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• SEÇÃO III

ANO XXII — N. 478

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA, (6 DE SETEMBRO DE 1964
7-

DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO NACIONAL
F.dpediente do Diretor.Geoal Substituto
Diversos

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Bruning — Declara a desistência do
pedido' de desistência do tétano
453.866
marca: Navagen -7 requerente: J. R. Geigy S. A. —
Anote-se a desistência do pedido de
.reconsideração..
The Gillette. Compàny
Declara
a desistência do pedido de registro
da. marca • Azul Royal Johnson J. —
terra() 424.878 — Cia. Johnson 8
Johnson do Brasil, Produtos Cirurgicos. — Anote-se a desistência do
pedido de reconsideração. .
Notificações — São convidados os
requerentes ,
mencionados a
comparecer a este Departamento a
fim de efetuarem o pagamento da ta.
xa final dos seguintes processos.

N9 . 151.820 — privilégio de. inven- do aos 9 de janeiro de 1964, unta vez
RIO, 10 DE SETEMBRO DE 1984 ção dos requerentes: José jimenez e que o' pedido não está devidamente
fundamentado, e por isso, é arquivado
Sebastian Remiro Navidad.
em face do artigo 196, alínea "B" do
Max Factor Fe Co. .— no pedido de
Exigéncin
Código.
desistência do pedido de reconsideraçao
de despacho de deferimento do termo
Protaplástica Indústria e Comércio
Fábrica. de Máquinas Rainiann So85.081 — privilégio de invenção de
de Produtos Plásticos, Lunitada — no
— Helena Rubinstein, Inc. — Anotei-se ciedade Anônima — tio pedido de re-- pedido de reconsideração do despacho
a desistência do . pedido de reeonsidera- consideração do despacho de deferimen- de deferimento do termo: 112.409 —
to do térnio: 84.276 — privliégio de
ção e expeça-se a carta patente.
i n venção de: Jaime Morim 011er. — privilégio de invenção para: Nova emArmações de Aço Prol:a:1 Sociedade Apresente a cópia da petição citada no balagem para liquidas e outros, do reAnónima — declara a desistencia do pedido de reconsideração do despacho. querente — Heinz Hellner; -- Mantepedido de reconsideração da despacho
nho o despacho publicado aos 23 de
de deferimento do termo 83.832 —
setembro de 1963. tendo em vista que
Diversos
Tèrmos:
privilégio de invenção de: Industr,as
o pedido não está devidamenta fundamentado
e.
por
isso,
é
arquivado
de
Rei-tidas Sofé-Cama Drago Soziedade
109.336
—
Whiripool
CorpoTermo
N° 424.858 — marca: Azul Pina
Anônima. — Tendo em visa o pulido ration — modelo industrial. — Não acendo com o artigo 196 alínea "B" — Johnson J. — requerente: Cia. Johnde desisténcla expressa peia requerente cabe mais o pronunciamento da esfera do Código.
soa & Johnson do Brasil. Produtos
do pedido de reeonsider;ção da despa- administrativa neste processo. ilecorra
Cirurgicos.
Expediente do Diretor Geral
cho, anote-se a desistencia,
'ao Poder Judiciário.
N° 453.866 — marca: Bavagen
, Substituto
•
Manufaturo de Brinquedos Estreia
requerente: J. R. Geigy S. A.
Expediente
do
D.retor
Geras.
Substituto
Sociedade Anônima — declara a desisExigências
N° 424.878 — marca: Azul Royal
tência do pedido de rece.ns.doração do
Reconsideração
de
despachos
—
ReJohnson J: -- requerente: Cia. John..
despacho -- deferimento — do terRio. 10 ' de setembro de 1964
soa John soa do Brasil, Produtos
mo, 113.570 — modela de utilidade: publicados por ter saído com incorreções.
Societé
Des Usines Chimiques Cirurgicos.
de Brinquedos Bandeieorue. Sociedade
Anõnonima. — Anote-se a desistência
Companhia Antártica Paulista Indús- Rhone Poulenc Declara a destaReconsideração de Despachos
do pedido de reconsideoncão e expeça- tria Brasileira de 'Bebidas e Conexos. tencia do pedido de reconsideração
do, despacho de deferimento do termo
se a carta patente.
I— no pedido de reconsideração do des415.598 — Apresente procuração com Máquinas e Equipamentos Melo
Manufatura de &il.:ao:doa Estrela pacho de _lefarimento do termo 85.391 roderes para desistir.
Limitada — No pedida de reconside.
privilégio
de
invenção
para:
ProSociedade Anónima — declara a desisVero Gandelman — No pedido de taça° do despacho de deferimento do
