de seccioiamento aberturas alongadas, respetivamen11
Termos:
pleno paralelo ao de dita superfície dos rôlos), bem como as de apoio te rosqueado sôbre o pino central
interna do modelador no local "dos sabre o eixo geral de cada rôlo, são saliente daquele, e contornando os
N.°
118.987
—
pare;
Privilégio
!I
saliências arredondadas do mesmo,
de invenção — Aperfeiçoamentos em crifícios de extensão; meios de supor- protegidas por qualquer dos sistemas ficando os dentes laterais avançate
e
rotação
de
dita
faca
corteora;
mecânicos
conhecidos,
(rolamentos,
ou relativos a processos e dispositidos para além da largura do tervos para montagem a máquina de meis para impelir material termo- anilhas de metal entifricção, e minal; tudo substancialmente corno
plástico
funido
para
ditosorifícios
'
outros).
descrito e ilustrado noa desenhos
partes componentes para diodos de
anexos.
cristal — requerente: N. V. Philips' de qextrussãe sob suficiente pressão
para extruder o dito material termoGloeilampenfabrieken.
plástico através dos mesmos; meios
TÉRMO N,° 110.359
N.0 119.616 — para privilégio de para manter o controlar a temperatuTÉRMO DE PATENTE N.0
invenção — Painéis mutáveis — re-1 re do dito material termplásico entes
de 14 de maio de 1959
de 14 de julho de 1959
querente: Jack S. Halperin.
da extrussão. e meios para impulsiaencionados fo- nar um f lid
Os Mitos acima
1
to f o
dito
o, con zdi ndo
Shell
InternatTonale Reserh MaatsRobert Burghelle — França.
ram publicados com incorreções no através do bucaco aberto interno ao
chappij N. V., .— Holanda.
Titilo:
"Ferrôlho
provido
de
imã".
Boletim do dia 14 de abril de 1964: dito modeladr, afim de solid , ficer ao
Título: "Processo de tratamento de
Ferrôlho provido de imã era for- um líquido com outro, não imisTermos:
menos parcialmente dito material terN.° 112.216 — modelo de utili- moplástico extrudado, conduzindo • di- ma de ferrdura, alojado na parte cíveis".
1.0 — Processos para tratar condade para: "NOvo tipo de sorveteria to material extrudado e cortado para fixa da porta a ser equipada e manelétrica — requerente: Miguel de fora do dito, modelador, imediata- tendo de econtro a êle próprio a tinuamente um primeiro líquido com
Souza Pontos em 8 de abril de mente depois dele ter sido cortado. ligueta solidária do batente, caracte- um sgundo líquido não miscível com
rizado pelo fato de que esse imã dis- o primeiro, • caracterizado pelo fato
1964 retificado em 20 de, abril de Seguem-se os pontos de 2 é 11.
põe, em seu alojamento, de uma de os líquidos passarem em correntes
1964 — total 4 pontos.
certa folga, que lhe permite deslo- paralelas através de um leito de conN.° 117.020 — modelo de utilicar-se. na medida da resistência elás- tacto constitudo por -um material sódade: Nôvo tipo de ratoeira coletiva TÉRMO DE PATENTE N.° 108.742 tica de uma mola helicoidal de ma- lido inerte que seja de preferência
• — requerente para: Juvenal Antonio
neire a enfter sempre em contato humedecido pelo líquido tratador e
de 26 de fevereiro de 1959
de Almeida — Pontos reivindicados
com a superfície da ligueta, ainda em 'que a relação entre os volumes
para três pontos — pontos publicamesmo na hipótese de que, por qual- de líquido trotador e do primeiro
Ettore
Manzolinn
—
Itália.
dos e m8 de- abril de 1964 e reti,
quer motivo, esta se apresente em líquido introduzido no leito de conTítulo:
"Granada
de
mão".
ficado em 20 'de abril de 1964.
posição mais ou fenos obliqua, eis tacto seja inferior a 1, sendo o sen1.0 — Um granada de mão, opa- que a mola faz voltar o imã à sua tido do fluxo determinado pelos pe.
N.° 149.142 — privilégio de invenção — Máquina desfibradeira de essencialmente porque e operação uni- posição inicial um vez aberto o ba- sos específicos relativos dos dois
quidos de modo que estes se esccem
egave — requerente; George Kaspar versal para a percussão e causada tente.
em sentido descendente através do
Deininger — Fica retificado todo o quer por movimento direito, quer
leito de contacto quando o pêso
ponto: 1 — Uma máquina para des- por movimento oscilante de Uma ou
' TÉRMO N. 143.634
•specivico do líquido • tratador for
fibrar agave ou sisal e similares, ca- mais knidades móveis em relação
mais elevado, e em sentido ascendenracterizada por compreender um ci- a seu apoios, sem atrito de deslisaDe 8 de outubro de 1.8a2
te quando o peso for inferior ao do
lindro central cônico, que se pren- mentos e sem necessidade de outro menibro auxiber. Seguem-se os
primeiro líquido; como caracterísde por meio de rolamentos, a um pontos
Requerente;
Tomaz
de
Almeida
de 2 à 14.
eixo central excêntrico que gora a
Queiroz e José de, Almeida Queiroz tica deste processo apresenta-se tambem o fato de os dois líquidos abanvelocidade de 3.200 rotações por miSão Paulo.
donarem o leito de contacto sob a
nuto, acionado, por motor, fazendo o
Titulo:
Névo
aparelho
para
deTÉRMO
N.';
109.039
•
frma de frases contínuas.. Seguemtrabalho de um rotor; perifericamenpilação.
se os pontos de 2 à 24.
te a este cilindro, situa-se uma plu• de 11 de março , de 1959
ralidade de cilindros externos, côr.1cos, quase tangenciando o -cilindro
Requerente r The G oodyea r Tire
TÉRMO N.° 116.331
certral, dotados de velocidade de 100
•Rubber Company,
de 19 de janeiro de 1960
rotações P4M4 e atuando como uma
Local: Estados Unidos da América.
esteira rolante, transportando a fôRequerente: Kalles Aktiengesellislha de agave por sabre o cilindro
chaft, sociedade alemã, industrial esTitulo: Composição de doldagem.
central em círculo quase completo
tabelecida em Wiesbaden-Biebrich,
1.0 — U' a mistura de reação li— Total 4 pontos.
República Fderal Alemã.
N.° 466:415 — nome comercial: quida caracterizada por ter um poloPontos • característicos: ' a.madas
Importação e Exportação Tuson Ltda. éster preparado a partir de, pelo
Copiadoras para formes. de impre--— requerente: Importação e Expor- menos, um 6..-ido di-carbonílico, e,
.
são".
pelo menos, um glicol, tendo o polotação Tuson Ltda. —
Privilegio de invenção.
cedo em 10 de dezembro de 1960. éster um peso molecuular de 1500 a
1.0 =-• Camadas copiadores, espe.
2500, um n.° de hidroxilas de 45 a
cielmente para formas de impressão,Fica retificado o despacho de aver- 75 e um n.° de ácit:o não superior
caracterizadas por consistirem total
bação de contrato publicado em 17 a 5, orto-di-cloro-benzidina e di-isoou parcialmente de um eu Mais estede abril de 1964:
de
3,3di-metil-4,4di-fenileno.
cisne-rdreg naftoquinono-(1,2)-diazido-sulfôParke Davis ea Company — esta- 'Seguem-se Og pontos de 2 h 6.
belecido nos Estados Unidos da AmeI.9 — Nóvo aparelho para depila- nicos foto-sensíveis, tendo ainda po•
rica do Norte, celebrou com: Latoção, 'caracterizado por compreender lo menos um grupo hidroxílico liratórios Perke Davis Ltda., estabele- TERMO DE PATENTE N.° 110.269 inicialmente um cabo alongado, de vre, e de compostos orgânicos conconfiguração abaulada, - e oom *late- tendo pelo menos dois grupos hidro•
cido no Estado da Guanabara —
rais recurvados, cabo &ate chanfra- xílicos que contem dois núcleos netBrasil o contrato de exploração da
• de 8 de maio de 1959 *
do transversalmente em sua extre- telenicos e/ou benzenicos ligados por
marca — Paleclac — registrada sob
midade posterior, donde parte 'com
número 172.708 — Averba-ae o conSociedade Técnica
Técnica de Hdráulica largura suavemente crescente até um óleo X, onda X represente ' uM
grupo metilênico, um grupo metilen!co
trato de exploração.
S. A. R. L. — Portugal.
aproximadamente um térço de sua substituído por um ou dois rastos
Título: "Moldador-impressor rota- extensão longitudinal, dai decrescen- alcoilicos inferiores, arilo ou arilo
gradative,mente até a extremidativo para a fabricação por compres- do
Privilégio de Invenção
de oposta; e da extremidade ante- substituído, uru grupo metilenico que
são por moldagem, de peças- tubula- rior do cabo projetando-se um pro- pertence- a um sistema aliciclico ulTERMO DE PATENTE. N.° 96.169 res ou de contôno fechado".
longamento axial em largo faixa pla- timado, enxôfre ou enxôfre ligado a
1.0 — Moldador-imprewsor rota- na e retilinea, de delgada espessura, oxigênio, a onde os núcleos naftalilDe '5 de AgOsto de 1957
tivo para a fabrianão, por compres- seguido por trecho terminal, retan- nicos o/ou benzenicos podem. -além
Cenadian Undutsries Limited — são • impressão por rolagem, de pe- gular, ligeiramente . alargado e re- dos grupos hidroxilicos, ainda conCanadá.
ças tubulares ou de se-,ntOrno fechado, curvado no sentido longitudinal, ter- ter halogênio e/ou restos alcoílico*
Título: "Processamento "de_ materiais caracterizado pelo fato que o MIO minal êste provido :centralmente de e/ou alcoxílicos e/ou carbalcoxilico,
um pno ortogonal rosqueado, ladeatermoplásticos".
OU rolos comp ressoree-impressores que
a onde estes' esteres foto-sensíveis
1. 0 — Um aparelho formador de determinam a forma da superfície in- do por duas pequena saliências ar- podm, eventualmente, ser aplioadoa
redondadas, • alinhadas longitudinalpartículas de material plásticos carac- terior da peça a moldar são soado- mente com Sle; 'e, finalmente, o
em misture com resinas soláveis *as
terizado por . compreender em mode- nados norma/mente ao meu etwo bxs lunte P}~ tuia laeaPo
•
ttn$rx - tfoídil - /tItu total , de 2 pontoe. .
fazer café a vapor — requerente pare: Rocco Cirano.
N.° 118.825 — modelo industrial
.-- Inédita Ornamentação aNicável
a cabqs de talheres e semilarot —
requerente para: Industrias Santos
Azevedo Ltda.
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Publicação- feita de actrdo com o art.. 130 do. Código. da. Propriedade Industrial. Da dates da publicação começará a
correr cr prazo' de' dias para o def erimento do. porlf do. Durante Um prazo poderão apresentar auar oposiOes ao Departamento,

zra4onas. da, propludada industriai aveias que se julgarem, prejudicados com a concessão dc, iegistro requerido,

'ermo n° 621-8114,, de IL-12-1963
e freqnênciaa anomametros,a.aparellsos quinas falantes, mostradores de radio,
Tema a° 621.892, ele 18.12-T96,
Posto Heavr Pentandia firsitada de televisáoé paarelhoa de ar candial°. microfones, mascaras contra gazes, mi5. Z. Saplro 6. Filho
nado, aparelhos 'para iluminação, in- crometaos, níveis, óculos. objetlanas
Sia Paultr
$ãO• Pado
clusive os considerados acessórios de tográficas, pilhas elétricas, podometros;
veiculas, aparelhos para anuncias meca- phiviometros, pinos de tomada, panela
r 'HEITOR PENTEADO.
4 CASA ama ~moa
nicas, aparelho aquecedores e medido- de pressão, pistolas de pintura, plugs.
, simv cr rarouts
nddstria Brasileira i res,,
aparelhos cromo gráficos, apare- paineis de carros, quadros distribuido11130 de barbear elétricos aparelhos re- res pick-cps. para-raios, propulsores.
Classe 71
Classes; — a .-- — 4w
e medidores de diitâncias. paineis de carros, queimadores de óleo,
- distinguir: Velados e suas partes gistradores
Frase. de Propaganda
aparelhos
para
purificar
águas,
aparequadra'ntes
e
sextante
para'
observação
3rantes:
Aros para hiracletal; ahto- lhos de sinais lampelantes aparelhos
Termo n°' 621.895„ d'e 18-12-1963
-eis, autaseaminhaes aviões,, amor- reguladores de de gás.. aparelhos de astrológica, refrigerdaores. refletores., ser
Bernardo Stamm Pasta. Mecânica e
dores, alavancas de cambio, barcos galvanoplasaa. aparelhos didáticos, apa, ostatos, rel6gios de ponto, despertado
ias, contadores e medidores de quantiDerivados 5. A.
ares braços era velados bicicleParaná
carrialior d mão' e carretas; catai- relhos cinematográficos, aparelhos au dade e volume, raladores, radios a retamárcos ara acender e regular gás, tentores de graxa e óleo, receptores, reClasse 4
aetes„ sarros amhnlentes, caminhões, aparelhos
para separar cale.. aparelhos gadores automáticos, registros para va- Para distinguir; Substâncias da- origem
ros, tratares carroa-berças, carros:
! ues.. carros-frrigadores carros,, cara para aquecer edificios aprelhos para ex- por. gaz, água. e' uotros liquidas cama- animall vegetal ou. mineral„ em ,brute
carrocerfas chassis, chaas cfr- perimentar drenas. aparelhos para des do não considerados partes. de máqui- ou parcialmente preparadas pasta me.
insetos, aparelhos de ótica, apa- gistradores, iesistencias elétricas, reles
cárnea
res parik veiculas, cubos. de veiados trufr
inhaa para. máquinaa de. escrever. relhos pulverizadores,adarelhos pulve- sorveteiras, sorveteiras elétricas caseiTema a° 6210 .894,
1842-1963
para aquecimento ras.. soquets, sinaleiros, sereias de alar-ediços. para veículos, direção,. desla rizadores, aparelhos
Canto 5- 0a. L:mitada
aparelhos
gesradares
Cetroágua,
de
me,
soldadores
elétricos.
toca-discos,
eiras estribos, escadas. rolantes.. eleRio Grande do Sul
:ores, para* passageiros, e para carga quimicas aparelhos para recepção, se- tomadas e interruptores elétricos, torrra:Fuçai:e
de
sons
e
sorridos.
aparelhos
neiraa
tubas.
acustkos.,
termometros
pa.
ates para carros.. eixos, de direaãos
as,. fronteiras para veiculas, guidão, automáticos elêtricos de passar, apare- ia observação meteorológico. ramaria et en.ik DOS ROLAMENTOS*
.motivara lanchas. mataciclos. malas, lhos par aespremer frutna e legumes. tros torradores de cereais, trenas, traria
ocicletas. motocargas,. mota furgões, aparelhas de aliai brasão. aparelhos de formadores- telefones, tostadeinas, e:AClasses: 6 e 21
dvelas navioa. ónibus. paraachoques.. proteção contra. aCdentas de poerarfos, grafo, tripés pura fotografias, vaiadas
Titura'
-lamas, para-brisas, pedais panares, aparelhos abactores de ferramentas, apa- para rádios., valvislas de descarga, vaias para bicicletas, raios para biciclaa relhos distribuidores de sabão e de de- ai:las de redação, vacuometros, válvuTerra°
na
62.1.896,
de 18-12-1963
reboques, radiadores para' veículos, sinfetantes para instalações sanitárias, las elétricas' de vacuo, ventiladores, veS. Z.. Sapira 6 Filho
,aparelhos
esterilizadores,
aparelhos
galas
elétricas
as pura veiculas, selIata &ideies, tiSão Paulo
tes para. veiculas t vagões. veracipe. zeificadores, aparelhou para. análises. • Termo n° 621.889; de 18-12-1963
'
aparelhos.
=ai:adores
aparelhos
pus.
varetas de controle da afogador e
Boa Esperança Agresorakaçõis de
leradof, tróleis ttoleibus, varaes de teritadores, aparelhos reguladores e es.
Cereais Limitada
tabilizadores da pressa oe do fluxo .de
carros, toletes para carros
Sacr Paulo
gases e Ilquldos. aparelhos ara salvaferma ra° 62r.885, de 1842-1963
VEBNOM
mento e para shralitção, parelhos para
Ind.
ato' Pbsto Heitor P'entead'o 'Limitada escarnprists para limpar vidros para
São Pai:Da
combater formigas e outras pragas, apaClásse 41
relhos automáticos acionados pela in- Para ditsinguir: Farinha ctr araldia, taMá ° Bil$TO:
trodução de moedas, aparelhos espargi.
Classes: 6 — L — 3b — 40
pióca, fécula e polv.lho doce
;Ent ali. PENTEADO LIDA,
dores, aparelhos e instrumentos de calSinal de Propaganda
-•
Termo
a°
621.890,
de
18-12-1961
' culta apafelhosi para observações sfsnano
n
5
Fiaravante
Sard
621.897„ 4 10-12-1963
mIcas, aparelhos termostatos, aritonó.
Nome Comercial
•
São Paula,
Bate Lanche Villamor Limitadametros, aspiradores de pó, acrometros,
' São. Paula
fermo n° 621.8867 &e 18-12-1963
acendedores elétricos,, alto falantes, agia
ao Posto Heitor Penteada Limitada cadores . elétriaos„ antenas baterias de
NI/MACIA ABEITTA
VILLAMOR
São) Paula
Araraguara-It'5t.
acumulares,. baterias, haranças comum
d.e Sao Paulo
e elétrica, braometros. binoculbs. bito.
Classe 42'
'r AUTO POSTO
las. bobinas, bobinas elétricas (exceto
Para distinguir' 1auardeate, bitrr, bran/HEITOR PENTEADO
para fins curativos), botões de campaidi, conhaque, cerveja, g'n, fernete, rum,
t nhas
elétricas., bombas medidoras,. hásuisque vinha e vertnoute •
Classe
I
Classes: 2l — 3.3. .-- 17
/ solas, bules elétricos- buzinas,. caixa cie
Titulo
Titula
Termo n°621.898, de 18-12-1963
descarga, câmaras 4otcrgrg ficas. chassis
Plásticos Ciais Limitada
de
rádios,
chaves
elétricas,
cinematoViana
n°
621.891,
de
15-12-1963
Termo n° 621.887, de 18-12-1963
• São: Paulo
gráfo, cronômetros. cronógrafos. com.
Fioravante Sant'
Too Carlos Noronha' Sailes
M
cristrr
de
iX
ciarnetros
bustores
de
gás,
Ssa
Paulo
São, Paula
ind. brasileira
rádio condensadores. comutadores, corC:Passe I
tadeiras para fotografias, chaves . de
TItulb
Ne-MA.GAZINE
Casse ti
alavancas. chaves automáticas, capara
Para distmpturr. Arterateur de- materi&
Terme n o 621.8M, de 18-12-1963
notícias de cidade tares de bloqueio, capacitares eletroli. Bernardo,
• Staninr Pasta Mecânica e. plásticos e de' asrroca Recipientes fatal.
•ricos .calibra es, conservaddre elétri
,cadias de material/ plástico) revestiram.
Dertvadns 5. Xca.. estufas,, eagenha de assar. carnes,
; toe confeccionackie da substâncias srd.
Par-41m
,enrroladores de cabelo elétricos, ampe
_
tarais e -vegetais; Argalha açucareisza,
Classe 32
\ _
irômetros. esticadores de /uvas, espelhos
Ia-inações para 5culoe. bules. bandatas
r
T A. Dit. te
w
'ara distinguir: Jornais e revistas de plástico para eletricidade, esteriliza.
bases para tele&mes. baldia ba.sas,
ele'
. bolsas, caixas, carteiras. chapas.. cibo.
dores, extintores de incêndio- ferros
Termo no 621.888, de 1.8-121963;
tricos de' passar e engomar,. ferro dr
indústria Brasileira :clara ferramentas e atensilini. cruzrtas,
Cherlite S. A., Elistrisindristr'a
icafeas para acondlcionarnearc de alio
sotdar elétrico. -filtrar e aparelohs fil
- São Parda
! cantes. filtros ara óleo& filmes falados
mentos, caixas de 'mataria' plásacel
CHERLITR
Fogareiros elétricos. fusivela filmes repara baterias, coadores, natarss canecas,
Ind. Brasileira
colheres, conchas, cestas para não cega
velados, faróis- como acesaoriox vai.
Casse 3.8t
tinhas capas p ara 41huns • para livros,
cujos para sinalização e para sinaliza
•
Classe *
eZra e para Iluminação, sai geral mar Para &sangria:. Pape/ e seus artefatos, cállces. cestos. castiçais rara vela*,
ama:ruam: Abajur; , cumuladores. cadores, de . passagens. magnatas—medi- papelão, papelãe- -s-aasts. cartuchos ca- meras para guardb dr ohioos carnichos,
- tinômettater amortecedbrea de rádio dores, microscópios, misturadeiras, ám- sas, cartolinas e :Naos em branco coadores para chá, descanso para pra./

ongonha2

•
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sas de cimento e cai hidráulica, pedreguTermo n° 621.916, de 18-12-1963
lho, produtos betuminosos impermeabdt..
Panificadora Alvarenga Limitada,
zantes, liquidos ou sob outras tortas*
São Paulo
para 'revestimentos e ouros usos nas
ALVARENGA
construções, persianas, pascas para paInd. Brasileira
vimentação.- peças ornamentais de alimento ou gesso para tetos e pardes.
Classe 50
papel para torrar casas; massas ala.
Para distinguir: Impressos
micto:, para uso nas construções, par
Termo n.0 621.917, de 18-12-63
quetes, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de 'concreto Bar e Lanches Vila Espanhola Ltda.
•
São Paulo
telhas, heCOS, tubos de conefto, tubos de
ventilação, tanques, tanques de ci.
VILA ESPANHOLA
mento, vigas, vigamentos, vitr6s. veneInd. brasileira
zianas
Classe 50 •
• Termo n° 621.907, de 18-12-1963
Impressos
Supermecado Ipiranguinha Limitada
Temo n.° 621.919, de 18-12-63
São Paulo 1 -Comércio de Materiais Para Construção
IPIRANGUINHA.
"Viris" Ltda. •
•
Ind.. Brasileira
São Paulo__ Classe 50
VIRIS
Para dist.nguir: Impressos
Tna. brasileira'

