ESTADOS UNIDO

SEÇÃO III
ANO XXII - N.° 162

DEPARTAMENTO NACICNAL
DA PROPRIEDADE INDUSI
Expediente do Diretor Geral Substituto

Rio, fo de agõsto de 1964
Termo:
N.° 128.550 - Alfredo Appelat
marca - C l arion - Cumpra a exigência contida no parecer desta Diretoria
crera], a fls. 19 que é a reprodução da
exigência da 11s,

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 28 DE • Al208TO

REVISTA.DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
da petitário de flo r., eis que não 'ha i 'N 9 112.116 - Uma rolha plástica
amparo legal (o conceito de eqüidade . ; Paia garrafas ou litros - Vittorio Menão é tão est,reito assim, a ponto de Aliei.
N9 125.461 - Aperfeiçoamentos em
só caber na palavra eqüidade), .
cantoneiras para fotografias - Keisuke
Expediente da Seção de Recursos • Mura yama .

MODUO •DE UTILIDADE
Rio, 20 de agõsto de 1964
DEFERIDOS
Ronson Corpoiation Of Delaware
No proces:.... do termo 108.678 -- PriN o 113.859 - Nôvo modelo de Alvilégio de In,. ;ão - Preste esclateci- 'molada para carimbos - Cilo GonzenDtversos
mentos.
dey.
Té
N" 113.909 - Régua para traçado
Recursos
de paralelas - Furukawa Masashi.
N. 472.028 - Marca Café CarN° 113.911 - Um alvo modelo de
eiro - do requerente Sylvio Godinho
João Manoel de Araujo Costa Neto
Carneiro - Arquive-se o proc.esso, uma - Recorrendo do despacho que inde- bocal com tampa para sacos em geral
vez que não foram preenchidas as for- feriu o termo 106.982; modelo indus- - Prozoplastica Indústria e Comercio
de Produtos Plásticos Limitada.
malidades
trial.
N u 113.950 - Raladdr de queijos e
:o de despachos
Rec
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA produtos anaiogos - Herman Golden.
DIVISÃO DE PATENTES .
IN° 113.960 - Novo modélo'de caPro,.-tos ficigo Monte-Cario
bide multiplo - Karlheirinch Victor
Ltda. - go pedido de recou.sicieraçâo
Dia 20 cie agõsto de 1964
Dung.
do despacho de indeferimento o termo
Arotiticação:
N u 115.925 - Novas disposições em
360.925 - 1..arca
Cano:
cadeira
desartieulável - Esther Mindlin
Urna
vez
decorrido
o
prazo
de
recurTeno em vista o despacho do Exmo.
Guimarães e Adelina Motta de CerqueiSr. Dr. Seci.Qtário da Indivtria recon- so prev ‘sto pelo artigo 14 da Lei nusidero • o despacho, de aciarao com o ar., mero 4.048 . de 29 de dezembro de 1961 ra Leite.'
tido 200 (.:o Codigo da Propriedade In- e mais dez dias - para eventuals junN" 118.053 - Conjunto de escoador
tadas de recursos, e do mesmo não :e e fervedor para o coo:mento de cacardustrial.
tendo valido nenhum interessado, ficam rão Verduras e outros alimentos - MaN.° 396.636 - Bukh - Diessel - notificados os requerentes abaixo men- t4° Lascala.
requerente Bukh Diessel - Mo- cionados a 'comparecer a- este DepartaIV" 122.637 ;-- Caixa inviolável para
toras Ltda.Reconsidero *o despa- mento a fim, de efetuarem . o pagamen- recepção de encomendas - Nercio Gacho aos r!
/1.31Vo de 1964, para o to da taxa final concernentes a expe- vettoti.
fim de aguardar a solução do termo. dição dos respectivos certificados denNrivo tipo de estojo
N° 122.647
346.553. (artígo t do Decreto 535, tro do praZo de sessenta dias de 23 de janeiro de 1962).
forma do parágrafo único do artigo 134 e carrinho para botijão de gás - José
do Código da Proporiedade •Industrial. Carvalho Sobrinho..
N 9 122.793 - Apito portátil - PauReconsideràção" de Despachos
lo de Barros Vasconcellos.
PRIVILEGIO DE INVENÇÃO
Nôvo modelo de caixa
N° 135.774
Otis Company - na
DEFERIDOS
- J. Sarcone Es Companhia Limitada.
desistencia do pedido de reconsidera' ção
des cho :. Deferimento do N° 111.437 - Maço de fio e dispo
termo 92.342 rivilégio de Invenção sitivo de amarração do mesmo - Mon- DESENHO OU MODELO INDUSTR1AL DEFERIDOS
para: Conjunto de Ferro para Eleva- santo Cheinical Co.
dores - Em face do pedido de desisN° 113.922 - Fecho para caixas N° 122.558 - Nõvo modelo de defutenda e2.. ;asso, arquive-se o pedido - João Jorge.
•
.t3 mador - Bruno Balsimelli Neto.
Reconsai
ao, dando-se andamento ao
N 9 14.098 - Nõvo cortador para
.N" 122.577 - Original modelo de laprocesso
batatas e outros Octaviano Revag- drilho - Cerâmica Artistica Tasca Sonani.
ciedade -Anônima.
Notificação
N" 122.581 - Um modelo de mesa
•
N° 114.099 - Aperfeiçoamentos em
e coa lado - aa ,W King Lind- disposit.vos molhaduras de dedos - - Polifonia Indústria e Comércio Soc.
Lini:tada.
ted - a comparecer à este Departa- Victorino Ferira da Costa Junior.
mento, : fan de efctuar o pagamento 1\1° 114.102 - Figura avulsionavel
124.DtS2 - Forma ou configurada taxa final do ta
92,342 verticlinente - Elo Publicidade e Edi- ção de bufe - Polifonia Indústria -eCovilegio 1.1e
tora Li m n ita d a.
mércio Soc. Lini tada.
.: n :1 Didier -Celso ot. naora , s
N u 122..5253 - Um modelo de cadeira
N° 115.856 - Aperfeiçoamentos em
do terPoliforrn Indústria e Comércio Soc.
No pedido d- (1..s,..quivamento
'a de inven • copos para refrescos em geral - ReLiinitada.
mimo --75 - - pri
•
Fe:retrai
Limitada.
.,
•sa dc tor ar c.,11wc•tuent0 presentações

DE 1944

N' 122.599 -- Navo amido de
Ceramica Artistica Tasca Sodrdho
ciedade Anónima.
, N 9 122.825 - Uma forma ou configuração de recipiente usado principalCarlos Heyn
mente como baile
lho Limitada.
N° 123.168 - Um modelo de cin.
zano em forma de colarinho de camisa
de homem - Elacho da Silva Nunes.
N° 133.451 - Nova configuração em
solado anti derrapante de sapatos de
crianças e outros calçados - Ancora
Indústria e Comércio Limitada.
lal° 138.641 - Xícara para café Mario Dinis de Araujo jUniOr.
N 9 138.774 - Nõvo modelo de tamanco - Indústria de Tamancos Quo
Vais Baak Ltda.
N° 140.138 - Dispositivo de reforço para coberta de fricção de autoveicuiost - Antonio Calixto.
N° 141.699 - Original desenho de,.
corativo aplicado em tapetes para automóveis - Diana Produtos Técnicos de
Borracha Limitada.
N° 141.872 - Original montagem
de árvore de natal estiiizada - Francisco Marin Munhoz.
N° 142.347 - Nôvo modelo de
carrinho - Henrique Sanches Capella.
N° 142 ..545 - Original configuração
introduzida em elemento pre moldado
para construções em geral - Vazados
Cabago Sociedade Anônima.
' 142.569 - NU° modelo de porta
ferramenta aplicável em tornos mecânicos e similares - Giovanni Grassi.
N o , 142.635 - Mato e original desenho ornamental para tecidos - Sociedade Anônima Indústrias Reun das F.
Matarazzo.
•N o .142.742 - Nôvo modelo de frasco Atina Paulista Sociedade Anónima Indústria e Comércio - Classe 11.
N° 142.800 - Nõvo modelo de cinto
para senhoras - Bons Tjacoum Companhia Limitada.
N• 143.099 - Original configuração
introduzida em túmulos - Toshiharu
Urata.
N. o 143.990 - Original configuração introduzida em peso para

papéis - Mac° Metalúrgica S. A.
.0 144.518 - Original modelo
de varal - Kazuo Oyabu.
N.o 144.843 - Nm Uivo modelo
de chave de fendas - J. Abrão
Exportação e Importação Comércio
e Indústria.
Np 114.669 - Originai configuraç&o externa de aparelho intercomunicador - Cosmofone Indústria Eletrônica Ltda,
N. o 144.820 - Nova tampa dupla para • -va p orizadores - Cia.
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- As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
cada ano e às iniciadas, em qual•
quer época, pelos órgãos compe.
r.. nn COREI-ova • aanad•
As reclamações pertineni
tentes.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
tas à matéria retribuída, ,nos ca- A fim de possibilitar a resaçXo Da reamaçXo
-' s- cle' veço ai Pi.U111LICÀÇÕES
o
sos de erros ou omissões, devieão
FLORIANO GUIMARÃES messa de valáres acompanhados
MURILO . FERREIRA ALVES
aet formuladas por escrito,
de esclarecimentos quanto à sua
Seção de Redação, das 9 às 17,30
aplicação, solicitamos usem os inDIÁRIO
OFICIAL
horas
horas, no máximo até 72
teressados preferencialmente chesEçÃo
após a saída dos Órgãos oficiais.
que. ou vale . postal, emitidos a
teça° de publicidade ao *apodia:1%e do Dapartamente
- Os 'originais deverão ser
favor do Tesoureiro do DzpartaNacional do Proprl ddddd induatrial do.Minletarlo
dactilografados e Nautenticados,
ia indústria Cçonárcie
mento de Imprensa Nacional.
ressalvadas, por quem de direito,
-Impresso ,nas oficinas cio Departamento de In.prense Nacional
- Os suplementos ás edições
rasuras e emendas.
dos órgãos oficiais sd . se forneceASSINATURAS
- Excetuadas as- para o exterão aos assinantes que os solicirior. que serão sempre anuais, as
tarem no ato da assinatura.
FUNCIONÁRIOS
•
R
EPARTIÇÕES
E
PARTICULARES
'
• assinaturas poder-se-ão tomar,
- O funcionário Isiblico (ecapital e Interior:
Capital e Interior:
em qualquer época, por seis medera!, para fazer jus ao des.
ses ou uni ano.
Cr$ 600,00,Semestre
Cr$ 450,00 conto indicado, ' deverá provar
Semestre •
Cr$ 900.00 zsta condição no ato da assi.
- As assinaturas vencidas 4i.no . Cr$ 1.200,00 Ano
?oderão ser- suspensas sem aviso
Exterior:,
Exterior:
.
prévio.
- O custo de cada exemplar
Cr$ 1.300,00 Ano'.' C$ 1.000.00
r
Ano.
atrasado dos órgãos oficiais
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali- registro, o mês n. o ano em que' jornais, devem os assinantes pro- será, na venda avulsa, acrescivicInciar a respectiva renovação do de Cr$ 0,50. se do mesmo
dade de suas assinaturas, na findará.
A fim de evitar -solução de com . antecedência minima de ano, e de Cr$ 1.00, por aile
parte superior do enderêço vão
' ente dosl trinta (30) dias.
decorrido
impressos O número do talão de continuidade no recebia?
As Repartições- , Públicas
expedieate
deverão remeter.
'destinado à .publicação nos
cais, diàriamente, até, às 15 horas.

.-Ekd:F2EDIENTE
••• - "

CHILPIS

1

-Palerrnont Indüstrial Indústria do
Perfumes e Artigos de Toucador.
N. o 145.061 - Um Tibiro modelo
de porta escova dotado de reservatório José Pass,arelli e Felix
Balbi.
N. o 145.440 - NU°
barra ou-respectivo toco do sabão
- Cia. Carioca Industrial.
NP 145.670 - Nôvo e original
modelo de porta copo - Isaac Gol•deberg.
N. o 145.674 - lkióvo modelo de
rastro para pneumático - Dunlop
Rubber Co. Limited.
N. o 145.755 ,-- Uma nova Caixa
invólucro para dispositivos foto
elétricos de sinalização nottvia BTI Eletrônica Soc. Técnica •de
Iluminação e Eletrônica Ltda.':,
NP 145.675 - Nôvo limado de
rastro para pneumático- Duniop
Itubber Co. Lirilited.

•N.o 145.800 L- Original ornamentação aplicável em pratos de
paleão plástico e outros - Indústria Inaja Artefatos Copos Embalagens de Papéis S. A.
N° 145.806 - Original configuração em jarra - Plásticos
Fle •:'ene Ltda.
o 145.981 - Nilivo e original
telo de Viga - Aage Vest.
v0 146.132 - Original configuração em maçaneta -'0palIustres
Ltda.
NO 146.391 - Nora e original
configuração ornamental aplicada
a pias para higiene esterilização
destinadas a indústrias - Indústrias Mecânicas Ilermann Ltda.
N.° 146.754 - Nova forma eterna de blocos para pavinn.itaçãa
- saciedade Técnica de Areias
para fundição Staf Ltda.
N. o 146.18 -- Uma nova configuração para * ornamentação de

tampas de embalagens e frascos
em geral - Perfumes Malibu Limitada.
N. o 146.818- Uma nova configuração para ornamentação de
tampas de embalagens e frascos
em geral - Perfumes Malibu Limitada.
N. o 146.883 - Ntivo modelo de
misturador de água para pia Aldo Poltronier.
N.° 147.126 - Nóvo 'e original
modelo de chapeu para fins publicitários - Mario Rambelli.
N. o 147.264 - M y r, modelo de
função de resumo
Sperry Rand
Corp.
•
N. o 156.002 - Um marcador indica fichário - Rubinstein Rolando Duarte.

-• N. o 123.368- Manoel de. Pazos
Buigas - Satisfaça exigência.
NP 124.848 - Mario Morais Tavares - Satisfaça exigência.

PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDOS

• N° 94.313 - Aperfeiçoamentos asa
estrutura de montagem do motor do
N.° 129.605 -- Seishin Nakazato ventilador para condicionador de ar tipo
Satisfaça exigência.
Janela - General EleCtrIc Co.
NP 129.657 - Ugo Lombardi •
EXIGENC1AS
Satisfaça exigência.
.
N.° 138.266 - Levar Brother
N° 146:745 - Norberto atonto
Port Sunlight Ltd. Satisfaça
exigência.
Branco - Satisfaça exigência.
N. d 141.849 Ihdiistria de apaN° 129.327 - Alfrnanna Svenaka
relhos para fotografia Ibramaf Li- Elektriska Aktiebolaget - Satisfaça
mitada - Satisfaça exigência.
exigência.
•
N.o 142.052 - Plastotica IndúsN° 129.393
Pertrix Union G. M.
tria e Comércio de Artefatos Plás- B. il. - Satisfaça exigência.
ticos Ltda. - atisfaça exigência.
N. o 143.322 - Moacyr Corraa
149 129.923 - Siemens êi Halske
Aktiengesellschaft - Satisfaça exigén•
Almeida - Satisfaça exigência.
:1\7.° 144.112.- Tecidos Casa da cia.
.Exigências.
Rainha Ltda. -- Satisfaça exigên'fie Natioaal Caelã
cia.
N. o 117.917 - Laboratório EuRegistar Co.. - Satisfaça exigência.
N.
o
144.517
Homero
Rolim
terápico Nacional S. A. - SatisSatisfaça exigência.
130.020
Baumgartner Fru%
faça exigência..
•
Sociedade .AnOnima.
N o. 117.916 - Laboratório EuNP 146.752 - Rene Edgar Unterápico Nacional S. A. - Satis- gershock - Satisfaça exigência.
N° 130.044 - J. Stone Co. Dept
faça exigência.
N.° 148.307 - Rudolf Majcen - ford Limited - Satisfaça exigência.
N.° 119.997 - José Luiz Miar Satisfaça exigência.
- Satisfaça exigência.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO DE
N. o 120.4
eurirobaba EaCPEDIENTE DA DIVISÃO DE
- Satisfaça exigência.
PATENTES
NP 122.442 Charalainbos San
Dia 20 de
. ,agósto de 1961
was Lazaridis -4- Satisfaça ,exiDa 20 de ageisto de 1964
gência.
Note/reação:
Notif icagto:
N.° 122.784 - John Lenhardt
Uma vez decorido o, prazo dê . recur- tilmavez decorido o prazo de recur
- Satisfaça exigência.
so previsto pelo artiog 14 da Lei nú- scí kpreVlsto pelo'.. artiog 14 da Lei ni)
N.o 123.325
Willen Van Bel- mero
4.048 de 29 de dezembro de 1961 mero 4.048 de 29 cde dezembro de 1961
len - Satisfaça exigência.
-N. o 123.336 - Ney Lobo 'Pe- e mais dez dias -- para eventuais itin- e mais dez dias -'para eventuais jun
tadas de recursos, e do mesmo não sé tadas de recursat, e do mesmo não IN
dras° - Satisfaça exigência.
• NP 123:342 - Luiz Mariano'M tendo valido nenhum interessado, ficam tendo valido, nenhum interessado, ficar.
not'ficados os requerentes abaixo men- notificados 'os requerentes abaixo mexi
Santo -- Satisfaça exigência.
cionados a comparecer a'este Departa- cioaados a comparecer a Lste Departa
NP 123.352 -- Michiko ' Rishi- mento a fim, de efetuarem o pagamen- raentce `a. fim, de -efetuarem o pagamenkasva - 'Satisfaça exigência.
. to da taxa final cons.rnentes a, expe- to da taxa final •toncernentes a expe.
.N.° :123.353 K:isri'- dição dos respectivos certificados den- diçãO *clos" respectivos certificados deo
kaw‘a
Satisfaça exigência:
- tro do prazo de sessenta dias -..na tro do prazo de sessenta dias - al
N.°•123.357 •;;-= "EdVal Soares forma do parágrafo único do artigo 134
forma do parágrafo único do artigo 134
Monteiro - Satisfaça exisancia.
Industrial,
do Código da Proporiedade Industrial.
N° 130.011 n-•

do Código da Proporiedade
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PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDOS
N• 110.072 - Processo de registrar
dados fotogromaticamente material para
reg-suar tais dados e dispositivos para
tal Lm - The National Cash Registar
Co.
N. 112.718 . Motor de combustão interna com pistão a dois tempos tel 6 Sacha Aktiengesellschaft.
N9 113.278 - Aperfeiçoamentos relacionados a composições cerâno:cai Ler
roeletricas e a artigos preparados a partir das mesmas - Brush Crystal Co.
Ltd.
N" 112.841 - Processo para prod.izir um papel revistido acabado ou polido a tambor - S. D. Warren Co.
N° 115.997 - Aperfeiçoamentos em
processo de formação de fundações .The Pra Stressed Concreta Co Lin&
ted.
N" 116.015 - Dispositivo de calçar
montado num carro de recolha de lixo
). Ochasner C,1 Cie A. G.
N° 116.04/ - Dispositso inecanico
aperfeiçoado para mudança simultanea
a bobinas nas máquinas continuas de
fiaçã o e semelhantes - Aplicaciones
Textdes Sociedade Anónima.
N 9 116.268 - Persiana de enrolar
com tiras articuladas de forma a pode, rem ser dobracla 4 inclivadas , num anglo
agudo entre s - Dioniako Peraino.
N 9 117.028 - Aperfeiçoamento -em
ou relativo a fixação de parachoques
laterais em- veículos rurais especialmente utilitátrios - Mecânica Industnal
Estampotec Limitada.
N" 117.077 - Dispositiyo.escavador
e ou carregador de dois laços cora
articulação hidráulica de acompanhamento - Hita Trust Reg. ,
N0 117.815 Aperleiçoameutos em
ou relativos a dispositivos de ai:ionamento de freios a ar - Rubens Das
da Silva.
N" 121:346 - Acoplamento de .1naerção - Eiectriscbe Apparatens co
.Metaalwarentabr i cken Rudolf Blik NV.
N" 121.506 - Aparelho diapensacior
de 1.quidos a temperatura regulava' Rinaido Fratoni.
149 120.798 New° disposit.vo de
comando para persianas (miráveis venezianas e similares - Leoa Svcibil.
DESARQUIVAMENT O DE
LU DE UTILIDADE

more.