tência do pedido de recons'deraetio do 1 cesso e instalação para o enchonento reconsideração do despacho
de inde- termo 420.310 — registro número
despacho de deferimento do termo: estéril de cerveja e outras beb idas con- ferimento do termo 402.422 — Pres- 291.889 — marca: Nello regue.
tendo
bióxido
de
carbono
—
do
ruiu151.820 -- p-ivilégio d • .1-i.'enção de:
te esclarecimentos, uma vez que o rente: Mecânica Nello Limitada.
José Kimener-Kimenez e Sebastian Ita- I rente: Bruno Kaiser. — Mantenho o registro 233.312, refere-se a uma
'despacho
de
deferimento
publicado
aos
Deixo de tomar conhecimento do
miro Navidad. — Anote-se o pedido
13 de fevereiro de 1962 O cpedicio frase de propaganda e não conste pedido, visto que o mesmo deu co- .
de desistência ao pedido de reconside- não
está devidamente fundamentado. r edicto de prorrogação.
trada fora do prazo legal. Recorram'
ração de despacho em face Ga declaraRenda.' Priori & Cia. — No re- çuerendo, ao Poder Judiciário.
re..
isso,
é arouive l a t!e a -õ-' ' -,rn
ção expressa, e dê-se endamento ao .1 artigo 196 alinea "B" do Código.
curso _interposto ao indeferimento do
processo.
termo 276.003 — Pague a taxa de Almeida Silva, 'Importai:ião e Comércio S. A. — No pedfido de rei.,
Walita Sociedade Artõitims Eletro teCtleS0 •
Notificações
,Indústr:a — no pedido de reconsideraconsideração do despacho de deferi.
; ção do desnacho de deferimento do termento do termo 243.878 — marcai
Recurso
São convidados os requorenLa abai- mo: 138.483-- modelo industrial pa'fank de Gouveia & Galo. — Deixo
xo mencionados a comparecer a este ra: Nõvo modelo de enceradeira de
Renda. Priori & Cia. — Recorren- se tomar conhecimento • do pedido,
Departamento, a fim de 'e:letearein o duas esclavas — do requerente: Signal do do despacho que indeferiu o ter- por que . tntrou • fora do prazo legaL
pagamento da taxa final -loa st.guintes Manufacturing Co. — Reconsidero C. mo 276.003 — marca: C. N. C.
Recorra, ao Poder Judiciário, que.‘
saldo.
processos,
'despacho publicado aos 28 de julho de
Diversos
11964, para o fim de determinar que
Coral S. À. Fábrica de Tintas.
Termos:
;•.,5--,a-o examine a oposição.
Esmalte; lacas e 'Vernizes — No
Tre
Gillette
Company
—
Declara
privilégio d.- invenção I Sindicato da Indústria de Vidros e
perdido de reconsideração do despacho
N.° 85.C81
a do requerente — Helena Ruhin-tte:n. Crista'S Planos e Clicos. no Estado de a desistência do pedido de reconside- de deferimento — termo 350.572 —
ração de desacho do defiremento do
Inc.
São Paulo — no pedido de reconside- termo • 424.$58 — requerente: Com- título. Farmácia Coral da Sociedade
Farmacêutica Ramos (Tijuca) LiN9 88.832 — privilégio de ineeneso ração do desnaeho de deferimento do aanhia- Johnson & Johnson do Brasil
vitada. — lueentçnho o despacho pise
do reque rente: • Indústrias Retaliei:-; So- termo: 89.758— privilégio de inven. — Produtos Cirurgicos. — Anote-se
aos 5 de setembro de 1963,
fá-Cama Drago Sociedado Anôpima. çáo para: instalação pa-a refrigeração a desistência do pedido de reconside-Meados
1°) Porque não há possibilidade
de
N° 113.570 — modelo tit lidade • de moldes — do regnerenter Owens rareio.
fonfusão: 2°) Porque foi, pedida urna
Farbwerke
de: Brinquedo" Bandeirante Soe idade
Il ilnois Glass Company — ManteHoechst Aktiengsells-,iesistência à reconsideração do das.
Anônima.
nho o despacho de deferimento publica- chaft — VG202 Meister Lucius & p acho •
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As Repartições . Públicas,
deverão remeter •o expediente
destinado à publicação nos jorDEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
nais, diariamente..até às 15 horas.
DIRMITOR GERAL
— As reclamações . pertinenALBERTO DE BRITO PEREIRA
tes à matéria retribuída, nos cacris p a o. Bitolo os orowoRo
sos de . erros Ou omissões, deverão crinsa oo ~viço os oven.teAcess
FLORIANO GUIMARÃES
ser formuladas por escrito;-'à MURILO FERREIRA ALVES.
Seção de Redação, das 9 às 17.30
DIÁRIO OFICIAL
horas, no • máximo até 72 horas
SEÇÃO
após a saída dos órgãos oficiais.