Termo O 621.201 de 18-12-1963
tos, copos e copinhos de plástico para
Adilson Fagundes Alonso,
aorvetes. caixinhas de plascic.i ...mira surde plasticos para .sorvetes, torminhas
Ss . -r Paulo
Ge plastico Para sorvetes, discos de
mesa, estojos, estojos para Z , eu.los, emvetes, conieruinas. ~Las. wartintioa
balagens de material piasticu para sorvetes. estojos para objetos, espumas de
ADILSON FAGUNDES ALONSO
nyion, esteiras. enfeites pare autousóveis, escoadores de pratos, massas antiruidos, turmas para doces, taas isolantes, filmes virgens, tios de celulose,
fechos para bolsas. - tacas, guarnições,
Nome Comercial
guarnições para chupetas e mamadeiras,
Termo n 9 621.902, de 18-12-1963
guarnições para porta-blocos guarniAdilsor,, Fagundes Alongo
ções para hquidificadores e para batedeiras de trutas' e legumes, guarnições
São Paulo
de material piastmo para utensilios e
objetos, guarnições para numas. garfos,
galerias para cortinas, jarros ¡amimados
13
plásticos, lancheiras, mantegueiras,
ma/
las, orino.s, prendedores de roupas, puadilson legundes
xadores para moveis, pires. pratos. 'palisinsanoisrunos mama
teiros. pas de cosnaha, pedras'pomes arbetais, porta-pão. pulseiras para relóTermo n o 621.908, de 18-12-1963
Classe 16
gios. protetores para documentos, 'pu"Gre --Plast" Indústria e Comércio de Para distinguir: Materiais para construxadores de agua para uso domestico,
Classe 16
Plásticos Limitada
ções e decorações: Argamassas. argila,
porta-copos. porta-n,queis, porta-aras,
Titulo
areia, azulejos. Utentes. balaustres, bloSão Paulo
porta-documentos, placas, .rebites, todicos de cimento, blocos para pavimentao
Termo
n
621.903,
dei
8-12-1963
nhas, recipientes, suportes, suportes para
-ÇRE—PLASI
ção, calhas, cimento, cal, are, chapas
Metalurgica Equinasa Limitada
.ind. brasileira
ladrilhos e adesivos para azulejos,
Isolantes, caibros, caixilhos, colunas.
São Paulo
peças. carreteis para tecelagem e guarcha pas para coberturas caixas d'água,
Classe 28
nições de material plástico para indúsESQUINASb
Para distinguir: Argolas, açucareiros, caixas para coberturas, caixas d'água.
tria textil, colas usadas nus indústims,
Ind. brasileira
bandejas, caixas de material plást:co pa- caixas de descarga pra lixas. edifica----guardanapos, saleiros, tubos."-tige,as,
ra baterias, chapas, cabos para ferra- ções premoldadas. estuque, emulsão de
Classe 5
tubos para ampolas,- tubos ;ra serinmentas
e utencilios, copos, colheres, ces. base asfáltico, estacas, esquadrias, estrugas, travessas, tipos de material pias. Para distinguir:' Aço, alpacas, alwninio,
turas metálicas para construções, lama.
tico, sacolas, sacos, saquinhos. vasilha- bronze, chumbo, cobre, latão, ferro e tas para pão, descanso para pratos, las de metal, ladrilhos, lambris. luvas
guarnições
de
material
plástico
para
aumes para .acondicionamento, vasos, side junção. Lages, lageotas. material iso•
estanho, n quel guza e zinco
tornovels, jarros, pires, pratos, saleiros, tantes contra frio e calor, manilhas, enas.
caras, colas a trio ,e colas nãc incluirias
•
Termo
n°
621.904
de
18-12-1963
tijelas, vasos e x:caras
sas para revestimentos de paredes. maem outras ciasses, para borracha, para
Wimatec Máquinas Limitara
deiras para construções, mosaicos, procurtumes, para marcineiros. para carpin•
Termo
n°
621.910,
de
18-12-1963
São Paulo
dutos de base asfáltico, produtos para
teiros, para vimos, pasta adedva para
"Norolins" Engenharia e Comércio
tornar impermeabilizantes as argamas:orreia, pasta e pedras' para abar,
Limitada sas de cimento e cal, hidráulica, pedre.
IndIvi fgrilei r a •
esmeril CM pedra, em pu, em disco,
gulho. produtos betuminosos, impermea.
em pasta para afiar, moer • desgastar,
110ROLINS
Classe 50
bilizantes. liquidos ou s6b outras formas
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
Ind. Brasileiru t
Para 'distinguir: Impressos
to ou gesso para tectos e paredes, papel
de calcados
para *revestimentos e outros usos nas
Termo n' 621.905-, de 18-12-1963
construções, persianas. placas ''para paClasse
dt
Termo a° 621.899, de 18-12-1963
Carvalho Grillo S. A. Materiais Para
vimentação, peças ornamentais de cimenPara distinguir: Impressos
Bar "e Café Seixo Limitada
Construções
para forrar casas, massas anti-ruidos
São Paulo
São Paulo
Termo n° 621.912, de 18-12-1963
para uso nas construções, parquetes,
Bar e Lanches Justo Limitada •
portas, portões, pisos, soleiras para porSEIXO.
CARVALHO GUILLO
São Paulo
Ind.. Brasileixe.
tas. tijolos, tubos de concreto, telhas, taInd. brasileira
cos tubos de ventilação, tanques de ciClasse 42
".
Classe 15
mento, vigas, vigamentos. vitrOs
SUSTO
Para digtinguS: • Aguardente, aperitivos, Para distingus: Assadeiras, bandejas,
Ind. Brasileira
Termo n.° 621.920, de 18-12-63
anis, bitter, brandy, conhaque, cervejas, bebedouros, cantaros, copos, compote4Artefatos Metálicos Nagi Ltda.
fernet, genebra, gyn, kumel, licores, vi- ras, jarras, licoreiros, lavatórios, manSão Paul
Classe 50
nhos, vinhos espumantes vinhos quina- tegueiras, pires, pratos para ornatos, soPara distinguir: Impressos
peiras, pias, porta-jóias, travessas, tile
dos, vinhos vermoutes, vódva e'
NAGY
• Termo n°621.913, de 18-12-1963
las e x:caras
ind. brasileira
wrisky
Cavalho Grillo S. A. Mater:ais Para
Classe 16
Tèrino n° 621.906. de 18-12-1963
Termo n 9 621.900 de 18-12-1963
• Construções
Classe 16
Comércio de Materiais Para Construção
Adilson Fagundes Abuso
São Paulo
Vitrós, portas, caixilhas
— "Maria Luizal Limitada
São Paulo
São Paulo
CARVALHO GRILLO
Termo n.° 621.921, de 18-12-63
Luci] S. A. de Iluminação e Contrôle
.S.A.NATERIAIS
nata • cs'eag •pu
Para Estradas de Ferro
PARA- C ONSTRUÇtiES
172 1111 vIuyl
Sào Paul
Classe 16
LUCIL
Para distinguir: Material para consteis.
Nome Comercial
Ind. Brasileira
pau e decoração: argamassas, a gila,
Termo
n°
621.914,
de
18-12-1963
Classe 8
areia, azulejos, batentes. balaustres No.,
Reguladores de tensão, aparelhos de ar
Emporio Cidade Leonor Limitada
coa de 'cimento, blocos para pavimenta.
condicionado ventilados, exaustores,
São Paulo
çaio, calhas, cimento, cal. cré, 'chapas
circuladores de ar, fios, lâmpadas, soisolaates, calbros, caixilhos, • colunas,
CIDADE LEONOR
quetes, tomadas de fôrça e fusíveis
chapas para coberturas caixas dágua,
Ind. Brasileira
castas de descarga para lixos edificaTermo n.° 621.922. de 18-12-63—
ções premoldadas, stvque, emulsão de
Kennedy-Rádio e Televisão Ltda
base asfáltico. estacai., esquadrias, for•
São Paulo
Classe 50
ros, frisem. gesso, grades, /anelas, estruPara distinguir:_ Impressos
de junção, lages. lageotas, rnatriel
XENNED T.
melas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Termo n° 621.915, de 18-12-1963
lante contra frio e calor, manilhas, mas..
Wolney Rabelo
u para revestimentos de paredes, maSão Paulo
Inialstria . Brasileira
deizas para construção ., mosaicos oro' LIAYA—Uilslibtt
ee alvela, imana permanentes para ráClasse 8
Ind. Bro.stleira
doto. d base asfáltito, produtos para
Rádios, televisores, toca-discos, antenas.
Classes: M e 50
tira* metálicas para construções. laClasse 32
válvulas, fios, tornadas, microfones,
S na! de Propaganda
tornar imperateabiRuntet as argeenasPara distinguir: Jornais
Molas e gravadores de som
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Termos m° 621.9374 . de 18-12-63,
cialmente- trabalhado; aço' polidos. aço
Termo' ta° 621.927, de- 18-12;-63
Graride Fábrica, de:
' Blanco . Pi-odittos, Agro-Pecuários e In-- aço de vergallitSeaa oitavados.: aço extra ;S.. A Superba.
Artefatos. dk.: Boracha
dUstrials . Ltda
doce fundido, aço...lar:finada, aço nlquel.
São . Paula'
aço polido, aço em chapas e em:Rilhas,
Suo . Paulo)
Ligas' de aço li g ar cie alumiai°, amal' E' L A ti' C O
gamas de metais, metal antifricçao, *arnd'. BrasiI,eira
tirai:mio. metal baNit, bronze em verClasse' 4V
ferro. chapas aa zinco.. chapas estaArroz, batistas carnes, cafés, cebola; te-. nhadas, chapas pretas:, metaiss para chucuhiss flocos; feljãa, grão) de' bico,. ce-- maceiras, chumbos em brutos em barras,
reals. pimenta, presuntos e" queijos
em bastõea . a em. lenço/t.ligas de chumbo. cobre- em barra. em chapas e em
621'.929; de 184263'
Termo
fõlhas, ferro, espelho; ferro estanho,
Daw Álcalis Ltda,
ter tõlhas ou alto; estanho em falha* exa
e
Sãb Paulo
verguilhase eia papel laminado; ligas
Classe 10
de estanho, ferro e. carbono: ferro em
pocr ALCALIS, IRAK.
Para distinguir: Preservativos de
barras,. chapas em vergalhe:ar e era. Riborracha
Classe 48
lhas, ferro , fundida CU - bruto e ens . chaNome çomercial'
-sabões perfumados, sabonetes, sliamTêrmo
ns°
621.938',
de. 18-12-63
pas galvanizadas. ma não, terso gaza,
asas, sabões e sallanettis perfumados
Fábrica de Bilhares' Taco de Ouro Ltda.
Termo n.° 621.930,, de 18.-12-63
ferro
laminado,
agas
de
ferro,
ferro
liquido. sprays.
Dista — Produtos- Farmacêuticos Ltda. manganes. ferro maleável, " • talhas de
São, Paulo
São Paulo
Vamo n.° 621.924,. de ' 18'. 12-63' s
andras,
lisas
ou
pão.
metal!
para
fung
Roger Pairier
dição de tipos, latão. latão em , fõlhas,
ritonoaiact
Sc'
ã
DISTA-PRODUTOS
ma chapas, em vergalhões. ligas de
IFAREAC.R.UTICOS
metais metais era barras. em chapas,
TACO DE OURO
em' fõlhas e- em' masa& metais forjados.
asslsr
Indústria Brasileira)
metais estampados; niquel, solda czNome comerciai,
ousa molibdeno, tungsténio, zinco: zinTermo n.° 621.931, de 18-12-63
co- corrugado liso. em chapas em
Classe 28.
Produtos Agro-Pecuários 'e
Elanco
Para
distinguir: Giz
falhas
e
ligasde
zinco, Industriais Ltda.
Classe 16 a
Oer.
São Paulo
Têrmos ns. 621.939' e 62i .940, de
n;Ç'Y. .**°'
Para distinguir: Materiais' para cortstru.
18-17.63'
areia. azulejos, batentes; balaustres. bloSociedade Editiara e ringressora
BLANCO-PRODUTOS
cos de- cimento. blocos- para pavimentas
Graphpress. Ltda.
AROI-PECOARIOS
çaa calhas. cimento; cai, cre: a chapar
São Paulo
E InDUSTRIAIS
isolantes. caibros. caixilhos; coiunas.
Classe 48'
LTDA.
chapas
para
coberturas
caixas
d'água:.
para distinguir: Sabonetes . sólidos, Its
caixas- para coberturas,. caixas d'água.
Name comercial
midosa p6 creme.. blocos e bolas.- seGRAPHPRESS,
caixas de descarga pra lixos, edifica.
,ao em pasta e em barras, sabão em
ções premoldadas. estuque., analisa° de
621.937, de 18-12-63
Tênno
,aatties, para barba cremes- parai e
base. asfáltica. estacas. esquadrias estias;
Farmácia Drogadalva Lida
osto e barba, pinturas em liquido, pó
turas metálicas para consuma:sess. lama-.
São Paulo
sti concretas para coloração dos lablos,
las. de metal.. ladrilhos, lambris., luvas
'lhos e sobrancelhas, extratos, limões
Dil ljanagla de função. lages. lageotas. material. isoa
Classe 32'
ind.. Brasellea.ra'
- seus sailluaw 'Joie.) à olai miluoa.sainal Para distinguir: Tornais,. revistas árggos
somadas fixadiscas para . bigode, coam
de
paredes.
ma..
¡cos. brilhantinas liquidas e concretas,
revestauentos
sas
para
Classe 3
de publicidade, catálogos, folhetos, ala
.guas de colonia e de solicite, oó de Substâncias, produtos e preparações damas para construções, intasaicos, pramanagnes
avtários
.rroz.. comprimidos e em . tabletes,. tin químicas para serem usadas na medicina dato& de base asfáltico. produtos para
Classe- 3g."N'
tornar
Impernaeabilizantes
as.largaimasuras, para. caheui. dentitricicr em nõ
ou na farmácia
sas de cimento e . cal. hidrãufica. pedre- Aros' para guardanapos de paPe/
jatado, concreto' e em passa sabões
Termo n. 9 621.933, de 18-12-63
gulho. produtos betuminosos, impermea. aglutinados. álbuns em branco), álbuna
lentifricios. emendas. rake. perlai:nado.
Indústria e Cornér- bilizantes. liquidas ou sob outras formas para rett4tos e- autógrafas. _balões (exSguss para emnelesarnerra da pele; Creaçes Tecibom
cio Ltda..
para revestimentos e outros , usos nas. ceto para brincitiediis) blocos para
asampor liquid.i, ,a6 ou concreto temiSão: Paulo.
construções, persianas. placar para' pa- correspondência, blocos para cálculos,
a:a e vigores pa r a cabala pele depl.
vintenração: peças' ornamentais de cimen- blocos para anotasaaes; bobinas brocha,,
•atórlos em líquido, pó ou concretos,
to, ou gessa para tema e paredes, papel: ras ião impressas.. cadernos de escrea
aniladas. vernizes. tabletes. aspis, par
para torrar casas, massas anti-ruidos ver, capas par adimumetitos. cantaras,
Ás. líquidos e estnalrea para limpesa
para
uS:a nas' , construções. parquetes. caixas de papelão., cadima-usa caderlio unhas, águas de gtuaa, saaheas , para,
portas. portões pisoe. soleiras para por- nos, caixas de cartão. caixas para Ima
tabieres
ttnIp: BRASILEIRA.
aerlumar quarto. em pai
tas; diaba, tubos de concreto. telhas ra.. pelaria, cartões de visitas. cartões co.
- kra pó. prearados 'latadas" em pó e
cos tubos de' ventilação- taziames de da marciais.. cartões indicas. conteti. carClasse
36
akadas pari evitar a suor, vaselina
mento.. vigas,. vigamentos. ultra&
Para disfira-mita Aventais. blusas Nutolina., cadernos: de- papel radimetrada
perfumada sais ousai banho
sões. boina& Liaras: babadouro& casa- ---re`rrno n. o 621. g,36, de 1 -8: 12-63 --- e cem branco para desenho; cadernoscos, coletes, capas. chales. ..achecols, Incrlsa S. .A. Indústrias de Cr iss iis escolares, cartões eia hrarra:b cartuchos,
--Têrm onsy. 621'.925, de 13-12-63'
Dista Ptotlistos Farmac.éntícos. Ltda.. calçados chapéus, cintas,, combinações,
São Paulo
I de cartolina, crapas, planng:áficants, cacorpinhos; calças. calções. camisas. ca .
Sac. Paulo
demos de lembrança, carretéis de. pae
misetas, camisolas, cnelas emulas. cala
pelaca envelopes e.nvhlucros para cima
Br.e.saileira
A
DISP
/
ças de senhoras-e de crianças, colarinhos;
entoa de. papel. encadernar de p-apet
/ Ind. Brasileira
cueiros casacão, dominós. echarpes,
Classe 14
fraldas, galochas, gpavatas; gorros.. jaa Vidra Comum, laminado, trabalhada ou -papelão, atapetas,. fõlhas indicas,
Classe 3
3ubstãneias, produtos e preparaçaes quetas. luvas, ligas lenços, leques, em teidas as formas e preparos, vtatc falhas- de celulose,. guardanapos. livros
:admiras para sarara usadas na medicina, mantas melas, maillots.. mantas. man- cristal para todos as fins, vidro . bufas não • impressos livroa fiscais; livros de
drião, malhas. • paletós. palas. penhoar tilai com telas de metal cru composi. contabilidade:. mataaborrãot ornamentos:
ou na farmácia
pragas. puloveres, ponches. pelerina& ções especiais: ampolas, aquários, as. de papel. transparente: pratos, papel!.
Termo n.° 621.926. de 13-12-63
Mias papéis de. estanho e . de alumiam,
onlainas. pilasna-s punhos. robe de sadeiras,
almofarizes. bandeias, cube. papéis, sens impressão papéis em branca
11OP - Essências Flemavna Ltda.
chambre Robretado34 suspensórias. souSão. Pailio
tas, cadinhos, cffritaros, cálices, centro pára impressão, -papéis fantasia. metam_
tens. tailleurs, toucas e vestidas
de mesa, cápsulas copos, espelhos. es par %mi-, paredes. papei alarma cora
Têrcnotr. nos 827.934 e 62. 1.935, de
carradeiras, frascos, formas pára doces, ou sem pauta papel' crepan, papel de
)P—FSEXI
.18-12.63
fôrma para barna& fios de adro. grr seda, papel impermeaasel, papel em boFLEURata DrDit
Calçar Comercial Importadora Ltda,
ratas, garrafões, graus, globos, haste. bina para impressão papel encerado,
São Paulo
jarros, jardineiras. licorairos, mamada+. pala) higiênico, papel impermeaxel,
Nome comercial
.'as, mantegueirar, pratos, pires, porta para copiar papel paca desenhos, pa—Termo' ta? 62.1t.928 1, de - 1812--ea
Jóias paliteiros, potes. pendentes, pc. pel para embrulho im pe.rmeabilizado
Dbaw Plásticos Ltdaa •
destais, saladeiras. serviç,os para se. papel 'para encadernar, p apei' para esa
Pão Paulo'
Frescos saleiross tubos, tigelas, traves. craves, papel para imprimir, , apel paMD. BRASILEIRA
sas,
vasos, vasilhames, vidra para via rafina para embrulhos. p apel celotane,
DOW PLASTICOS
draças, vidro para relógios, varetas. Pa p el celulose, papel. de' anho, papel
Classe 50
vidros para conta-gotas, vidro para absorvente. 'papel para embrulhar ta.
Aço , em . batiam, aço' preparado, aço . doa. automóveis e para para-brisas e
bana papeMa. reata:tentes d'e' papei: roa.
arcaras
papel, rolo*
aça para tiptaa aço' flusdidb; aça pai s
setas de papel. róridos
Mame comercial'
n.°" 621 1 .923; de 181243.
Pager Potrlérs
São" Pitvla•

TECI B

L.