INI°, 118.503 - Nova modalidade de
lousa ou quati.o de escrever - Oswaldo toa Costa , Dor.a - Concedo o desarquivamento.

muDno

DE UTILIDADE INDEFERIDO -

.N° 116.710 - Nova disposição cons• traLva de obturador de pasagem para
líquidos - Ideal Standard Sociedade
Anónima Indústria e Comércio.
1V.101,21,0 INDUSTRIAL INDEFERIDO .
•
N° 1-10.955 - Parquet PauLsta Sociedade Anônima -.,Tacos para,-, soalhos com filetes embutidos.

N• 128.007 - The Singer Manufacturing Co - Satisfaça exigência.
N" 123.042 - Artos Maschinenbau
Dr. Inç Meie' Windhorst - Satisfaça
exigência.
N" 129.124 - Whitin Machos
Works - Satisfaça exigência.
Z.mrnemian
N.°. 127.460 - Gantert
Const Div Inc - Satisfaça exigência.
N 9 127.983 - The Singer Manufacturing Co - Satisfaça exigência.
N9 128.011 - Gebruder Sulzer Aktiengesellschaft - Satisfaça exigência.
/g * 128.156 - Artos Maschinenbau
Dr Ing Meier Windhorst - Satisfaça
exigência.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS
TRANWERENCIA E ALTERAÇÃO
DE NOME DE TITULAR DE PROCESSOS
Dia 20 de agõsto de 1964

•

Time Cold Caulk Co (pede para ser
anotada na marca Século XX número
157.355 .1 trz isferência e a alteração
de nome) - Anotem-se a transferência e a alteração.
Cobi1mco Cia. L:asileira Imigração
e Colonização (de para ser anotada
na marca Cobrimco n.° 167.858 a alteração de nome) - Anote-se a alteração.
•
Lal oratórios Goulart S.A. (transferência para o seu nome, das marcas):
Gotas de Diosil n.° 274.249.
Mecolquitn .n.° 158,393.
Desoclor n.' 168.999.
Desotal n.° 169.000.
Coluclor ri.' 169,001.
Clorsinon -o.° 173.259,
Desotal n.° 187.846.
Pulmoduco n 190.963.
Nazo ;pasmina ri.' 194.717.
Eritrogen n.° 196.0 3.
Rucekin a.° 2d1.079 .7
C I( ri.' 207.141;
Sedoquim n.° 214.900.
Asrnocardol n.° 238.434.
Vi Rubrol n.° 161.562.
Nova 2ressina n.° 243.333.
Filocaráin n.° 243.324.
Cardioasmin n.° 243.335.
Enteroflex a.°
340.
Medicina Atual rs° 243.369Nornio Pressin ri.' 249.110.
Drarnissan n.°
.836 .
27163.
"•
Química'
Laboratório Quino:cal is° 272.330;
Enteroplex n.° 177.319.
Panclor n.° 283.987 - Anotem-se
as trat.:ferèn..'
Siemag Feinmechanische Werke ...
GMBH (transferência para o 'seu
nome da marca Multiquick Saidoquick
Anote-se a transferênn.° 287.445)
cia.
.
S.A. Lrtituto Bioterápico Americano
Saiba (transferéncia para o seu nome
da marca Ultrapiper termo 389.692)
- Anote-se a transferência.
Laboratorios Gou/art S.A. -(transferência para o seu nome . das marcas
Quitnical termo 345.387 - Qaimical
Urina 345.388) - Anotem-se as transferi-cias.
Lica Moreira Ribeiro (transferência
para o seu nomeda marca . Almecega
têrmo 722) - Anote-se a transferência. •
ExigêneN*

EXIGÊNCIAS
,
No 110.897 - José Paioleta -,-; ,Sa. tisi. 1 ex Onda..,
N.° 235.578 - Cluett Peabody 6
• .
N° 113.066 - Falis Kleineka'hofer Co :Inc. - Satisfaça exigência. ,
. ,
- e. ...isça exigência.
Laboratorio Emer , S.A. (junto' a
N . " 1.26.612 - Otto-F:1u de La Ror marca n..9 165.434) - Satisfaça exi•
ca - Satisfaça exiaência.
gência.
•
ft-4.7 •

Atósto

de 1964 -3159

Rical Industrial e Comercial FarmaN.° 371.977 - Marca: Arco-Iria
cêutica Ltda. (junto a marca número Carlos da Sousa Millen.
261.852) - Satisfaça exigência.
N.° 145.795 - marca: Corcovada
Cine Monaco Ltda. (junto a marca - Ascanio Miro ta Cia. Ltda.
n.° 274 . 183) . - Satisfaça exigência.
Arquivamento de Processo* de Marcas
N.° 146.297 - André Goldfard La.
Diversos
boratoires du Vitalong.
N.° 206.387 - Pintura General
Industria Nazionale Carbstatori Bell' S: A.
Orta S P A (junto a marca número
N.° 215.451 - Les Industriem de
290.145) - 129st:fique-se mediante apos•
tila o nome de titular para Industria Luxe.
N.° 261.496
A Retifica ModáNazionaL Carburatorl Dell'Orto SPA.
lo Indústria • Comércio S. A.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
N.° 274.829- Lati. Raven Ltda.
EXAME FORMAL DE MARCAS
N.° 324.041 - Afonso Dirnfrlo •
Anathildea Moreira Dimano - Anna
EXIC:LNCIAS
Ferraz
Moreira - Aloysio de Alam&
da Britto • Adolphina Moreira Britto
Dia 20 de age) • de 1964
- Gabriel Haber - Amabilia MoN.° 218.356 - Calçados Flamon Li- reira Haber.
mitada - Satisfaça exigência.
N.o 347.126 - Celso Almeida GeN.° 412.0U - Industria de Fios Novelspuma Ltda. Satisfaça exigên- ma.
N.° 363.406 - Farnocchia Bruno.
cia.
N.° 364.153 - Cia. Brasileira dis
N.° 423.277 - Moinho Sete Irmãos
Malte Indústria e Comércio Malte,
S.A. - Satisfaça exigência.
bras.
N.° 424.428 - D P P Distribuidora
N.° 365.019 .- José Francisco Ar.
de Produtos do Petroleo Ltda. - Sachikedia Lammoglia.
tisfaça exigência.
N.° 366.876 - Soc. de Empreen.
N.° 425.377 - Jean Baptiste Feuild.rnentos Técnicos de Engenharia Lilatey - Satisfaça exigência.
mitada.
N.° 425.749 - Manoel Hora Vieira
N.° 367.821 - Hotel S. Francis.
- Satisfaça exigência.
co Ltda.
• N.° 426.306 - Equipamentos de Ar
N.o 368.050 - Antonio Alves
Comprimido Arcom Ltda . - Satisfaça Cordeiro.
exigéncis.
N.° 308.051 - Antonio Alves
N." 426.500
Arnau azioli &Cia. Cordeira.
Ltda. - Satisfaça exigência.
N.° 368.326 - Rossetti Modas
N. 9 427.615 - Refratarios Isolantes
Confecções Ltda.
S.A. - Satisfaça exigência.
N.° 371.052 - Bar e Lanchas
N. 9 427.637 - C B C Comercial BraBancário
Ltda.
sileira de Couros Ltda. - Satisfaça
exigência.
N.° 373.470 - Incorporadora P1N.° 439 '45 - Ind. de Artefatos de ~ciai Ltda.
Couros Aurora Ltda. - Satisfaça exiDL° 375.294 -- Expresso São Dogência.
m in.goi Ltda.
N. 9 430.486 - Lambra Comércio e
N.° 376.550 • "--• Casa Jose Ltda.
Acimin'ser Ltda. - Satisfaça exiN.° 381.449 - Brigadeiro Lan.
gência.
ches Ltda.
N.° 439.6.56 - Proddos AlimentíN.o 382.264 - Arlindo Nicolau
cios Baladi L as - Satisfaça exigên- Jogo.
cia.
N.° 382.312 - Lanches Pena VirN.° 439.761 - Com de Ferros e Me- da Ltda.
tais Zelia-, Ltda.- - Satisfaça exigênN.o 383.448 - Lanches Moreira
cia.- Ltda.
N.° 444.895 - Ind. e Comércio São
N.° 390.143 - Sociedade Bras/.
Lucas S.A. - S-• tisfaça exigência.
leira de Engenharia e Comércio Sobranco S. A.
EXPEDIENTE DO SZRVIÇ I) DE
N.° 393.708 - Indústria Semera.
RECEPÇÃO DE INFORMAÇÃO E ro S. A. Metalúrgica em Geral.
EXPEDIÇÃO
N.° 393.958 - Arlindo Ramalho
de Almeida.
Diverso*
NP 396.174 - Paoli Paoli
Cia.
Ltda.
Rio, 20 de AgOsto de 1944
N.° 398.751
Calçados Irmãos
Abbott Laboratorin - no pedido Ltda.
de apostila da marca nP 292.344 N.° 403.254 - "Sipal" Sociedade
Faça-se a apostila.
Imobiliária Paulista Ltda.
NP 403.256 - Walter Sampaio
Clark Equipment Company - no
pedido de apostila da marca número de Abreu.
N.° 403.298 - Imobiliária Fartu298.055 - Faça-se a epostlia.
E. 1. du Pont de Nemours and ra Ltda.
N.° 403.863 - Indústria MobiliáCempany - no pedido de apostila da
marca z1.0 298.178 - Faça-se apos- ria Artesania Ltda.
, N.° 403.866 - Rubena Aguiar.
tila.
N.° 403.869 - Rubens Aguiar.
Chamada para Pagamento da Taxa
NP 403.998 - Hades Drodutoe
Final
Dentário, Ltda.
N.° 404.024 - Uri Química do
São convidado* os requerentes abai- Brasil S. A.
xo mencionados e comparecerem a êste
N.o 404.526 - Irmãos Bombicino,
Departamento a fita de efetuarem o
N.° 404.527 - Irmãos Bombicino,
pagamento da taxa final do. seguintes
N.° 404.535 - Sogoquirnica Coprocessos ode narca:
14.0 153.250 - Titulo: Fábrica Vi- mércio Indústria Importação • Expartação Ltda.
tória - Dorval Pereira AG Cia. Ltda.
N.° 405.218 - Antonio VecchL
'N.° 319.583 - marca: Roto-Speed
N.o 405.292 - José Antonio Fiei.'
-- Cia. de Automóveis Sonnervig.
ra Corrêa.
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e 406.444
~agua Hirto.
tex Ltda.
N.° 405.474 - Hidragil Instalações Hidráulicas Elétricas Funilaria
Civis e industriais Ltda.
N.° 405.685 - Geraldo Bombicino.
N.° 405.697 - Auto Volante Ltda.
N.° 406.226 - Publicidade Açapilai] Ltda.
N.0 406.351 - Estabelacimentos
Gráficas Santa Maria S. A.
N.° 406.414 - Expresso Brasileiro Viação S. À.
1".atya
N.° 406.499 - P1.1.sticos
Ltda.
- Arquivem-se os processos.
Arquivamento de Processos de Marcas

N.° 406.508 - Record Auto Eletro Mecânica Ltda.
N.° 406.510 - Distribuidora Ferroestoril Ltda.
N.° 406.756 - Máquinas Rodoviárias Brasileiras S. A.
N.0 406.845 - Empório das Tintas S. A. Comércio e Importação.
N.° 406.939 - Itaguassu S. A.
Eagenharia Indústria e Comércio.
N.° 407.039 - Empresa Gráfica
Moderna Ltda.
N.° 437.070 -- Lojas Maracana
•
Ltda.
N.° 407.102 - Raphael Silano.
N.° 407.178 - Cia. Industrial de
'Utensílios de Aço Tropical.
Representações
N.° 407.623
Ramos S. A.
N.° 407.747 - Candelária Carpinteria e Materiais do) Construção Li=titula.
N.° 407.896 - Construtora Ambar S. A.
N.° 407.900 - Cortinados "Di'vie"
Ltda.
N.° 408.021 - Samara Comércio e
Iraportação Ltda. . •
N.° 408.031 - Panificação Java
Ltda. .
NP 408.047 - Distribuidora e Propaganda de Herva Mate Ltda.
• N.0 408.049 - Distribuidora e Piopae,anda de Herva Mate Ltda.
N.0 409.697 - Brumal Comercial
Importadora.
Cia.
N.° 415.576 .-- Burigo
Ferdinand
Peri418.034
-N.°
•
cles Youyoute.
N.° 423.392 -- Virgilia Malanga.
N.° 423.707 --- Adolpho Coutinho.
N.° 423 ..821 -- Cia. de Automô• veis J. M. de Ca rvalho.
Mecânica Paulista
N.°423.822 S. A.
N.o 423.927 - Bar e C afé Lati"
clies Ltda. '
NO 44.3&7 - Serviços de Eli'
genharia Alfa L tda.
•NP 426.929 - Indústria Termoplástica Robquir Ltda.
N.° 429.005 - Siksna Ind. e Com.
Sr A.
N.° 431.287 - José Paulo de
Andrade.
Nivalda Lima
N.° 434.775 Silva.
N o 435.085 - A Agua e Luz São
Paulo S. A. Engenharia e Com.
N° 435.084 - Bandeirantes
e Vendas Mercantil LiPP n IMOÇÕ e s
mitada.
N o 437.002 - Plantios Propaganda S. C.
N.° 438.839 - liame() Importação Exportação e Representações
Indústria e Comérci o Ltda.
NP 439.168 - M. E. S. Construções Eletro Meea,nicas Ltda.
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N.* 439.746 - Imobiliária 8o11-

"visto de 1964

N° 499.004 - Daimler Benz Aktieep
gesellschaft - Cumpra a exigência.
N.° 439.930 - José Dj Mase,
• N• 511.553 - Henkef ts Cie. G.
N.o 440.030 - Sociencil SocieM. B. H. - Cumpra a exigência.
dade Civil de Engenharia Civil LiN" 511.559 - Henkel 6 Cie. G.
mitada.
M. B. H. - Cumpra a eigência.
N.o 440.209 - Polobras ConfecNa. 513.123 - 513.124 - Deutsche
çõee S. A.
Lufthansa Akt.engesellschaft - CumN.° 442.169 - Orlando Jeropra a exigência.
.
s
nymo.
•
N 9 531.205 - Zeiss lkon A. G. NP 442.323 - Alfre C. Toepfer
NP 450.325 - Varletv Night Cumpra á ex gència.
Coneç,,,•,,
'S. A. Indlistri.a
Na. 5-16.32: - 547.852 - &amena
N.° 412.483 - Alfred C. 'foepfer
NP 450.447 - Alberto Barram,. Planiawerke Aktiengesellschaft lur KohS. A. Indústria e Coua, na•
lefabrikate - Cumpra a eigência.
dou elunnarães.
N. o 412.779
Bronzane ComérNs. 450.458 e 4.50.459 - FranN9 636.536 - A. \V. Friber Castell
cio de Auto Peças Ltda.
cisco Eenworthy Azevedo.
- Cum p ra a exigência. •
N,o 413.985 - Waldevino TreNP 450.161 - Assis S: Souza Livisam
DIVERSOS
N.° 444.239 - Indústria e Co- rMtailii.
N.° 450.465 - Reslaurante Canmércio de Fogad Cacique S. A.
EAU de Cologae 6 Perfumaria raN.° 440.488 - Recife Irr:ilstria ten
brik G.ockengasse N9 4.711 Gegenuber
N.°
450.405
P.
A.
Pavimene Comércio de Alimentos Ltda.
Der Pierdcpaat Vem Ferd Mulhens tadora Animes-itera Lida.
.
• •
Rical.
No pedido de apostila da marca núme.Nss
sse.ses
jos'e Pallone
N. o 446.830 - Drogaria Oswalro
258.161 - Faça-se a apostila conN. o- Editóra Artliur
do Cruz Ltda.
forme o requerido.
Napoieão
Ltda.
NP 440.855 - Margarete SinaEAU de Cologne 6 Parfinnerie Fa-•
pek.
N,0 450.807 - Oscar Danietti.
b.ik Giockengasse N" 4.711 Gegenuber
N.o
450.8-10
Lago
José
de_
N.o 417.391 - Postos de GasoDer Pierdepost Von Ferd Muihens Castro Va.teriti.
lina Branipo Ltda.
No pedido de apostda da marca númeN.o
150.914.
Cul\
is
Reis
Lima.
• N. o 447.395 EngeN' 450.1'31 - Sesrador Cine- ro 258.160 - Faça-se a apostila connharia r ri,Mççrcio
forme requerido.
mateesafica
S. .A.
N.o 447.505 - Companha de
N.°
4::0.910
Henrique
N' 2-15.847 - Soc'ete Anonyrne
Terras Oeste Brasileira Temeste
•
Deana.
Bourjo:s - Aguarde-se solução •de
S. A.
N.° 451.025 - Pharmacology transferancia.
NP 447.559 - Indústria e Co"field; cidade Ltda.
N" 282.623 - Henkel 6 Cie. G.
mércio de Produtos El e troquimi- Edilúra
N,° 451.188 - Refrigerantes Mi- M. B. 11. - Aguarde-se solução de
cos. lndome.s a Ltda.
nas Gerais s. A.
transierència.
NP 417.760 - Tipografia CarNs. 910.212 - 410.213 - Eled.
valho Ltda.
N.° 451.225 - Cupi Cons!ruções
Krupp. Aguarde-se solução de anoN.o 447.823 - Importadora Ex- Agropecuária e Indústria S. A.
portadora Transatlantica Ltda.
N.° 451.227 - Iligino Carlos tação da transferência.
NP 448.086 - B e rracharia Casa Freitas de Oliveira
INa° 410.650 - Riedel de. Haen A.
Verde Ltda.
N.° .151.232 - Sá Irmãos Ltda. ,G. - Agua.de-se solução de modificaN.° 151.431 -.Drogadenis Ltda. ção de nome.
NP • 448.113 - Paulo Gonçalves
N. o 151.437 - Droga Três Ltda.
Filgueiras.
N9 414.358 - Fu:bwerke Hoechst
NO 451.852 - Comes Comércio Aktiengesellschaft 'oi-m. Mister Lucius
N.° 458.219 - •ntÓnin FrancisBruaing - Aguarde-se solução de
co Jullianelli e Dr. .Insé Salvador indústria . Mineração e Exportaçã'o
No
..
Ltda
transferência.
N.o 448.411 - Metrópole Angên-152.:t00 - Ctiba.s Oetro Gás j N" 445.899 - Haltrich, Sociedade
cias e Cntnssões
11111:18f ria e Comércio Ltda.
¡Anônima inciu.str.a Comércio e -Agro NP 418.412 - Lida. Oscar AtmN o 452.305
suluçLo de anotação de alAgnello.
;Auuarcle-se
gren.
N.° 466.262 - Luz António To- teração da firma.
nini.
N.o 418.414 - Tipo Soares,
N" 952.076 - Fal'owerke Hoechst
N.o 465.204 - Mauricio Tavares Aktiengesellschaft Vorm. Mester Liiciu.s
NP 448.474 Orpag .OrganizaN.o 400.591 - Pastelaria AveBrun.ng - Aguarde-se solução ' de
ção Paulista de Assistêneia a Innida Ltda.
dustrial e ao Comercio. modificação
de nome.,
N.o 466.593
N.o 448.484 - Ordap - . organiProdutos AgríN • 465.052 -- • Ludwig Scherk colas
de
S.
Paulo.
Nada há que defer:r por falta de obzação de Dados e Técnicos e PesI\.° 466.009 - Distribuidora de jeto.
quisas de Mer e ado Ltda.
An ú n cios S. A. Distran.
Ns. 448.551 e 448.552 - Arroz
Na. 472.005 - 472.006. - 472.007
Brejeiro S. A. Comércio e Indús- . N.° •66.010 - Distribuidora de
- Haltrich Sociedade Anônima IndúsAnúncios S. A. Di.stran.
tria.
400.613. - Farmácia Farmu- I tria Comércio e Aça° - Aguarde-se a
N.o 448.794 - -Carn p olana In,S Lida
transferência. .
dústria e Exp ortação Ltda.
No 466.622 - °folia Pavimenta-. .Ns. 478.957 - 478.958 - 178.959
N.o 448.967 - Mecânica Indus- tação e T
erraplenageni Ltda.
- 478.960 - 478.961 - 478.962 t3al • Pobrer Lidas
- Arq uivem-se os processos.
478.963 - 478.964 - 478.965 N.o 449.112 - José Girnener
478.966 -• Walter Comercio e RepreVem
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
sentações Sociedade Anônima - AguarPRORROGAÇÃO
NP 449.269 - Doris Monasde-se solução de alteração de nome.
tersliy.
N9 486.709 ^- Graetz Kommandita
EXIGÊNCIAS
gesellschaft - .Aguarde-se- solução de
N. o 449.251 - M etalúrgica Pre•
•
caç)
Ierida Ltd-,
moc
i,lpifiw
Rio, 20 de agósto de 1964 .
riee d. K' rupp - Aguarom
a.3°10de--L-!IF
NP
Deeortunarte CoN° 271.870 - Roger e, Gallet - de-se solução de transferência.
.
mércio e Represen t ações Lda.
Cumpra a exigência.
N° 503.642 - Badiscise AnilinN o 4-19 .30 - Elia, Abraldio
N° 402.30; - F. Soennecken - Soda Fabrik AktengesellsChaft - Aguar-.
No 4s9.t-s1 - Virem Mar•aa Cumpra a exigência.
de-se solução de transferência.
N.o 419.654 - Instituto ek,
N° 911.961 - Dr. Fla.ns Jansen.
N9 511.725 - Wunnersche Bitumea
nt4- a e Patolegia, clinica
K. G. - Cumpra
a exigência. Werke G. M. B, H. - Aguarde-se
Michel Janira.
N° 414.532 - Badische Anilai 6 solução do paclido de tiansferéncia.
Soda Fabrik A ktiengesellschaft - CumN° 513.122 - Deutsche Lufthansa
NP 419.751 - Indústria e
pra a exigência.
Aktiengesellschaft - Aguarde-se solumero:o de Móveis Cofil Ltda.
1\1, 914.647 - Badische Anilin
rep 410.766 - Laticínios Jt
ção da. transferência.
Soda Fabrik Aktieneaellschaft - Cumdanense Ltda.
N° 539.562 L Taeschner 6 Co. nra a exigência.
N.° 449.923 - A Companhia
Aguarde-se solução de transferência.
Empreendimentos Gerais C. E. t.:," I N9
Oswaldo Gomes e
N° 546.088
NP 449.925 - A Companhia de G. 422.123 - Gilleite Roth Buchner
Giuseppe
Oswaldo
Pecci - Aguarde-se
M.
B.
H.
Cumpra
a
exigênEmpreendimentos Gerais a. B. G. cia.
solução da transferência
m8es S. A.