EXPEDÍENTE

111

Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados.
ressalvadas, por -quem de direito.,
rasuras e emendas.
• •— Excetuadas 'as para o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tomar.
em qualquer..época, por sfis 'meses ou um ano.
-•
— As assinaturas vencidis
poderão ser, suspensas sem aviso
.•
prévio.
•
Para facilitar aos aisinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderéço vão
impressoi o número do talão de
•
Andes S. A.. Comercia/ e Construtora — Na reconsideração do despacho -de indeferimento do tèrmo
371.868 — marca: Andes. — Manpublicados aos 19 de maio de 1964,
tenho' o despacho de indeferimento,
registro n° 188.856: impeditivo.
Moinho Santa Rosa Limitada —
No pedido de reconsideração do despacho de deferimento do tênno
remarca: Itaquay
,381.013
querente: Versiani Cia. Deixo
de 'tomar conhecimento dto pedido: tendo em Vista se o deferimento refere-se
aos, exemplares de fls. nos quais não
consta a palavra: mimoso.
, S. A. de Vinhos e Bebidis Caldas
— No pedido de reconsideração do
despacho de deferimento do term.()
391.795 — marca aVilar D'Ouro —
requerente: Bar e Café Villar D'Ouro
Limitada. — Manteno o despacho de
deferimento publicados aos 17 de setembro de 1963 em face da falta de
fundamentação do pedido, que é arquivado nos têrmos do artigo 196.
alínea B do Código .
•
The Nestle Company Inc. — No
pedido de reconsieat ração do despacho de deferimento do termo 399.269
— marca: Arudon — requerente:
American Home Products Corporation
— Mantenho o despacho de deferimento, tendo em vista qtie entre Arobon e Arudon não há possibilidade
de confusão em fase das aplicações
terapeuticas serem diferentes, e em
face de desistências de fls. 11. .
British Nylon Spinnees Lialited —
no pedido de reconsideração ão despacho de indeferia-tento do termo n.°
400.425 — marca BrinyIon.
Reconsidero o despacho publicado
*os 17 de junho de 1964 sue, por urn
lapso, salu erradamente, para o fim de
Indeferir o pedido em face do registro
296.054. referente, a marca Branylon.
Indústria de Tecidos Lindamar Ltda.
— no pedido de reconsiderntio do des-