C ALFER

de papel transparente, sacos de papei,
serpentinas; wbos postais, de cartão,
tubietes de papel
Termo n.° 621.941, de 18-12-1963
Sociedade Editora e Impressora
Graphpress Ltda.
São Paulo

.SOCI.E DA rE EDITORA
E IMPRES .ORA
G .R APT1P R'ES S LTia.
Nome Comercial .r
Termo n.° 621.942, de 18-12-1963
Artefatos de Cimento "Eterno" T ra,
São Paulo
•
INk

•
int "i"1,
rt
W4
., ,
osciu

4111,

v

. •
1
Classe 16
Postes, chapas, mourões, pisos, galas e
sargetas de concreto, artçfatos de concreto armado e cimento eia geral
Termo n. 9 621.943, de 18-12-1963
(Prorrogação)
Indústria Fongaro de Meias
"Marte" S.A.
São Paulo

PRORROGAÇÃO

MEIAS

UNIVERSAL

INsus

Blus ts ra

A

•I

Classe 36
Meias
Termo n.9 621 .944, de 18-12-1963
(Prorrogação)
Acessórios São Pedro Ltda.
Rio Grande do Sul

i.RonBoonio

,• S II O-PEDRO

Brasileitb

Classe 21
Rodas e aros para bicicletas, para-lamas de bicicletas, raios para b.c1cletas,
automóvels,--auto-Caminrões, caminhões,
para-choques, - para-lama, Parabrisas,
breques, freios, direção, pedais. estribos,
molas, braços para veículos, chassis,
rodas para veículos, aros, varetas de
controle de afogado e acelerador, chapas, c:rculwes para veículos. amariadores, cubos de veículos, corrediços de
veículos, engates para carros, desliga•deiras, pántões, selins varaes de carros,
estribos, fronteiras para veículos, bicicletas, manivelas, alavancas de cAmbio
•

-
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621.945, de 18-12-1963
Agil Ut.lidades Ltda.
''.;ão Paulo

Abril de 1964
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Termo n. 91€21.954 de 18-12-1963
quido, essências, sabões e sabonetes perfumados e não, em pó, liquido e bastão, Comanhia Pernambucana de 5z:irradia
Irmãos Pasqualucci
Ssitética
cremes, águas de colónia, águas para a
• São Paula
Pernambuco
cútis, loção para cabelo, dentifrício 11•
te.euu, em pó ou pasta, lamiscar, armiPRORROGAÇÃC
nhos, amonea liquida, em pó e em pedra
para banho, água de quina, 'de rosas .c
de alfazema, oolerosas _ para toucador,
_p
para maquilagem, anti-dudorificio,batons, brilhantinas, bandolinas, poma‘clas. . •
I hquidos,"unguentos e pastas para a ConRDOS-15 TA BRAS I LE1Rá
4,
1r,140?.?
servação de peles e eliminação de manV1.7
Classe 36
chas,' carmim, "crayosn"; cosméticos,
Sapatos, botas, botinas, alpargatas, san- desodorantes,' depilatórios, glicerinas pertdv
dálias, canos de botas, .chinelos e - fumadas, gelatinas rosadas, insensos, IIcapates esportes
bb"
quidos para evitar a queda de cabelo,
lápis para maquilagem, -' "schampoos Termo n.° 621.947, de 18-12-1963
sais para banhos, vinagre aromáticos,
Classe 4
Comercial "Recreio" Ltda.
talcos perfumados ou não, pós de
-'borracha sintética em bruto
São Paulo
arroz
(olibutadieno).
•
Teimo n.o 621.950, de 1842-1963
Termo n.o 621—.955, de 18-12-1963
Manuel Guardiola Idos
Air Products And Chemicals, Inc.
São Paulo
Estados Unidos da América
Classe 38
Aros para guardanapos de papel
II E L I
aglutinados, álbuns (em branco), álbuns
ao
Paulo—Capital
para retra;os e autógrafos balões (exceto para brinquedos) . reocos para
correspondência, blocos cálculos,
•
blocos para anotações, bobinas brochuras' não` impressas. cadernos de escreClasse 33
,.
Classe 1
ver, capas par adocumentos, carteiras,
Titulo
•
Produtos químicos ara fias innuscr.a-a,
caixas de papelão, cadernetas. cadera saber: trietileno diamina e catalisadoTermo n.° 621.951, .de 18-12-1963
nos, caixas de 'cartão, caixas para pares usados na produção de espuma de
Manuel
Guardiola
Rios
pelaria, Cartões de visitas, cartões couretana e outras reações base-catalisadas
.§..ão"Paulo
merciais, cartões indices conteíi. car--Termo- n.° 621.956, de 18-12-1963
tolina, caderno; de papel melimetrado
Homestead -Valve Manufaj
e em branco para desenho, cadernos
Company
escolares. cartões 'em branco. cartuchos
Estados Unidos da Amér:ca do Norte
de 'cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de, papelão, envelopes, envOlucros para charutos de papel, eacadernação de papel
ou papelão, etiquetas, fõlhas indices,
Olhas de celulose. guardanapos, livros
Classe 8
não impressos, livros fiscais; livros de
Válvulas
de
pino,
seus coros e se ui
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
pegadores de contrôle, assim como suas
de papel transparente; pratos, papeliClasse 33
partes integrantes
nhos,- papéis de estanho e de alumínio,
Sinal
de propaganda
papéis sem impressão papéis em branco
Termo n.° 621.957, de 18-12-19fd
para impressão, papéis fantasia. menos
Termo ri.° 621.952, de 18-12-1963
Syntex -Corporation
par 4orrar, paredes, Papel' almaço com
(Prorrogação)
Panamá
ou sem pauta papel crepon, papel de
Fábrica de Casimiras ..Adamastor"
seda, papel impertneavel, papel em boSociedade Anônima
bina pára impressão, papel encerado,
São Paulo
palel higiénico, papel impermeáxel,
para copiar papel para desenhos, papel para- embrulho impermeabilizado
PRORROGAÇÃO papel para encadernar, pa pel pari esCARAVELa
crever, papel para imprimir, papel paClasse 3
rafina para embrulhos, papel celofane,
Indústria Brasileira
Um preparado farinaceutico
papel celulose, papel de linho papel
absorvente,. papel para embrulhar taTermo
• n. 9 621.958, de 18-12-1963
Classe 23
baco, papelão, recip:entzs de papel, roSyntex Corporation :Iecidos de lã em peças
setas de papel,. rótulos de papel, rolos
Panamá.
ape)
transparente.
lacos
de
papel,
de p
Termo n.9 621.953, de '18-12-1963
serpentinas: tubos postais, de cartão,
- (Prorrogação)
tubetes de papel
Schiavone Impo-tadora Soc:edade
Anónima
Têrmo n.9 621.948, de 18-12-1963
Cia-. de Tintas de Reina
São Paulo
Coteibi
• São Paulo .

'Firmo nP. 21 .944, de 18-12-1963

UOIllffilD111110

KECRBIO

II

BALLCENTRIC

COTEI 31

nirn10 11,°

S

PRORROGAÇÃO

Tidústrie Braálleixd-

33
Venda de terras
Cl...sse

Classe 1
Soda cáustica, thinner, tintas, vernizes.
esmaltes anilinas, tintas para calçados
e para capotas de automóveis, fluidos para freios emolientes para remoção de
TEZEZÃ
t'ntas aplicadas, água raz, álcool, alnz3,2tria Brasileira'
vaiade, secantes, corantes cinerais para
Classe 29
uso nas indústrias, absorventes, benziClasse 48
nas, lanolina, composições para ImperEspanadores, escovas comuns, lambazes,
Para distinguir: Perfumes e znp6 e 11meabilizar e couros
rodo., vassouras e vasculho()

•
Classe 3
Um preparado farmacêutico
Termo n.9 621.959, de 18-12-1963
Syntex Corporation
Panamá
•

Termo n.9 621 .949. de 18-12-1963
He"nrich Michel
São Paulo
.

Classe 3
Um preparado 'farmacêutico'
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Termo n.° 621.960, de 18-12-1963
Syntex Corporation
Panamá

I Termo n.° 621.965, de 18-12-1963
Casa Procópio de Calçados, Ltda.
Rio Grande do Sto

BoTinacla

. Classe 3
Um preparado farmacêutico
Termo n.° 621 :961, de 18-12-1963
Syntex Corporation
Panamá

ROCO-Pli;

Classe 36
Classe 36
Termo n.° 621.966, de 18-12-1963
Casa Procópio de Calçados Ltda.
Rio Grande do Sul

Abril. de 1964 1301'

corpinhos, calças, calções, êamisas, cao,
mento da cutia. pon-poat, pi
pastas * pó para as unhas, on-pons misetas, camisolas; cuelas, ceroulas, cal,
• 'arroz
ças de senhoras e de crianças, colarinhos,
para pó de arroz, papéis perfumados, cueiros, casado, dominós, echarpes,
fraldas, galochas, gravatas, ,gorros,
Termo n.9 621.969, de 18-12-1963
gueto, luvas, ligas, lenços. leques,
Fábrica de Laticínios Savl S,A.
mantós, meias, madlots, mantas. man,.
Guanabara
•
driâo, malhas, paletós, palas, peia/mat,
peugas, puloveres, ponches, pelerinas,
Fabrica de Laticinios polainas, pijamas, punhos, robe de
chambre, sobretudos, suspensórios, sou..
tens, tailkurs, toucas e vestidos
SAVI S/A„
Termo n.° 621.972, de 18-12-1963
Atlântida Cinematográfica S.A.
Nome Comercial
uanabE ra
Termo n.o '621.970, de 18-12-1963
Fábrica de Laticínios Savi S.A.
Guanabara
•

anaut,

Classe 32
Uma produção cinematográfica
Termo n.9 621.973, de 18-12-1963
Transportadora Fiel do Norte Ltda.
• 'Pernambuco

Casa_ Procôpio
• Calçados Classe 36
Titulo
Termo n.° 621.967, de 18-12-1963
Khautz S.A. Drogar_a e Laboratório
Rio . Grande do Sul

PAYA CAL~satã
Classe 3
Lira preparado farmacêutico
Termo n,.° 621.962, de 18-12-1963
Syntex Corporatioq
Panamá

K.E.ÃUTZ S/A . DROGARIA

LABORACIRIO

Pelotas
Rio 'Grande do SuI.
Indústria Brasitoira
PRORROGACÃO,

Classe 3
No tratamento da tráqueo-bronquites e
suas manifestações
Termo n.9 621.968, de 18-12-1963
Sophie Dolega_Dzialiewicz
Guanabara

PRORROGACÃOI
Classe 3
Um preparado farmacêutico
Termo n.9 621.963, de 18-12-1963
Syntex Corporation
Panamá

Classe 3
Um preparado farmacêutico
Termo n. 9 621.964, de 18-12-1963
Syntex Corporation
Panamá

Classe 3
Um preparado farmaceutico

MORNING GLORY
Classe 48
Para distinguir artigos de toucador e
perfumarias em geral: Almiscar água
de beleza, água facial, água de lavanda
água de colónia, arminhos, água de
quina. água de rosas, água de alfazema., amônia perfumada liquida, em pó.
em pedras, para banho, brilhantinas,
bandolinas, baton.s, cosméticos para o
cabelo, pestanas, cílios • bigodes.
crayons, cremes para a pele. carmina
cheiros em pastilhas, em tabletes em
lentilhas, em trociscos e em pílula
cremes para barbear, cremes deitai.
essências. extratos, ostojos de perfumas.
creme para limpeza da pele, e para base
de pó de arroz, esmaltes para unhas,
escóvas para dentes, cabelo, roupas,
cílios e unhas, fixadores para o cabelo.
pestana, cílios e bigodes, fivelas para
o cabelo, glicerina perfumada para uso
de toucador, grampos para o cabelo,
geléia de petróleo perfumada, lápis
para tnaquilagem. lança-perfumes, loções. liquido. dentifricios, em pasta. em
sablo, em creme, em elixir e em pó,
liquido. para ondulaçâo,.. permanente.
imas para unhas. laquê, óleos para o
cabelo, pasta e pós para dentes. perfumes. petróleo ara uso de toucador.
carminados. e com pó de arroz pente&
pontadas perfumadas para o embeleza.

Transportadora Fiei
do Norte Ltda„ '
Classe 41
, Alcachofrás, aletria, alho, aspargos.
Nome Comercial
açúcar, alimentos para animais, amido,
Termo n. 9 621.974, de 18-12-1963
amendlos, ameixas, amendoim, araruta.
arroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azei- Transportadora Fiel do Norte Ltda,
tonas, banha, bacalhau, batatas, balas
Pernambuco
biscoitos, bombons, bolachas baunilha:
café em pó e em grão, camarão canela
Transportadora Fiel
em pau e. em pó. cacau. carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, cravai
do Norte
cereais, cominho crera ede leite, cremes')
alimenticios. croquetes. compotas, cangica. coalhadas castanha, cebola, 'condiClasse 50.
mentos para alimentos, colorantes,
chouriços. dendê. doces, doces de fru- Impressos em geram. cartões comealalt
tas, espinafre, essências alimentares, era. e de visitas, placas, carimbos, letreiros,
padas. ervilhas, enzovas. extrato de to- chsplays, cartazes, tolhelos, folhinhas,
mate, 4arinhas alimenticias. favas. fé- promissórias, carimbos e propaganda
em geral
culas, flocos, farelo, fermentos, leilão
figos, frios, frutas secas, naturais e cris- -Termo n.° 621.975, de 18-12-190
talizadas: gliCose, goma de mascar, gorSomassa Limitada
duras, grânulos, grão de bico, gelatina.
Pernambur.
goiabada geléias. herva doce. hervEr
mate, hortaliças, lagostas. línguas. leite.
condensado, leite em pó, legumes em Som assa, Limitada:
conserva, lentilhas, linguiça, louro, massas alimenticiax mariscos, manteiga,
Nome Comercial
margarina, marmelada, macarrão. massa de tomate, mel e melado. mate. masTermo n.9 621.979, de 18-12-63
sas para mingaus, molhos, moluscos. Alimenta
Brasil S. A.
Produtora
mostarda, mortadela, nós moscada, noe Distribuidora
zes; óleos comestiveis, ostras. ovas;
Rio Grande do Sul
pães. paios. pralinés. pimenta, Pós Para
pudins, pickles, peixes, presuntos, patês petit-pois, pastilhas. Pizzas, pudins;
X
queijos, rações balanceadas para anilockstria Brasileira
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas.
sanduiches. salsichas. salames, sopas enlatadas, sorvetes, sucos de tomates e de
Classe 41
frutas; torradas. tapioca, tâmaras, talhaPara
assinalar
e distings:r genéricarim, tremoços, tortas, tortas para alimente
os
artigos
da classe a saber:
mento de animais e aves, torrões.
Substâncias alimentícias e seus preparados; Ingredienhsa di alimentos; , EsTêrmo n.° 621.971, de 18-12-1963
sências if :mentidas
Ca .Brasileira de Roupas
Guanabara
Termos os. 621.976 a 621.978, de
18-121963
Brasilva S.A. Importadora e
Exportadora
Rio Grande do Sul

ANEVADA

am r

ústria Brasileira
>

BS-BRASILVA

?lasse 3ó

Para distinguiR Aventais. blusas. blu. Classes:
I—2—3—4—5
11 — 16 — 41 —• 44 — 46
sões. boinas, botas, babadouros. casa- 6
cos, coletes. capas, chales. cachecol&
47 — 50
Insign:a
calçados, chapéus, cintas, combinações,

DIARIO . OFlCAh (SeçÃo
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ria sea:-

bicicletas: motocicletas,, retentores, arós
Termo. n.° 621.985, de 18-12-63
— --- 3' — 411— 5
46
44t
Indústria. e Comércio de para bicicletas, braços- para velcaln,,,
Femaco
41.
Ferro , Ltda..
crapas circulares para veit ulos, cubos
47"
50Guanabara'cle veiculos, deshgadeiras, tronterrar
.•
Sinal d.. epropaganda;
5, .....
para veículos, motociclo:, manivelas:
2 — . 3, —,
11
• lasses:'
para-lamas.. varetas' de controle" do
441
--- 16,411
afbgadore e- acelerador
47' — 50'
Título
T-ertno, n.° 621 .989. dê: 18=12=63
Indústria. Riograndense da' Resíduos
Termo- n.o 62,1.980, de 18-12-61
Testeis- Lttlát
rsancl-lianz, S. A, Agric. Ihdústria e
Rio' Grande dó SUI,
Comércio
Rio Grande" do' Sul
--

Termo n.°' 621'.995. de 18-12-63
(Prorrogação)
Laboratório Torres' S. A.
•
São Paulo

L

11 —

.

grou:ta

:PRORROGAÇÃO

14

.AVENID'k

él-,CL—;
•
SAL IODADn
REFINADO

Indstria l Brasileira'
Classe ii1
- ara assinalar, e distinguir genéricamen. os. artigos da classe a saber: Subanelas, alimentícias. e, seus preparados:.
'ngredientes. de alimentos: Essêucias
•
alhnenticlas
Term on.° 621.981, de 18=12-63
Representações, Pró-Sul: 1.tda.
Paraná

Represêntaces_
'
Classe 28

D. LUCIA

INCLISTRIA BRASILEIRA
(lasse 23
Tecidos em geral
Térmo . n,°' 621.987, de 18"-12-tn
COmtecil --- Comércio . de Tecidos. "13 8. Lúcia" 'Ltda.
São Paulo

Titulo

COM T E C Il.

••

Classes: 8. 11; 21. e 33
Titulà

Termo n.° 621.983, .de 18,-12-63
Comercial Candói Limitada Bar e
Restaurante
Paraná

rnryuNrrtal

Candõi

Classes; 41. 42, 43 e 44
Titulo.
-63
Termo n.o 621.984, de
"Pelesia" Industrial, Export:95ra de
Peles S. A.
Rio Grande do Sul

tP eles s-ei
k! indústria .

ilrasilefra

Classe 35e pelas preparadas, ou - nào ca.
murtas, cromos, vrruetas; !Mirar e
artefatos dos mesmos: . Ahnoladas de
couros. arreios; bolsas; carteiras. caixas
chicotes de couro, carneiras, capas vara
álbum e para, livros. embalagens- de
couro. estojos, guarnições de couro para
automóveis guarnições para porta -blo.
cos. malas, maletas, porta-notas, porta.
chaves,, portm-niquels, pastas rédeas,
selins, sacos para viagem., sacolas, sal.
tos, solas e solados,. tirantes para
arreios s valises
Couros

i

114D U,S riel A 8 R . A S 1 L El R•A
Classe 23
Tecidos em geral
-Termo n.o 621.988, de 18112-63
Martins, Irmão & Cia.
1
Maranhão

.11

Classe . 4.
Estopas
Termo n.9 ' 621.992; de 18=12=61
Norte América Imobiliária Litr;".cla
. Guanabara

EDI F
;ANTit BÁ1113Allit
Classe 33
Titulo
Termo n.o 621.993. da 18-12-63'.—
General Electric S A',
Guanaba

Uásse 3
Um produto farmacêutico indicado notratatnesto da gripe; das, doenças Infecciosas, •nos estados hemorrágicos e das
hipo-vitandnoses C.
Termo ri.' 621.996, de 18=12-63
(Prorrogação)
Laboratório Torres S. A.
São Paulo

'PRORROGAM'

PRORROGAÇÃO

• "90~,

"UM MAR DE ESPIUM":'
SABÃO) EM' PÕ"UNCr
Classe 46
Frase de propaganda
Termo n.° 621.990. de 18.-12161
Usina Santa Eitgena 6k.
Guanab

COHONOS

Laboratól4b morres:3;1k
'
ao) Paulor.
p Inej striaR
eiró'

."nf'

•

Classe 41
Sal. iodado refinado
Termo n.°- 621.986, de 18-12-63'
Comtecil — Comércio de Tecidos
. "D. Etticia" Ltda.
São Paulo

Termo n.° 621.982, de 18-12-63
Auto Comércio fe• Cia.-. Ltda.
Paraná

COMëneit's

f(

r

INDUSTRIA

GRAsititR4

Classe
SubstAncias e . reparações guimicas
usadas na agricultura, na hortkultura,
na vet
. minaria e' parat fins- sanitários,
a. saber adbbos; Seidós g sanitários.
, águas desinfetantes e para fins uni.
tátios.. apanha-moscas e insetos (de
goma epapel ou papelão),
aactericicias,• barrittedas. carrapaticidas,,
creosotalina, creosoto., desodo.rente; desinfetantes, defumadores. ex.
Classe- 21
thdtástria,E3rasileira
'terminadores de pragas e. hervas dani.
Breio (parte integrante do, veiculo),.
l atias, esterilizantes, embrocações para
Classe.
28
mecanismo- para acoplamento de vetoenxertos, farinhas de ossos,
calos ferroviários, orelhas der parada.
Perucas
fertilizantes:. fosfatos, %raticidas, furni.
para aparelhagem de tração, amorteceganhes, fungicidas, glicose para fins
nana n.°' 62.1..997,,, de. 1842-63.
dores d'e choaues; paracrogues. carro.
veterinários, guano, herbicidas. inseticl.
Laboratório
.
Silvai
Araujo-Rottssel
Sà.
'ônibus, automóvel, anteparos auto-ca.
das, Insetifiigos, larvicidas, microbiciGuanabara
minhões. alavancas, alavancas de Min.
das, medicamentos para animais, aves
bit alavancas. de freios, breques, bar.
,e peixes. óleos, desinfetantes e veterip
PRQRRGGAWY
ras de- freio, braçadeiras de mola: buaários, petróleos sanitários e desinfea
merrefflieeffiew•
chas, barcos:- barros de tração. barras
tantas. papel furnegatórto. pós inserial.
de direção, cabos de velculos carroce.
;das.' paraticidas, fungicidas e. desinfe•
rias, chassis rcassas, coroas. capotas,
!rapiffitrtiOS :sitalg-enossza a.
tantes, preparações e produtos: insett.
engates para veiculos, engrenagens, em,
germicidas, desinfetantes: e veteNO DE, JANEIRP•
breagem. feixes de molas, hélices, mo"
rinários, raticidas, remédios, para, fins
las,, motociclos, mancais de veiculas
veterinários, sabões veterinários et de.
Classe. 1
pedais:. paraiamas: porta laterais.. pi. Substâncias,
quimicas e. outros. prepa., ,sinfetantes, sais para. fins agricolas,
nhões.„ porta-rodas, parabrisak para-. rados para serem usados, na medicina e .horticulas, sanitários e veterinários,
choques,. pistões. rodas, reboques, tam... na: farmácia:, vacinas e.- bioculturas, para. ,sulfatos,, superfosintos; vacinas. para
bores de freios, varetas de veiculo% serem usadas na medicina e na farmácia aves e animais, venenos contra insetos.
Classe 8
Lâmpadas elétricas
_
Termo , n.° 62V.994, de' 18-12-63
Perucas&Fiszpan Ltda.
uanabara.