N.° 450.208 - Laboratório Paulista de Biologia B. A.
• N.° 450.218-- Fábrica de Artefatos de Madeira I3efer Ltda.NP 450.227 - Ores Importação
e Exportação Ltda.
NP 450.298 - Comp. Lopes Sá
Ind. de Fumos. •
N.° 450.203 - António Vendra-

••
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N' 561.640 - Quanica laled.ca t
snaceutica Sociedade Anon ma -Aguerue-se a taraslerência.
ris. D90 . 820
90.82I - E, nany•I
Lopes - Aguarde-se soluçao • da
ferenc.a.
Sais. a98 .209 - 598.208 - D y..aus t
Nobel Aktiengesellsclialt - Agua,de-se
soluço de muditicação de nom. .
lais. 625.132 - 625.433 - liaarmem ts Reinser G. M. 13. 11. -Aguarde-se solução de modificação de
nome.
Na. 635.I.66 - 635.66c5 635.674 -Fariums Caron - Aguarde-se so:ução
de canstereacia. •
N5 641.0/2 - Indústria de Malhas
Belvedor Sociedade Anônima - Aguarde-se soiução de alteraçáo de ra.rae.
N9 645.239 - Rosa Vanucci S.Ivestrina - Aguarde-se soluçao de transferencla.
N° 645.732 - Refrescos Ipiranga
'Sociedade Anônima - Aguarde-se solução de alteração de nome.
N5 648.684 - Dansk Inania SOC n 4:dade AnOniscsa Instituto de . Fisiologla
Aplicada :- Aguarde-se solução de al•
teração de nome.
•
Prorrogação . de Marca.

N.° 352.202 Bellows - cl.. 42
- National Distillera and Chernical
Corporation. - Prorrogue-se o registro.
N.° 102.181 - Quadronal*- cl..3
Asta ' Werke Aktiengesellschaft
Chemische Fabrik - Prorrogue-se o
••
registro até 23-5-1968.
N.° 402.305 - F. Soennecken -classe 17 - F. Soennecken Prorrogue-se o registro até 23-5-1968.
N.0 414.542 - Emblemática -classe 11 - Richard Abr. Herdes- -Prorrogue-se o registro até 23-5-963.
N.° 434.892 - Larsson - classe
ra,° 5 - Dortmund Horder Huttenu:doa Aktiengesellschaft - Prorrogueo registro até 13-2-1970.
N.° 440.465 A - Fluitin - cl. 5
Kuppers Metallwerk G.M.B.H. Prorrogue-se o registro ate 24-3-70.
N.° 457.212 - Emblemática -gime 3 -.Massa Falida Laboratórios
Raul Leite S. A. - Prorrogue-se o
•
registro.
N.° 466.995 - Martelinhas - Fig.
4. ... Centro de um Emblema -classe 41 - Companha Hemnaer Indústria e Comércio - Prorrogue-se o
registro como marca genérica.
N.° 477.344 -- Frobana - cl. 6
Frobana - Prorrogue-se o registro até 23-2-1971.
N.° 199.0.'2 Mercedes Benz -cl. 6 - Daimler Benz .,Aktiengesellscluaft -- Prorrogue-se o ,registro ate
4-9-71. com averbação de contrato de
exploração a favor de Mercedes Benz
do Brasil S. A. por desp. de 22-1-63.
N.° 199.003 - Mercedes Benz -classe 7 Daimler Benz Aktiengesellschaft - Prorrogue-se o registro
até 4-9-71 com averbação de contrato
de exploração a favor de Mercedes
Bens do Brasil S. A. por desp. de 22.1
de 1963 - o substituindo-se "órgãos
por partes integrantes.
N.° 499.005 -- Mercedes Benz -classe 11 - Daimler Benz Aktiengeollschaft - Prorrogue-se o registro até
4-9-71 - com averbação de contrato
de exploração a favor de Mercedes
Oen. do Brasil S. A. por desp. de
29-1-63.
N.° 499.006 - Barcodes Benz -• classe 21 - Dahnler Benz AktiengeProrrogue-se o registro
talltehaft

Dl- R O OFICIAL (Seção. PI)
até 4-9-1971 -- com averbaçãO dei certificados dentro do prazo de Sescontrato de exploração a favor • .de', senta Dias - na forma do parágrafo
Mercedes Bens do Brasil S. A.' por único do artigo 134 do Código da
Propriedade Industrial.
desp. de 22-1-63.
N.° 499.007 - Mercedes -Benz MARCAS Inata:IDAS
casse 47 - Daimler Benz Aktiengesellschaft - Prorrogue-se o registro
N. 410.614 - Edelweis - aiopan
até 4-9-1971 - cum averbação de S.A. Moagem Organizada Preservacontrato de exploração a favor . da ção e Armazenamento Nacional mercedes 13211z do Brasil S. A. por classe 41 (com exclusão de farinhas
lacteas e maltadas e proteinas). •
cle.ipaché de 22-1-63.
N. 411.715 - Bleck River - Ind
.N.0 44)8.34 - Mer‘edes Benz cLsia 1 - • Dainiler Benz Aktienge- Eletrônica Bleck River - classe 8
exclusão de geladeiras).
selischaft Prorrogue-se o cegistro (com
N. 412.088 - Bucodente - Alceu
até 4-9-1971 ,- com averbação de Poledo Vellozo & Cia. Ltda. coiitrato de' exploração' a favor. de classe 48.
.:ierceiles Benz do Brasil S. A. por
N. 432.325 - Baumer Baumei
,•
Q. 13. 8 Cia. Brasileira -de Equidespacho de - 224-63.
pamentos
- classe 8.
.N.° 508.350 - Mercedes Benz •
classe 16 Daimler Benz Aktiengesellschoft - Prorrogue-se o registro T/TULOS DE 'ESTABELECIMENTOS
. DlactiRIDO8
ato- 4-9-1971 • -• 'com averbação de
contrato de exploração • a favor ' de N. 350.737 - Salete - Florindo
Mers,codes Bens ,do Brasil S. A. por José Confôrto • - classes 1 - 8 xlespetho de 22-1-S63.
9 - 11 - 12 - 13 - 14- 15 - cl. 48 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 'N.°' 561.589
- 46 - Plaering Cio. • Co. Odol Fabrik 28 - 29 - 31 - 35
1
Kosmetische Produkte - Prorrogue- 18 (art. 117 no 1).
N.
412.299
Metalúrgica
Ti-és
.
se , o 'registro. .
Coroas - Metalúrgica Três Coroas
3 S.A. -- classe 11 (art. 117).
•Antipyrin
N.° 626.173
- Farbwe'rke HOechst AktiengesellsMARCAS INDIneetRIDAS
chaft Vorm. Meist;tr. Lucius e Bruning - Prorrogue-se o registro até
N. 411.187 - PiratinInga -- Fun'„
.„ • .
dição Piratininga Limitada - clasA
Exposição
OuN.° 632.903
se 11. •
vir:0r -. classe' 8 - A Exposição' N. 465.541 - Ultra Cesta - UlProrrogue-se o
tratar Aparelhos e Serviços Ltda. Modas S. A.
classe 28.
gistro.
N. 465.815 - O Sofá- Com Um
llo - classe 6
N.°' 636.728
- Prorrogue- Segródo - Armações de 'Aço Probel
Rockwell
S.A. - classe 40.
se o registro até 1-10-1974.
N. 463.708 - Este é o RefrigeN.° 641.466 -a- Ferrozell - cl. 6 rante de 'Classe -.- Crush Ind. de
Co.
84
Ferrozell
Gesellschaft
Sachs
Co
ncentrados Ltda.. - classe 43.
Prorrogue-ie o registro até 14-9
TRA
NSFERENCIA E ALTERACÃO
de 1974.
N.° 641.467 - Ferrozell - cl. 28 - DE NOME DE TITULAR, DE
, PROCESSOS
- Ferro:Gil Gesellschaft Sacha lia Co.
- Prorrogue-se o registro ate 14-9
L aboratório Acinom Ltda. (transde 1974.
ferência para 6 seu nome da marca
tatinta
da
Cotovia
Boldocholin n o 273.664). - -AnoteN.0 642.731
- classe 42 - Grilio Paz Comércio se a transferência
e Indústria S. A. - Prorrogue-te o
DIVERSOS
registro.
8
Realtone
.cl.
N.° 644:524
N. 436A54 - Imperial Chemical
- José. Gomes de Almeida -' Pror- Industries Limited. - ,Prossiga-se
na classe 1.
rogue-Se o registro.
N.° 646.467 - Fluralsil - cl. 1
PRO RROGAÇÃO DE MARCAS
- Deutsch° Solvay Werke Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung
N. 437.406 -' Kinonglas - Gla.s
Prorrogue-se o registro at4 21-10-74. Und
Spieg elmanufaktur N. Kinon
N.o 646.468 - FluralsU - cl. 2 G.M.B.H. - classe 14. -- Pror- Deutsch° Solvay Werke Gesells- rogue-se o registro até 31-12-69,
N. 486.017 - Agfa - Agfa Akchaft 'Mit Beschrankter Maftung • - tieng
esellschaft - el. 28. - PrOrProrrogue-se o registro até 21a1Q-74. rogue-se
o registro.
N.° 646.469 -: Fluralsil - el. 16
N. 60M.979 - Bois -.
-- Deutsch() Solvay Werke Geiells- terdamsche•Li keurstokerijN. V. AmsT. Lootschaft Mit Beschrarikter Haftung =- je Der Even Lucas Bols - classe
42.
Prorrogue-se o registro até- 21-10-74. - Prorrog ue-se o registro averbação
Propaganda
de contrato de exploração a favor
Prorrogação de Frase de
N.° 457.248 - Não faça um 'ver- de Ervsen Lucas Bola Ltda.
mouth peça Cinzano - cl. 42 - N. 633.532 - Frentamar - Cia.
Citizen° Limited - Prorrogue-se ,? Quilate°. Industrial Cil - classe 1.
- Prorrogue-se o registro.
registro por 2 período',
N. 641.819 - Vinholándia --- BraEXPEDIENTE DAS DIVISÕES
sileira de .Vinhos S.A. Indústria e
E SEÇÕES REIPUBLICADOsS,
Comércio - classe 42. - Prorrogue-se o registro.
• Dia 20 de agftsto de 1964
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
Notificação
- SEÇÕES REPUBLICADAS
Uma, vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo artigo 14 da Lei Transferência e Alteração de Nome
sio 4.048 de 29-12-61 e mais Dez Dias
de Titular de Processos
- 'pua eventuais' juntadas de recursos, e do mesmo não se tendo.
Dia 20 de AgOsto de 1964
valido nenhum .intereasado, ficam
notificados os requerentes 'abaixo
Mosanto
Company - pede para
mencionados a comparecer a , este
Departamento a fim, de efetuarem ser anotada nas patentes termos:
126.922-- priv. invenção
o pagamento da taxa final concer127.416 - • priv. invenção
nente is • expediçã,o 'dos resperavos

Adieto de 15:64 .3151 '
128.340 - priv. invenção
130.174 - priv. invenção
130.203 -. priv. invenção
130.491 - priv. invenção
130 . 831--- priv. invenção
131.244 - p riv. invenção
1 31..24
3146 60 - priv. invenção
- priv invenção
131.483 - priv. invenção
133.509 - p riv.
133.659 - riv: invenção
- as seguintes alterações: 1.°)
transferência de Mosanto Chemical
Company; 2.°) alteração desta para
Monsanto Company. - Anotem-se as
transferências e as alterações de nome.
Monsanto Company - pode para
ser anotada nas patentes termos;
117.642 .._priv. invenção
121.981 - priv. invenção
125.998 - priv. invenção
126.008 . - priv. invenção
- 126.007 '-' priv. invenção
126.010 - priv. invenção
126.373 - priv. invenção
022 05priv. inrenção
8
, 1 2 6..9
- priv.' invenção
• 133.620 - priv. invenção
•
'134:4108 - priv. invenção
134.210 - priv. invenção
134.308 - priv. invenção
134.503 - priv. invenção
134.832 - priv. invenção
-134.980 - priv, invencão
134.982 - priv. invenção
priv. invenção
135.505
• '135.458 - priy. invenrío
135.547 - priv. invencão
135.549 - priv. invenção
135.611 - priv. invenção'
135.678 - priv. invenção
invenção
29 0
pprd
1 3 6 . 474
invenção
136.475 - priv. invePçãO
137.686 - priv. invenção
1 33a :76 68a - paia. invenção
priv, invenc'áo
136,765
137.104 - priv. inveneão
* 137.193 - priv. invencão
137 297 - priv. invenção
137.333 - priv. invenção
137.680 - priv. inveneão
137.681 - priV. invenção
;87.682 - priv. invenrão
137.683 - priv. invencão
137.684 --r priv. invencão
137.685 - priv. invenção
as alterações de nome - Ag.%
tem-se as alterações 4e nome.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO* DE
MARCAS
Marcas Indeferidas
• Rio, 20 de Agasto de 1964
N.°411.171 - Café Bandeirante
classe 41 - Cafés Reunidos Ltda.
Diversos
N.° 438.924 -- Kurt Klosterhoff
Prossiga-se como Titulo de Estabelecimento com os exemplares de fls. 12/14
- Cumpra a exigência.
Exigência
N.° 439.013 - Primo Cavallieri as
Cia. Ltda. - Apresente clichê.
Diversos '
N.° 296.249 - J. Casaca eis Marques
Ltda. -, Concedi, a restauração role.
rida ti fls. retro, expedindo-se o cera,
tificado com os exernplares de fls.
24/26, conforme parecer de fls. 28.
aprovado à fls. 20,.
N.o 437.787 - Produção
Picles).
Ltda. - Arquive-se o -processo.

-
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NOTICIAR IO
Oposição
•

Frigorifico Armour do Brasil S. A.
s- oposição ao termo 626.088 marca: Old Star.
Alsimar Rebeilo da Costa
oposição ao têrmo 636.138
título:
Cart Centro de Rádio e Televisão
eaclasse 33.
Sociedade Auxiliai da indústria Naval Sonave Ltda. - oposneu _ato sere
mo 635.823 - marca: &bar classe 21.
Willys Overiand do Brasil S. A.
'flautais e Comercoi - oposição ao
termo 629.040 - marca: Genuina
- classe 7.
Willys Overland do Brasil S. A.
'nauseai:1 e Comercio • - oposição ao
teimo 62o, .G54 - marca: Genuina
-. classe 21.
Wiliya (heresia(' do Brasil S. A.
Indústaa e Coruta - oposição:. ao
termo O29. C42 • - • marca: Genuiria
.
- c.asse 20.
a
Willys Overiaisd do Brasil S. A.
Incline...a e eumere,o - oposição ' ao
termo 629.059 - marca: Genuiaa
Comércio e ts.e.o..aentações - classe 11.
Willys Overialid do Brasil S. A.
Indústr.a e Cornercio - oposiçao ao
termo b29.37 - nome comerciaL
. Idisa Instituto Dietético Infantil
S. A. - oposiçao au termo 621:450
- marca: tza - classe 41.
Use S. A. Uretad Services Serviços Unidos de 'a unsmo - oposição
ao termo 632 .O13 - nome corneraal.
Cotonificio Gui.herme Giorgi S. A.
Oposição au termo 628.724 marca: Guiiherme Giorgi - cl. 41.
Anderson Clayton Cs Co. S. A. Indústria e Comércio - oposição ao
termo 630.57u - marca: Ouro
Branco - cl. 41.
Indústrias Gessa,. Levar S. A. opos.ção ao termo 630.521 - , mare-•
ca Nutria - cl.. 2.
Grandes Indústrias Minetti Gamba
Ltda. - oposição ao termo: 629.285
- marca: Fartura:
Orlando Boscolo - oposiaão ao
termo: 629.540 - nome • comercial.
Fartura Agro • „Industrial Ltda. oposição ao termo 629.285 - titulo:
Sup er Mercado Fartura - classes 2
- 8 -11--14 -15-17-25
-- 26 - 27 - 38 - 39 - 41 42 - 43 - 44 - 45 - 4,5 a-- 47
- 48 - 49 - -50.
Frigorífico Nova Guiná Ltda. oposição ao termo 630.137 - marca: Guine - classe 41.
Nacional Club L oposição ao termo 619.607 - nome comercial.
Conter Construções e Comércio S.
A. - oposição ao termo 632.138 nome comercial.
• ..
Macife S. A. Materiais de Construções - oposição ao termo 629.532.
- nome comercial
Companhia de Cigarros Souza Cruz
- - oposição ao ehano 628.957 -titulo: Bar e Restaurante Alvorada
•classes 41 - 42 --• 43 --a. 44.