11•çtte do ~adoidado , do ***** lento do Ocipartordilmila
Naolcidai do Propriodassis Industrial do liAgolotério
•'
do enuenotria • Coméreci •
,

Impresso nas' oficinas Co Departamento de ti-Aprenda Nacional

ASSINATURAS
_
. , FUNCIONÂRIOS

REPARTIÇOES E PARTICULARES

Capitai e Interior:
Capital e 'Interior:
Cr$
450,00
600.00 Semestre .
Semestre. . •...• Cr$
Cr$ 900,00
Cr$ 1.200;00 Ano.
Ano
Exterior:
Exterior:
Ano .

Cr$ 1.300,00 Ano .-

Cr$ 1.000,00

registro, o mês e o ano em que ' jornais, devem os assinantes providenciar arespectiva renovação
findará.
A fim de evitar solução de com antecedência mínima de
continuidade no recebimento dos trinta (30) dias.
n

pacho de indefer:mento do termo n.°
410.464 — marca Lindomar.
Mantenho o despacho de indeferimento publicados aos 4 de agõsto de
1964, como retificação, pedido de fls.
9 num inoperante.
O Automóvel Club do Brasil — no
pedidt, de reconsideração no termo —
460-.423 — titulo — Automóvel Clube
de Brasília.
' Mantenho 'o despacho publicado aos
4 de abril de 1963, tendo em vista que
o pedido entrou no Departamento no
prazo legal..
José Joaquim de Oliveira & Cia. -a:
n ) pedido de reconsideração do desprcho de deferimento do termo n.9
555.957 — marca Duborn — de Manoel Francisco.
Reconsidero o despacho publicado
aos 23 de abril de 1964, para o fim
de .aguardar-se a solução do processo
número 549.338, que é anterior a este.
Não havendo impugnação por pré-uso.

do em vista o pedido de reconsideração de despacho baseado no, modelo
de utilidade 1.660, reconsiero o despacho publicado aos 15 de julho de
1963, para o fim de deferir o pedido
como Modelo Industrial, em face,
face dos
laudos técnicos e não ter havido
sição com a publicação dos novos pontos característicos.
Transferência de nome de titular de
Processos'
Soda! Sociedade Distr ibuidora de
Aguardente Ltda. — transferência .para seu nome -das marcas:
Patury — número 240.503.
Sucurana número termo 298.082
— De acórdo com o parecer da Divisão jurídica. Anotem-se as transferercias.
1

Termo 369.872 — Rocha & Queiroz
Ltda. —o marca: Pontlac,, — Arquivese o processo.

EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL SUBST/TUTO

EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
RECURSO

Reconsideração de despachos

Recursos

Rio, 10 de setembrsde 1964'
Cia. • Antártica Paulista Indústria
Brasileira de Bebidas e Conexos — no
pedido de reconsideração do despacho
de deferimento do tterrno 108.772 modelo industrial para: nvo modelo de
garrafa -- , de Marte Brizard & Roger.
Mantenho o - despacho de deferimento publicado aos 22 de janeiro de
/90. As razões expendidas no pedida não tem consistência. A garrafa
citada é completamente diferente da do
pedido em cause.
Cia. Fábrica de Botões . e Artefatos
de Metal — no pedido de recon.sideração do despacho de deferimento do
tino — 144,048 — modelo industriai para: Alça conjugável anatõmica
— de R-1v Guedes de Mello
Ten-

Rio, 10 de setembro de 1964
Sociedade União de laticínios Ltda.
— Recorrendo do despacho que indeferiu o teimo 537.262 a— 'marca: —
União.