Perticas-Físzpa4

%

Itali•SAr

•

IN

t
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Rot.44
"TIrmo n.° 621.998, de 18-12-63
Classe 24
cosinha e panos de pratos, toalhas de
Termo n.° 622.028, de 18-12-1963
Laboratoires de
Artigos da classe
rosto e banho, toalhas de mesa,
Corporacioa Argentina de ProduCtore.
França
Classe 34
lhas para jantar, toalhas para chá e
de Cannes
Cortinados, cortinas, capachos, encera- café, toalhas para banquetas, guarniArgentina
RORROGAÇÃO
dos, linóleos, oleados,- passadeiras, pa- ções para cama e mesa, toalhinhas
nos para assoalhos e paredes, tapetes
(cobre pão)
Classe 36
BU
Têmno
n.°
622.020, de 18-12-63
Artigos da classe
a
Antonio
Manuel
Barbosa de Carvalho
,
Classe
37
iiiratoire3 de L114),Ea
- Guanabara
Roupas brancas, para cama e mesa: II anu
1Peris'
Frbga,
Acolchoados para camas, colchas, co-digE
bertores, esfregões, fronhas, guardanaI0OUV:114y4,
pos, jogos bordados, jogos de toalhas,
Classe 3
Ltut produto farmacêutico Indicado como lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
anti-espastnédico
Classe 41
rosto e banho, toalhas de mesa, toaCafé
Urino n.° 621.999, de 18-12-63
lhas para jantar, toalhas para chá e
Classe 41.
Marques 6 Filho Ltda.
Termos ns. 622.021 a 622.025, de
café, toalhas para banquetas, guarniCarnes, seus derivados e subprodutos
Guanabara
18-12-63
ções, para cama e mesa, toalhinhas
Confecções Presto Ltda.
Termo n.° 622.029, de 18-12-1963
(cobre pão)
Guanabara
Hermes Macedo S.A. Imporbsção
Termos ns. 622.007 a 622.012. de
Comércio
18-12-63
Paraná
Cia. Fiação e Tecidos Nossa Senhora
do Carmo
São -Paulo
lana

kit-

kt

CAFÉ CORRENTE.

Brinquedolândia
M
.

Uvdilatria Brasileira
Classe 22
Fio e linhas de tôda a espécie
Classe 42 Classe 23
Aguardente
Artigos da classe"
Classe 24
'nano n.° 622.000, de 18-12-63
Artigos c/a classe
Ormonoterapia Richter do Brasil S. À.
Classe 34
, São Paulo
Cortinados, cortinas, capachos, çncerados, linóleos, oleados, passadeiras, panos para assoalhos e paredes, tapetes
Classe 36
Artigos da classe
_Classe 37
Roupas brancas, para carta e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, 'toalhas para jantar, toalhas para chá e
café, toalhas para banquetas, giram"ções para cama e mesa, toai/unhas
(cobre pão)
• Classe 3
Termos na. 622.013 a 22.019, de
Uni produto farmacêutico usado como
18-12-63
medicação auxiliar no tratamento da
asma e das brhhquites asmatlformes • Cia. Fiação e Tecidos Nossa Senhora
do Carmo
Termos na. 622.001 a 622.006, de
São Paula
18-12-63
•
Cia. Fiação e Tecidos Nossa Senhora
do Carmo
São Paulo

—-

Classe ó
Maquinas de costura e suas partes
Integrantes
Classe 11 -" .
Carretéis ou espulas e bobinas ou tubos
de metal para máquinas de costura
Classe 22
Carretéis ou espulas e bobinas ou tubos
com linhas para costura
Classe 26
Carretéis ou espulas e bobinas ou tubos
de madeira
Classe 28
•
Carretéis ou espulas e bobinas ou tubos
de matéria plástica

Classe 49
h'spressão de propaganda
Têrmo n.° 622 .030. de 18 12-1963
Construtora Mavel Ltda .
Guanabara

MAVEL
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 16
Para distinguir: Material para construção e adôrno de predlos: tijolos refratár o, nu can, telhas, azuleios. peças
refratárias para construções, mosaicos..
ladrilhos, retificações premoliadas, tubos de concreto, tubos de •rentilação.

l

chapas para coberturas, lages estugue,

chapas isolantes, peças ornamentais de
clineatci para construções, escadas de
cimento ou gesso, para tetos e paredes,
placas para pavimentação, balaustre*
para jardim, banquetas para janelas. colunas para predios, curvas e sifões de
Seleções
cimento, corrimão, vasos e bancos de
cimento e cerâmica para decorações.'
de Grande Hotel telas
cerâmicas, portas, portões, lane.
las, cotovelos, obras de ceramica para
decorações, pisos, manilhas, luvas de
Classe 32
função, material Isolante contra frio e
Álbuns, jornais, peças cinematográficas, calor, tacos, areia, pedregulho. gesso,
programas radiofónicos e de televisão, cal, cimento, produtos de base asfalt1co
publicações e revistas
para pavimentação
Temo n.° 622.027, de 18-12-63
Termo n.° 622.031, de 18-12-1963
Ribeiro Chaves 0 Cia,.
Café e Bàl Dois de Fevereiro Ltda .
Sergipe
Guanabara
Têrtno n.° 622.026, de 18-12-63
Casa EditOra Vecchl
Guanabara

Café e Bar
INDUSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira
Classe 22
Fio e linhas de tôda a espécie
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidOs para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigo de cama e
mesa: algodão, alpaca, canhairio, cetim, caroá, casim ras, fazendas e tecidos de lã em peças, juta, jersey, linho nylon, paco-paco, percalina. rani.
rayon seda natural, tecidos plásticos
tecidos impermeáveis e tecidos de pa
no couro, veludo.

l

Classe 22
Fio e linhas de tóda a espérl.
Classe 23
Artigos da classe
Classe 24
Artigos da classe
Classe 34
Cortinados, cortinas, capachos, encerados, linóleos, oleados, passadeiras, panos para assoalhos e puedes, tapetes
Classe 36
Artigos da classe
Classe 37
Roupas • -brancas, para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões, fronhas, guardanapos, jogos bordados, jogos de toalhas,
lençois, mantas para camas, panos para

Dois deFevereiro

PRORROG4C,

Classe 41
Titulo
Terzna n.° 622.032, de 18 - 12 - 1963
Platt do
:Ir/quinas Testeis S.A.
São Paulo

I

SUPER-SP1N

NDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 23
ei Tecidos de algodão em peça

Classe 6
Anéis' de máqu:nas de Nação de
algodão e fibras sintética"
(fitatóríos)

JiÁRio) OFICIAL. .(Ssçâra
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11.2 622.033,. de 14412.1963,
Calçados,. Retw.salara. Ltda,.
Rio Grand edo.

Termo., n.2 622-.040,. de- 18,124963
Tecidos Jorge Adayrne. S. A,
Guanabara

fiéRETTY - LOOik
ÃdúStria,brasileira.
Classe 3654ja1çados: par senhoras, homens e.
- crianças _
' .:22.034 de 18=12,1963'
. ermo
Amudeu- odt Nascimento _
Sãos Phulá,
.1..CIDADE

it1)1

Abril dõ

pudins.; pickles. peixesi- presuntos, patês petit-pois, pastilhas,. pizzas, pudins;
(lucilem, rações balanceadas. para animasa; requeiões„ sal,. saguy. sardlnlás4,
sant:usei:len saircilaw. saia:nese sopass ezniatada4 sorvetes;, sucos', de tomates' ec der
trutas;, torradas, tapioca,. tasaraç talha'rim, tremoços, torrar tortas , paras alimento de animais e- aves torrões.,
toucinh6- e- vinagre.
_Termo n.° 622.044,, de 18124953
Indústria e. Cemilérc.o Wwasr- Ltda.
Hereulândia
I

EM. REVls'i'lz

1984

Termo nr 622,4050/. de 18,12:19f41
António" José: Arruda,
Pernambuco.),

VilFÉ
indústria brastièrwIL
Clasie . 41
•
eafés. tiarradir e moldb
Termo n.° 622:051; de 18-1241963
Mário D.niz de Araújo Júnior
Guanabara

MBUI& E CO,MÉEICT9,

XYAlt LTDA..,

Ç.aasse. 32
revistas e pubh,..59.,s,
impressas em geral.

..lasse 23.
Tecidos em geral
Termo 'n.° 622.038, de 18-12-1963
n.f 622.035, dê 18:12-1963
- Tangará — Comércio e Representações
Itamar Silva Borges
Limitada
Sãcir Paulbi
Guanabara•
i n"1,1OVIE

N;

•
indústria

Classe 32'
a d:stinguir:. Almanaques, agen:,...
albunr impressos, boletins, algos, edições impressas; Folhetos: jorJ--, livros, ublicações; revistas; orgãos
P-ublicidade em geral, programas ra..anicos e rádio-televisionados, eças
:mis e cinematográficas, programas
circenses
622.036,. de: 18-12-19G3
ãrmo
Itamar Silva Urges-São Paula.

,A.

cTas3 i 1
Ferragens
Termo , m.9 622.041, de 18-124963:
Boliche São Paulo Diversões- Ltda.
Guanabara

BOLICIIL S710 .PAULOi
Classes: 33 c. 49Titulo
Tern:0 , n.° 621042: de 1812-1963
BbliChe São Paulo Diversões Etdr.
Guanabara
, •

A ,Ç.Qe".•
•

Nome- ComerciaL
Termo n.' 622.045, de 185121963
•
Onofce G., Filha- Ltda.
.
São Paulo)
•

SUCO DE FRUTAS' TUPAM
' .tndUstri'a. brasileira
Classe 43+
Suco dê frutass
Termo n.9 622.046, de 1812-1963
José Ferreira de Enna+

etGIJAIID:2\ITS AZCIIICA
.tndústria brasaef.ra
Classe 42'
Aguardente de mina.
n.? 622047„ de. 1842;1961+
• .J ., SalesSão Paulo,

ro Casse '331
Sinali de propaganda+
; Termo n.f."» 622:05M. de 181.124961
t Mádio D)-M=11e Rrailip) JAhlar.
Guanabara-

.

C. P,

Indústria Irrasaira.
Casse 50Impressos em geral'
Termo n.° 622.053, de 18-12-1 -963 -Elètro Mecânica. Auri. S.A+,.' Indústria
e CaMárdil
São., Paula:

BOLICHE PAUL'ISTA•

Classes: 33 e 49Titulo
Termo n.° 622.043; de 18-12-1Q63
K W A N.

Classe 32
Ellme_ cinematoçiráfico
Termo n. fki 622'037, ds. 18-12,1961
Sociedade » Btasileira de Expansão.
Camerciali Ltda..
SãO Paula,

'.1..ndustria, brasileira
Classe 41
AlCachofras, aletria, alho„ aspargos,
açúcar, alimentos para ' animais, amido,
istmendios.„ ameixas amendoim, araruta.
arroz attua aveia avelãs; azeite: azeitonas; banha. bacalhau, batatas:. balá:
biscoitos,. bombons.. bolachas; baunilha:
cai& em p6.e em grão. camarão) canela
'enar pau e eir pá,. cacau:. carás:. chã.
carameos, chocolates: confeitos, cravo.

• rla u Wirxri 4 RA4I 4414A
•a•mr.noro•••••••••n
• • IN... •••

C.lasser
Para distinguir:- Máquinar_para , fadas».
triasstérteir enr .gerall • má:guinas, e suar
partes integrantese parai fins' indiastrialai, chumposecIplo?
máquinas. de pressa& motores e suas
partem: acessórios, para. entoo:favelas .
' Classe 43
alternadoree. alimentador para
Clâssa 32:
Uiiu refrigerantee
cajú
:r:dos-rolamentos,
aparelhos-, redutores de
publicaçOes
Jornais, revistas e
cereais. 'cominho crem ede leite. cremes
Têrmcr, n.?-' 62210485. de 1'8.12.4963. consumo de gasolina. retentore p de- gra..
impresas em geral'
alimenticios. croquetes. compotas, can.
ma.
de
óleo
ee
de:
oillndtco:
redutores-15U
P. Sales- G• Cia.
gica, coalhadas castanha, cebola. condilenciosos, mïquinar di roaquear..
Termo a.? 622.039, de 18:12-1963,
mentos para alimentos. colorantes,
São Nulo
quinas rotativass para usinar" terna noas'
alag ará — Comércio: e_ Rboresentações chouriços. dende.. doces, doces% de frubronze. má'quireass pam rotular regulkàa
Limitada
dores, serrar mecâ'nleas, salgadeiras
ras..espinafre, essencias alimenteres, emGuanabara
padas. ervilhas. enxovas.. extrato de
-CAJUITA SERRAI BRANCA para manteiga, segmentos de pistões,
engrenagem et- parafusos serm-Ftsn.- *deu*
mate, farinhas alimenticias favas. féculas.' flocos: farelo,, fermentos, felgo .indústria brasileira ciosos, • satélites silenciosos. st paradores
49--(44. figos,
de graxa óleos e cilindros,. máquinas
frios, frutas secas. naturais e cris;
secadorass. máquinas' parai serra. tearesi,
Casse. 41
talir.adas:
glicose.,
goma,
demascar,
gor(2'•
turbinas,- torcedeiras, tesouras,. rotativas.
- Um. refrigerante de cajá
duras. grânulos,, grão', de- bico.: gelatina,
goiabada. • geléioss herva doce. berva - Temo n.°-' 622 : 049,. de- 18-12119631. tesouras mecânicas. tarnor eevolver. tal'..
tfpiass tronchasi tirantes' transpor..••
mate, hortaliças,. lagostas. " lingaass, leite.
Ihdilstriar Neves: Ltda.
tadOres. autorrrázicor parai sito . e baixas
condensado,. leite! em pá, legumes, em
Á:
São Iráulir
pressão:- tachas' de» válvulas:. máquinas,
conserva. lentilhas, linguiça:, louro>, mas•
para. tecidos' de. tapeçarias, máquina*/
sas alimentioiass .mariscos:. manteiga
R4
EáTRELA ALEM , ' .
trituradorass, máquinas' térmicas. caáqui,
margarina., marmeladm. naacarrão:. mau.
'nazi de trançar:. rnácsnilias urdidefrass.
sa de tomate, mel e melado, mate, mas judll'S
n
SiTeí ra
válvular:. para motorew. válvulas/ para,
sas + para mingaus, molhos. moluscos
descargas:. válvulas/ de as piração.% velam.
mostarda, mortadela., nós inoscada, no.
velass de ignição- para motores.. virara.-.
zess óleos comestiveis. (ostras._ ovas:
Classes 4( 1:
quina; ventoinhaa,. máquinas; vezpâe.s, palos. prahnés,-- pimenta, pás-para
Doces em- geras
tiladoraa
Nome' Comercial
,

• 49. C D• •01%

J. SALES VelfflA

tr

Têrça-feira 28
Termos as. 622.051.-e 622.055, de
18-12.-1963
Sidema S.A. — Comercial
Importadora
Guanabara

PRATIKA
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JIARIO OFICIAL (Seção III)
dos em outras classes: alicates, alfange', alavancas, arruelas, argolas, aldravas, armações de metal, abridores
de lata, arames lisos ou farpadas, aparelhos de chá e café, assadeiras açucareiros, brocas, bigornas, baixelas, bandejas, bacias, baldes, bombonieres; bules, colheres para pedreiros cadeados,
correntes, cabides, craves, cremones.
chaves de ara rusos, conexões para 'encanamentos. caixas de metal para porde iáxo, jarras, machadinhas, molas para
portas, martelos, marretas, matrizes,
marmitas, navalhas, navalhas para barbear, púas, picões pregos, picaretas,
porcas, parafusos, pratos, porta gelo,
poseiras, porta p`So, porta jóias, porta
frios, paliteiroa, panelas, rasteies, roldanas, ralos para pias, ebites e regadores, raladores, serras, serrotes, sacarrõlhas, tesouras, talhadeiras, torquesas,
tenazes, travadei ras, telas de arame, torneiras, trincos, tubos para encanamentos, trilhos para portas de correr, taças, -,travessas, vasos; vasilhames e
verrumas
Termo n, 9 622.057, de 18-12-1963
Setedias Editora Ltda.
São Patt'o

Termo n.9 622.062, de 18-121,53
Panificadora Belinda Ltda.
São Paula

BELINDA

•
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Termo n.° 622.067, 'de 18-12-63
Federação dos Círculos Operários
do Pará
Pará

0 Jorna! do Círculo

Classe '41
Classe 32
Balas, bombons, bombocados,
Jornal a
tos, bolachas, bolos, ' bolos gelados,
balas de mascar, caramelos, chocolaTering n.° 622.068, de 18-12-63
tes, cacau. confeltos„crocantes, drops,
Viúva Dosualdo 6 Filhos Ltda.
doces de' leite simples e compostos,
São Paulo
doces de frutas em conservas preparadas em massa, em calda, em conservas, em, compotas, e em geléias,
doces, doces gelados, doces de amen'doas, de amendoim, de nozes, de castanha, e de frutas secas coertos com
^INDUSTRIA BRASILEIRA
chocolates, frutas secar.: passadas e
cristalizadas, geléias, goma ae mascar,
Classe ' 42
pralinés, pastilhas, puxa-puxa. pirulitos,
- Aguardente de cana
pudins, panetones, sorvetes, torrões
I
• torradas
Termo n.° 622.069, de 18-12-63
Sanear Comércio e Representações Ltda.
Termo n.° 622.063, de 18-12-63
Guanabara O. Pinheiro L abano
Pará