Mesbla S. A. - oposição ao teraio 633.865 - marca: Lanchonete
- classe 41.
Mesbla S. A. - oposição, ao termo 633.577 -- marca: Nord Son classe 8.
Mesbla S. A. - oposição ao terruo: 632.310 - sinal de propaganda: Canguru com Figura de Canguru
- classes 32 - 50.
Companhia Usinas Nacionais oposição ao termo 629 .334 - nome
comercial.
Companhia Usinas Nacionais oposição ao termo 628 .515 - nome
comercial. "
Enterpa Engenharia Terraplanagens
e Pavimentação Ltda.
oposição ao
termo 626.388 - marca: Enterpa
- cl. 16.
The Winterbotton Book Cloth Company Limited oposição ao termo
n o 626.181 ,- marca: Peerless Imperial - cpsse 17.
Lauro Sodre Lelot - oposição ao
termo 632.025 - titulo: Cartaz Controle Fiscal.
Alcantara Machado Comércio e Empreendimentos Ltda. - oposição ao
termo 628.546 - marca: Cenit classes 16
32 - 33 - 50.
Lintas do Brasil S. A. Publicidade
Internacional - oposição ao termos
526.443 - título . Linter Imóveis.
Jorge _Caricio do Amaral Filho e
Mozart Amaral - oposição ao termo
n.0 633.638 - título: Olgape classes 1 - 50.
.
São Paulo Alpargatas S. A. oposição ao ternso 630.330 - sinal
de propaganda: Gato Preto - classes 1 a 50.
Rio, 20-8-64. Assinei e encerrei 40
laudas do expediente: • Nitton t Alvim
Xavier, Diretor do S. Documentação.

tuado na parte -superior central do artifício, é provdio em sua extremidade inferior, com uma cápsula explosiva de una fulminante, a fim de que
quando êste último caia sobre o par.
cus or, situado na parte i nferior e-a -a
-pelam,rovquxãdacrg.
dito embolo sendo mantido em sua posição per meio de duas 'esferas que
penetram parcialmente em urria' garganta circular existente na parte superior externa do êmbolo, -ditas esferas
sendo mantidaS furadic:as na • garganta
pela 'prosá() que sôbre as mesmas exercem Molas e mespirai em cujo extremos opostos as' esferas estão colocados pivos, que segundo, estejam mais
ou menos empurrados para o centro
dos orifícios em que se alojam, prensarão rna:s ou meno§ na
, citada eefe- .s
ras contra a • garganta do embolo e,
por tanto, a pressão' hidrostática nea
cá:riria para que o ` triencionado':.'emboIo' se liberte da sUjeição das asfe.ras
e caia, a fim de • serdeocar a explosão,
será naraor quarto Mds preEsiorem ' os
pivôs. a regulação , desta pressão' das
molas selara as esferas . sendo couseguida mediante uma Caicaço externa. gir atória provida de dois aresaltos listaria
ores excêntricos, cuja saliência vai
crescendo de zero ,qte o ressalto máximo, de modo que se girar-se a caia,
Caça, Os pivôs que Oamprimem as molas podem não exeecee qua'Auer pressão no ponto zero ou ir. aumentando
esta presrao a vontade ate o ponto má
ximo que constitui então urna segurança de disparo, de modo que é possível
meaárinte rotação calculada da carcaça
toar a profundidade na 'miai a pres•são hidrostática Para a carga explodir.
Total de 3 pontos.
A prioridade depositada na Repartição de Patentes da Espanha, em 6
de abril de 1959, sob n. 248.455.
e•••

PREVILÉGIO DE INVENÇÃO
•TÊRMO 130.662
de '7 de julho de 1961
Pedro Machado Filho • - Estado
do Maranhão.

TERMO N.° 114:166
De 22 • de Outubro de 1959

loção, passar pelo citado eixo, e. portanto, gerar uma condição de substancial emenda de momento, dita fOrça
de reação estando substancialmente alinhada com a direção do mencionada
movimento relativo de translação.
Seguem-se os pontos de 2 ' a 28. A
prioridade do pedido depositado na
Repartição de Patentes da Inglaterra
o m22 de outubro' de 1958 sob mimero: 33.711.
TERMO N.° 115.878
29 de Dezembro de 1959
Requerente: Wladislano Diamond.
São Paulo.
Titulo: Método, para produzir eis
processo continuo corpos, panos, folha
canaletedó (a)s capilarizados artifici
ais.
Privilegio de invenção. •
1 - Alkodo para produzir. em processo continuo, corpos, panos, f olhas •
canaletados, capilarizados,
caracterizado pelo fato de moldar mui.
tisimas saliências ecoa de uma ou mais
superfic:es comuns, por meio de se aplicarem forças sôbra um material em
estado plastificado, oriundas de pressão gesosd ou liquida (c. pref, da jato) ou de sucção de vacuo, 'quando e
material plastificado se encontra ene
contato imediato eoni urn "suporte"
qualquer, possuidor de furos, calvos. o.
rificios, fazendo pesar com tal extrasão parte do material plastificado st•
travez dos orifícios etc, alongando depois as saliencias Ocas, abrindo-as nos
fins como cenaletas ou capilares.
Total de 6 pontos.
TERMO N.°. 115.441
9 de Dezembro de 1959
Requerente: Philco Corporation.
Estados Unidos da América.
Titulo: Máquina de lavar.

Wilmot Breeden Lia-ateai
Privilegio de invenção.
lngiaterio .
Pontos: Painel cambiante - pri1 - Uma máquina de lavar caracTitulo: "Aperfeicoament em ou
vilegio de invenção:
terizada
por incluir uma cesta gira- •
relativos a dispositivos 'de fixação de1. 0 -- Painel cambiante, caracteri- gen gata veio
vai, um motor, ,.uma conexão de acionamento entre o motor e a cesta, inzado por ser formado por dois conPrivilegio de invenção.
juntos de lamine planas, retas e pacluindo uma a ,"transmissão deslocava]
ralelas, inclinadas, como -uma vene1 -- Um dispositivo de fixação de- pare provar um avelocidade de rotaziana, sendo um dos conjuntos fixos sengatava', caracterizado pelo fato de ção mais baixa o um mais alta, da dia
e outro móvel, este tendo as suas la- compreender duas peças entre as quais ta cesta; um circuito de contrôle que
minas penetrantes no interstício entre urre mover-santo rotativo de translação, piava "a energiaação do dito motor
as laminar do conjunto fixo, e sendo e uru rownmento angular ocorrem dua mudança de 'transmissão da velocideslocayel no plano das clitao* lâminas. rante a operação de fixaçãe. dito modade mais
ba asa
ix a para a mais alta
. Total ooinco ponto& . reivindicados. .
.
vimento de translação ocorrendo em ca,alispositivo dç comutação - interposta
um piano transversal ao eixo do men- no, dito,. circuito "ara . 41 :ar em corcionado movimento angular a 'as por- respOndencia . com as velocidades de,
TÉRMO N.° 118.367.
ções de superfície das referidas peças rotação .da dite :cesta, alternedamente,
De 4 de Abril de 1960
que cooperam durante o citado movi- para abrir e• •fechar tais dispositivos ce
.5
mento relativo tendo . tal corseigoração
Requernte: José Mexia .Y Vieira de que. o referie a, movimento' singiil.ar 4 11, lialtadoreão es sequencia, para deslocai
'tl‘ditsi ktransnáisàão entre as velocidadesAbreu.,
irreversivel par-movimento relativo de„
e ' mais alta prevendo uma
Espa'nha
't'ranslação entre se peças, nac. direção
resultante, di
de
;lotação
ias.- ifiversa, quando, estás peças tona ialcana, i;e1cs,tidiiele
• •
•
_,
.
•
ai•
•
Titulo: EsPoteta para cargas ex0bc54t,wris, faixa entre as ditai
:auto
tuna
posição
relativa
de
sere,oPia,
Farbenfabriken 13ayer Aktiengesells. sivas subaquáticos a
nento na qual alas se engatam , em :um velocidvies mais baixa e mais alta'.
.ahaft - oposição ao termo ,628.551
1 -='; Espoleta Pa •ei cargas expio.e aorito substancialmente 'Obre roamen- buTotal, :de a 15 apontoo. A prinondadt
insígnia; Rasar
cl. 33
- voo subaquáticos, ecaracterizada pel
„ coado eixo, em virtude da força de doa pedido depositado na Raeartiçar
,
a,
.a
Aguas Vindobona Ltda. e ra. aPeaae"9
ias) faua _de ser constituiria asserida' . ação entre as rateridah peças.. rissol- tie Patentes dos Estados , Unidos dl
ao teirmo 635.419 - marca: Ser'
rrte por um embolo sôbre o our
ite de qualquer tendencia para - este Ari:jerico,. em 10 de dezembro • de 195)
Dourada - classe 43.
a a pressão hidrostática, o qual, si ao:semento relateati. Inverso : de • trans-asob n. 0 779.351.

aiJ Isl.'
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MARCAS DEPOSITADAS

Publicação feita de acerdo com o aze. tb do Gddigu daPrNsi•ti:de.de Industrial. Da data da publicação comeu& a
sorra/ o prazo de 60 dias para o deferimeistb do pi416;'burante llskitrãíiam poderão apresentar auaa oposiçõesi a0 Departamento
bUbelonal da Propriedade Industrlat zquebs cnsi se julgter`M iirejudicados com a concessão do registro raptada.
•

acendedores elétricos, alto falantes, apli- encanamentos, caixas de metal Para
Termos ns. -639,58 a 639.577, de . máquinas- para malharia, aseadeiras,
•iuiaas para movimento 'de terra, má cadores elétricos, antenas, baterias de portões, colunas, canoa, chaves de tent30-4-1964
guinas de rotular. martelos a vapor acumuladores, baterias, balanças comum da, chave* inglêsas, cabeções, canecas.
Volkswagen do Brsail, Indústria e
motores de coai:sustam iatenu, debicas e elétrica. braometros, binoculos, Mio copos, cachepots. centro de mesa, aos
Comércio de Automóveis S.A.
e a gás. motores para bicicletas a mo- las, bobinas, bobinas eletricas (exceto queteleiras, caixas para condimento de
. São Paulo
tocicletas. multiplicadores, moras para pari fins curativos), botões de campai- alimentos, cadeados, caldeirões, caçaromáquinas, molas para válvulas., maca nhas elétricas, bombas medidoras, bús- las. chaleiras, cafeteiras, conchas, coasolas, bules elétricos, buzinas, caixa de dores, cuscuselros, cabides de metal,
:oi hidráulicos, maguetos de isaisão
mandria. pedais de alavancas de • siem descarga, câmaras 1/4itográficas, chassis cabos, caixas de ferro, cruzetas, curvas.
cantoneiras, chaveiros, canivetes, chave..
°reagens planetárias de paratusos sem de rádios, chaves elétricas. cinensato
,INDUSTRIA 13RASILEIRA,
venas, cremones, cadinhos, crivos, abam.
hm e de rodas. pentes quando parte gráfo, cronómetros, cronógrafoa, comfradores. cassinetas, cabos, chaves. cha.
de máquinas, rolos para estradas a im- bustores de gás. ciclos:selo" cristas de
Claíse 6
Ires para porcas circulares, chaves toe.
Maquiam e suas partes integrantei pare prensas. máquinas pu ve ri zadoras piem rádio, condensadores, comutadores, cor- quimétrica, correntes para chaves, co!.
nas
de
mesa,
placa
para
tornos
-polias.
tadeiras
para
fotografias,
chaves
de
fins industriais; máquinas' de precisão,
chatas, chaves para porcas. 'distintivos,
máquinas operatrizes. motores e suas redutores.. rolamentos silenciosos. • seg- alavancas, chaves automáticas, capaci- dobradiça& descanso para talheres, prapartes, peças para automóveis são in- mentos de pistão. serras mus:atua. -ur• toras de bloqueio, caPacitores eletroll- tos e copos, enxadas, esferas, engates,
alternadores. máquinas aziaassadeirad ras hidráulicas, serras de fita maqui- ticos ,calibradores, conseivadeira elétrt enfeites de metal, estribos, espátulas.
aluída' em outras classes. Alavancas, na secadoras. máquinas para serra. má- ca, estufas, engenho de assar, carnes, estojos de metal para carimbos, eixos.
tais- enrroladores de cabelo elétricos, ,„ampe expandidor para tubos, estruturas meth.
máquinas amam:doirais de barro e coa• quinas salgadeiras para manteiga.
turbinas,
tercedeiras.
máquinas
part
rel./Retro& esticadores de luvas, espelhos
escarradeiras, espremedores, espules,
ereta máquinas de abrir chavetas. má•
quinas afiadoras para ferramentas. má' tecido. e tapeçarias. rniquitias pari de plástico para eletricidade, esteriliza- madeiras, formões, foices, ferro par*
quinas para arqueação de embalagens, Indústria de tecidos, .tesoaras rotativas dores, extintores de incendio. ferros ele. cortar . capim, ferrolhos, facas, facões,
tricos de passar e engomar, terso de fechadáas, fruteiras, funis, formas para
anéis de esferas para rolamentos, anéis máquinas para soldar. tornos mecitnicos
de óleos, anéis para facilitar o arranco siamos de revólver. máquinas urdidei soldar elétrico, filtrso e aparelohs til doces, bolos, embadas e pudins, flanes,
ria tuchos de válvulas, váivulaa
Vantes, filtros ara óleos, lilases falados fivela, furadores, ferramentas cortantes
doa motores. autolubrificadores, anéis
pressão, pistões de motores pinhões
fogareiros elétricos. fusiveis. filmes re- e perfurantes para marceneiros, fechos
obturadores, aparelhou para mistura de
motores vibraguins. vens de igniçãr. velados, taróia" como acessoriOs de vai de metal, ferraduras, turminhas, fitas
combustiveis de motores e explosSo,
para motores, sentoinsas` naqUirtas dores, microscópios, misturadeiras, ám. de aço, ganchos, guanições de metal,
ané is de segmentos, bielas, bomba, de
ventiladoras e ventilador.* toma parte qiiinas talantes, mostradores de radio garfos, ganchos para quadros. grampos
a rcomPrimida bombas lubrificantes.
de máquinas
culos para sinalização e para sinaliza- para emendas de correias, grades para
• bombas de circulaçao. bombas de comfogões e geladeiras, grelhas. galheteiros,
C.lasse 8
ção
e para iluminação em geral mar.
bustíveis para motores, bombas para
gonzos, grossas, garrafas, ilhoses, joecadorea
de
passagens,
magnetos,
medi.
óleo. burriahos, bombas de água e ga- Par &distinguir: Abajour,, cumuladores.
lhos, ¡anos, limas, laminas licoreiroa.
microiones.
mascaras
contra
gazes.
mi•latas Ivas. • linuguetas, leiteiras, machasolina para automóveis. blocos de mo- acetinómetros. amortecedores de rádio
tores., bombas hidráulicas, bombas cen- ' e frequência, anomometros, • aparelhos crometros, niveis, óculos: objetivas 'o dinhas, t.to:as paar portas, martelos,
trifugas. rotativas. de deslocamentos e de televiãão. paarelhos de ar condido- tograficas. pilhas elétricas, podometros, marretas, matrizes, marmitas, maçanetas,
a pistão. blocos centritugadsses. indus- nado, aparelhos para iluminação, ha pluviometros. pinos de toMada, panela morsas, machetes, nsanteguelras malhom
triais para licitados • pós. desnataclei- alusiva os consider'ados acessórios de de pressão, pistolas de pintura. plugs navalhas. niples, puas. pás, picaretas,
painels de carros, quadros distribuido- pregos, ponteiros, parafusos. porcas,
tas, hemogenIzadores, máquinas bruni • veiculais. aparelhos para anuncios maca
doraa, caldeiras. compressoras. cilindros. nicos, aparelho aquecedores e medido. res pick-cpa para-raios, propulsores pratqs. porta-gêlo. poseiras. porta-pão.
ciaibios, cabeçotes maquinas adapta. aparelhos para purificar águas, apare. paineis de carros. queimadores de óleo p orta-lolas, paliteiros, p anelas, puxadodas na construção • conservação de reá, aparelhos cromo gráficos, apare- quadrantes e sextante para observação res, placas. pregadores, porta-esponlas,
estrada. máquinas de costura, máquinas lhas, de bartear elétricos, aparelhos re. astrológica, refrigerdaores. refletores, re- peneiras, pinos, plainas. perfuradeiram,
centrifugas. máquinas pa-a clarear, eia gistradores e medidores de distancias. ostatos, relógios de ponto, despertado pires, pinças, panelões, porta-copos e
ralear, refinar. misturar e purificar lhos de sinais lampejantes, aparelhos res, contadores e medidores de quanti- garrafas, . passadores de roupa, prol.
fluidos e pós máquinas compressoras reguladores de de gás. aparelhos de dade e volume, raladores, radiosa re- lhas. rasteio& roldanas, ralos, regadores.
rebites, reduções, recipientes de metal,
máquinas ciassiacadoras. maquiais* ca- galvanoplastia, aparelhos didáticos apa- tentores de graxa e óleo, receptores, re- rodizios.
roseis de aço Inoxidável, regadores
automáticos,
registros
para
vatadoras. máquinas de ceatrar. maquiam relhos cinematográficos, aparelhos au
gistros de aço inoxidável, registros,
por.
gaz.
água
e
uotros
liquidas
quan
para cortar, corburadores, cartas de em- tomáacoa ata acender e regular gás
serras, serrotes.. sifões, saleiros, sacareis.
breagem cartera de motor, cubos de aparelhos para Separar café, aparelhos do não considerados partes de maquilhas, torquezes, trilhos, tubos. sabuja..
placas de embreagem, caixas de lubri- para aquecer edIficlos, aprellsos para ex• gistradores, resistências elétricas, reles ções, tampões, travadeiras, telas ds
sorveteiras,
sorveteiras
elétricas
casei
ficação. diferencial. distribuidora * pavimentar dreno:, aparelhos para des.
arame, trincos, taças, travessas, tesouras,
gasolina, dispositivos de arraaaue. má- trair insetos, aparelhos de ótica. alia ma, soquets, sinaleiros, sereias de alar. trancas, tramelas, talheres,
talhadeiras,
quinas desempalhadocas, máquinas de- relhos pulverizadores,- adarelhos pulve- me... soldadores elétricos, toca-discos tampas para p anelas e caldeirões, terbulhadoras deKasoadoras., espuniadel- rizadores„ aparelhos para aquecimento tomadas e interruptores elétricos. ter. rinas, tachos. trens de cosinha, torra,,
ras. embreacreas. engraxadores. centri- de água. aparelhos :geradores eletro 'seiras. tubos acusticos, termometros pa- deiras, orinóis. vasos, vasilhames, ver.
fugam. máquinas assacadoras. elevado químicos; aparelhos' pára recepção, re- ra observação meteorológica.. tacome mas. 'mandril de expansão. /reza de
gentio. de cana. espremedeiras para produção de sons e sonidos, aparelhos troo torradores de cereais. trenas, trans- chanfrar. truta de freza de chanfrar.
ras: esmeris exaustores pada tarjas em- automáticos elétricos de passar, apare formadores, telefones, tostadeira& tele- ventosas, maletas, baila para sacos de
-manteiga, engrenagens. engrena Jen, lhos par . aespremer frutas e • legumes grafo, tripés para fotografias. valvulas viagem. para pastas, balalaica. cantos
para mancais. engrenagems para cremo- aparelhos de alta tensão, aparelhos dt para rádios, vaivulas de descarga, vai- para estofos, colchetes para malas, craletra, engrenagens de comando das proteção contra addentea de poerárioa vulás de redação, vacuometros, valva- var, enfeites. ,fêcho para pastas e para •
válvulas eixos de reansmissào, direçao aparelhos sitiadores de f erramentas, alpa. ira elétricas de vacuo, ventiladores, ve- malas. passadores de correia*, ponte&
ras, p rendedores de papel, suportes,
las elétricas
elevadores hidráulicos, engrenagens relhos distribuidores de sabão e de de
torniquetes e tubos de estendia
multiplicadoras guindastes guindaste sinfetantes para instalações sanitárias
Classe 14
Classe 11
para caminha°. metas mamarias para a parelhos esterilizadores.. aparelhos ga
furar, geradores guinchos • de roaca zeificadones, aparelhos para análises Para distinguir terragens e ferramenta.: Vidro comum' laminNdo, trabalhado
sem fim guinchoa segura.a.a. guta
aparelhos ozoaizadores, aparelhos paa. Alicates, alavancas, arruelas, arrebites, em todas as tormas e preparo & vidre
.chos de transporte merco g izeificadotee •ferizadores. aparelhos reguladores e es argolas. aldravas, armações de metal, cristal para todos ori fln, Vidro Induz.
de ltauicsos ;umbus', ?ta s geradores . da tabilizadores da pressa oe" . do fluxo de abridores de latas, arame, aparelhos de trial com telas de metal ou empoai.
aterra idade ;untas amansais oara :as gases e liquidos, aparelhos ara salva chá e café. assadeiras, açucareiros. apa- çOes especiais: ampolas, aquários, sa.
duma dama ie motores e . maquinas mento e para slaalizção. parelhos para relhos para lavatórios, arandelas, ares- cadeiras, almotarizes. bandejas, cube.
radarises, amoladores.
a Inc a a quente p ara ao e outroe escamprista, para limpar vidros. pare tas aros. alimo
ou, cadinhos. cã:antros, cálices. centra .
amoladores de ferramentas, al ç as para
metais lançadeiras rauninar de lanar :iombater tormigas e outras pragas. apa.
ancinhos, brocas. Mama as, baixelas, de mesa, cápsulas copos, espelhos. es*
roupa e p ratos as-Jau:nas
relhos dutomáticos acionados pela in bandeias, bacias, bonahonierzs. baldes. carradeiras, frascos, formas para docem
mancais p ara brocas aaturies eietricos. trodução de moedas. -aparelhos espargi
borboletas, baterias, bases de m a ta, fira- fôrma . para fornos . fios de vidro, gar.
máquinas operatrizes máquina% mista
dores aparelhos e instrumentos ale cál
adeirasfbules, bisaara. buchas, bainha rafas, garraf6es,. graus, globo., hasta,
radoras de barro e c', concreto. 'na
eido, apaarlhos para obseivações sis
ara facas, bater-as de casinha., colhe- jarros, jardineiras, licoreiros, mamadel.
quinas Porracharas e eraxtesa macau
titicas, -aparelhos termostatos.. aritonii
e pedreiros radia dos correntes. cabi ma& asantegueirors pr atos. pires. Porta,'
•
,10, AI IL.
nas frigorificas. moinhões Para cereaia. metros, aspiradores de peaaiscronsetros es. chaves de p arai...soa coneróes