Diversos

EXPEDIENTE DA DIVISÃO
DE PATENTES
Notificação
Dia, 10 de aetembro de 1964
Uma vez decorricto o prazo de, recurso previsto pelo artigo 14 da Lei
n.^ 4.048, de 29-12-61 e mais dez dias
— para eventuais juntadas de recursos e do mesmo não se tendo valido
nenhurn interessado, ficam notificados
os reauerentes abaixo mencionados a
coei parecer a, ês'.-e Departamento a fim

— as Repartições Públicas
'cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas. em qualquer 'época, pelos órgãos comp-e-,
.
tentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valõres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitámos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
Os suprem- entos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os Solicitarem no ato da assinatura.
— O. funcionário piiMico
dera!, para fazer jus ao desconto 'indicado, -deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
— O custo de cada exemplar.
atrasado dos órgãos oficiai.,
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ 0,50, se do mesmo
ano, e de Cr$ 1,00, por ano
decorrido

de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes à expedição dos respectivos certificados dentro do prazo
de sessenta dias — na forma do pará.
grafo único do artigo 134 do Código
da Propriedade Industrial.
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO
DEFERIDO
N.* 112.525 Dispositivo para an•
tomóveis — Eaton Manufacturing Company.
N.° 112.537 — Veiculo com dispositivo de carga
Leo Sauer,
N.' 112.553
Aperfeiçoamentos na
suspensão de veículos
Societe dez
Brevets J. A. Gregoire,
N.° 112.578 ---L Tubo de revesti,.
mento Metallschlauchfabrik Pfors.
beim Vorm.- Hch Witzenmann G.
M. B. H.
N.° 112.739 Válvula aplicável
em dispositivo auxiliar de flenagem
dos freios hidráulicos (burrinho mest:e duplo) dos veículos automotores
a-. Manoel da Silva Carvalheiro.
N.° 112.738 — Um processo para
moldar ama base sõbre uma haste deválvula para câmaras de ar ou outro
artigo inflamável e molde utilizado para esse fim — Dunlop Rubber Company United..
•
N.° 112.807 Nôvo e original
freio de emergência para veículos automotores com freios a ar hidráulicos
Ou mecânicos —' Manoel da Silva
•
Carvalheiro.- a
N.° 112.979 —'.Modo de fixar a
instalação de sinalização nos volantes
Lenkradwark Gus t av petri.
N. 9 113.673 — Fixação para trilhos
— True Temper Corporation.
No' 113.680 — Aperfeiçoamento era
moldes para forma,. artigos de polpa
tendo depre.ss.ões e processo para fabricar os mesmos -a- Diamond Ga dner
Corporat'on.
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N. o 10.215 - Original mo:lela
MODELO OU DESENHO
Dl* 119.919 - Nova máquina para
Ne 113.828 - Aperfelioaineritoa em
de mesa carrinbo para televisor
INDUSTRIAL, DEFERIDO
rosquear tampas era frascos -- Repreou relativos a impressão eni tetidoa
Indústria e Comércio Elmo Ltda.
',The British Çottoa ladustry Research sentações Mafarma Limitada o Laszlo
Niivo modelo
N.0 87.211
N. 142.055 - Original decoração
Schultheisz.
Association.
Fita adesiva sensivel aplicável em bolsas - Plaslux Manufa- rádio receptor - Oetavio Fe-re'ra
N9 122.047
N9 113.861 - Uma válvula de reMinnesota Mining And ureira e Mercantil de Artigos Plásticos Ia Costa.