Classe 17
Para distinguir máquinas e instalações
para escritórios e desenhos em geral:
Arquivos para correspondência, almofadas para carimbos e para tintas, abridores de cartas, arquivos, apontadores.
berços para mata-borrão, borrachas,
brochas, canetas para desenhos, cortadores de papel, colchetes, carimbadores,
cestos para papéis e correspondência,
classificadores, clips, coladores, canetas.
compassos, cofres, canetas tinteiros, canetas esferográficas-desenhadores, datadores com minas, descansos para lápis
e canetas, esquadros, espátulas. furada
ris, fusins, fichários, fitas para máquinas de escrever, fichas para arquivos,
máquinas para escrever, calcular, e mo-.
mar, fitas gomadas, máquinas para
grampear, goma arábica, gomadores,
grampeadores, grampos e ganchos para
escritórios, gis. godets, instrumentos de
•
CAFÉ ALOIZE
365 DIAS NA T.
escrever e de desenhos, lápis. lapiseiras.
molhadores, mata-borrão, máquinas e
O. Pinheiro Lobato
Indústria Brasileira
Classe 32
apetrechos para apontar lápia mapaUma
ervista
anual
Gurupe
Pará,
tecas, metros para escritórios e para
1-desenhos, papel carbono. perfuradores.
Termo n.9 621.058, de 18-12-63
Ciases 28
pastas para escritórios, com fechos de
Rabi — Reportagens Litúrgicas e
I Rebolos., pedras e lixas de esmeril
Classe
41
metal, pastas para escritorlos com feGravações Limitada
Café torrado e moído
Trmo n.' 622.070, de 18-12-63
chos de metal, porta-tinteiros, porta
Guanabara
Sanear Comércio e Representações Ltda.
lápis, porta-canetas, porta carimbos
Termo n.° 622.064. de 18-12-63
Guanabara
porta-cartas, porta-blocos, penas, prenM. Alexandre 5 Souza
sas, pincéis, prendadores de papéis. perPará
ceveloa. réguas. sumais. separadores
Sanear Comércio
para arquivos, sinetes, tintas para escrever. tiralinha, tintas para carimbos.
CAFÉ N.. Si. DO ROSÁRIO
tintas para duplicadores, tintas para imClasse 3:
e Representaçõ es Ltda.
pressão. tintas para desenhos, aparelhos
M.
Alexandre
&
Souza
,
Titulo
para tirar cópias, pastéis de tintas para
escrever e desenhos, máquinas de en.
+T'rmo n.o 622.059, de 18-12-63
Curuç; — Par;
Nome comercial
dereçar, máquinas registradoras
Relil — Reportagens Litúrgicas e
Classe 40
Termo n.9 622.071, de 18-12-1963
Gravações Limitada
Contab — Contábil e Achninistradoll
Guanabara
Classe 41
Para distinguir: Móveis em geral, de
de Bens Ltda,
metal, vidro, de aço ou macieira, estoCafé torrado e moido
São Paulo
fados ou não, inclusive móveis para esTreno n.' 622 . 065, de 18-12-63—
critório. Armários, armaários para baIrmãos Sérgio, Ltda.
nheiros e para roupas usadas, almofaPará
das, acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, domiziliareg, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
CAFÉ TULI NI QUI M
para chá e café, conjuntos para dorClasse 33
mitórios. conjuntos para sala de janTrmãos Sergio, Ltda.
Administração de bens, contabilidade I
tar e sala de visitas, conjuntos para
orgarização nacional de serviços
P a"r á
terraços, jardim e praia, - conjusios de
Classe 8
administrativos
armários e gabinetes para copa e coDiscos gravados
zinha,
camas,
cabides,
cadeiras
gira622.072,
de 18-12-1963
Termo
n.o
.
Tênia° n.° 622.060, de 18-12-63
Contábil e Administrador;
tórias, cadeiras de baiana-Ca caixa de
Contab
Classe 41
Indústria de Móveis Zeltia Ltda,
rádio, colchões, colchões de mola, -aisde Bens Ltda."
Guanabara
pensas, divisões, divans, discotecas de
Café torrado e moldo
São Priulo
"•n••.
madeira, espregulçadeirasi guarda-rouTermo n.° 622.066, de 18-12-63
pas, estantes, mesas.. mesinhas, mesiM. C. Pinho 5 Cia. Ltda.
nhas para rádio e televisão, mesinha
Pará
p
para máquinas 'de escrever. móveis palevisão, molduras para quadros portaretratos, poltronas, poltronas-camas,
Indústria Brasileira' .
prateleiras porta-chapéus, sofás,
sofás-camas, travesseiros e
Classe 40
Termo n.° 622.056, de 18-12-1963
.
Móveis
em geral
"I't
Nome
Comercial
Indústr'a de Artefatos de Metais
Termo n.° 622.061. de 18-12-63
Terlizzi Ltda.
Termo n.° 622.075, de 19-12-63
Indústria de Móveis Zeltia Ltda.
Incrisa S. A. Indústrias de CristaW
São Paula
Guanabara
São Pau'o

.DOSUALDO

garteal

CONTAB
•

,Contab Contábil
e.I.Administradora,
.
de Bens tdax,

.TERLIZ Z 1

IND. BRASILEIRA
Classe 11
Para distinguir: Ferragens e ferramenaa de toda a espécie, cutelaria em geei! s outros artigos de metal alo bichai-

Indústria. . deznspor.
Móíeis
Zeltia Ltda.;1
n

"

INCRISA S/A
INDUSTRIA DE
CRISTAIS

5

Gloafe /I
NOtIll GOIrliefiC481

Café torrado e moldo

Nome casnercial

Abril! de: 1964,
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Termo a." 62T.093, d.r 19.12 - 63
622088 'a 62Z'.01 di.
calçados, chapguat, cintas, combinaçOes, • Termos
622.076:: de, 19:12:637,
Termo
Administradora "Babe" Ltda.
1912:=63s.
.netal Indiístria e ComércioL*tdá. Om pinhos, calços, calções, camisas, ca. .
SãO Paulà
COmescio e Iiichistria-Etdal
misetas. camisolas, cuelas, ceroulas, cal- Recol
São Paulo
SãO Paul aças de senhoras e,de crianças, colarinhos,
: PARE
4
,cueiros, casacãO; dominas, ectiarpew
°MET AL
REG
OL
Jirastletr.a:,,
fraldas, galochas,, gravatas,, gorros; ia*
Á EndGlasse: 16(
que:as, luvas, ligas, lenços, leques,
Classe • 5'
Para: distinguir. genericamente materiais
- Classe' 2s"
I. o em bruto, aço preparado, aço, mantos; meias; malllots, .nantas; man.
der construções,
Para distinguir genericamente: produtos'
• _e, aço para tipos; aços hindido aço drião. malhas, paletós, palas, pètrzhoar, ou
artigos' de material plástico; não,
. cialmente trabalhadO; aço pálio, -aço peugas, puloveres, ponches, pelerinas;
Tórmo • a° 622.09+, de 19-12-63..
inciaidOs- em' outras classes
toado,. bronze; bronze- eciu bruto- ou ,polainas,, pijamas, punhos, robe de
Trigueira Rezende:
Classe' 16s
São: P.asil
-cialmentet trabalhado,-' bronze de. 'chambre,. sobretUdos, suspensórios, sou Para
distinguir:
Materiais
para
construr
tailleurs,
toucas
e
vestidos.
bens;
—
nganes, bronze em 'pó:. bronze em
çõés
e'
decorações::
Argamassa,t
argila,
ra, em fio, chumbo em bruto ou ., Termo n4°, 622.081, . de 19.12:63,
.rTRIOS;-LAIrP110.
arem; azulejos. batente& balaustres:. blocialmente preparado. cimento me- ,Dolbras
Serviços de Administração. cos' de: cimento, blocos: para: pavimentasaS.Se's 54.
ns. cobalto. bruto: ou: parcialmente'
_ e Promoção. Ltda. •çaia, calhas, cimento.. cal, ara, capass
radiareceptores: ea apare:
São Paula
›alhadoP couraças& estanho- bruta ou
• isolantess caibro& caixilhos.. colunas. Nparelhoss
lhas: de televisão)
cialmente trabalhado. -ferro. em bruto
Chapas. para: coberturas, caixas. &água..
to ou parcialmente- trabalhadb, ferro
DOURAS—.
caixas para coberturas,. caixas, &água,
Termo n.°' 622096, dê 19:12-63barra. ferro , manganês. feno velho,
caixas. de. descarga pra, lixos. edifica-- Sgencia dê Viagens R: WOehrle Etda.
fisEyil
:a em bruto ou parcialmente caba.
'çoess Prernoldadas.. estuque.. emulsão,
Saia Paulà
do. gusa temperado, gusa maleável,
DA:
base asfáltico. estacas, esgaadrias,„ estru'E' PROLIOÇ
ENCIAS)
DE.
turas metálicas para construções, imite,
finar de • metal: lata em fõlba; latão.
GENS
Nome civil
Ias de- metal; ladrilhos, lambris._ lavas
bilha; latão. em chapam- latão:, em
OEFIRLZ TTDA
de Junção. lages. lágeotas. material isorgalhões.., liga metálica.- linredhals
Termo' n." 622.082; de 19-12.63,
lantes
contra
frio
e
Calor,
manilhas.
masgnesio, manganês raetais, não traba.
Sliopping Centers . Paulistas S. A\
fsTC,me oosnerciai.
sas para. reve_stinsentos de; paredes:. tuas- •
dos ou parcialmente trabalhado, meSão Paulo
deiras para construções,, mosaicos:. mo- .
s
em
massa..
metais
estampados,
ulmo, 0,9 6'71.00.. de 19.-1263
•
dutos de base asfáltica produtos para tais paras solda, inclua oura, zinco
rosé.: Garcia Eaurind.
dilOYPING' CENTERS'
tornar impermeabilizantes as argamascorrugado; e zinco liso em: (iMbas
São P-aula
sas
de
cimento
e
cai.
hidráulica..
judiePAULISTA_
Termo n. o 62T.077, de 19-.12-63'
gulho. produtos betuminosos, impermeaMóveis Aladim Ltda.. •
rTIdAgáleiaaw
bilizantes, líquidos ou: sob , outras formas
Nome . comercial
São Paula
para revestimentos. e outros usos nas .
Classesalatné,
41
Termo n.° 622 -.083; de 19-12263
ALADIM
construções. persianas, placar para- pa-- Lancas, de. queijo,.
• , presunto.,
Shopping, Centers Paulistas S. A.
kInd. Israalleira
vimentação, peças ornamentais:de- amenSão Paula
to ou g essa paraLtectosse: paredes; papeL • mortadela,. churrascos-, a salsicha
Classe . 40-•
para forrar casas:- massas: arrth . ruidos
Termo, ir.' - 622. 099) dê . 19-12-63'
óveis . em geral. de metal.. vidro.. de
para uso nas construções:. parquetes,
C E" N' T' R S
Bar . ' e Lanches Alharvia Ltda.
3. .madeirm estofadosr ou. não- incla
portas, portões, pisos, soleiras para porSão- Paulo:,
e móveis para escritórios: . Armários, • Incluztrta . Braelleirm.
tas. tijolos, tubos de concreto, telhas, tar.
grie'
VIA
nárioS para banheiro e para roupas
cos tubos dee ventilação. , tanques: de cf.‘Classe 50
asiteira.
•
ÍZ.ri
•
adas, alnsofadas. acolchoados para
mento,,
'
Wg-as& vigamentos. vitrês
, veia, bancosè balcões.. banquetas. Impresos para uso em cheques, dupliClasse 1
. Casse 50 ' •
adejas. domiciliares, berços. biombos. catas: envelópes, faturas, notas proMis. Solventes' e dissolventes minerais para
papei!
correspondênciaa
e
real.
Tmenessoas
deiras,, carrinhos s para- chás e. cale ''-)rfias•
tintas, vernizes, esmaltes), preparação
njuntos para dormitórios, conjuntos ' bos.. Impressos em cartazes, placas. ta- para o a p erfeiçoamento do.aço absorTi*moa
o
622.100)
dê 19=12:63
Ira sala de jantar e sala d evisitas, buletas e: veículos. Bilhetes , Impressos ventes,, preparações . e- cores- derivados Indústria-. e- (ronrercler Polijarra Ltdi .
ficos.
programas
•
circenses,
ata', .5 para terraços Jardim e praia,
doi alcatrão., tintas% e. vernizes, rr, álcool
Sáb- Wauló.
.njuaios , de- armários' e gabinetes. para
preparações; parai colorir) . , tintaras, co.
Termo n.° 622.084, de 19-12-63
,
RODrn. pa e . cosisha: . camas, cabides, cadeiras.
;Onfecçõ-es Dun-Flill Ltda.
• 'rentes, laca e verniz para: corrigir, marasiteira
ratarias; cadeiras de. balanço, caie
São Paulo
térias corantes e d'escorantes; prepararádios, colchões;., col-heiess de molas.
dos para vulcanizar e soluções titula- Clars6: 27/ •
MN-1111i'
spensas, divisões:. ivans:. discotecas.
das, tintas 'e vernizes para couros). tira.
Indu.stria Brasi..1.,eira, madeira. espreguiçaeiras, escrivanimanchas, hiposolfito de sódio.., cioret Cestas;, caiitts- para acondfeionamentoa
ias,, estantes), guarda,roupas4. mesas;
de sódio soinçõew para-, reveladores). sco estojos, guarnições- para utensílios, mai
, televi-csinhasi mesinhas. paras rachoe
lução parm fixador; nitrato: de: cltreto-i-1-as peneiras, sacolas, sacos- e telas pare'
Classe 3T
assentos de- cadeiras-- e esteiraso, mesinhas para- televisab, moldüras.
de amônio, cloreto. de' potássio,, bromu-ra quadros, porta-retratos. , poltronas. 'Roupas biiiscas, para , sumi e lana: reto de amônia; potássio: e- sódio,. lodoTermo, a° 622.101, da 19,-12.61
!tronas-camas, prateleiras, porta-eia. Acolchoados para, camas, colchas, ca. reto de amónia ácido ,: nítrico; alumen, Tirai
Indústria, de Bebidas. a.
, us, sofás, sofás-camas, travesseiros e bertores) esfregões. fronhas,, guardana- carbonato de- sódio., icirosofito, idroquiConexos. S.. Ar.
vitrinesSào, Paula
pos, jogos , bordádos:- jogos de toalhas. ama, água oxigenada, água raz, álcool
lençois, mantas para, camas; panos vara para fins industriais,:, alvaiade, anti-corTermo n.° 622-078,, de. 19-12:63
cosinha• e panos de pratos, toalhas de rosivos, sais de arsênico usados_ na inTIRÓL-INUUSTREA,j
Tieco-Takald Azisaka
*rosto, e banho, toalhas de mesa, toa- dústria, corantes' paras uso- na indústria
iDE BEBTD.4.4
São: Paulo
t C.ONEXOS. U.71.
Ihts para jantar, toalhas para chã e mineral,. creosoto para, indústriza. coraras.
DI HIBurinal.
café. toalhas -para banquetas, guarni- tes parai uso na indústria s' mineral., disr•
Aurnrmv
ções para cama. e• mesa toallitakas solventes, glicerina, passa usa na indinc
ART I GOS DE'
(çobre pão) tria, carbonatc de magnésia, „oxigênio.
Nome, coniercial.
LINIPESA,
.1
potassa para uso na indústria. cloreto
Teimo
n.°'
622):1074 cks 19.12611
Ternao:
n.°
622:085„
de
19-12=63.
Classe 46
de zinco, cloreto de . cálcio, ácidos, ar- Fábrica . de Brinquedos Gig1 Ude.
P, Barone 6 Cia.
Titulo de . estabelecimento'.
sénicos;, bicromataw, carbonato-são- 'Mula
São Paula
cloretos' e sulfatosTermo a° 622..079. de: 19.;12i63,
BARONR;
TO:sé . Carlos: Falto:ai:
Classes' 39,
FORMAL
São, Paula
DK* QTADuS4
Para distinguir genericamente borrachas
Classe: 50
prGD
e seus artefatos, nãó . incluidàs em outras
/masa f
classes'
Para distinguir:: Impressow para', uso
em: cheque:34. luplicatas, envel6pea.. fa- .60nColeSlaeo
Classe_ 21.
Nome comercial
turas,. notas- promissórias, papel , de. cor,
Termo n.° 622:092;, de 19,12:63Titulo • dê estabelecimento.
Termo n.° 6224103). de: 19-12-63
respondência: e recibos. impressos; em Sociedade Comercial', Importadora eTermo n.° 622.080. da. 19-12-63
"Beretex" Beneficiamento de.. Residul
Exortadora Olinda Ltda.
cartazes.. placas,, ,tabuletal, e.: veiculo&
Confecções Alyssa Lttu Têxteis, Ltda.,
babe tes iro pressos
São Paulo
São , Paula
Sais Paulo,

IJraej leira

gusTolgrsis.

•

ALYSSAi.

, Ind..e ranitteit'al
Classe 36
"ara distinguir: Aventais. blusas, Mu.
Sea, boinas, botam, babadcmsoa. casa..oa, °Mete., capas, °hal" asehuok
•

Termos n.5"' 622 OU; de- 19412,63'
Comércio e Indústria , Ltda .
Récol
São Paulo
tEC. °D.-COMERCIO

INDUSTRIA'. ISA
•
Nome eemsfesei

eáL
OV lia,
--"Casse 5 2ktetabt em bruto- ou.. pardalatente ten.hadC4, ~dós

t

nu %deados

4FEERLITEX'
Brastreir8
Classe. C

ërÇa-feira 28

e

JIARIO •OF.CIAL (FAO° til)

CESTA
Ind.. brasileira
Classe 30
Para distinguir: Artigos de vestnarios
e roupas feitas em geral. Agasalhos.
aventais. alpercatas, anaguas, blusas
botas, botinas, blusões. boinas, baba.
doures, bonés. capacetes, eartalas cara.
imas. casacão, coletes, capas. chatas
cachecbls, calçados, chapeus, cantos, cio.
tas, combinações. corpinhos, ca:çaa de
senhoras e de crianças, calções. taloa.
camisolas, camisetas. cuecas, Ceroulas,
colarinhos, cueiros, • casacos, chinelos.'
dominas, echarpes, tantasias, fardas, pa.
ra- militares e colegiais fraldas. •alocha& gravatas, gorros, iogor de Unge.
rie, jaquetas. leques, luva ligas lenços, maritais, meias, maiôs. mantas. mandrião, mantilhas. "palatos, palas. penhoroupão. sobretudos, saisa, suspensurios.
saida de banho. andalias, sweater. chortes. sungas, stolas. soutiens, siacks.
tater, toucas, turbantes, ternos, nitormes
e vestidos
Térmo n.° 622.105, de 19-12-63 _
Credimoril S. A. Administração Imobiliária •
SÁ() Paulo
CLUBE
,• Ind. .tsraEW. eira

Classe 33
Clube desportivo

Termo n.° 622.106, de 19-12-63
Calçados Ceci Ltda.
São Paulo

CECI
I.

IND. BRASILEIRA
• Classe 36

Para distinguir calçados
Termo n.° 622.107, de 19-12-63
São Paulo

.14 I R . V 0\•
Xaddstria Brasileira
Classe 8
Relógios em geral
Tartno na 622.108. de 19-12-63
1411rvaine Importação Ltda.,
São Paulo

MIRVA
,Inchtstria Brasileira
Classe 8
Relógios em geral
Tês:no n.° 622.109, de 19-12-63
Mirvaine Importação Ltda.
eaa Paulo

J

/MIRVOMATIC
gaddstria Brasileira)
Classe 8
Relógios eia geral

quebracho, raizes vegetais, resinas, resinas naturais. residuos. testeis, silicio
selvas, talco em bruto, xisto, lista
betuminoso e :acato
Classe 5
•
igIRVAMA.TIC
Aço cai "bruto, aço preparado, aço
stria
Brasileira
In g
doce, aço para tipos, aço funa;_clo, aço
parcialmente trabalhado.lco
pálio, aço
Classe 8
refinado, bronze, bronze eia bruto ou
Relógios em geral
parcialmente trabalhado, bronze de
Termos as, 622.111 a 622.127, de
manganês, bronze em pó, aronze
19-12-63
barra, em fio, chumbo em bruto Ou
Proba' Comércio e Indústria S. A.
parcialmente preparado, cimento meGuanabara
tático, cobalto, bruto ou . parcialmente
trabalhado couraças, estanho bruto co
Parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmante. trabalhado ferro
em barra. ferro manganês. ferra velho.
gusa em bruto ou parcialmente trabaLaado, gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fólta, latão
em 'folha, latão em chapas, latão em
Classe 2
Substâncias e preparações gatuna:ia usa- vergalhões. liga metálica, liraalhas
das na agricultura, na boro:satura, na magnésio, manganês , metais não trabaveterinária e para fins samtarioa. a ahados ou parcialmente trabalhado, 'mesaber'. adubos, ácidos saniraros águas tais em massa, metais estampados.
desinietantes e para fins sanitários. metais para solda, niquel. ouro. ZinÇO
apanha-mosca e insetos (de goma e
corrugada e zinco list, em !ailhas
papel ou papelão), álcalis. bactericidas
Clasue
baraticidas, carrapaticidas. cresoi. creso- Para distinguir Maquinas e partes de
tatua, creosoto, desodorantes. desinte máquinas para todos os uns inciustria.s:
tantas, defumadores. exterminadores de Máquinas de rosquear serras mecaalpragas e hervas daninhas. iterilizancas, motores elétricos, alternadores, fertes. embrocações para animais. enxer- ramentas e placas para turnos, geratos, farinhas de ossos, fertiazantes tosfatos, formicidas, furnigantes fungici- dores, plainas, máquinas de furar e cel..
das,. glicose para fins veterinários. gua- trar, tornos mecânicos, pensas raecanino. herbicidas. inseticidas. insetifegos. cas, máquinas amassadeiras, raisturalolarvicidas, microbicidas, medicamentos ras adaptados na construção e conserpara animais, aves e peixes óleos de- vação de estradas, mineração, corte 'ale
sinfetantes e veterinários, petróleos sa- madeira, movimento de terra, carntos
nitários e desinfetantes, papei fumega. e outros fins industriais, elevadora, mátório, pós inseticidas. parasiticidas. fun. quinas desempalhadoras, .descascadoras,
gicidas e desinfetantes. preparações e ventiladoras, moinhos para cereais,
produtos inseticidas. fermicIdas, desin- máquinas secadoras, trituradoras. pulfetantes e veterinários, raticidas, saruê. verizadoras, fresas, polarizes, tranchas.
dios para fins veterinários. sabões vete. tesouras mecánicas, tupias, máquinas de
rinários e desinfetantes. sais para fins abrir chavetas, martelete's, ventiladores.
agrícolas. horticulas. sanitários e vete- exaustores para forjas, bombas centririnários. sulfatos, superfosI g tos. vacinas fugas, rotativas, de deslocamento e a
para aves e animais, venenos contra pistão pára todos os fins, arietes, calInsetos, animais e herva daninhas
deiras e turbinas, .injetores . para cal-.
Classe 3
deiras, válvulas e transportadores auPara distinguir produtos firmaceuticos, temáticos de alta_ e baixa\pressão,
em geral, (remédios, alcoolatos, alcola- prensas hidráulicas, martelos mecânicos
turas, bio-culturas, cremes, pastilhas,
máquinas limadoras, máquinas operacápsulas. comprimidos, drágeas, elixi- etrizes, rotativas ou coàadoras para usires, extratos, emulsões, essências, grâ- nar ferro, aço e bronze, mágianas para
nulos, linernentos, otrilos, óleos, poma- indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
das, pastas, púrulas, soros, soluções inencanatórias, espuladeiras, torcedeiras.
jetáveis,' soluções em geral, vacinas,
xaropes e outros preparados e _substân- meadeiras, rolos e roletas, bruniduras
cias para serem usados nas farmácias para cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para .kibricar papel e
e medicina
niámasaa de impressão, dínamos e
Classe 4
receptáculos
Sua....—..s e produtos de origem ani•
Classe 7
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em Máquinas e utensílios para serem usabruto, argila refratária, asfáltico em dos exclusivamente na agricultura e
bruto, algodâo em bruto, borracha em hoiticultura a saber: Arados, abridores
bruto, bauxita, benioim, breu. cânfora. de sulcos, adubadeiras, ancinhos mecâcaolim, chifres, ceras de plantas, ceras nicos e empilhadores combinadès
vagetals de carnauba e aricuri, crina arrancadores mecânicos par agricultuás cayalo. crina em geral. cortiça em ra, batedeiras para cereais, bomnas
bruto, cascas vegetais, espato, ervas para adubar, ceifadeiras, carpideiras.
medicinais, extratos oleosos, estopas, ceifados para afloz, charruas para agnenxofre, afilhas, abras vegetais, flores cultura, cultivadores, debulhadora,
secas, grafites, goma em bruto, granito destocadores, desentegradores. esmagaem bruto, kieselghur, líquidos de plan- dores para a agricultura, • escarrificsdo.
tas, iates em bruto ou parcialmente res, enchovadeiras, facas para máqui.
preparados, minérios metálicos madei- nas agrícolas. ferradeiras, gadanhas
ras .eni bruto ou parcialmente traba- garras para arado, grades de discos
lhadas, em toras, serradas e aplainadas oudentes. máquinas, batedeiras para
mangarias, óleos de cascas vegetais. agricultura, máquinas insetifugas, mámica, mármores em bruto, óxido de quinas vaporizadoras, máquinas de
qazes solidificadores, gelatina els, lí't mungir, máquinas . niveladoras de terra.
rados, plumbagina em bruto, pó de máquinas perfuradoras para a agriculmoldagem para fundiçõss, pedras bri- tura, inquinas ,de plantar. motochartadas, piche em bruto, pedra. calcária, ruas, pságuirias regadeiras, máquinas de
plantei medicinais, pedras ens brido, rapa, Oe semear para • sulfatar de
Termo n.° 622.110, de 19-12-63
Mirvaine Importação Ltda.
São Paulo