Ccaut.rP
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destais saladeras. serviços para refrescos saleiros tubos, tigelas, travessas vasos vasilhames, vidro para . vi
drac,as vidro para relógios. vararas
v :d r os para conta-gotas. vidro para
saa---a veis • para para-brisas e
ficaras
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- Classe 50
Impressos
Cassem 1 a 50
Insignia
Termo n.° 639.589, de 30-4-64
Truforma Ltda.
São Paulo

Adiste le

Tênrao a.* 639.595 de 30-9-64
Metalargica Uberaba Ltda.

Paraná
gletalliroita

Uberaba

1964

hás.

botas, batinas, blusões, boinas.
douroe. honra, capacetes, cartolas. cara.
'unas. casacão, coletes, capas. chales,
esc/letais, calçados. chadups, datem,
cintas, combinações corpinhos, calçai
de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas. camiseta*.
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. echar.
pe., fantasias fardas para militarei, colegiais, fraldas. galochas, gravatas, forroi, lagos de lingerie, faquetas. leques,
luvas, ligas, lenços, mantõs,
maiás, mantas. mandrião mantilhas. paletós, palas. penboar. pulover, pelariam',
peugas. pouches, polainas, pijamas. punhos, perneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos.
suspensórios. sairias de banho, sandálias
sweaters. shorts sungas, atolas.. sentiras. sla C kF tater. toucas. turbantes
ternos. uniformes e vestido*

Classes: 5 e 33
•
Classe 21
Titulo
Pat:a distinguir: VeicUlos e suas partes
" Termo n.° 639.596, de 30-1-64
integrantes. Aros para biciclatas. auto
Cafeeira Nossa Senhora das &nas
moveis auto-caminhões. aviões
Ltda.
tecedores alavancas de cámbio.
t'araná
breques. braços ara %ia:ditos. Incide
Nome (Jmercial
tas carrinhos de mão e carretas cansi
ntionetes carros ambulantes. caminhões
Cafeeira Nossai
Termo n.°'639.90, de 30-4-64
carros tratores canos-berços, carros
Magnaplan
Planejamento
e
Expansão
tanques, carrosarrigadores çarros car
Senhora das Graças
Industrial Ltda.
roças, carnicenas. chassis. chaas de
São Paul,colares para velcu los cubos de veiculo:
Classes: 33 e 11
carrinhos para máquinas de escrever
Titulo
corrediços para veiztla,s. direção desii
Termo n.° 639.597. de 30-4-64
qadetras. estribos, -á r idas reaantes e!,
Paal -atra Arapongas Ltda.
vadores para passaaairos e para carga
Termo n.o 639.602, de 30-4-64
Paraná
BRASILEIRA
engates para ca-ros, eixos ez dneaão
Bar e Café Irapuru Ltda,
!rema fronteiras para .vetculos 'guidão
São Paulo
locomotivas lambas. motociclos. Molas
Classe 50
motocicletas motocarges. moto furgões
Para distinguir imprersos eia geral
manivelas navios. timbus, para-cheques
Classes: 4 e 33
para-lamas. para-brisas. pedais, pantóes
Titulo
• Têreno n.9
639.591, de 30-4-64
rodas para bicicletas raios para bicicleMagnapran Planejamento e Expansãc
tas reboques, radiadores para veiculos
Termo n.° 639.598, de 30 4-64
INDUSTRIA BRASILEIRA
Indastrial Ltda.
rodas para veicuios selins. triciclis ti
Farmácia Cruzeiro Ltda.
São Paulo
rantes para velculos. vagões, velocipe.
Paraná
Classe 11
des. vararas de controle da afogador e
Alcachofras. , aletria, Maio. aspargos,
acelerador. tróleis. -troieibus. varaes de
• MAGNAPLAN . PLANEMENTO E
açucar, alimentos para anima.s, amido,
carros. tolete, pira 'carros
amendoim ameixas. arne..ndoas, araruta,
. EXPANSÃO INDUSTRIAL LIDA.
arroz, atum, áveia. avelãs azeite. azeiClasse 39 Classes 3e 48
tonas; banha, bacalhau, bateras. balas,
Para distinguir. Aroaalos dr borracha
Titulo
biscoitos bombons. boiachas, baunilha:
Nome acernercial
borracha, artefatos da borracha para
café em pó e em grão. zar: era°, canela
'vs.-idos, artefatos de Dorra.:he não InTermo n.• 639.599. de 30-4 6,4
Teimo n.° 639.592. de 30-4-64
em pau e em p& cacau carnes. chá,
cl Mos em outas classes: Arruelas. ar.
Agrícola Veterinária Ltda.•
AlITCP Fi lmes S. A.
í4runelos. chocolata, confeitos, cravo,
pias. arnortecedores. assentos para ca
Paraná
. São Paulo
et reais, cominho creme de 'rate. cremes
citaras. borrachas para aros, batentes de
alimentic,os croqutes compo tas. c:18...
core. buchas de estabiliza ira buchas.
ç . cr.. Coalhadas, caatanha, cebola condi.
buáias para lumelo, batente de porta•
atentos cara alimentos coloral4e11,
batente de chassis.' bicos para mamadeichouriços. dend& doces doces de fruras braçadeiras. bocais. bases para teClas,as: 2 -e 41
tas espinafre. essências wirnentares, eta.
Jerones borrachas para carrinhos inclua
Título.
padas, ervilhas, enxovas extrato de tatrials. borracha para amortecedores.
Têm, n.° 639. 600.. de 30-4-61
mate farinhas alimenticina. favas. fékainhas de borracha para rédeas cocha/1
Arnatiry José da Sava
culas. flocos, farelo fermentos leigo,
de motor. camaras de ar enupetas corPernambalco
figos, frios.' trutas secas. natura,s crisiões •assiços de norracha. cabo» para
talizadas: giicose, goma de mascar. gorferramentas, chuveiros. zataos de boa
duras.' grânulos grão de bico gelatiaa,
racha, chapas e centros de mesa corgoiabada. geléias. herVa dvc, vrva
das de borracha, cápsulas de borracha
para centro de mesa". .calços de borraconserva, lentilhas. linguiça :ouro; masClasse 33
sas alime• nticias. mariscos manteiga,
cha para maquinas. copos de borracha
Titulo de estabelecimentci
para freios. dedeiras. desarmas:delias
margarina martnetacia. macarrão, masTermo n.° 633 .593. de 10-4-64
discos de mesa descanso Jara pratos
sa de tomate mel • melado mate. mas..
Auras
-Filmes
S.
A.
-.
encostos. embol.os. esguichos estrados
sas para mingaus. molhos. , moluscos,
São Paulo
esponjas de borracha em uebraiactc
xostrda. mortadela. nós moscada. a.para torneiras, boa de borracha ases
:em óleos cornestiveis ostras ovam
fe.rmas de borracha gliarnisbes para
pães. paios pralinés. pimenta pós para
embaeis. guarnições de borracha -para
pudinm pickles. peixes. aresuntos. paautomóveis q uarnições vara veiculos.
tês e petit-cas pastilhas, pizzas pudins;
lancheiras para escolares. aminas
queijos, rações balanceadas para aniborracha para degraus listas de borramais, requedóes, sal, sagu. sardinhas.
cha para 'anelas e para portas. lençóis
sanduiches. salsichas, salines sopas em.
de borracha manoplas maçanetas. pro
litadas, sorvetes, sucos de teetate e de
Classe 32
teores para para-lamas. motetores de
Almanaques. anuários. álbuns Itripres- trutas; torradas, tapioca. tâmaras talha.
para choques. vedai ace.aradot pesos, cartazes, catálogos. jornais nadca, condensado' leite' em pó. :Nunes em
dal de Partida. pesas para businas
nais e estrangeiros, ,publicações impres- mate. hortaliças lagostas, linquas. leite,
pratinhos, onemmáticos, ponta:- de borsas. revista. Pror aqanda em rádio, dm tremoços tortas, torta» para aliracha para bar/galas e muietaL rodas
Classe 33
televisão. !ornais, programas radiofóni- mento de rim-mais e aves. tor,.ões tonelneassiças. rodizioi revestimentos de
Titulo de estabelecimento
cinlici;" vinagre
cos. peças teatrais e c nematográficas
borracha rodas de borracha para moe
revistas
_impressas
Têrmo n.o 639.594. de 30-4-64
veis. sanfonas de vácuo. suportes de
Termo n.• 639 ..603. de 30.4-64
Aurea Filmes S. A.
motor, sapatas do pedal de breque se. Bar • e Casa de 'Lanches Dor/Migue
Termo
n.°
639.601.
de
30-4-64
São Paulo
aembaio e Isoladores. importes. semiLtda.
A & A — Fábrica rir; P.oisas Ltda.
pneumáticos. suportes de cambio. sanSão Paulo
saci Patilo
fonas de partida. saltos. solas e solados
de borracha, surdinas de borracha para
aplicacão aos fios telegráfieOs e telefóORTnicos. travadores . de porta, tijelas,
INDUSTRIA BRASILEIRA
tubos, tampas de hprradaa p ara conta.
BRASILEIRA
INDUS1 RIA
cotas, tipas de borracha para elaboração
de substâncias químicas
Classe 36
Classe 41
Classe '47
Para distinguir: Artigos de vestuários Alcachofras
aletria, alho, aspargos,
Combustivels, graxas, lubrificantes,
I e roupas feitas em geral: Agasalhos açúcar. alimentos para iniciais. , amido,
Classe 33
óleo para freios e gwrolina
1 aventais, al percatas. anáguas, blusas amendoim, ameixas. amêndoas. araruta.
Titulo de estabelecimento

TRUFORMA LTDA

MAGNAPLAN

•Povireira Arapongas

IRAPIJR1)

Farmácia uruzeiro.

kgricola Veterinana

GINE
BIARRITZ

GINE
SAINT TROPEZ

'TROP-ESP

DOMINIQUE
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,,RIO OFICIAL ($.910 III)

,n.la-feira 26
~EME"

-12111~~1111•1111.•

Termo na 639.621, de 30-4-64
Térnx, a.° 639.615, de 30- 4 - 64
`rirmo a! 639.607, de 30-4-64
anca, atam, aveia, avelas, seita. azeiAron Naumann
lbaay cul Cunha Itibelro
tonas: banha, bacalhau batatas. balas. Váribráz — Virairrequini Industrial do
Guanabara
Rio de janeiro
Brasil e. A.
biscoito*. bombons. bolachas. baunahas
São Paulo
café cio pó e em gra°. camarào cattela
em pau e em pó. cacau. carnes, chá.
caramelos chocolates. conteitos.. cravo,
VIRABRAS-VIRABREQUilti
Paróelas Hiaotecárias
cereais. cominho, creme de .eite. cremes
alimentícios. croquetes. com putas. cats
INDUSTRIAL DO BRASIL 514,
mica, coalhadas, castanha, ceda, coach•
Nome comercial
mentos para alimentos, colorantes,
Classe 33
chouriços. dendê. dOces. atices de fru.
Expressào de propaganda
Tèrmo
a.°
639.608,
de
30
-4 - 64
tas, espinafre, essencial alimentares em.
Virabráa
Virabrequim Industrial do
padas. ervilhas. enxoval. extrato de to
Tareco n.° 639.616, de 30-4-61
Brasil E. A.
' Foundry Services Limited
•mate. lanchas alimenticias. tavas te
SOo
Paulo
cuias. flocos. tareio. fermentos. letjao
Inglaterra
figos, trios, frutas sacas. naturais e crisClasses: 32 e 33
talizadas. glicose, goma de mascar. lua
Titulo
0OGAÇ7O
duras. grânulos. grão de hico gelatiaa
goiabada. geléias. herva loca. hera&
Tèrmo n.° 639.622, de 30-4-64
mate, hortaliças lagostas línguas kat:
F ETIDEX
Cia. Ltda.
Grubba
coacansado, leite em pó, 'esfumes te
INDUSTRIA BRASILEIRA
Santa Catarina
ccuserva. lentilhas. linguiça, aniso: ma,
Classe 1
ias alimenticias. mariscos. manteiga.
Classe 6
Para distinguir: Produtos químicos usamargarsna, marmelada. maaarraca 01 tia
Vlrabrequins
dos na indústria da fundiç,o
lia de tomate. mel e melado. mate,. MIL
imo para mingaus. molhos moluscos
Tarmos na. 639.609 e 639.610, da
Têrmo na 639.617, de 30-4-64
mostarda. mortadela; nós moscada eu
30-4-64
Antonio Coluccini
ais; óleos comestiveis, ustras ovas
INDÚSTRIA BRASIIEMA.
Atraindo Fonseca
Malas Gerais
.e
as
pratines.
pimenta
pós
pites. patos,
Rio de Janeiro
andina, pickles. peixes, presuntos. paClasse 36
tas. petit-pois. pastilhas pizzas putas
Para distinguir: Artigos de vestuárioi
queijos, rações balanceadas para sai
e roupas feitas em geral: Agasalhos,mais. requeijões. sal, aagu sardinhasaventais, alparcatas, anáguas, blusa*.
imenduiches. salsichas, saltnes, sopas enbotas, botinas, blusões boinas babalatadas. sorvetes. sacas .de omate e . ir
louros, bonés, capacetes, cartolas, carafrutas; torradas. tapioca. tártinras. talha.
puças. casadas, -coletes, capas, chales,
dm tremoços. tortas. tortas para alicacrecols, calçados, chapéus, c.ntos,
mento de animais e aves. torrões, touca.
Classes: 17 e 49
cintas, combinações, corpinhos calças
cinho: vinagre
Sinal de propaganda
de senhoras e de crianças, calções, calTêrrno n.° 639.604, de 30-4-64
ças, camisas, camisolas, camisetas,
Mimo n.° 639.618, de 30-4-64
lnparcon — Indústria de Produtos
cuecas. ceroulas, colarinhos cueiros
(Prorrogaçào)
Classe 33
Para Ar Condicionado Ltda.
salas casacos, chinelos, dominós, acharSociété Guerlain
Título
São Paulo
am Santas:as, fardas para militares coFrança
Classes: 3. 8. 9. 13, 16, 21. 23; 25;
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor•
32; 33: 36; 40; 41: 43; 47. 48 e 50
ros, jogos de lanaria. jaquetas, iaquas,
Expreasao de propaganda
PRORROGAÇÃO

VIRA BRÁS

RAINHA

VISO-BELL
, INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 8
Para distinguir: Campainha tnecnica
dotada de som musical e com visor

luvas ligas, lenços. mantós, melas

Termo ra° 639.611,' de 30-4-64
lbany da Cunha Ribeiro
Rio de Janeiro

CR EMALIMENT

Hi p otecas Divididas

Classe 48

Termo n.° 639.605. de 30.4-64
"Sâo Geraldo"— Artigos Para In.
dústria de Calçaaos Ltda.

Ao Portador

Sabões, cosméticos e todos os produtos
o
sie perfumaria

São Paulo

Classe 33
Expresso de propaganda

SÃO GERALDO : ARTIGOS
PARA IVOUSTRIA DECALÇADOS LTDA.

Térrno n.0 639.612, de 30-4-64
lbany da Cunha Ribeiro
Guanabara

Nome canercial

Imobiliária Crédito Real

Termo o.° 639.606, de 30-4-64
"Silo Geraldo" — Artigos Para Indústria de Calçados Ltda.
sáo Paulo .