a pressão
tenç ã o - Thomaz Giordaao.
N.° 1 9 2.058 - NtiVo modelo de
e Luxo Limitada.
N 9 114.062 - Suporte elástico de Manufacturing Company.
radea'llo - Jta z é Painletti.
N9 122.051 - Aperfeiçoamentos em
fkxibilidade var:áve.1 para suspensões
W 145.557 - Original desenho apliNP 122.039 - NiNvo e origioal
em geral - Societa Applicazioni Goxn- ou referentes a utensílios para beber - Cavei na superfície super:or de sandámodelo de cadeado - Jost l Paioletti
Yat Chuen Yuan.
eSaaa.• S. P. A. •
ma
lias e palmilhas - bico Schincarlol.
N.° 122.729 - Nemo f' nn rt n foN° 122.194 - Reservatório de caneN" 116.573 - Processo e Dsmositivo
N 9 145.673 - Nõvo modelo de ras-para a execução de estacas de concreto ta-tinteiro aperfeiçoado - A .J. Fa- tro para pneumático - Dunlop Rubber gareiro elétrico - Viktor Pro- e
•
kopowitsch.
e análogos no solo - Compagnie Inter- gard 8 Cie.
Company Limited.
N.o 131.;02
Mvn 1n04'ela
N° 122.356 - Aparelho de refrigeranationale das Pieux Armes Frankignol
N. o 145.978 - Nôvo modelo do vaso decorativo - Carlos Haddad
ção - General Motora Corporation.
Sociedade Anonyme.
Abdalla.
N° 128.705 - Uca fizível de segu- viga metálica - A.ago Vest.
de ar flutuante
N 9 116.609 •
N.° 145.982
Nollvo modelo de
rança - Jan Bola.
- Victor João Szankowski.
N.o
140.767
Nóvo
e original
viga - Aaago Vesti
modelo de garrafa - 8. A. ViníN u 118;223 - Co...junto de parabrisa • N° 138.866 - Aperfeiçoamentos em
N.o .146.353 - Novo modelo do cola
e Agrícola 'Sanroquense S. A.
para veiemos - Winys Motora Inc. dobradiça - Brado Stebnruch Jawer. bisnaga plástica - Miguel AbuV. A. S.
N° 145.915 - Jacaré Kart ou Jacaré jamara..
N° 118.2'29 - Máquina para acabaNP 141.552 - Porta pape) do
mento de estradas Baroer Greene mecânico -- Sebastião Jesus de MiranN.° 146.389 - Nova e original anotações
para escrivaninha da -Moura°.
Company.
configuração ornamental aplicada Hermann Prank.
P4' L16.271 - Máquina para fabria
estojos
portadores
de
acionadoN.o 141.744 - Cortador para
MODELO DE UTILIDADE
car taião de piaumaht.os - The Gdores de alarmes .contra incêndio - frigoríficos
DEFERIDO
- Indústrias Mecânidyear 't ire h itubber Company.
Neorex do Brasil Ltda.
cas liermann Ltda.
N v 118.34.- Aperte.çoarhentes em
N.o
146.437
Impresso
ornaN° 122.681 - Ferarmenta para a exou reterentes a tuotores de turbina a
Privilégio de invenção defetração de brocas de furar .- Sven Arild mental aplicável em pratos copos
gás - itotta Royce Lanited.
rido:
de
papel
e
demais
artigos
para
N° 116.645 - Mot3res de combustão Swallert.. '
N.o 108,157 - Sinalizador sin/49 118.373 - Uma sapatilha de má- festas - Ernesto da Fonseca.
Interna - Yanmer 'lesei Engine Co.
N.° 140.619 - Original modélo
quina
de costura para franzir e cozer
cronizador para tráfego - José
Ltd.
de
pé
para
geladeiras
e
outros
Correu° Suez.
concomitantemente - Aristoa Gomes de
- José Ribeiro da Silva.
N° 118.668 - Anunciaticr adptável Queiroz.
N.0 119.118 - Anerfeiçoametr*
em roias pneumáticas para indicar pertos
em máquinas elétricas
Nevo
N.°
116.620
*
m
odelo
do
99.088
Nõvo
modelo
de
indiNa
das de pressão - Ernesto lacei e Alcador de preços e outros - Jose Lopez pé para geladeiras e outras - tes de contatos deslisantes para