Tenho n. 9 622.104. de 19-12-63
Certa Confecções Ltda.
São Paul

AL

Ind.Brasileira

Abril de 1964
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tosqUir, de triturar) de esfarelar tr • .•
para irrigação, para matar forml..
outros insetos para burrilar e pi
zar desinfetantes, para adubar,
agitar -e espalhar palha, para t
àlgodão. para colher cereais., mát
amassadoras par fins • agricola.
cortar árvores, para espalhar,. Pai.,
pffiar, maquinas combinadas par I
mear e culturar, de desbanar, par,
suar máquinas e moinhos para rc".
gens, máquinas toscadoras, tu& a
res secánicos, raladores mecânicos,
los compressores para a agricul'
tratores agricolas, válvulas par.
máqunas agricolas
Cases 8
Para distinguir: Artigos e aparelhes
tricos e eletrônicos em geral: apa e
e artigos para Instalações elétra •
hidráulicas: conjuntos de peças
óticas formando diversos aparelhe
ótica: instalações elétricas e artigo
unos e' eletrônicos para ata=
aparelhos e acessórios de rádios:
relhos e instrumentos didáticos: 1
mentos de precisão; instrumentos
tificos; acendedores, acendedores
tricos. acumuladores elétricos e
aspiradores de pó, aquecedores.
fours, alto-talantes, antenas, acuam'
reli amplificadores, anemometros. 1
rairnetros. assadeiras elétricas adar
res de Microscópios. agulhas.para •
gratos. aquecedores dr ambienta.
relhos de contrade e medida ripa
de expurgo de contrõle e medida.
lha de expurgo utilizado na limr
desinfecção de sentinas mictót
outros ocals, aparehoa de igaçõer
ligações para banheiros. aparelh
ar refrigerado. apareho's de ar
cionado. aparehos de ata tensão.
tios automáticos para descarga de
relhos a de refrigeração. refrigere
réguas de aço, rádios, refletores.
res. relays, receptores regaaores
máticos. relógios, relógios de pC
de vigia. redutores. resistências ali
registros para água, registros pa•

ciais e comportas. rece ptores de
reatores para luz fluorescente. rea
combi
micos e empilhadotes
arrancadores mecânicos para agn
registros para vapora-registros paa
para banheiros, aparelhos bebed
para lavatórios e para pias. secr
para cabelos potenclômetros. so:
ras, sincronizadores. sextantes s
fiadores, sifões, sereias de alarme
reguladores automáticos ou não, ;
lhos de televisão, teleupla& reler r•
tornadas, telescópios. teodolitos a
gratos, termômetros, tomadas da .
rentes, aparelhos de telégrafo sem tansformadore& trenas. torrado. s
cereais,, torneiras de compressa°. .
neiras de alta pretalo, torneiras
dispositivos para aaueaanento de f.
telefones, telescdpios. transmissor( s
ca-discos automáticos ou não. 1
relhos para soldar soquetes. ainda
conduites. terminais para baterias.
'Espetros, ventiladores e válvula•
Classe 10
Para distinguir: Abaixa-linguas, r
bocas, adenótomos, afastadores, agi
agrafos para ossos, agulhas para •• •
çãO, algodão hidrófilo, alicates, aia.
mas, aparadores, aparadores para
médico-cirúrgicos. aparelhos para t
sagens, aparelhos de pressão aí* • _
aparelhos de diatermia. aparelho' .
raios ultra-violeta. aparelhos de ral
aparelhca de Infra-vermelho. apare
duras; bisturis, cadeiras para cl
médica, cambraia hidróSla. cânulas
nulas, cataplasmas de feltro catgui
ra laminada, cera para incru.staça -articulações, cera colante. cintas
fins clinico', cintas umbelicals, cc
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Abril

;

de

1954.

rei cortantes, compressas de tecidoi, precioso ou suas imitações, ' anéis de
Classe 18
Termo ri.' 622.131, de 19-12-1963
costótomos, caretas; - dentes artificiam adorno, balangandans, berloques, brin. Acido picrico( azotato de chumbo, arEstavas -- Indústria Mecânica e •
dentaduras, depressores, dilatadores, du- coa, broches, colares, contas de metais mas, balas de aço,bombas. 'busca-pés.
Comércio "IMCE ' S.A.
chas, drenas,- duchas vaginais; elevado- ou pedras reciosas ou aerni .reciosas e canhões, cápsulas para armas de fogo.
São Paulo.
res. espartilhas, espéculos vaginais, es- suas imitações, <usadas corno adornos cartuchos de munições, chumbo para
ponjas clinicas, estufas, espátulas, es- au na• confecção de bijouterias, cari-en- caça, clavinas, dinamites, espoletas co.. •
capelas, escopros. extratores, escavado- tas de uso individual ara adorno, Cia- muna, espoletas elétricas, espoletas de
res; fios de , linho Para feridas, facas; mantes lapidados, esmeraldas lapidadas, percussão. explosivos, fogos de artiganchos para músculos celafômetros, medslhas com santo, pulseiras, safiras fícios, fogos de bengala, foguetes, fósgazes, godivas, goivas, gesso, grampos ¡apiadas, topázios lapidados. turma-sisas foros de côr, gelatina fulminante, grapara saturas. , guta-percha; histerômelapidadas e turquezas lapidadas
nadas, materiais .explosivos, morteiroá,
tros; irrigadcires. Instrumentos cirúrgi.
munições de caçador, nitroglicerina, niClasse 14
cos para operações; ligaduras de cátrocelulose, petardos. projetis. pipocas,
Classe 5
alma
sui
s
so
soga
ele&
Lema)
'P°!
pistolões, pólvora, rodinhas, substâncias Metais não trabalhados pu parcialmente
nhamo, liquidas e pós para limpeza e
sosedasd
a
seusso}
se
maça
ma
°*IPIA
polimento ara fins odontológicos,
explosivas, tanque de guerra. torpedos.
•
trabalhados
tra cs
luvas e dedeiras de borracha, limas 'pa- °P util ec12.14 'oPEo lalal ‘unusioa aspiss
Termo'
n.o
622..132,
de 19-12-1963
ra ossos. lancetas; massas plásticas para trial com telas de metal ou campamClasse 20
.
Dangar
Comércio, Indústria e
finaodontológicos, mascaras para anu. ções especiais: ampola, aquários, a- Para distinguir petrechos navais e acroRepresentações Ltda.
testa, mesas de operações, mesas para sadeiras, almofarizes, • bandejas, cube- náuticos: âncoras, boias, cintas de na-.
São Paulo
curativos, martelos artificiais; perfura- tas, cadinhos, cântaros, cálices, centro tação, fateixas, paraquedas e salvavidas •
dores, pés e braços artificiais, placas de mesa, cápsulas, copos, espelhos, esG 11.
Classe 21
para obturações de canais, porcelanas, carradeiras, frascos, formas para doces
InR . Jd-•-asilelra
protetores para seios, pincéis para gar fôrma para fiamos, fios de vidro, gaz.. Para distinguir: Amortecedores, antepa.
Classe 8
gania, pinças anatômicas, protetores rafas, garrafões, graus, globos, haste, MS, auto-caminhões, alavancas, alavanruge e jarros, jardineiras licoreiros, mamadei- cas de cambio, alavancas de 4relos, aros, Extintores 'de incend.o e congêneres
rolos cirúrgicos de lã de pau,
em geral
rodas para desgaste dentário, retorcó . ras, tnantegueiras, pratos, pires, porta- automóveis, breques, barras de freio
pio bugia, ruginas; saladeiras. salada . Jóias, paliteiros, potes, pendentes, pe- braçadeiras,de mola, buchas, barcos, ba. Termos as. 622.133 e 622.134, de
para souturas, sacos destais, saladeiras, serviços para re laustres, barras de tração, barras de diraca, sêda e crina
19-12-1963
bolsas para água quente, frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves- reção, braçadeiras, e suportes do cimo
e
gelo
Estavas
—
Indústria
Mecânica 'e
para
de escapamento, cubos de veiculas. chasondas, seringas para lavagens e inis . sas, vasos, vasilhames, vidro para
Comércio "INCE" S.A.
draças,
vidro
para
relógios,
varetas,
pas
circulares,
carroserias,
chassis,
car.
ções serras, serras para raquiotomea
São Paula
s para conta-gotas, vidro para cassas, cabras para arrnaçes, cotovelos,
tampões- higiênicos preservativos, tira- 'vidro
automóveis e • para para-brisas e
carburadores, correntes de distribuição
leite, termômetros, tesouras, trepanas.
dPEf
I-aeileira
xlcaras
coroas, capotas caixas d ecambio. catoalhas higiênicas; ventosas, verniz Mobos,
,
caminhes,
caminhonetes,
carros,
lante para fins odontológicos
Classe 15
Classe 21
•
conjunots de escapamento, direção, des.
. Classe 11
Veiculas de tõda espécie
Przo.
Pire.
saladeira.
licoreiro.
bules,
ligadeiras, dorsais, engates para veicu.
Ferragem; ferramentas de Ma espécie.
ame 5
cutelaria em geral e- outros artigos de terrina, leiteira. mantegueira, comporei- los. estribos eixos ,engrenagens, em- Metais não ou parcialmente trabalhados
metal, a saber: alicates, alavancas. ar- ra, molheira, bomboniere açucareiros, breagem, freios para veículos, fronteimações para óculos, arruelas, argolas, biscoiteira, teravessa,xicara, pia, lava- ras para veiculos, feixes de mola, guar- Termos ns. 622.135 e 622.136, de
19-12-1963
- aldraVas, armações de metas, abridores tório, banheira, bidê, latrina, farra nições para maçanetas, gonzos, grades
de taras, arame liso ou tarpudo, assa- vaso' filtro, cinzeiro, moldura-para re- ponteiras, hélices, hastes, indicadores
Estavas
Indústria Mecânica e
Comércio "INCE" S.A.
deiras, açucareiros: broca. bigornas. 'a , = temia, 'bibelô, talha (artigos êsses de de direção, juntas universais, lancha!,
zelas, bandejas, bacial; liames, bombo- louça e de porcelana) — copo, taç-‘,". molas, manivelas, motocicletas, motociSão Paulo
aieres, bules; cadinhos, cadeados, cas- jógo de água. jôgo de whisky, fico- clos, mancais de velculos. motonetas,
ÇSTEVES...
.
tiçais, colheres para . pedreiros. correm. cairo, (artigos esses de vidro), fõrma, paineis, parachoques, pistões. peçiestals,
era
Ind.
chaves
tabuleiro,
travessa,
bandeja,
terrina.
cabides,
chaves,
cremones,
pedais, paralanaas, partidas, portas latetes, ,
Classe 5
de : parafusos. conexões para encana- prato pires, leiteira, bule, mantegueira rais, pinhões, porta rodas, parabrisas,
(artigos esses de vidro refratário)
. mento, colunas, caixas da metal para•
Metais não trabalrados
reles para businas, reles para faróis, roportões, canos de metal, chaves de fenClasse 21
das, retentores, reboques, saqueies para
Classe 17
da. chave inglesa, cabeções. canecas.
veículos, serpentinas, tambores de fre- • Veículos e suas partes integrantes_
copos, cachepots, centros de mesa, co- Para distinguir máquinas e instalações ios, tirantes, terminais para cabos de
termo n.° 622.137, de 19-12-1963
queteleiras, caixas para acondiciona- para escritórios e desenhos em geral: baterias, tuchos, varetas de veículos, vaEstavas
Indústria Mecânica
mento de almentos, caldeirões, caçarei.. Arquivos para corresponc'énicisi, alma. rais de veiculas, varetas de controle de
Comércio "INCE" S.A.
las, chaleiras, cafeteiras, conchas, COa- fadas pala carimbos e para t intas, abriafogador e velocipedes e volantes
_ São Paulo
dores, distintivos, dobradiças; enxadas, dores de cartas, arquivos, apontadores,
Termo n.° 622.128, de 19-12-1963
enxadões, esferas, engates, esguichos eu- berços _para mata-borrão. borrachas.
leites para arreios, estriao& esferas brochas, canetas para desenhos, corta- Ation .-- Administradora de Bens S.C.
ES1t"Spara -arreios, espumadetraa: tormões, dores de papel, colchetes, carirabadores,
São Paula
INDUSTRIA
foices. ferro para cortar capita. ferro- cestos para papéis e correspondéncia,
lhos, facas, facões, fechaduras. ferro co- classificadores, clips, caiadores. canetas,
ME,gei
ATION-AIMINISTRADDRA
mum a carvão, fruteiras, funis, fôrmas compassos. cofres, canetas tintríros, caSICERg
IE BENS S/C.
para doces, freios para estradas de netas esferográficas desenhadores, data•
ferro, frigideiras; ganchos, grelhas, gar- dores com minas, descansos para lápis
Nome Civil
Termo n,°.622.138, de 19-12-1963
fos, ganchos para quadrss, gonzos para e canetas, esquadros, espátulas, furado.
carruagens; ins1gnias, lianas, lâminas, 1L. reli, •fustn.s, fichários. fitas para máquiNorgh Construtora S.A.
Termo n.° 622.129, de 19-12-1963
careiros, latas de lixo. larvas. machOa1. nas de escrever, fichas para asquCvois, Pastelaria Marechal Deados° Ltda.
São Paulo
abas, molas para portas, mulas para máquinas para escrever, calcular, e soSS" Paulo
venezianas, martelos, marretas. mateis- mar, fitas gomadas, máquinas para
set. navalhas; puas pás, pregos, para- grampeadores, grampos e ganchos para
fusos. picões. porta-gelo, madeiras porta. grampear, goma asábica, gomadores,,
_pão. porta-fóias. paliteiros. veletas; rol- escritórios, gia, godets, instrumentos de
IND. BRASILEIRA
danas, ralos para pias, rebites regulai.. escrever e de desenhos, lápis lapiseiras MARECHAL 0E000R0
res, serviços de chá e café; serras, ser- malhadores, mata-borrão, máquinas e
Classe ió
gaSASILIMA •
rotes, suchas, sacarrolhas, amuras. ta- apetrechos para apontar lápis, mapaNousTniA
Para
distinguirs..Materiaii
para constri
lheres.. talhadeiras, torquezes, tenazes, tecas' metros para escritórios e para
ções e decorações: Argamassas. argil
travadeiras, telas de arame, torneiras. desenhos, papel carbono, perfuradores,
areia, azulejos, batentes. balaustres. IA,
trincos, tubos para encanamentos. trilhos pastas para escritórios, com fechos de
Classe 41
cos de cimento, blocos para paviment
par aportas de correr, taças tarasses, Matai, pastas para escritórios, com feção, calhas, cimento, cal. are. _chap
Pastéis, coxinhas, croquetes e
-... ' uns. vaos vasilhames. verrumas chos de %dal, porta-tinteiros. portaisolantes, caibras, caixilhos, colma,
lápis. "[aorta-canetas, porta-carimbos.
empadMhas
.
Classe 12 •
chapas para coberturas caixas d'ág1.3
porta-cartas,
porta-blocos,
penas,
prenPara distinguir: Metal cacume não in- sas, pincéis, prendedores de papéis, perTermo ts.° 622.130; de 19-12.1963
caixas para coberturas, caixas caga
cluído em-outras classes: alfinetes, aguTranpsortadora Aliar Ltda.
caixas de descarga pra lixos, edIfie
cevejos, régua/ atendia, separadores
lhas, argolas, botões e colchetes, dedais, para arquivos,' sinetes, tintas para *aSão Paulo
ções preanoldadas. estuque, emulsão,
fivelas, fechos-corrediços, _garras, grifas
base asfáltico, estacas, esquadrias, estr
erever..tlrallnha,
tintas
para
carimbos.
de metal para enfeites de vestidos, misturas metálicas para construções, Iam
, tincas para im"JLIJER
sangas, lantejoulas, presilhas e ilhoses tintas para duplicadores'
las de metal, ladrilhos: lambris, ltri
pressão,
tintas
para
desenhos.
aparelhos
Ind.
Brasileira
Classe 13
de iunção, lages. lageotas,' material e
para
tirar
cópias,
pastéLs
de
tintas
para
Abotoaduras para punhos, águas mauntes contra frio e calor, manilhas,
de iaescrever
e'
desenh2s.
máquinas
Classe 21
sai Para revestimentos de paredes,
rinhas lapidadaa, alfinetes para adornar
dereçar,
máquinx
reotradoraa
. Cauliphõmt para transportas ç cagas deitas para construções, mosalcoli,
aesháries. de metal peectoeo, Urges _