Classe 33
Titulo

W.n

SÃO GERALDO
INDUSTRIA RR ASILEIR A

Classe 35

para distinguir: Cabrestos, couros. Tas

• les, correias, bainhas para • facas e espadas. estojos, palmilhas, pastas. matas; bolsas, sacos, carteiras, porta-ni
91:eis. porta-notas, porta-chaves. porta Votos, porta-retratos. valises. sacolas
almofadas, maletas. capas paar álbuns
e livros, caixas, carteiras, camursas
cintas, cintos, etiquetas: estribos; pa i milhas, pastas para mesas. porta-listas
telefônicas, pulseiras de re lógios vaquetas, almofadas, porta-documentos.
laços, arreios, rédcas, chicotes, selins;
tiracolos, mochilas, solas; solados; ti
rentes, mantas. coleiras, correias e
irriontar"

Termo n.° 639.613, de 30-4-64
Tbany da Cunha Ribeiro
Rio de Janeiro

Obrigaçoes
Hipotecárias
Classe 33
Expressas) de propaganda
Termo n.° 639.614. de 30-4-64
lbany da Cunha Ribeiro
Rio de Janeiro

Hip otecas Parceladas
to Portador
Classe 33
Ex pressau de propaganda

Térmo n.° 639.619. de 30 - 4 -64
';uilhertne Ellis
Guanabara

maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas. penhoar, pulover, pelerinas
ougas. pouches, polainas, pijamas, pua
nhos. perneiras. qulmonos, regalos,
robe de - chambre, roupão. sobretudo:,
suspensórios, saldas de banho sandálias
sueteres. shorts, eingas, tolas, ou slacks,
tater. toucas, turbantes., ternos, uniformes
e vestidos
Tênno n.° 639.623. de 30-4.64
Hermes Macedo S. A. Importação •
Comércio

'Paraná
e
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns Smpressos, cartazes. catálogos, jornais nadonais e estrangeiros, publicações impressas, revista. Propaganda em rádio.
televisão. jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e c nematogrãficas
t revistas impressas
Tanna n.0 639.620, de 30-4-64
Arcai Naumann
Guanabara

ANDE

Immost

NUTRIA BRASILEIRA

Pneulandia HM».
• Classe 39
Expressão de propaganda

Termo na 639.625. de 30-4-64
Perfumaria Mascotte Ltda.
Guanabara

PRORROGAÇO

•

Claase 32
Almanaciu•s. anuários, álbuns impressos, cartazes. catálogos, jornais nacionais e estrangairos, publicações impressas revista: Propaganda em rádio
televisão. jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e c nematográficas
e revistas impressas

Classe 48

Perfumarias
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' 30-4-64
destocadores. 'desentegradorea. smaga • Ternas n. 639.631
(Prorrogação)
dores •para a agricultura. escarrificado
rei, enchovadeiras. tacas para máqui- Fo.rbwerka Hoechst Aktiengesellscha ft
vorrn. Meister Lucius ti Brüning
nas agricolas, 'assadeiras gadanhos
Alemanha
garras para arado, grades de isco:
oudentes. máquinas. batedeiras pars
sgricultura. máquinas insetitugas, má
PRORROGAÇÃO
quinas vaporizadoras. :máquinas
INDUSTRIA BRASILEIRA
mungir. máquinas niveladoraa de .erra
Classe 10
máquinas perfuradoras para a agricul
Euuipamentos para transfusão de san- tura. mi:minas de plantai, tnotochar
gue e derivados, para sangria e para -uai, maquinas regadeiras, máquinas eit
aplicação de soluções parenterais; pla- roçar, de semear para sulfatar ,se
acas e laminulas para análises de
tosquir de triturar, de esfarelar terra
laboratórios
Classe 1
para irrigação, para matar formigas I
outros insetos para burritar e putven Produtos químicos para fins industriais
Termo ta' 639.626. de 30-4-64
a saber dissolventes
sar desinfetantes, para adubar para
Cornpanhia de Tintas e Vernizes
agitar
.e
espalhar
palha,
para
conher
"R. Montesano"
Termo n.° 639.634, de 30-4-64
algodão para colher cereais, máquinas
(Prorrogação)
São Paulo
amassadoras par fins agricolas s's Farbsserke Hoechst Aktiengesellschaft
cortar árvores, para espalhar para c:
vorm. Meister Lucius 6 Briining
pinar, máquinas combinadas para se
PRORROGAÇÃO
Alemanha
mear e culturas. de desbanar. para co
silar máquinas e moinhos para torra
PRORROGAÇÃO
geris, máquinas toscadoras. ordenado
reá mecânicos, raladores mecânicos. ro
los compressores para a agricultura
tratores agrtcolas. válvulas para
e.
máct imas agrícolas
Classe 6
Máquinas e suas partes integrantes
osa
annZseata"aell'lls,°
não incluídas nas classes 7. 10 e 17
taassiatis MONS, tamisais:a ~mio
Classe 1
Agentes umectantes e emulsificantes
Termo n.° 639.630, de 30-4-64
(Prorrogação)
Tèarno n.° 639.635. de 30-4-64
Classe 1
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft
(Prorrogação)
Tintas, vernizes e esmaltes
vorm. Meister Lucius õ Brilning
Hoechst do Brasil Quimica e ?arma
Alemanha
ceutIca S. A.
'termo n.° 639.627, de 304-64
Produtos de Beleza Real Chic Ltda.
Guanabara
PRORRoGAÇÃo
Guanabara
Trino n.° 639.624, de 30-4-64
Usano Rossi
São Paulo

Stitâce-2acteA

Termos as. 639.637 a 639.b9,
30-4-64
, (Prorregação)
•
Hoelzel S. A. ladastrias Reunidas
Mercur
Rio Grande do Sul
PRORROGACAO

YL

LEØr,IL

PRONROGAÇÃO

ene 1

Classe 3
Um produto farmacêutico ind:cado ais
tratamento das frieiras

Tenros ns. 639.628 e 639.629, de
30-4-64
(Prorrogação)
Dali:alar-Benz Aktiengesellscha ft
Alemanha
•

PRORROGAÇÃO

Classe?
Máquinas e utensílios para serem usa
dos exchisivamente na agricultura
horticultura a. gaber: Arados, abridores
de sulcos. adubadetras. ancinhos meca
alcos e etnpilhadores combinados
arrancadores mecânicos par agrie.ultu
ras batedeiras 'ara cascata bomoas
para adubar, ceitadeiras, rarpidelsas
ceifados para afloz. charruas para ngn
cultura,
cultivadores.
debulhadores

Indústria Brasileira

Classe 2
Para distinguir: Adubos, ácidos sanitários, agaa dssinfetantes e para rins
san tários, apanha mosca e insetos (de
goma de papel ou papelão), álcalis;
bactericidas, baraticidas, carrapaticidas
crescia cresotalina, creosoto; desodorantes, desinfetantes defumadores; esterminadores de pragas' e hervas daninhas
esterilizantes, embrocações para animais
enxertos; farinhas de ossos, fest lizantas, fosfatos. formicidas, fumigantes.
fungicidas; glicose para fins veteriná
rios , guano: herhicidas: inseticidas, inset fugas; larvicidas; microbicidas, medicamentos para animais, aves e peixes;
óleos desinfetantes e veterinários; peClasse 3
Um produto farmacêutico antiséptico tróleos sanitários e. desenfietantes, paatsimioterapeutico superficial e profun- pel fumegatório, pós inseticidas, paramrcidas, fungicidas e desin ratantes, predo, de forte ação bactericida
parações e podutos inseticidas, parasita
Temo n.° 639.632. de 30-4-64
genracidas, desinfetantes e vete(Prorrogação)
rinários; raticidas, remédios para fins
Parbwerke Hoechst Aktiengesellschaft veteanários; sabões veterinários e devorm. Meister Lucius
Braning
sinfetantes, sais para fins agrícolas, hor
ticulas, sulfatos, superfosfatos; vacinas
Alemanha
•
para aves e animais, venenos contra insetos, animais e hervas daninhas
Tênmo n. 639.631. de 30 - 4 - 64 _
( Prorrogação)
Farbssarke Hoechst Aktiengesellschsit
vorm. Meister Lucius ti Brilning
Alemanha

Classe 48
Perfumaria

(oNTOSAN)

PRORROGAÇÃO

Classe 10
Tubos para irrigadores e laborató-los,
masárlos oclusivos, cmaras de assento
de fins Médicos, sacos para água quente
e gelo, impermeáveis para fins hospital ares, bolsas para água quente e
gelt., balões de oxigenas. tiraleite com
pressão, clisos jato-continuo limar:adores com rede, duchas ginecológicas
ccm cânula, seringas, fundas herniás ias cintos umbilicais, vaporizadores e
pu l verizadores de borracha para fina
medicinais, tubos de oxigenai° e
acetileno
Classe 39
Sz l.tos e solas de borracha, trilhos de
borracha para assoalhos, trilhos de
borracha para mesa e / trilhos de
borracha
Classe 21
Para distinguir botes pneumáticos
Termo n.• 639.640, de 0-4-64
Companhia Brasileira de Investimento.'
Guanabara

PRORROGAÇÃO

C J3
Indústria Brasileira

Classe 16
o ara d stinguir: Materiais para constru-ões e decorações: Ar gamassas. argila
reia, azulejos batentes, balaustres, blo.
ros de cimento, blocos ara pavimenta.
são. calhas cimento. cal. cr& chapas
isolantes, caibros, caixilhos, colunas,
rhapas p ara coberturas caixas dágua.
caixas para cobertuas. caixas dáqua.
ra xas de descarga para etixos. edificasapas remoldadas. estimam, emulsão de
aase asfáltico estacas, esquadrias estruturas metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de I uncâo Ines. lageotas. material tso'ante contra frio e calor, manilhas, massas p ar revestimer`o, de paredes, maletras para construções. mosaicos. Pro•
Termo na 639.636, de 30-4-64
luto, de base asfalt co - lutos para
Knoll A G. Chemische,
-ornar imperineab izantes as argamasVetnánha ". '
:as de cimento e cal. ladrariam pedraiulho produtos betuminosos. imoccrnea'-ilizantes líquidos ou sob outras to-mas
' ara revestimentos e outros como nas
.onstruções pers anas. placas a ssa paamentação peças ornam sntaa ie
C'assc
op gesso para tetos e paradas,
Classe 1
Uns papar. do faamacentico espasmo- sanei para forrar casas, massas antiMassas adantsras de resinas artificiais
analgésico
-uidos para usa nas construções, par-

LORIVAN
-

PRGRROGAÇÃO

ASPLIT
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quetas. portas, portões, pisos, 'soleiras
para portas, tijolos. tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação..tansities de cimento v.gas. vigamentos e
vitrós

ra, batedeiras para cereais, bombas
para adubar, celfadeiras, carpideiras,
ceifados para afloz, charruas para -agácultura, cultivadores, - debulhadores,
destocadores. desentegradores,esmaga.
dores para a agricultura. esca'rrificado.
Termo n.° 639.641, de 30-4-64
res, enchovadeiras, facas para maqui(Prorrogação)
nas agncolas, furadeiras, gadanhos
tsompanhia Brasileira de Investimentos garras para arado. grades de euaudentes. máquinas, batedeiras para
Guanabara
Agricultura. máquinas tnseti f ug as. má

RORROGAGÃO

B
Classe 33
Tiiulo de estabelecimento
Termo riSS 639.612, de .30-4-64
(Prorrogação)
.Hans Schwarzkopf
.
•Alemanha
,PRORROGAÇÃO

ESPUMA CREMOSA
• MAGIC A
Classe 48
Frase de propaganda
Termo n.' 639.643. de 30-4-64.
(Prorrogação)
Siemens-Reiniger-Werke Aktiengesellschaft

Alemanha
PRORROGAÇÃO

P TOS
Classe 10
Aparelhos aleiro-médicos para galvanização, eletrólise, cata forése, faradiza.
çao. galvano-faradizaçao; banhos
cfroelétricos completos e de quatro c/ilidas, endoscopia, causticação, operação
cirúrgicas e Masagens por vibração
Termo n.° 639.644. de 30-4-64
Leopoldo Geyer S. A. — Comércio
Âdministração e Participações
Rio Gran-le do Sul
fRbRROGAÇÁO

(Prorrogação)
Metallgesellschaft Alctiengesellatbah
Alemanha

agitar e - espalhar palha, para confiar
llgcxlão para .colher cereais. máquinas
amassadoras par fins agricolas de
cortar árvores, para espalhar. para :apinar. máquinas combinadas para semear e culturais de desbanar. para eusilar máquinas e moinhos para forra.
gens, máquinas toscadoras. ordenado.
rea mecânicos, raladores mecânicos. rolos compressáres para 'a agricultura.
sachadeirasS serneaderas segaderas
cadores de terra, tosadores de grama
tratores 'agrícolas. válvulas para
rnáqunas agricolas
6
Para distingizin Máquinas e partes de
máquinas para todas os 'fins industriais:
Máquinas de rosquear: sedas mecanicai. motores elétricos, alternadores, ferramentas e placas paia tornos, geradores plainas: máquinas de lutar e centrar, tornos mecánicos. prensas inecáni

WOUSTRiA BRASILEIRA; "!
Classe 50
Para distinguir turismo em geral q.
Termo n.9 639.657. de 30-4-64
Fábrica de Calçado Meia Lua Lida:
Guanabara

FÁBRICA DE
CALÇAR(
MEIA LUA LHA,

Classe 5
Metais comuns e ligas de metais
Têrmos as. 639.649 a 639.651, de
30-4-64
Jaytne Caldeira e Benedito Abril
São Paulo

•

MANSINHO E MANHOSO
Classe

Para distinguir Discos gravados e
•gravadores de sons
Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos, jornais natonais e estrangeiros, publicações imprassas, revista. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofônicos, peças teatrais e enematográficas
e revistas impressas
Classe 33

e outros ,fins industriais, elevadora, máJANDAUTO
quinas desempalhadoras, descascadoras.
ventiladoras, moinhos para cereais.
Ind.Brasileira.
máquinas secadoras, trituradoras pulverizadoras, fresca, politrizes trarichss C l asses: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 11, 21; 28;
tesouras niecanicas, tupias, máquinas de
31; 34; 35; 39; 40; 46; 47 e 50
abrir chavetas, tnarteletes, 'ventiladores,
Insígnia
exaustores para forjas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e a
Termo n.° 639.653 de 30-4-64
Caterpillar Tractor Co.
pistão para todos os fins, anates, caldeiras e turbinas injetores :lera calEstados Unidos da America
deiras, válvulas e transportadares automáticos de alta e baixa pressão.
prensas hidráulicas, martelo. mecânicos
e máquinas- limadoras, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronzes máquiaas para

para' cereais, máquinas para fabricar
papel e máquinas para ‘abricar papel e
máquinas de impressão dínamos e
receptáculos
Termo n.9 639.648, de 30-4-64
(Prorrogação)
Borg-Warner Corporation.
' Estados Unidos da •America,
--n •
•

PRORROGACAO

R I ,V
Clamas 7
Máquinas e atensilins para serem uss
doa exclusivamente na agricultura t
horticultura a saber: Arados, abris:bre.
de sulcos, aclubadeiras, ancinhos maca,
nicas e empilhadores combinados
Classe 6
arrancadores mecanicos par agricultu Bombas para COZ11 .. .. . 1 •

Nome comercial

Tétano n.° 639.658, de 30-4-64
Fábrica de Calçado Meia Lua Ltda.'
Guanabara

Titulo de estabelecimento
cas. máquinas arnassadeiras, misturam
ras adaptados na construção e conserTermo n.° 639.652, de 30-4-64
vação de estradas, mineração, corte de landauto S. A. Veículos g Acessórios
madeira, movimento de terra. carrasco
Minas Gerais

Classes 8 e 13
Frase de propaganda

Termo n.° 639.654, de 30-4-64
C-Apa,cabanatur Viagens e Turismo
Ltda,
Guanabara

PRORROGAÇÃO

mas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de. semear para sulfatar de
tosquir, de triturar.. de estarelar terra
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos para borrifar e pulvert
ser desin te tan tes. para adubar, para

indUstrias de tecidos; teares. urdideiras.
encanatórias. espuladeiras, torcedeiras
meade iras, rolos e roletas, larunidores

raceat °agi°

niTI20 n.• 639.647, de 30-4-64

quinas vaponzadoras. máquinas dc
mungir, máquinas niveladoras de terra,
maquinas per turadoras para a agricultura, inquinas de plantar morochar-

CASAzA, LA A5 S S ON

Termos as. 639.645 e 639 646, de
30-4-64
(Prorrogação)
Ri Officine Di Villar Perosa Societa
Per Azioni
Itália
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MEIA LUA \
INDO'STRIA

BRASILEIRA:

Classe 36 •
Artigos da classe

Termo n.° 639.659, de 10-4-64
Confecções Mirontex Ltda.
Guanabara

CONFECÇÕE&,
MIRONTEX'
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.0 639.660. de 30-4-64
Confecções Altunian Ltda.
Guanabara

indústria
Classe 7
Artigos da classe
Têrmos as. 639.655 e 639.656, de
30-4-64
Sideral do Brasil — Exportação
Comércio Ltda. •
Guanabara

eilapsús epistipui

Pvag ponex

1MDC1STRIA BRAMEM]

e.

Classe 36
Artigos da classs
Têrmo n.9 639.661, de SJ3-4•20
Alumínio Perro Construtora S. A.
Rio de yanclro
ip
31

41

tIS is
*r Classe 38
as C
Para distinguir capas e álbuns para
':i'
a
, Classe 16
cUscos confeccionadas em papelão ou
a;a
Materiais
para
constru
'distinguir:
Para
cartolina
çazis e decorações: Argamassas. .agila.
Classe 28
caixas para coberturas. caixas id:águnan )
)Paia dirtanguir capas e , álbuns para areia, azulejos. batentes. balaustres.
discos confeccionadas "em ' material
isolantes. caihros, caixilhos. colunas,
plástico
coe de cinzento. blocos para pavimeotsV a t./0 e o'ret

31 CF

.
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çào. calhas cimento. cal . !re. ,hapaS

' o n.° 639.668, de 30-4-64
Urna
chapas para coberturas caixas d'água. Contato — Porm , Ições e Vendas Ltda.
Guanabara
caixas de descarga pra áxos eddica.
ções premoidadas. estuque. .,,,ir . ulsão de
base asfáltico. esticas, esquadrias. -estru.
turas metálicas para construções !ameContato Promoções
i-ai de metal, ladrilhos, lambris. luvas
nção, !ages. lageotas. material
Ua contra frio e calor. manilhas. MasOu para revestimentos de paredes.. ma.
deka, para construções. mosaicos. 'ciroNome comercia'
&toa de base asfáltico, produtos para
tentar • impermeabilizantea 'as argamasTêrmo n.° 639.669. de 30-4-64
sas de cimento e cal. hidráulica, pedre- Contato — Pormoções • Vertias Ltda.
9ulho. produtos betuminosos, .tmpermeaGuanabara
bilizantes, líquidos ou sob outras fornias
para revestimentos e outros usos nas
construções. persianas.' placas 'para paCONTATO
vlzuentaçào. peças ornamentais de cimento-ou gesso para tectos e paredes, papel
para forrar casas, massas anti-ruidos
Classes: 32, 31 A , 50
para USQ nas construções. parquete*.
Insígnia
portas, portões. Pisps, soleiras para portai tijolos, tubos de concreto, telhas, taTermo n.° 639.670, de 30-4-64
Indústrias Schneider S. A.
côa tubos de ventilação. tanques de'
Satna Catarina
.. mento, vigas. vigamentos. vitrds

e Vendas Ltda

.

Têrmo n.° 639.662, de 30-4-64
''Aluminio Ferro Construtora
Rio de Janeiro- ---

V1/4I UMINR , FERRO CONSTRUTORA

SA

Nome comercial
Termos ns: 639.663 e 639.664, de
.30-4-64
Cia. Farmacêutica Organon do Brasil

Liasse 6 .
Bombas hidráulicas
Termo n.9 639.671. de 30-4-64
Indústrias Schneide: S. A
Satna Catarina

Classe 6
Bombas hidráulicas.

Indústria Brasileira

Termo n.° 639.672. de 30 - 4 - 64
Indústrias Schneider S. A.
Saia Catarina

Indústria Braaileira
Classe 3
Substâncias químicas, vacinas, biocul
tura preparados para serem usados% na
medicina e farmácia
Teimo n.0 639.666, de 10-4-64
Super Shopping do Brasil S. A.
Guanabara

SHOPPINGBRAS

Classe 6
Serras mecânicas

Indústrla Brasileira

Classe 6
Bombas hidráulicas
Termo n.° 639.673 de 30.4-64
Indústrias Schneider S. P
Satna Catarina

M R-I4
Classe 6
Serras mecânica.
Termo n.° 639.674. de 30-4-64
Indústrias Schneider S. A.
Satna Catarina

SM R-12
Classe 6
Serras mecânicas

Termo n.' 639.667. de 30-4-64
Super Shopping do Brasil S. A.
Guanabara

Termo n.o 639.675. de 10-4-64
Indústrias Schneider S. A.
Satna Catarina

Irmãos Chaves Ltda. .