.
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Termo it° 622.116, de 19-12-1963 I classificadores, carimbos, fitas para mátintos de base as/ataco, produtos para
Termo a.* 622.157, de 19-12-19(
tornar . impermealailizantes as rgamas- Distritaridara de Vidros Sulina Ltda. l quinas de escatorio, lapis, erfuracior de"
StIvicr da Silva
xis de cimento e cal. hidráulica, pedreParaná
papéis, papéis e livros em branco
Minas Gerais
gulho. produtos betar:irosos. impera:lenTenno
n.°
622.152,
de
19-12-1963
bilizantes. harta:os ou sob outras formas
Enaenbaria e Construções Eletaciti
para ceve sem e ntoS C o' ttreS USOS 02S
DI STRIBUI:DONA
Ltda. — EGIaL"
ecnszruções. persianas, placas para paParaná
atua:rama:1o. peças urrava:mana de cirr.entu ou gesso para teetus e paredes, papel
para torrai ca sas. massas antt-ruidosi
para uso nas construções. parquetes.
portas. portões. pisos. soleiras para porNome Comercial
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
tais, varas
ELETRICAS LTDA. -E C E L
622.147, de 19-12-1963
Termo
MARCA REGISTRFiDr
Termo na 622.141 de IG-12-1963
I
Made.retra Santa Helena Ltda.
'C.B.P.p' — Consultoria Brzadelra de
Paraná
Promoções Ltda.
Nome Comercial
5.;:o Paute
Ter jo na 622.153, de 19-12-193
CL:sse 29
Artigos da classe
Jamil, Nagib El Cia. Ltda.
Paraná
Termo n.° 622.159, de 19-12-6^
Classe 32
Antonio Ambrosio Rodrigues
Almanaques. anuários, álbuns impresMinas Gerais
sos, cartazes. catáloços. ¡ornais nada
11Jul e estrangeiros. publicaçacs impressas. revistas. Propaaanda em radio,
Nome Comercial
televisão, lo:mars. pregramas radicam-a
Termo u.° 622.148. de 19-12-1963
aos, peças teatrais e Muematográticas
Fábrica de Multiblocos Ltda.
e revistas impressas
Paraná_
Terao n.' 622.142, de 19-12-1963
Classe 41
FABRICA. DE
'simonia Roberto de Arruda e ReaatMo
Classe 48
Café eni grao torrado a inumo
',-onça13,es Corres
Para
datingita
artigos de toucam
Tèrmo n.° 622.154, de 1-12-1963
So P,;;I:o
pertumarias ein geral: Almiscar.
Padaria Coacabana Ltda.
IIIILTIBLÓCOS
LTDA
de beleza. água racial, água de lava
T D •-• TIMM; DUS
Paraná
água de colónia. arminhas água
DráSCONTOS
Nome Comercial
mas. ;lin è,nia perfumada liquida. eu
•
32
era pedras, para banho, crilhant
Tenro n.° 622.149, de 19-12-1963
ais e pra
rala distinguir: ¡mima.
bandolinas. batons. cosméticas pa
Miro Pereira Ei Cia. Ltda.
blicações em erai albuns. programas
cabelo. pestanas. cibos e big
Paraná
radiotónicos, peças teatrais f tinernatocrayons, cremes para a peie. cari
gráficas. a saber: aibuns. ;aliais, pucheiros em pastilims. em toaletes
blicações orn geral. programas radiofótentahas, em troctscos e era r.a
nicos. programas teievisionanclos, peças
cremes para barbear. cremes ch
revistas
teatrais C cinanatográficas,
_
depilatórios. desodorantes. aissolvr
ess :aa las extratos, estojos le perti
Treino n. 0 622.1 .13, de 19-12-1963
lasé Olivetti Netto
— creme para limpeza da pele, e oara
arroz, esmaltas para ui
São Paulo
-12496 3 de pó de
Têrmo ri." e_ 2 .
eseóvas para dentes. cabelo, ro
Confecções San Remo Lida.
cil.oe3 e tolhas, tsadores °ara o ca
Paraná
pestanas, cilios e bigodes. fivelas
o cabelo, glicerina perfumada para
de toucadara grampos para o ca
Classes: 41, 42, 43 e 44
para !inquilino-a. lança-perfumes
' Titula de Estabelecimento
ções. liquidas dentitricios. rol pastz
firmo n» 622.150. de 19-12-1963
geléia de petróleo perturnacia.
Dirceu Tonetti
sabão em creme. em cala e ea
Paraná
ia:padas para ondulação. °arcuai
j lixas para unhas. 'agua óleos pa
Casa- 41
cabelo, pasta e pós para dentes. p
Cafe en, gra•, torrado e amido
mes. petróleo para uso de tour
.astas e pó para as unhas. pon
Nome Coaerc al
Tarnio a." 622.144, de 19-121963_ para pó de arroz. papéis perfura
Eaadio Z: eitoClii hera.. Ltda.
Termo a.° 622.156, de 19-12-1963
carminados, e com pó de arroz pi
tçr...o Paulo
Ncbra — Comercia/ e Exportadora
pomadas perfumadas para o anda
Limitada
mento da cutia pon-pons, pé
Paran#
arroz

DE
V IDROS SULINA

VASEOLIRAE

SUPIMPA

I4ADEIREIRP,

CB.P.

Ind. .brasileira

SANTA HELENA
LTDA

Café Eterasa
Inetn:63.

PA.DARIA,

PANIFICADORA
E MERCEARIA

nopAcA.BANA
LTDA.

COMENDADOR

CONFECCÕES

SAN REMO LTDA.

OFICINA DE

REFRIGERAÇÃO

co'

/má

"FRIOART"

VEBR
nus xsrs'isAl.

1, J A SCit.ir NTO

Cl.,sse 5
Metais em bruto ou parualrn‘ ute trabalhados, iiltonin o, 1-renze chumbo. estanho, ferro, e [en,Cetio e mc..ta is 'para
eliches

Ch, , ses: 8 e 33
Titulo de Estabelecina nto
Tarmo na 622 .151, de 19-12-196-3—
11.4ercurins Ltda. — Indústria e
Comére o a-al c-ci3ilização)
Paraná

E-EXPORTADORA LTDA.

—Tarn
.n» 622.161, de 19-12-6.
A. Ganamo À't Cia,
São Paulo

iczorhinGtZç'io)

Nome Cornereiai
Termo a» 622.158, de 19-12-63
Air/e Teodomiro Heringer
Minas Gerais
.1~1. 1,n•••••••••••7

'Piamo ri.° 622.145, de 19- 12-1963—
Faatur
. Agata ia de Viagens
Parnt'sá

ESATUR LTDA.

COUERCIAL

ezzneciraus

BERINGER
Ind. Brasileira

Cle II

Agência de Viagens
Nome Comercial

e 38
Portas de ferro, ferramentas de toda
Fatenca al para mimcógrafos, papeis ear- espécie, ferragens e cutelarias em geral
bon i is. clips para papéis, grampeado- e pequenos artigos de quailuer metal
quando caio de outras classe.
•
res os rampos, tinta para mimeógrafo,

Cases: 14. 16 e 33
À
Titulo
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Classe 21
suspensórios; saídas de banha, sandálias. •
lado, gusa temperado, gusa maleável,
Térmo n.° 622.160, de 19-12-63
Hecker Almeida
—< aweaters, aborta sungas. atolas, sou Freto (parte integrante . do veículo). lâminas de metal, lata em, fôlha, latão
amas _siada, talar, toucas. turbantes mecanismo para acoplamento . de vai- em fôlha, latão em chapas, latão em
Espírito Santo
culos ferroviários. orelhas de parada vergalhões, liga metálica, limalha,,
' ternos, uniformes e vestido*
Classe 42 para aparelhagem de tração, amortece. magnésio, manganês, metais nan trabaX D
Aguardente, anis, aperitivos, bagaceira dores de . choques, paracroques, carro. lhados ou parcialmente trabalhado, me.
batidas, brandy, bitter, cachaça. errve- Ónibus, automóvel, anteparos. auto-ca- tais em massa, metais estampados,
--Ind:Brasi/G
pas, ddra, conh:que; extrato de malte minhões. alavancas, alavancas de cám- metais para solda, níquel, ouro, zinco
••••nn••••n•n•nn
it.. -irado; ''•ernet; genebra geny,tAla, bio. alavancas -de freios, breques, 'buTêrmo n.o 622.173, de 19-12-63
gia. ginaer; Itirsch, kurrunel; licores; ras de freio, braçadeiras de mola, ou
• Chocolates Dizioli S. A.
znaarsquinhos; nectar; pinconitn ,)on. chas, barcos, barros de tração, barrai
Classe 43
•—
São Paulo
tires;
rum;
suco
de
trutas
.0011 álcool; de direção. 'cabos de veículos carroce.
-tildas não alcoólicas refrigerantes; me
=whisky
vinhos.
vudka
rias,
chassis,
Carcassas,
coroas.
capotas.
icos gaseificados ou ano; águas gaClasse 37
engates para ,veiculos, engrenagens, emtacadas; sucos de trutas inteurais.
Para distinguir: Roupas brancas, para breagem. -feixes de molas, hélices,
•, ncentrados ou gaseificados: " xaropes
cama e mesa, acolchoadoi para camas, Ias, motociclos, mancais de veículos
par bebidas refrigerantes
colchas, cobertores, esfregões, fronhas, pedais. paralarnas, porta laterais, piTermo n.° 622.162, de 19-12-63
guardanapos, jogos de toalhas, logos nhões, porta-rodas,, parabrisas, para.
moarnal IMALUAÇA
• A. C. I. S/A--- Serviço de Assis- bordados, lençóis, mantas • para camas, choques,- pistões. rodas, reboques, tamténcia Médica ao Comércio e a
panos para cosinha e panos de pratos bores de freios, varetas de veiculo*
Indústria
toalhas de rosto e banho, toalhas de b:cicletas, motocicittas,' retentores, aros
Classe 41
São Paulo
mesa, toalhas para Imitar, toalhas para para bicicletas, braços para veiculo., Para distinguir: Balas, bombons, bomchá e café, toalhas para banquetes, crapas circulares para veiculo., mexi* bocados, biscoitos,' bolachas, bolos, boS/A.—
guarnições para cama e mesa,: toalinhas de veículos, desligadeiras, fronteiras los gelados, balas de mascar, caramepara veículos, motociclo manivelaa. los. crocolates, cacau, confeitos, cro.( cobre-pão)
SERVIÇO DE ASSISpara-lamas. varetas de zontrole do
Classe 25
cantes, drops, doces de leite, simples e
iiltDICA AO
afogador e acelerador •
Para distinguir: Arvores de natal N..
compostos, doces de frutas em conserCOMUCIO E A INtSTRIA Mor,. estátuas, estatuetas, estampds,
Classe 43
vas. preparadas .em massas, em calda.
de natal, carta geográficas, cartões POS. Para distinguir: _Aguas minerais arti1 tais cartazes, displays. desenhos arta. ficiais, soda, refrescos, xaropes, suco de em compotas e em geleias, doces gelaNome comercial
I ticos,
' desenhos, decalcomania para te.. frutas, gazozas e bebidas esptiMantes dos, doces de amendoas, de amendoim.
de nozes, de castanha e de frutas se•
sem álcool
• Tèrmo n.g 622.163. de 19-12-63 - balou., bolas paar enfeites de árvores
•
cas cobertos com chocolates, frutas seA.
C.
1.
S/A
Serviço
de
Assis'
gravuras, frutas de vidro, .hguras . de
Térmo n.° 622.171, de 19-12-63
cas, passadas e cristalizadas, geleias,
tência Médica ao Cornércto e a
ornatos, festões, fotografias, frutas de
Eletroarco Ltda.
goma de mascar, pralines, pastilhas. puIndústria
louça, figuras para enfeites, bolos de
São Paulo
xa-puxa, pirulitos, pudins, panetones,
S'áo Paula
aniversários, batizados, casamentos e
pipocas, sorvetes, torrões, torradas
outras quaisquer comemorações, gravu9RORROGAÇÀO
Sé A. CO I.
ras. imagens, letreiros. manequins, maTermos ns. 622.174 a 622.178, de
quetas.. obras artísticas. obras de pua.
19-12-63
Sao Paulo—Capital
tura, painéis e c-artazes para decorações
Comanhia Comercial e Industrial
e para exposição, projetos. mostruários
"Katra"
Classe 33
de mercadorias diversas e para props.
• São Paulo,
ara distinguir: Assistência medica hos- galada, suportes artísticos para vitrines,
.talar, cirurgia, pronto socorro, banco estatuetas para adornos e para fins
-s sangue, laboratório de análises- e
dísticos, taboletas
In cúe tri a Brael
radiografias
Classe 38
ra'
Térmos na. 622.164 a 622 ; 170, de
Aros para guardanapo. de papei
INDUSTRIA BRASILEIRA
19-12-63
aglutidados, álbuns (em branco), álbuns
Classe 1
Comércio
Fuganti S. A.
para retratos e autógrafos, balões (exClasse
Para distinguir: Como marca genérica,
Exportação — Importação •
ceto para brinquedos) blocos, para
Paraná
correspondência, blocos para cálculos, Para distinguir: Chaves elétricas, ai- substâncias e preparações quImicas nas
néis. comandos elétricos, cabines elétriblocos para anotações, bobinas brochu- cas, controles eltricos, transformadores, indústrias,' na fotografia e nas análises
PRORROGACÃO
ras' não impressas, cadernos de escre- comutadores, condensadores, aarelhos de químicas, substâncias e preparações anti-corrosivas e anti-oxidantes
ver, capas par adbcumeatos, carteiras,
alta tensão, isoladores de corrente
Classe 48
caixas de papelão, cadernetas, cader•Pata distinguir artigos de toucador a
Têrmo
n.°
622.172,
de
19-12-63
nos, caixas de cartão, caixas para paperfumarias em geral: Almiscar, água
Comanhia Brasileira de Material
pelaria, cartões de visitas, cartões code beleza, água facial, água de lavanda,
Elétrico
marciais, cartões índices. confeti, carágua de colônia. 'arminhos. água de
São Paulo
tolina; cadernos de papel melimetrado
guia*. água de rosas, '' água de alfazee em branco para desenho, cadernos
mas, amónia perfumada liquida. em pó,
. .
escolares, cartões em branco, cartuchos
ena pedras, para banho, brilhantinas.
de cartolina, crapas planográficas, cabandolinas, batons, cosmético. para
P ROR ROGAÇÃO J
dernos de lembrança, carretéis de pacabelo. pestanas cílios • bigodes,
pelão, elavelopea,, envólucros para chacrayoris, cremes para a pele. carmins
rutos de papel, éncadernação de papel
cheiros em pastilhas. em tabletes. eda
ou papelão, etiquetas, fôlhas Indicas,
lentilha*. em trociscoa e em pílula*
fôlhas de celulose, guardanapos, livros
cremes Para barbear. cremes dental,
não impressos, lisros fiscais; livros de
depilatórios, desodorantes. dissolventel
Classe 36
contabilidade; mata-borrão; ornamentos
essências, extratos, estolas de parras
'ara distinguir: Artigo. 4e vestuários de papel transparente; pratos, papelicreme para limpeza da pele, e par bati
roupas feitas em geral: Agasalhos. nhos. papéis de. estanho e de aluminio,
de pó de arroz. esmaltes para liahas
aventais. alpercatas. anáguas, blusas papéis sem impressão, papéis em branco
esc6vas para dentes. cabelo, roupas
INDÚSTRIA BRASILEIRA
botas. botinas. blusões, boinas baba- para impressão, papéis fantasia, menos
enjoa e unhas. fixadores para o cabelo
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara- par torrar, paredes, papel almaço com
pestanas. aios- e bigodes. fivelas pari
o cabelo. • glicerina perfumada para tiu
puças, casacão, coletes, capas, chalés ou sem pauta paRel crepon, papel de
Classe 5
• aachecols. calçados. chaéups cintos seda, papel impermeável, papel em bo- Aço em bruto, aço prepalado, aço de toucador, grampos para o cabelo
paia maquilagem. lança-perfumes.
datas. combinações corpinhos. calças bina para Impressão, papel encerado,
de senhoras e de crienzas, csé;6e..). cal- palel higiénico, papel impermeáxel, d6ce, aço- para tipos, aço fundido aço ções. liquido, dentifricios. em pasta. eü
parcialmente
trabalhado,
aço
pálio,
aço
geléia de petróleo perfumada. lápit
-4ISa. camisas, camisolas. camisetas para copiai. papel , para desenhos, pa-tmecaa ceroulas.' colarinhos. cueiros. pel - para embrulho impermeabilizado refinado, bronze, bronze em bruto ou sabão em creme. em elixir e em pó
salas, casacos. chinelos. domink adiar. papel para encadernar, papel para es- parcialmentetrabalhado, bronze de líquidos para ondulação_ oermanente
pez. fantasia& fardas para militares. co- crever, papel para Imprimir, papel pa- manganês, bronze em p6, bronze em lixas para unhas. laqué, óleos para /
legiais. fraldas. galochas, gravatas. 'gor- rafina para embrulhos, papel celofane, barra, em tio, chumbo em bruto ou cabelo, pasta e pós para dentes. perta
parcialmente • preparado, cimepto meros fogos de lingerie, faquetaa, leques papel- celulose, papel de linho, papel tálico, cobalto, bruto ou parcialmente mes. petróleo para uso de toucado/
pastas e pó para as unhas, powpos
luvas, ligas, lenços, inant6s, meias. absorvente, papel paia embrulhar tamalas Mantas. mandrião mantilhas, pa- baço, papelão, recipientes de papel, ro- trabalhado. couraças, estanho bruto ou para pó de arroz, papéis perfumado3
kat, palas. penhoar. pulover peleriaas setas de papel, rótulos de papel, rolos parcialmente trabalhado, ferro em bruto carminados. e com p6 de arra pentepapel transparente. itaCos de- papel. bruto ou parcialmente trabalhado, ferro Domadas perfumadas para o embeleza
peugaa. ponches, polainas, plíamas, puseroentinas:
tubos postais, de cartão, na barra. ferro manganês. ferro velho, atento h • cutia. pon-pons, pó dl
alma, perneiras. quimonon, regalo&
gusa em bruto ou pardaltnente trabaarroz
• tubetes de papel
robe de chambre, roupties, sobretudos.
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chass,e