Santa Catarina

Classe 41
Doces de qualquer espécie, farinhas
aiimenticias, frutas, conservas alimentidas. balas, caraMelos, biscoitos, bolachas; gelé:as, sucos de frutas: moios
alimentícios

-~A‘
.11

Classe 6
Serras mecânicas

Têrmo. n.° 639.684. de 30-4-64 •
J. P. Lidmar
Guanabara •

Indústria Brasileira
Classe 46
Sabão comum
Termo n. 9 639.685, de 30-4-64
Laboraterápica — Bristol S. A. Indústria Quimica e Farmacêutica
São Paulo
'

IV4TOC,41C0
ealMS sawris

we

Classe 3
Um preparado farmacêutico indicada
no tratamento das infiltrações gordura
sas do fígado de origem diabética, alimental. ou tóxica. Hepatoses e hepatites.
Distúrbios do metabolismo do colesterol
•

Termo n.• 639.679, de 30-4-64
Irmãos Chaves Ltda.
Santa Catarina'

Da Natureza
Para o Seu Paladar;..

Têrmo n.° 639.686. de 30-4-64
(Prorrogação) .
Laboratório Químico Farmacêutico
"Barros" Ltda.
Mians Gerais

PRORROGACIO

CARDIOSETY1

Indústria Brasileira
Termos os. 639.680 e 639.681. de
•
Classe 3
30-4-64
Carraro-Brosina S. _ A'.. Champanha e Um, preparado farmacêutico — (calmante anti-espásmico)
Vinhos
Rio Grande do Sul
Termo n.° 639.687. de 30 - 4 - 64
(Prorrogação)
Laboraterápica — Bristol 3. A. In.
PRORROGACÃO
dústria Quhnica e Farmacêutica
São Paulo' ••.
PRORROGAÇÃO ..

modebello

1stsçassissassassaassassattistas
••401/11.1••

Classe 42
Para distinguir: Vinhos, licores, genehui•
bra, uísque, bitter, brandy, conhaque;
..-.1
fernet, kirsch, 'rum, champanha, aguardentes, cervejas. vermute e aperitivos
Classe 3
Classe 41
Azeite, vinagre, essências para refres- Pieparado para ser usado na medicina
e na farmácia
.
cos, óleos comestíveis
Tenrno
n.0
639.688, de 30-4-64
Termo n.° 639.682. de 30-4-64_
(Prorrogação)
(Prorrogação)
"Interbrasil" — Transportes, Comércio Laboraterápica — Bristo1 S. A. Indústria Química e 1/amaciado'
e Representações Ltda.
são Paulo.
Guanabara
_ PRORROGAÇÃO,

PRORROGACÃO.

NAM.14

Classe 41
' Queijo ralado

Termo n,° 639.677, de 30-4-64

Claue 41'
Frase de propaganda

Classes: 1 a 50
. Titulo

Super Shopping
E3rl S. A.

Termo n.° 639.683. de* 30-4-64
José Augusto Dionisio •
Guanabara •

• Classe 41
'titulo, de estabelecimento':,

cortrosina

Termo n.° 639.665. de 30-4-64
Laboratórios Lepetit S. A.
•
São Paulo

Termo n." 639.676, de 30-4-64
Indústrias Sclmeider S. A.
Satna Catarina

Termo n.o 639.678 de 30-4-64
Irmãos Chaves Ltda..
Santa Cat-i-

'São Paulo

Classe 2
Um produto veterinário indicado para
estimular a função suprarenal
Classe 3
Uni produto farmacêutico indicado para
estimular a função suprarenal

Ao;i5-,tri le 1951

(S2ção 111)

"laterbrasir' - Transpartes, Coaérds
e Representações lhla.
Nome comercial

MULTIBIOTICO
INDUSTRIA IBRASILZARA
•
Classe 3
Um Prod
uto farmacêutico indicado na
tratamento das colite. sone/Amai

Tétano a.' 639.689, cie 30-4-64
(Prorrogação)
Laboraterápica — Bristol S. A: Indústria Química e Farmacêutica
São Paulo
PRORROGAÇÃO

Agêsto de 1964 3169

DIÁRIO OFICIAL (SeçAo 111)

Quarta-feira 26

•

Tércno a. 639.694, de 30-4-64
Irmãos Farah Nassa Ltda.
sao Paulo

'PARAIZO DAS
SEDAS"
ND. I3RASILEIRA

)u. garrafas para água, espremedorea
de frutas • queijos, farinheiras, bases
para castiçais, cupulas, caçarolas e assadeiras
Termo n.° 639.698. de 30.4-64
St. Regia Tobacco C.orporatis,n
Limited
•

GOLD BANO

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em atrai, teClasse 44
cidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e rabaco manufaturado ou não. Artigos
.lasse 3
mesa: Algodão, alpaca. cânhamo cetim, paia fumantes. exceto papel (classe 33)
Substâncias químicas e outros prepacarciá, caserniras. lazendas e tec dos de
Termo n.° 639.699, de 30-4.-64
ramos para serem usad ansoidcm
(Prorrogação)
tardos para serem usados na medicina e lã em peças, juta. jersey. linho nylon.
na farmácia: vacinas e bioculturas para paco-paco, percaline, rasai, rayon, seda Indústria e Comércio .Figueiredo S. A.
natural, tecidos plásticos. tecidos imRio Grande do Sul
serem usadas na medicina e na
pemieabilizantes e tecidos de pano couro
farmácia
e vestidos
Termo ri.' 639.690 de 30-4-64
'rerrno n.° 639.695, de 30-4-64
(Prorrogação)
•
Café Clipper Ltda.
Laboraterápica — Bristol S. A. InClasse 46
São Paulo
dústria Química e Farmacêutica
" Sabão
São Paulo
Termo o.° 639.700. de 30-4-64
Baster Laboratories.
PRORROGACÃO
F.stados Unidos da América
1ISMilifiiiiçitlii
END BRASILEIRO

iLABORTERPICRI

TRUNFO

"CL1PPER"

112111STSOL
l'aule
SSUttiitt§tEEM§t4S5SUI54§S5:44441

Classe 3
Preparado para ser usado na medicina
e na farmácia.

Classe
Café

o

Termo n. 639.696. de 30-4.64
Artnour And Caxnpany
Estados Unidos da América

ARMOSL1F

IMMUNO - PLATE

Classe 1
R ea gente imunológico para uso
laboratório; substâncias e preparações
quitn!cas usadas nas indústrias, na fo•
tografia e nas análises químicas: substâncias a preparações químicas anti.
corrosivas e anti-oxidantes

Termo n.' 639.701, de 30-4-64
Termo n.° 639.691. de 30-4-64
Si mi reno Chemical Company. Ltd.
Classe 1
(Prorrogação)
Compostos alifáticos nitrogenacos e
Japão
dústria Quirn ca e Farmacêutica
composições para uso como agentes de
São Paulo
deslisamento
Laboraterápica — Bristol S. A. .tn'1"nrno n. 639.97. de 30-4 64 .
(Prorrogação)
:Classe 2
PRORoçaçAo
Royal Woraa e r Lknited
Alentes para a. agricultura e para a
prevenção de epideneas
Inglaterra

,•

,

SUMITHIO.N

9

s

JERCOFIL

1NOUSTR IA BRASILEIRA
Classe 3
Um preparado farmacêutico indicado no
tratamento das afecções hepáticas

o

Termo n. 639.692, de 30-4-64
(Prorrogação)
W. A: Simbas. Dias Cl Cia. Ltda.
Guanabara

•

PRORROGAÇÃO

"PRISOVENTRIL"

RIO DE JANEIRO •

Classe 3
Um produto farmacêutico
Termo n.' 639.693, de 30-4-64
Pastif cio 'era Ltda.
São Paulo

,

P rorr ogaçáo.

IND. BRASILEIRA
Classe 41
Macarrão e massas alimentícias

ROYAL WURCESTER
,a
Classe 15
Para distinguir: Os segu ntes artigos
fabricados em porcelana, louça e ct rãmica: assucareiros, argolas para guardanapos, caixas para biscoitos, li mios
para bandeljas, biscoiteiras, bulas para
chã, caçarolas para frios, canecas, compoteiras, conchas ara sorvete, copos.
cabaret (porta-frios). cachepots. cateteiras. cestas para não, descanços para
talheres, descasços para pratos, descaisço para gifes, ch caras para café, chá
e caldos, escarradei-as, floreiros, fruieiras, frascos para especiarias, frascos
para confeitaria, gálheiteiros, garrafa:
em geral. jarras para água, jogos psra
salada, jrdineiras, licoreiros, Irisaras
hotilões. jogos para bolos jogos de canecas, chicaras e pratos para crisnças
pratos, travessas, manta guelras, paliteiros. pótes. formas para doces e bolos
em geral. pratinhos para copos. portacopos. queijeiras, saladeiras saleiros.
serviços para refrescos aparelhos para
chã e ca é. talreres, pás para bolos e
doces, cobertos para alimentos, sopeiras
molreiras. rabaneteiras, tijelas, saboneteiras, porta escovas, esponjeiras. bacias . potiches, salvas (porta cartões).
castiçais, pratos para parede, frascos.
bases para relog o jogos para sancluiches, cestas para diversos, fervedores
na-a leite, caminha manual para aramar •creadas, isoladores para piano. blocos para flôres, bases diversas caixas
para manteiga, para geladeira, }modal-

r

Termo n," 639.702. de 10-4-64
Grani. Publicidade Ltda.
Guanabara

GRANT
Clases 50
Impressos em geral
Termo ri.° 639.703, de 0-4-64
The Dow Chemlcal Company
Estados Unidos da América

FUMAZONE
.Classe 2.
Substâncias e preparações químicas usa
das na agricultura. na hotel:autora, os
veterinária 'e para fins saretárioe a
saber adubos; ácidos sani ár.ot éguas
desInietantes e para fins sianitários.
ananha-mosca e insetos (da guM1 *
papel ou papelão) álcalis Sactaric,das.
baraticidas. carrapaticidas. cresol. C7f50.
talina. creosoto desodorantes den.nfe•
tantas dernmadores. exterminadores de
Pragas e hervas 'daninhas. esterilizantes embrocacões. pare animais enxertos farinhas de ossos fernl ssntes. +09fatos formicidas. furnigantes fungicidas glicose para fins veter nários guano. herbicidas, inseticidas insetifugos,
larvicidas, microbicidas, medicamentos
para animais. aves. e peixes óleos desinfetantes e ve.sainários sietsóleos Sanitários e desinfetantes. panei" fumega.
tório, pós inseticidas. parasiticidas. fungicidas e desinfetantes, preparações e
produtos inseticidas, fermiexlas desin•
fetanées e veterinários. raticidas. reme

t

i

,

dioa para fins veterinários, sabões vete.'
rinários e desinfetantes, sais para fins
agrícolas, horticulas. sanitários e veterinários, sulfatos. superfoOatos vacinas
para aves e animais, venenos contra
Insetos, animais e herva daninhas
Termo n.° 639.764, de 30-4-61
Turtle Wax, Inc.
Estados Unidos da América .

TURRE WAX.

*

Classe .46
Velas, fósforos, sabão comum e detergentes, amido, anil e preparações para
a lavandaria. Artigos e preparações
para conservar e polir
Termo n.° 639.705. de 30-4-64
Se ralharia Pernambuco Ltda.
Guanabara

r

SERRALHARIA
PERNAMBUCO
•

Classe 16
Basculantes. batentes. balaustres, ca.
lhas. caixilhos, colunas, cantoneiras,
esquadrias, ferros para construções,
grades, gradis: janelas: florões: portas.
portas corrediças, portões, portas ornamentadas, pisos, soleiras para portas,
trancas de segurança, venezianas e
vitrõs
Termo ta.° 639.706. de 30-4-64
José Pereira Vendas
Guanabara

VENDINHA
DOS CALÇADOS
Classe 36
Calçados eia geral, para homens, stnhoras e crianças
Termo n.° '39.707, de 30-4-64
Norte Mineração Ltda.
Guanabara

Norte Mineração
Indústria Brasileira
Classe 4
Substâncias de origem mineral erd
bruto ou parcialmente preparadas, n110
induldas em outras classes

Têrnio n.o 639.708, de 30-4-64
Rio U Drive Ltda.
Guanabara

Rio U- DrivIndústria Brasileira
Classe 21
Veículos e suas partes Integrantes
Termo n." 639.709, de 30-4-64
Rio U Drive Ltda
Guanabara

Hartz
-

DrveUr Saiu

essa—
indústria Brasileira'
Classe 21
Veículos e suas partes integrantes
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Termo a.' 639.710. de 30-4-64
Rio U Drive Ltda.
Guanabara

MinasU - Drive

DIARIO OFICIAL (Seção III)
Termo a• 639.715, de 4- 5- 1964
Acacio Aandrade 8 Cia. Limitada
Pernambuco

A31

- Termo n.° 639.711, de 30-4-64
Rio U ,,Drive Ltda.
.GA

• clima -Pernambuco

São Paulo U - Drive
Indústria Braaffeira
Classe 21
Veículos e suas partes Integrantes
Termo n° 639.712, de 4-5-1964
W. Moi & Cia. Limitada
Minas Gerais

MIMAM O ISP Dl PL/"....,

Classe 41
Para distinguir: Para tis° em torrefação e moagem de café
Termo no 639.716, de 29-4-1964
Comercial Vitoria Limitada
Pernambuco

COURCIAL

• 241L110}{AN

Indústria Brasi/eira
Classe 41
Para distinguir: Farinhas em geral
Térmo 11 9 639.713, de 4-5-1964
Adelino dos Santos
São Paulo

:
;•""
,

PERU

Titulo
J2 ua Manoel Borba

Estado da Guanabara

:—*;A, °; 1Z
" eI 1;37

aasse 41
Acac ice Andrade a Ci. láda

Termo a* 639.729, de 4-5-1964 •

VillasbOas S. A. Indústrias de Papai

PRORROGAÇÃO
ki:11:
:óRtl
kulo
kt
:1
1
'
21A."I

Classe 21
Veículos e suas partes Integrantes
Guanabara

Trino a' 639.718, de 4-5-1964
Otávio Correia de Melo
Pernambuco

ç. ,SER744,/

Indústria Brnaileira

:

Ag6sto de 1964

Termo n° 639.720, de 4-5-1964
Indástria e Comércio - Caravelle"
Limitada
Pernambcco

MARCA

Classe 38Para distinguir: Papéis de carta, de impressão, para máquinas de escrever, envelopes, blocosecartão

"CARAVELLE"
-

639.730, de 4-5-1964
Termo
Villasbees S. A. Indústrias de Papel
Estado da Guanabara

Marca

Termo no 639.721, de 4-5-1964
Adelino dos Santos
Minas Gerais

PRORROGAM

VI1ORIA

MIM!

LIMITADA
Nome Comercial
Teria° n° 639.717. de 4-5-1964
Ra'-•
'.uriesto
—

Classe 38
Para
distinguir:
Papéis -de carta, de ira.
Para distinguir: Produtos alimentícios e
pressão, para máquinas de escrever, enrefrigerantes
Classes: 41 — 43

velopes, blocos e cartões

Termo n° 639.725, de 4-5-1964
José Gonçalves de Mello Júnior
Minas Gerais

Conversor
Classe 38
Parad istinguir: Cigarros, fumo para ca-

Classe 41
Para distinguir: Um 'produto allmenti•

chimbo, charutos, cigarrilhas e charuUnho&

-1964
Termo n° 639.714, de 4 - 5
Rita L. Brederodes
Pernambuco

Tê rrno n. 639.726, de 4-5-1964Angela Cardoso Barros

Minas Gerais

Marca
Termo n° 639.719, de 4-5-1964
Indústria e Comércio "Caravana"
Limitada
Prrnambuco

cafimvido

Jadvrinha
buud..

RITA L.BREDEQ00EG
aoat

maemaÃcikuoir
QUA
pema - rcanunsece

Classe 41
Para, distinguir: Para uso em torrefação
' e moagem de café

INDÚSTRIA É
COMÉRCIO
CARURU LTDA.
thme Comercid

#04/

t-

Térmo n° 639.731. de 4-5-1964
Villasbtos S. A. Indústrias de Papel
Estado da Guanabara

PRORROGAÇÃO

TURF
Classe 38
Para distinguir: Palieis para

escrever,

para impressão, para encadernação, pa-

ra desenho, para máquina de escrever,
para cartas e para cópias, em folhas,
em caixas, em blocos, em cadernos e
bobinas, papéis para embrulhos, envelopes, envoltórios, mata-borrão, albuni
e cadernos para desenho e para escrever, cadernos para pintar, cartões para
escrever e para impressão, livra., não
Impressos

Classe 36
Para distinguir: Artigos dev estuário
para senhoras, tais corno saias, anaguas
Termo n° 639.732, de 4-5-1964
aborta, maillots, etc.'
Intertur — Interestadual de Turismo e
Comércio Limitada
Termo h° 639.727, de 4 -5- 1964
Estado da Guanabara
A, Meireles & Cia.
PaStna
•

CAFE: ALTAMIRA
alk54115:,

Classe 41
•
Classe 50
Café em grão e café I Para distinguir: Turismo, venda dt
em pó
passagens e excursões

Para distinguir:

DIÁRIO OFICIAL (SeçKo
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Termo n° 639.748, de 4-5-1964
mostarda, mortadela; nós moacada, aoTetrasup, Técnica de Tratamento
SCIN óleos cot:Italy/is, ostras, ovas;
Supeficial Limitada
Ou, Patos, pralinés, pimenta. pós para
São Paulo
pickles. peixes. Presuntos. patès, pctit-poia pastilb2 1. pizzas, pudina.
quelliy., rações balanceadas para aniBRASILFARMA
requeijão/, sal, saga. sardinhas, raBTRASUP
.Te-Vezinho
S atio Paul —Capi tal mai.,
sanetuiches, salsichas, salmes. sopa te
latadas, sorvetes. sucos de anate e de
É da Standard Electrica
Classe 1
frutas; torradas, tapioca. tâmaras, talhaClasse 3
rim, tremoços, tortas, tortas para ali- Para distinguir: ratamento l térmico •
Para distinguir: Substancias químicas, mento de animais e aves. .orrões. tonel. químico exclusivamente para industria
Classe 8
produtos e preparados para serem usacinho: vinagre
Para distinguir: Venda e fabricação de
\
Térmo a' 639.749, de 4-5-1964
dos na medicina ou na farmácia
televisões
C. Montenegro
Termo n° 639.745, de 4-5-1964
Tarino no 639.741, de 4-5-1964
São Paulo
Ganabagorte S. A., Comércio
Termo n° 639.734, de 4-5-19E4
Frigorifico Ricardo S. A.
Indústria
Standard Electrica S. A.
Silo Paulo
.
São Paulo
Estado da Guanabara
Termo n• 639.739, de 4-5-1964
Irmãos Pisam 6 Qa. Liantoda
"São Paulo

Termo n° 639.733, de 4-5-1964
Standard Electrica S. A.
Estado da Guanabara

ÂVX

RICARDO
• &monta Standard Dedica
Tom Te -Vezinho •
• Classe 8
Para distinguir: Venda e fabricaçáo de
televisões

Classe 19
Para distinguir: Aves e ovos em geral,
inclusive do bicho da seda, animais' vivos, bovino, cavalar, caprinos, galinaaos, avios e suínos

Termo no 639.735, de 4-5-1961
Quimagrotec Jacupiranga Limitada
São Paug

•

Classe 45
mudas para agricultura, a horticultura
e a floricultura; aleires naturais

Urino n• 639.744, de 4-5-1961
Frigorifico Ricardo S. A.
São Peadb

Classe 42
Para distinguir: Aguardentes

JACUIPOS
I ndás tri a Brasileira

Classe 2
.
Para distinguir: Substâncias e preparações químicas, usadas na agricultura,
veterinária e para Fina sanitários; adubos, baraticidas, carrapaticidas, desinfetantes, defurnadores, fertilizantes do
solo, fungicidas, formicidas, germicidas,
herbicidas, inseticidas, .microbicidas,
Óleos para çins veterinários, raticidas,
remedios, sabão desinfetantes, vacinas e
unguentos
Termo n° 639.736, de 4-5-19434
QuImagrotec jacupiranga Limitada
São Paulo
. JACUPIRANGA
Indústria Brasileira 1

Termo n° 639.746, de 4-5-1964
Gambagorte S. A., Comércio e
Indúst-ia

LUXO `)
Indústria Brasilairt

;cornnu vovó me

Classe 42
Para distinguir: Aguardente
Nome Comercial
Têrmo n° 639.743, de 4-5-1964
Frigorífico Ricardo S. A.
São Paulo

Têrmo no 639.747, de 4-5-1964
Servimat, Materiais de Construção
Limitada
São Paulo

SVRVIMAT.

Termo n• 639.750, de 4-5-1964
C. Montenegro
São Paulo
Classe 2
Para distinguir: Substâncias e prepa.
rações qui/nicas usadas na agricultura,
veterinária e para Uns sanitários; adus
boa, baraticidas, carrapaticidas,
fetantes, defumadorea, fertilizantes do
solo, fungicidas, formicidas, germicidaa,
herbicidas, inseticidas, microbicidas,
óleos para fins veterinários, raticidas,
remedios, sabão desinfetantes, vacinas
•
e unguentos
Trino n° 639.751, de 4-5-1964
C. Montenegro
São Paulo
Classe 41
Para distinguir: Rações balanceadas
alimentação para aves e animais, aipis,*
te, alfafa, açuear, feno, farelo, forma
gens, milho, quirela, sal, sementes *
girassol e sementes para passaras, tora
tas de algodão

•

Termo no 639.752, de 4-5-1964
Corporis X-Ray-Equipamentos
l'Irnitada
São Paulo

CORPORIS

Classe 16
Para d.stinguir: Materiais para constru. Indástri a Brasileira"
çôes e decorações: Argamassas, argila
areia, azulejos batentes, balaustres, bloClasse 8
Classe 50
cos de cimento, blocos ara pasãmentt,.
vetem* BRÁSILISRA
Para distinguir: Artigos • aparelhot
Para disanguir: -Impressos em gerai,
ção, calhas cimento, cal, cré. chapas elétrico, e eletrônicos em geral; apare.
Impressos em "silltscreen", serviços gráIsolantes, caibro', caixilhos, colunas, hidráulica: conjuntos de peças óticas
41
ficos, litografia. Satolitografia, flâmulas Alcachofras. Classe
aletria. alho, asparias. chapas para coberturas, caixas &agua,
mu-taxes, folinhas, calendários, cartões açtlicar, alimentos para animais. amido, caixas para coberta!" caixas dágua. formando diversos aparelhos de ótica/
Instalações elétricas e artigos eletrônide "boas festas", rótulos, p.ntura futi- amendoim. ameixas. amêndoas. araruta.
ca:itaz de descarga para etixos, edificadida em artigos de porcelana, louça arroz. atum, aveia. avelãs, zeite, azei- ções rem lidadas, estuqeu, earaltão da cos para automóveis: aparelhos e aces.
etc. Impressos em artefatos de madeira, tonas. banha, bacalhau, batas, balas. base asfáltico, estacas, esquadrias estru- sórios para rádios: aarelhos e insiraa
plásticos. em artefatos de couro, pano biscoitos, bombons, bolachas, baunilha: turas metálicas para construções, lame- mentos didáticos; instrumentos de pra
couro. em artefatos de metais em ge- café em pó e em grão. camarão. canela las de metal, ladrilhos, lambris, luvas cisam instrumentos cientiNcosi acende.
ral, capas de revistas e capas para al- em pau e em pó, cacau, carnes. chá, de junção. lages. lageotas, material iso- dores, acendedores eletrnicoa, 'acumulacaramelos chocolates, confeitos, cravo, lante contra frio e calor, manilhas, mas- dores. abt-jours, alto-falantes, antenas,
binia de fotografias
aliseenticios, croquetes. compotas. caiu- sas par revestimentos de paredes, -- acumuladores, amplificadores, anemôma.
Tanno ra, 639.737, de 4-5-1964
cereais, cominho, creme de leite, cremes
troa. amperametroa, assadeiras elétriQuimagrotec jacupiranga Limitada
pica, coalhadas, castanha, ceola, condi- Jeiras para construções. moaaitos, pro- cas, adaptadores de microscópio, age.
dutos
de
base
asfalta°
produtos
para
mentos para alimentos, coloraates,
lhas para fonógrafos, aquecedores de
São Paulo
:houriçoa, dendê, Ocas. Miau. de ,Fra- tornar impermeabilizanies as argamas- ambiente, aparelhas de controle e medims, espinafre, essências alimentares. em, sas de cimento e cal, hidráulica, pedre- da, aparelhos de expurgo utilizados na
' ovas. extrato de to- gulho, produtos betuminosos, impermea- limpeza e desinfecção de sentinas, mia
'QUIMAGRO TEC JA CUPI FUNGA pactua_ ervilhas, triz
mairt., Farinhas. alinsenticiaa favias. 1. bilizantea liquidas ou sob outras formas tórios e outros' locais, aparelhps de il.
LTDA.
para revestimentos e outros ciam sela
calas. flocos, farelçaafermenaus.
Noa, frios. frutasasácas. naturais e cris- construções, pers:anas, placas para pa- gaçáo para banheiros, aparelhos de at
Nome .Comercial
talizadas, glicose. 'goma de mascai. gor- vimentação. peças . ornamentais de ci- refrigerado, aparelhos de ar condiciona.
Teimo ri° 639.738, de 1-5-1964
duras .grânuloa grão de bico gelat:na. mento ou gesso para tetos, e paredes, do. aparelros de alta tensão, aparelhos
Superansfato jacupiranga. S. A.
goiabada. geléias. •herva -foce herve papel para forrar casas, massas atai- automátidos para descarga de água,
mato. hoiaallças: lagoataa. 'fila11821 leite ruidos para uso nas construções, par- aparelhos de alarme, aparelhos de aproa
'
São Paulo
condensado. leite em pó. .egunies eia queias portas, portões, piam, scsleitaa xirnação, aparelhos para arqueação da
orserva, lentilhas. linauiça. touro; oras para portas, tijolos. tubos de concreto volume, balanças, baterias, batedeiras,
SUPERFO S P Á TO JACUPI
, ao alienentirias. mariscos. inanr.•!a-ci -elha, tacos, tubos de ventilação, tu- batedeiras para, refresco, batedeiras piso
,n:arçarina. marmelada. mata "Ta° rreç
•
arca de cimento k ans. vigamentos e ra líquidos e massa. binóculos, Milea
elétricos, businaa, baterias elétricas, ha.
aa de tomate, mel e melado, mate, masvaras
tim para minga us, molhos, moluscos,
rennatro, bussola, bobinas. benjamina,
Nome Comercial
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balcões frigorihcos. aparelhos para bor
dar, aparelhos para banhos de ar quen
te. chuveiros elétrico", coqueteleiras.
campainhas elétricas, chaves automã
ticas, chaves .para antenas e fios terra
contactos elétricos, candelabros, bobi
naa para rádios e televisão chaves de
alavancas, chaves de tomadas, comuta,
dores. cafeteiras elétricas. •compassos
cansaras frtgorificas, caixas de descarga para vakos sanitários, aparelhost.pa:
ta bordar, pães.. cafeteiras automáticas.
/ Camara& fotográficas e cinematográficas
Chassis. condensadores, castiçais, coaaemiadores para vapor. colimadores •
aparelhos cortadores de %los. cabos e
Condutores elétricos, contadores de roo. lação. caixas para revelação de papéis
snoltográficos, câmaras ampliadoras, má
quinas cinematográficas, instrumentos
çla calcular, chicotes para automóveis,
Cronômetros, carrilhões. aparelhos de
copiar , fotografias, aparelhos calibradoaas, aparelhos cinematográficos. apare
Loa de contraia cinematográficos. apaaparelhoi de contrle cinematográficos.
aparelhos de contraia de sons, apare. lhos de comuniaação interna, discos gravados. diais. duchas, diafragmas para
fotografias, despertadores. enceradeiras
expremedores elétricos, estufa% este.
relizadores, esquadrai; de aço, esquadros
de agrimensor, extintores de incêndios.
aparelhos para espremer frutas e legumes. aarelhos estereoscalcos, escalas Indicadoras de maré, eletreanetros,de qua
drantes, espectorscópioa, aparelhos de
contraia e medida, exaustores, estojos
para filtros com torneiras, aparelhos
•
eletrônicos em geral, equipamentos eletrônicos Métricos e rádio-técnicos. fogões. tornos e fogareiros elétricos. ro
róis, fatalistas, fios ara eletricidade, fios
terra, aparelhos fotográficos, ferros elétricos de engomar e pasaa ferros comuns carvão, ferros elétricos para soldar.' fervedores, fusiveis. filmes revela
dos, formas elétricas, filtros de óleos
para motores, aparelhos de frequência
modulada. máquinas totogrOicas.
rigidos. fonógrafos, fitas métricas, instrumentos fisicos, focalizadores para ca
maras fotográficas, geladeiras, garrahis
térmicas geraiores automáticos. geradores estáticos e eletrônicos de alta frequência, que funcionam com . válvulas
para aquecimento por dielétrico e indu
ção. fitas magnéticas. aparelhos para
gás -engarrafado e aparelhos de inversão, heliógrafos, hidnametros, holofotes
para automóveis, interruptores, isoladores. Impressores, aparelhos de intercomunicação. indicadores de nivela nana
gás engarrafado gravadores de fitas.
gravadores de discos, máquinas impresa
Soras isatográficas. isoladores de corrente. isoladores elétricos, Instrumentos
matemáticos e didáticos, instrumentos
fisicos. instrumentos de calcular. instru
mentos para medida e contrôle para mecánicos, intermediário para filmes, lana
padas. lunetas, liquidificadores, lupas
tes. limpadores de para-brisas, lanternas portáteis e lanternas de mau. iuzes
trazeiras para veiculos. microscópios,
inicrêmetros. manômetros, monóculos,
mcatradores, mostradores de rádios. microfones, medidores de róscas. lentes _Se
contacto medidores de intervalos. apa
-relhospamdiçã,requal
graduação. massaricos, normógratosa nivela de ferro, uiveis d'água para caldeiras, óculos, instrúmentos óticos de
observação e medida, aparelhos de
dulação permanentes, objetiva para amliadores, misturadores ara banheiros.
painéis de carros, para-ralos. plaga, pa
nelas elétricas, panelas de pressão .pissecas
tolas de pintura, PIck-uP1,

Dl. RIO OFICIAL
elétricas, rumos.p antógrafos, paróme
troa, pantômetros, pirómetros, instrumentos de precisão, eriscóptos. projeta
res dnematográficos. potenciómetros
prismas fotográficos e puxadores de
filmes, pince-nez, aparelhos de retraia
ração refrigeradores, réguas de • aço.
rádios, refletores, reatores. .relasis. receptores. regadores automáticos, felá
gios. relógios de onto e de vigia. redutores, resistências elétricas, registros pa
ra água, registros para canais e com
bombas de combustiveis para motores.
bombas Para Óleo. burrinhos, bombas
blocos, máquinas orunidnras, máquinas.
cruzetas. compressores. •cilinu ,os: cám
bios, cabeaotes, máquinas alaptadas na
construção e conservação de estradas
córte de mMeiras e carretos. iaáquinas
de costura, máquinas comprassoras,
'quinas classificadoras, magqinas catadoras, máquinas de centrar. Máquinas
de cortar, carburadores, cabeçotes de
cilindros.. cárter de embreagem .carter
cárter de ' motor, comutadores, cubos de
placa de embreagem culatras de ailin
dro do motor, caixas de luorificaçãa
distribuidores de gazolina, dinamos eis
positivos de ignição elétrica para motoree, maquinas desempalhadoras. máquinas debulhadoras, descascado-a.. dragas, desnatadeiras para Manteiga, máquinas encanatarias, eixos cl edireção.
espuladeiraa. 'embreagens. engraxadores
centrifugos, máquinas ensaca ioras ele•adoras. esmeris, exaustores para 1órjaz. engenhos de cana, • expremedetras
para manteiga. engrenagens para cremalheiras. 'engrenagens para mancais.
engrenagens e engrenagens para eixc
de manivelas, engrenagens le comando
das válvulas, eixos de transmissão, direção, elevadores hidráulicos, engrena
gene multiplicadoras, engrenagens de
parafusos .sem fim, máquinas para fabricar papel filtros para iimpesa de
motores, fales de Rojas, fresas. filtros
para leo, máquinas para itirar. guia
dastes, geradores, geradores para corrente continua e alternada gaseificadores de liquida combustivets, injetores
paro caldeiras, máquinas para impressão, iaminadores a frio e a quente para aços: e.. outros metais lançadeiras.
máquinas limadoras, máquinas para lavar roupas e pratos. mancais para brocas Motores elétricos. maquinas uisturadoras, moinhos para cereais. marteletes, malacates, máquinas para balharia,
nadeiras, máquinas para movimento de
terra, motores de combustão, molas de
válvulas e mancais de rolates, martelos
mecaracos, malas. magnétos ie igniçao.
mandris, máquinas operatrizea pedais
de embreagens prensas hfdránlicas, pistões de motores, pinhiSes, prensas bafa
cas. máquinas aulverizadoras plainas
de mesa, politrizes, placas tiara toamos.
polias. receptáculos, máquinas retativas
ou cortadoras .para . usinar aço, ferro e
bronze. -roletas, raios. máci. uiánas de rosquear. redutores, silenciosos, segmentos
de pistão, máquinas secadoras, serras
mecânicas para serrar, máquinas salgadeiras de manteiga, teares, turbinas,
torcedeiras, máquinas para tecidos de
tapeçarias, máqcinas tritirradoras, máquinas para indústria de ,tecidos e transportadores automáticos para alta e baixa pressão, tesoiras sotativas, tõrnos
mecânicos e tarnos revóiver. tesouras
medinicas. • tupias, máquinas miclideiras
tuchos para válvulas, válvulas de mo
toras, virabrequins, ventoinhas válvulas
de descarga, transportadoras para cat .-
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go em , armazena, talhas elevadoras cataplasma, fios de linha para feridas,
fios dentai, funis e bacias para cuspiVálvulas e máquinas ventiladoras
deiras, fieiras, para motores dentarios.
Termo n° 639.753, de 4-5-1964
godiva, gesso, guta percha, gazeta.. goiCorporis X-Ray-Equipamentos
vas. gessadas. gessos para prótese. guLimitada
ta-percha para • obturações, geradores
São Paulo
para prótese, gaze antissépuca, ideal
„
Classe 10
base, incrustações, instrumentos cirúrInstrumentos, máquinas, aparelhos e gicos para operações, instrumentos para
petrechos para medicina, a arte den- abaixar lingua a afastar lábios e gengitária a cirurgia e a higiene, aparelhas vas juntas corrediças para canetas de
e insta:ações hospitalares: Amalgamas brocas, irrigadores, liquido para limpeza
algodão( hidrófilo, agulhas para inle- e polimento dos dentes. lixas, Unas
cões. assentos para enfermos, apare. pára ossos, lancetas, luvas de borracha
lhos de pressão arterial, 'aparelhos de para cirurgia, lamparinas: laminadores
diatermia, aparelhos para massagens para prótese. ligas para prótese, lixa
aparelhos de raios ultra-violeta, agra- em falha e ela disco, ligaduras de
fes. anuscópios afastadores, abre-ba- canhamo, massas plásticas. para %rui
cas, abaix-linguas, aparelhos e raios X. oaontológicos, máscaras para anestesia.
aparelhos para surdez, aparedhos ade- mesa ara operações, meias elasticas,
nótonos, alicates, ataduras, adesivos mesas para curativos, martelos, mercúcurativos. aparêlhos para abaixar lin- rio para obturações, tnandrif para poligás, afastar lábios, gengivas, agulhas mento, moldeiras, macas, mesas para
para. serinçac toaizadores, alargadores clinica médica e hospitalar, e cirúrgica.
de canais. alasascas para extração de móveis para., fins cirúrgicos e odontudentes, amalgamas para obturações. lógicos, nuflos para dentaduras, olhos
amianto em fibras e em obras, ângulos artificiais, protetores para seios, pontes
para h-ocas para fins dentários anéis móveis e pontes fixas, pontes de gutae aparelhos para fundição e encrusta
percha para obturações' de canais, pós
çáo. ara rélaos elittro-dentários. cirúrgi- para limpesa ,e polimento dos dentes,
cos e e:atro-diagnósticos, aparelhos .para porcelana para os dentes. padiolas, pregabinetes de clinica e prótese dentá- servativos, pinças anatômicas, pincéis
ria. arcas . para serras ale ouro • arti. para garganta, pivots protetores, placuladores, bolsas para água quente, bis: cas para ossos. pós artificiais, panos
turis, braços artificiais de borracha, bu- para manipular craes, os adesivos dengias, bombas de borracha para fins tacharas, porta residuos para gabinetes
dentários, pontas de grafites, prensas
cirúrgilos e protéticds, bacia,
cuspideiras, bicos para seringas e ai para nuflos e -para coroas. porta amale água quente e -fria, boticões, braçoi gamas, quadros elétricos, ruge para
para canetas, de brocas brocas pare dentes.'retescópios, rodas para desgaste,
clinica e de prótese. bronqueiros, ban rolos cirúrgicos de fia ou pau, aparedas de borracha.. braços para mesa au- lhos de raio X. raios ultra-violetas, diaxiliares, bandejas hospitalares, cauté- termia, revestimentos para prótese. seda
rios..canetas para brocas para fins den- para soturas, solda para prótese, serra
tários, copos para cuspideiras, cubetas, e serras para raquiotomia, suportes
cadeiras para dentista, ceras prepara- atléticos, sacos para gelo, sondas, sedas e composições de cera para uso ringas para lavagens, seringas hipodérde clinica e de prótese, cimento em micas, perfuradores, ruginas, aparelhos
geral para obturações, compressores de de infra vermelho, sandraca, suspensóar, cones contraplacas. canetas para rios atléticos, tira-leite, tubos de borrabrocas para fins dentários, porcas, es tampões higiênicos, tiras de lixa e cetampadas ou não de qualquer material lulose. turbinaa para ar, ' tigelas e tiras
cuspideiras de fontes, copos elétricos de borracha para fins protéticos, atilai:
cera laminada, cera para inscrustaçãe panos, tesouras, toalhas higiênicas,
e articulação, cera colante, catgut Canizadores, verniz isolante e ventosas
deiras para clinica médica e dentária
Termo . n° 639 .754, de-4-5-1964
coroas, -cânulos, conta-gátas, acateis°.
Corporis X-Ray-Equipamentos
mos, cefaleimetros, curetasacolheres
•
Limitada
tantas,calcadores. aparelhos de correSão Paulo
ção' paaa os dentes. cambraia /Ur:afila,
chumaços higiênicos, cintas abdominais
compressas, armários paar fins hospitalares, camas, carrinhos para transportes
tes de enfermos, drenos dentes arti 4iclais, dentaduras. duchas vaginais dilatadores. depressores. dedeiras de borrachas. iscos para fins cirúrgicos e pirotéticos, iscos de feltro para polir dentes. helenicas, escavadores, estojos de
COtOv-.5' •
bolso para instrumentos cirúrgicos. -des\C;150
cansos para seringas discos para ser
rir e desgatar dentes, estufas, ertaátulas. ecalpelos. escopros. elevadores. extratores, estiletes, espéculos, extirpado.
res, equanr-vos e equarissoires. espeNome Comercial
lhos para exames. de boca, espigões
simples e duplos para pivots, esteriliTermo n° 639.755, de 4-5-1964
zadores a álcool e elétricos pa-ia fins
Textil Piratininga S. A.
dentários, extratores de espigões. esSão Paulo
tampas para pçrótese estufas para fins
cirúrgicos e odortológicos. espéculos de
vidros, estofos para instrumentos drua
gico. escrotais elásticos encostos para
CASAS DO LINHO*PURO
enfermos. escovas higiênicas. esponjas
POz do Iguaçã - Bat.
pata. cirurgia, esparadaapos. etiatisos
do
Parana
fraldas higiênicas, fundas, feltros para
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