tante& &fumadores. 'Psicol./sada/a de pesca. haval para boa. pari 'esgrima. • Vamo D.9 622.191. de I9,1.2.-6.1
Sociedade Entra Química "Seiguí
Para dilatingair e proteger o timbre da prava e havaa daninhas, esterilizan- para jogador de soco, reasemaa carnarequerente a aes suado em papila de tes, mabrocações para animais. nus. valescas,, mesas de bilhas. de campista.
São Fliuto
arta, papéis de akicaa. memorando«, ba- boa, kain16. de asso.. iertilizantes. tos,- de roleta, de xadrez. mobilias de brlistucas, recibos, matuto& cartae& de via fatos. - loseeicidas, hicalgantes. fungici- quedo,• miniaturas de Menallios domesaltas e comerciais, eavelopes. valeta du- da& adicem para lias veterinário& gua- ticas. patina. patinetes 'piões. petecas.
plicatas. notas promissórias, leias de no, herbicidas, inseticidas. insetifirgos, plarquetas para ginastica, peças de
logos de damas. dorniabfr e xadrez, pelo.
táreblo, cheques. ações, apólices, debên. larvieldas, microbicidas. medicamentos
tares. assagens aéreas. ror:iodarias. fer- para animais. aves e peixes. óleos de- tas. pianos e outros irretinnettleet0S,
e veterinários. oetrõleos sa- cala de brinquedo« pistola
roviárias e maritinras, bilhates, Jarrinha sinfetantea
de-atirar
nitários e desinfetantes, papel fumega- flexa& papagaios de papel. %
panelinhas.
e bilhetes de excursão
inseticidas,
parasincidas.
pás
tôo°.
Classe 46
gicidas e desinfetantes. preparações e ~cabeças em forma de armar.
deus, agua sanitária, cera para scraillos, produtos
inseticidas, fermicidas, lesta- raquetes, redes de Pema. redes Para
detergente*, ésposila de aço. Motoros &tantas e veterinários. raticidas. remé- logos. rodas de roletas, revólver de
Nada« Ia de aço pomadas para cal- dios para bzis veterinários. sabões vete- brinquedo, soldadinhos de chumbo.
çaclas, palba de aço, preparados para rinários e desinietantes, sais para fins bicarem para jogos, tacos de bilhar,
pobr e, binper medeiam vidros. metais agrtcolas. bordadas. sanitários e vete- tambores para criança& taraburéas.
• objetos, panos para polir e para lim- rinários. sulfatos, superfosfatos, 'aduas tamboretes, tinia de mesa.,, trens e viasseeptg ritio alossoss;
peza, panos de esredil e material abar para aves e animais, venenos contra , férreas para brinquedos, varas para
eablies em p& ai flocos, espoai= de
pesea. vagonetes e zepelim
Insetos. arrimais • herva daninhas
Classe t
alvo emprtgado na limpeaa de matai* e
Classe 1
Termo
n.°. 622.185. de 19-12-63
•
Absorventes, aceleradorei de vulcaniza
objeto& sabiam em geral e saponaceos: Para distinguir: Como marca genérica,
011n
Mathieson
ChemicaT
Corporation
ção, acataias.. acéticos. acetilicadore.
unte& decapaates, descorante&
sabatânclas e preparações químicas usaEstado& Unidos da América
acetona. acetileno, ácidos. absorveria
• limpeza
das nas maestrias, na fotografia e nas
agentes químicos. Agua-acidula& pa.:
Classe 2
&adieta químicas, substâncias e prepaacumuladora, água raz. albumina tad
Substancias e reparações quhnlas
rações anti-corrosivas e anil- ,da., albumina de malte. albuminas. alba
oxidantes
meadas na agricultura, na hcaticairterie
minas vegetas. ibuminoirfes.
ao veterinária ea para fins sanitários
Classe 50
laica/aio terrosos., alcali& a/ealokie
a saber: adubos, ácidos saneariag Impreaos para uso em: cheques, dupliitllasse 3
álcool. akooktos. aldeidbs. alizarin
Prearações antibióticas
águas desinfetantes e para fias sana catas, envelopes, faturas, notas promisalumens. alvaiade. aminas. amorridetv
tildo& apanha-moem e inseto. (de sória& papel de correspondência e reei1911-2--43
de
Termo n.° 622.186,
atnoniacal.
amoníaco - emula, amilit
gema e piapel os papdae)„
boa, impressos em 'cartazes, placas,
&chiar Ltd.
bactericidas. baraticidas, minapaticidaa tabuletas veiculo& bilhetes impressos.
(álcool). aniDnas. antraceno and-4c
da América
Estados
Unidos
rosivos, anti-detonantes. and-inalam
mem& creosotabna, creiam°. ModoTêrmo
622.183, de 19-12-63
ias, antimônio. anti-oxidantes. minta
neste, desinfetantes. .defurnadores, ex. Entrepostos
de Laticínios Grão de
tara,
arsênico. azalina, azótico, azotc
teradanclorea de pragas e hervas daniMinas Ltda.
taro, arsênico. azalina 'azótico, nota
alma, esteribzaates, eraliaocações para
CARBINET
São Paulo
azul da prassia. azul ultramar, az:
maimals. enxertos, farinhas de assoe.
fertilizantes. fosfato& ‘ormiaidass, lusaultramarino; bnhos para fixação e ri
adução fotográfica. banhos gatvankc
gantes. fungicidas. gbcose para lias
Classe 28
CRIO DS ia NAS
banhos de galvanização. bári, bata
vatennários, guano. berbicidas, lasenda
Artefatos de produtos de origem -animal, beaziaa, benz6ico. benzei betaria.
insetifugos, harvicidas, inicrobica
vegetal ou minerta, não incluídos em cloretos. bioxolatos, bisando& bialaut
Classe 4).
das, medicamentos para anisada, aves
e peixes, óleos desinfetantes e veteri- Para distinguir: Laticínios nu geral, outras classes: artefatos de substâncias tos, branco de chumbo. branco de sei
nários. _petróleos sanitários e destoe-, coalhada, creme de leite, iogurte, ,leite, químicas não incluídos em outras classes. don, branco de tragas, brometoe. bri
Instes. papei fumegatório, pás insetici- leite em pó, e condenstulo, manteiga, Papel de esmerilhar a úmido, de silício- mo, cálcio cânfora, caparosa. cai-bom:
carbono, para metaiografia
tas. carboreto de cálcio, carvões. ca
das, paraticidas, tampadas • demito. Irar, laneijos, mussarela, margarina,
sant" preparações • procedas Yosett.
requeijões, ricota
3 s ativos absorventes, catalisadora
• Têm ou.' 622.187, de 19-12-63
tidas, permitidas, desinfetantes e veteontilore (acetato de - ). chapas anu
. American Cyanamid Company
renno is. • 622.184,-de 19-42-63
rinários, raticida& remédios para lias
sionadas, chapas fotográficas. chapr
Estados Unidos da América
Gonzi
Ltda.
f,
Oliveira
veterinarios, sabões veterinários e desensíveis à luz, cloratos, cloretos. cl'
Goiás
aiatetastea, sais para fias agnosia&
drato de amónia. cloridrico, cloro, cri
borticalas. sanitariós e veterinários,
matos. citrato de magnésio enrico c
C MINI ATURA
sulfatos. supertostatos, 'vacinas para
magnésio, enrico. clarificadores. cot;
avec e animais, venenos contra insetos.
para vinhos, co/oldes para iatograli
Classe
49
.
animais C hervas dadinhas _
composição com base da base-bane. e.
rogos, brinquedos, artigos desporu.os e
- -Termos
a-• cotrosivos tont? - cholas (si.
as. 622.279 a 622.18Z de
passatempos. a sab: álbuns para reluções para -1. cerames, cores
19-12-63
3
Classe
cortar e armar aviões, antorná% eis •
álcool, tremor .le tártaro creoçoto cri
Genpanhia Cetnercial e Industrial
aros, argolas, bercinhos, bonecas, bone- Preparado farmacêutico indicado para tais d asada. cianeto. cimol decaiam
. "Katra"
uso como um inibidos da plasosina
cos. baralhos de cartas bolas para
antes. decapantes quino/mak dfflicorante
São Paute
todos os esportes, brinquedos em toxina
desincrustante para caidetras deters
Têxmo a.' 622.188, de 19-12-63
\''N\
de animais, balões de brinquedo ., bilhavos químicos, de-tonantes (and William T.Inderwood Company
Z . E X
res. brinquedos mecânicos. brinquedos
dissolventes: 'eareilsaes fotográficos. e
Estados Unidos da América
maleta. etilenos, extintores. extintor,
em forma de instrumentds musicais,
I n diast ria Brasileira
feinquedoet ai forma de armar. - brin(composições químicas) fermenta
Classe 16 •
quedos de borracha com ou sem assofilmes sensibilizados. fixadores (sais
Punido alvelantcs. anil p P 'de iam. ado, carrinhos, carrocinhas, caminhões,
fluidos para endurecer metais, quodetraí água sanitária cera nua amoaa cartas de togara chi:inibo& caneleiras
fluoreto de sódio, fitiondina lixos Pa'
lhos, detergentes. ,..sorila. de aço Mi. para aporte, cartões para lato, casisoldas, formatos. -fórmico. fuligem pa,
'orais. lorivia. lixas 4 de Açç puas- nhas de brinquedo, casinhas de armar.
fina industrial& falei/nato, lundente
Classe 41
das paar calçados. unia 1.• aço. pre
de brinquedo, carteiras e en- Alimentos e, ingredientes de alimentas gaiatas, gálico, „ galvanicas (baniu
lurados para poli e riMpar mdeess cadeiras
velopes com banias para recortar e
-). galvanização (banho, paral. ow
Têm on.° 622.190. de 19-12-63
vidros oleais e acra-tos. pau.): para po armar,
calçados para botteça,s, cordas
para coastes kolotegc.
tinT a.....),
m
e geialsa
tia e para anos k uunerd e
Jornal dos Sports S. A.
gemia (acetato)
para pular, clavinas para tiro ao alvo.
una criai abrasi aaa ernpecte-i era
gema
Guanabara
copos
de
dados,
caixinhas
de
música,
acrania!
(acetato
de
-), gerador (na
pésa de •metais
oblata& sahõct em
disto de giz gficol. glicose (sub.
geral sabões em pé, em flo:oa. saponir- dados, dardos, discos, dominós, espio,
Ondas para descorar -). glicoside,
(jarda., de brpinquedo. espingardas de
tros vetas e veias a base de
vento. estaquinhas para jogar, enigmas.
co"
gornelina. graxas preventivas contra
0020!5))
estearina
engenhos de guerra de brinquedo. feroxidação, gramas (acida balog(
Classe 2
nicoa (produtos). hidrato de ahuninli
Substâncias e preparações guirgieas usa- rinhos de engomar, ferramentas para
hidratas de carbono, bidroluaas.
das na agrkultura. na horticuttura na crianças. figuras de aves e animais,
Oca -1, bidrocento Nadeis° ou coa
figuras para jago de xadrez, fogões e
veterinária e para fins aanitárioa.
, saber: adubos. ácidos manaram !puas fogficainros de brinquedos, logos de
priaddo, hielrosuifito, hipodorito de st
desinfetantes e para fins sanitários futebol de mesa, Joelheiras para esporte,
dio. hiposulfitos, ignifugas . ia:ateria
apanha-mosca e insetos fde goma e ganchos para pesca, guisas para crian-), ignição de tarada, indico. to&
papel ou papear)). álcails. bactericidas ças, halteres, anrtris, iscas artificiais
tos. iódico, iodo (sais de iridi
baratiddas, carrapaticidas. • treco' craca para pesca, jogos Ja damas, ogos de
Classe 32
icioreto de -); laga, latico, lanolina
talim creosoto. desodorantes. desliga- dominó, jogos de %guete, linhas para
Um Jornal
knoldco, liquidas quindcos. boaddes

ud.
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.
sôbre ca vidro, as vidisçaa. etc., produtos_ para a indústria textll, produtos
paai - melhorar, conservar, clarificar e
tratar bebidas, produtos para reavivar
e refrescar pinturas, produtos . fotográficos, produtos refratários, .propilico.
protóxido de azoto, Piussiato amarelo,
prussiato de gotássio. piridina e derivati. picoacético. pirolenhoso, pirotoros;
rádio-tear, vos químicos — redutores,
reveladores totogãticos rolifilmes; sais,
salicilato de liana, saliecilice. sebámo.
sensibilizadores para provd de ácidos,
silicatoa, soda, soda calcinada, solda
cáustica, sódicos, solução antirefrigerantes, soluções para tornar incombus;
tiveis. soluções hidrófugas, soluções
imperineabilizantes. soluções para evitar a tormação de espuma nos acumuladores. , soluções para cópias pele cianotipia. soluções de sais de prata para
pratear, soluções tituladas, soluções', volumetricas, solventes, substanciai (moa
micas' para uso, de indústria, nas foto
gradas), substancias rádio-ativas, sucedâneos de cântara para a aabricação
de 'celulóide, sucinico, strittos, sátetos
salto-ácidos, suitonados, sulfônicós, sulturoso, sulfúrico, talco, tanato de cálcio, tanato de mercúrio. tanicos, taninos tálamo, tala sensiver a luz, terpenos, tetracioretos, terebentina, torto.
tintas. tolueno, toluol; urânio,- aramo(compostos de ). urânio (sais . de
•
— ), vandina, verde de bramem.
verde
de cromo, verdegris. verdete, verniz.
corretor. verruzes, viscosa, vitriclos.
xará°. zalitos e ziraônio
622.192, • de l9-12-:63
Termo
Sociedade Eletro Química "Salgai"
•
Ltda.
São Paulo

Ab il l da 19Ó4

•
- lltardirlo, litina 1 litio. magnéa
pera,
sionadas, chapas fotográficas, chapas a indústria, preparações diastásicas de
sio,"ialâniCos. malatos, málica, mangasensivels k luz, cloratos, cloretos, clo- maltes, preparações para diluir tintas,
natos, manganico, massas eletroliticaa,
drato de amônio, cloridrico, cloro, cro- preparações anadetonantes, prepara.
.4 matéria filtrante, matéria à prova de
matos, citrato de magnésio, citrico de çCes para motores, preparações fotofogo. :matéria ignifuga, matérias para
magnésio„ cítrico, clarificadores, colas 'gráficas, preparações para bronzear,
enriquecer e purificar ' o gaz. matérias
pata vinhos, coloides para fotografia preparaçties contendo matéria,, rádiocorantes animais; matérias corntes micomposição com base de kieselgur, co- ativas, pr.-arações para eliminar a dunerais. Matarias corantes, vegetais, ma-'
pal, corrosivos (anti
), cópias (sotérias deCapantes, matérias para despoluções para corantes, cores a reza da água, preparações para decomlir. matérias par perfurar metais, mataálcool, cremor de tártaro, creosoto, cris- por ou dissolver gorduras e óleos. pre. rias para tornar o vidro e o esmalte
tais d esoda, cianeto, cimol. decaiam'. prações-para impedir a corrosão de
opacos. matarias primas quimicas, marantes, decapantes químicos, descorantes, metais, preparações pa aa imaermeabill.
•«trio, mediato de geranila, mediano,
desincruistante para caldeiras detersi- zação do cimento' preparações para
metilicos, mini°, misturas quithicas exvos químicos, detonantes (anti --) • magnésio preparações para magnésio,
tintoras, Misturas químicas frigorificas.
dissolventes; emulsões fotográficos, es - de crosta nas caldeiras, preparações de
misturas quimicab refrigerantes. monamaleta etilenos, extintores, extintores litina,_ preparações par impedir r oxi. lite. mordentes muriato de estanho
•(compOsições .quimicas) • fermentos, dação da superficie metálica, prepara: amoniacal, nattênicos. negro -animal, nefilmes sensibilizados, fixadores (sais). ções para' lavar chapéus de palha, pregro de turno, negro de berlim, negro
fluidos para endurecer metais, •uor, prações para niquelar, preparações para
de eberlan para sapateiro, negro d
fluoreto de sódio. fluoridico, fixos para produzir espumas preparações para ae.
brunswick, neutralliadores quimicos pasoídas, formiatos, fórinico: fuligem para novar roupas e arapéus de palha, pra.
ra líquidos fermentados, nitrada, nitrafins andustriais, fulminato, fundentes; paraçõee para o aperfeiçoamento de
tos, nitricolulose, oleico. óleo para con•
gaiatos, gálico, 'galvânicos (banhos ferro, preparações para renovar os disservação de ovos, oxalatos, - oaálico,
—) , galvanização (banhos para), ga- cos de fonógrafos, preparações para
oxidantes, oxido de antimônio, óxidos
zes, gelatina para emulsões 1 protegr.),
metálicos. oxigênio na indústria, oxigégema (sal —), 'geramila (acetato) . purificação do gaz. preparações presertijo,
nio liquefeito; paladio, palmitico. papel
geraniol (acetato de — ). gerador ( me- vativos de ,pedra, de .madeira, dos
albinninado; papel baritado papel tur..
tilato de —), giz gllaol, glicose (subs- los dos metais e das paredes, preparaa vatinesol papel de platina "sépia), papel
tâncias para 'descorar — ) glicosides, ções para despolir o vidro. pres
gálico, papel heliocopista, papel heliogomelina, graxas preventivas contra a vos contra a congelação. presnvativos
grá'ico, papel para ensaios químicos.
oxidação, graaos (ácidos ); halogé- contra a ferrugem. preservativos conpapel .para revelação automática, papel
nicos (produtos), -hidrato. de alumínio, tra a umidade das paredes, produtos
fosforescente, papel totogãfico (sensíhidratais de' carbono, hidrofugas, (solu- desincrustantes, produtos fixadores para
vel), papel contra a ferrugem, papel
ções —), hidrocento liqúeteitO ou com- per'nmaria, produtos fixadores pira
fotomatrio, papel transterotipo, papel
primido. hidrosuifito, hipoclorito de só- perraaria, produtos iso bsntes ( quitaipedra lipes, pedra pomes. peliculas cidio, hiposulfitos, ignifugas (matérias cos); produtos para conservação de
nematográficas , (sensiveis), . películas
—), ignição de cerveja, indico, iode- ovos, produtos' para absorver a muifotográficas tsensiveis), percarbonato,
tos, iódico, iodo (sais de iridio dada, produtos para a têmpera de feri
perclorattálico, pigmentos ou cores para
(cloreto de —); !ao, latico, lanolina, ro, produtos para a encblagem e correa indústria_ pó de alumínio, • pó de
linoleico, líquidos químicos, líquidos de ção dos mortos, produtos para' clarifizinco, potassa. potássios, preparação
têmpera, litargirio, litina, litio, magné- car e purificar águas, produtos para a
para economia do . .carvao. preparações
sio, malânicos, mala -tos, mando, mangatêmpera de ferro, produtos para a enhidrótugas preparações quimicas para
natos, matiganicoa massas eletroliticas,
colagem e correção dos mostos, produIS indústria, preparações diastásicas de
matéria filtrante, matéria à prova de tos para clarificar o açúcar, produtos
maltes, Preparações apara • diluir tintas.
fogo, matéria , ignifuga, matérias para para conservar, alimentos (quimicos),
preparações antidetonantes, ' preparaenriquecer e purificar o gaz, . matérias produtos para con.aervar a madeira,
ções para motores. preparações foto'
corantes animais, matérias coretes migráficas, preparações para brçazear.
nerais, matérias corantes, vegetais, ma- produtos para evitar o -vapor dágua
preparações contendo matérias ráaotérias decapantes, matérias para ' despo- sõbre o vidro, as vidraças. e--.. produativas, preparações para eliminar a dulir.
matérias par perturar metais, maté- tos para a indústria tardia produtos
reza ala água. pieparações para decomrias
para tornar o. vidro e o 'esmalte para melhorar, conservar, clariticar e
por ou dissolver gorduras e óleos, are.
opacos,
matérias primas químicas, mer- tratar bebidas, produtos para reavivar
prações para impedir a corrosão de
cúrio,
mediato
de - geranila, mediano, e refrescar pinturas, produtos fotogãmetais, preparações para tmpermeab
metilicos,
minto,misturas químicas ex- ticos, produtos refratários, . propilico,
zação "do cimento; preparações para
tintoras,
misturas,
quimicas trigirificas, protóxido de azoto, prussiato amarelo.
magnésio preparações para magnésio
cas refrigerantes,
prussiato de potássio, phadina e derivapreparações para impedir a formação'
Classe 1
listuramsordquenimteis, m
esmtaonao. dos, picoacètico. pirolenhoso, pirotorom
de crosta nas calderras, preparações de Absorventes, aceleradores de vulcaniza- zaite,
litina preparações par impedir a oxi- ;ao, acetatos, acéticos, acetificadores, amoniacal, naftênicos, negro animal, ne-- rádio.-reativos químicos -- redutores,
'dação da stiperticie Metálica, prepara acetona, acetileno, ácidos, absorventes. gro de fumo, negro de. berlim„ negro reveladores fotográficos rollfilmes; sais.
çõés para lavar chapéus de r palha. are- agentes químicos, água-acidulada para de eberlim para sapateiro, negro d salicilato de litina, saliecilico, sebácio,
prações para niquelar. pre p arações pura acumuladores, água raz, albumina Ioda- brunswlck, neutralizadores químicos pa- sensibilizadores para prova de ácidos.
produzir espumas, preparações para te da, albumina de malte,' albuminas, albu- ra 'líquidos fermentados, nitrada, nitra- silicatos, soda, , soda calcinaria, solda
novar roupas e chapéus de palha pre- minas vegetis, lbuminoides, alcalinos, tos, nitricolulose; oleia°, óleo para con- cáustica, soslicos, sohição- antirefri geparações para o aperfeiçoamento • de alcalino terroios, álcalis, alcaloidei servação de ovos, oxalatos, oxálico, rantes, soluções para tornar incombus-a
-ferro, preparações para renovar os dis- álcool, alcoolatos, aldeidos, alizarina. oxidantes, ' óxido de antimônio, óxidos tiveis, sôluçõei hidrótagas, soluções
cos de fontaaratos, preparações para alumens, alvaiade, ominas, amoniacais. metálicos, oxigénio na indústria, oxigê- icapermeabilizantes. soluções para evte espuma nos acumulapurificaçáo - do cisa, preparações preser- arnoniacal, amoniaco amua, amilico nio liquefeito. paládio, palmitico, papel
ara cópias pela eiavativos de pedra, de madeira, dos tijo- (álcool), antlinas, • antraceno, anti-cor- albumlnado, 'papel baritado, papel tura ntaortipa liar:
soluções
P
los- dos metais e dai paredes, preaara- rosivos. anti-detonantes, anti-incrustan- nesoi papel de platina (sépia), papel dores.
ções para despolir o vidro, preservati- Les, antimônio, anti-oxidantes, antitár- gálico, papel heliocopista, papell luççSões° de sais de prata Para
rsnoa
vos contra a congelação, preservataaaa taro, arsênico, azulina, azótico, azotos: g á41 op, a rpaa preelv' e lpaaçrsao
pratear, soluçóes atituladas, saarções vocontra a ferrugem,' preservativos Con- taro, arsênico, azalina ,azótico, azotos, papel
Teans
utaoimwaticqu
a; nipiacp9e3;1 lumétricas. solventes, substâncias (quitra a umidade das • paredes; produtos azul da prússia, azul ultramar, azul fosforescente, papel fotográfico • (Sensi- ;asa para uso de Indústria,' nas fotoric. açssuoralol-t-attelvDas
desincrustantes, produtos fixadores para ultramarino; bnhos para fixação e te- vel) papel -contra a ferrugem, papel cerdaan
flaes0) 3, dseubsatannicoiraas praád
per‘umaria, produtos fixadores para velaçao fotográfica. banhos galvanicos. fotométrio, papel Iransfer-otipca papel.
/manaria, produtos Láolcntes'
banhos de_ galvanização, bário, barita,- pedra lipes, pedra pomes, películas ci- de celulóide. sucinico, sulftos, sulletos,
coa), Produtos para conaarvação
ne ina, betizóico, benzei, betume, bi- nematográficas (sensíveis). peliculas sulfo-ácidos, sulfonados, sulfemicos, sul'ovos, produtos para absorver a mui- cloretos, bioxolatos, bismutos, bismuta- fotográficas (sensiveis), percarbonato. furoso, sulfúrico, talco, tanato de cála—a.a....dada, produtos para a tempera de feri tos, branco de chumbo, branco de nau- percloraftálico, pigmentos ou cores para cio, tanato de mercúrio, tânicos.- talai.
ro, produtos; para a encolagem e corre, doa, branco de troyes, brometos, bro- zinco, , potassa; potássios, preparação- nós. tártrico, tela sensível , a laz, terpeção dos ' mortos, produtos para clarifi- mo. cálcio cânfora, caparosa, carbona- a inclastria, pó de aluminio, pó de nos, tetracloretos, terebentifia, tório.
car e purificar águas, produtos para a tos, carboteto de cálcio, carvões, car- zinco, potassa, potássios, prepa.açãa
posttoolsuendoe- torliuraunrâtonioi
• têmpera de ferro, produtos para a en- abas ativos absorventes, catalisadores, para economia do aarvâo preparações \e
(sais de
cotams
-r
colagem e . orreção dos mostos, produ celulose .( acetato de — ), chapas amai- alaróhigas, preaarações -'quimicas para — ), vanilina, verde de bramem, verde
o
açúcar,
produtos
tos para-clarifica r
de cromo, verdegris, verdete, verniz,
para : conservar alimentos ( ailitgoaS) •
corretor, vernizes, viscosa, vitriclos,
produtos para conservar a ,madeira
PREÇO DO _NÚMERO DE HOJE: CR$ 5,00
xarão, zalitos e zircOnio
produtos para evitar . 0 vapor dágua
lIr