fredo José 1-)erez.
cnn rrentes alternadas - Norma-.
Jer.R Ribeiro da Silva.
116.700 - Proct.sso e d.spositivo Guillen.
N. o 146.678 - Modelo de pu- gim.
N9
105.349
Esponja
plást.ca
ce.
para cozinien.o de tocaris produtos
xador emblema para eapôt de au119.825 - Processo e composirianicos e anatogos - ivietallwerk Fria- M. Basto ti Companhia Lia tada.
tomáxeis - Dello Vianna Galv§o ção para o tratamento de metais.
orichshaten t. M. 13. H.
N* 108.496 - Novo modélo de pés Bueno.
e dos artigos produzidos com êles
N" 122.420 - spasitivo acionador articularei adaptável a cadeiras bancos
Kaiser Aluminun & Chemical
N,
0
146.695
5
Nowt
garrafa
luC,orporat ion.
.dos freios -da bicicleta - Carlos Va- e mesas - João Gunzler.
minosa
José
Bovo.
N° 109.065 - Navo modelo de derosi.
N.o 120.049 - Processo para reNP 146.923 - Um Uivo modelo
is , 109.433 - Aperfeiçoamentos ia- rissador de coco de café - Shizuo Kan- de castiçal - Basili Kirltschenko. vestir autoolâtIcarnentO estrutura
•
zaki.
trouundos em reyÁstraoorei para
N. o 117.208 - Modelo industrial em p articular condensadores elé-n
documentas em geiai e cartas - AdolN. 109.333 - NOvo e original apa- de azulejo - Keralux S. A. In- tricos - Siemens & Ilalske Aktien:
plio rierschel.
nhados de mercadoria - Jacinto Perei- dústria e Comércio de Equipamen- gesellschaft.
N. o 120.351 - Acumulador carN° 113ã55 - (,Àig.nal Tampa bato- ra da Silva t".1 Companhia.
tos.
N. o 147.388 - Moldura artistica regável automáticamente
que com roca para rrascos e analogos
Jiro
N9 112;360 - Nõvo inedélo de suGoinpanh.a.
- . joíio AI:aso:ice
porte para diapositivos ut lixados ,em poliformlea comemorativa - Ali- Krisuga.
pio
Oomes.
N.o
1Viesa
pa.a
desenhar
11.3.oro
120.829 - Aperfeiçoamenprojeções fotográficas - Walfgang A.
N.o 147.389 - Moldura artística tos em ou relacionados com isolas
Lucien taniie Franços Sautereau.
Sengberg.
poliformica
comemorativa - Ali- dores de material tendo uma conN" 1.1.1.Uub - Aperieiçoarnentos em
N° 112.683 - Nova disposição cons- aio nomes.
dutibulidade. Eletrônica com dito:.
urnas pa.a acoadic.onamento e transportrutiva
de
cortina
flexivel
Manf
ed
NP 117.1)13 - Original padrão crio p referida em particular para
te ue 4.upons e outros - Provera Comou desenho ,anlirável a colcha e válvulas e letrônicas de descarga panhia eaul.sta de .Croinoções e Ven- Hélice.
N u 115.832 - Nôvo iimdelo de ca- similareS - Fábrica de
•
cias.
colchas .5. V. Philips Oloeilampenfabrio.
deira portátil para crianças - Miguel Moi: rad Ltda.
ken.
N° 1:4.121 - Novo iaostruár.o paia 'Masco Climeitt e Angel Francisco A.
• N. o 122.189 - Instalação hidra
N
o
147.014 - Original decoracartões pastais - Aareao'Cloionibo.
Cosia Naranjo.
elétrica - Soriete dos Forges et
- twerie.içcaimiLus em
N"
N u 115.912 - Nõvo molèlo de pano ção aplicável em caixas - Produ- Atelliers du Cremmt.
. ecnbalagt.us para macarra.a e outros - para cozinha - Importadora Helio Bar.. tos Alimentícios Luso Mar Ltda.
N.° 1 2 2.1 98 -:-- A p arelho de me4
NP 147.921 - NU° e original
Angeio magagnotu e Landia- id Sociedade Mein ma.
dição
de comprimentos - Hans
modelo de cruzeta para torneiras
no. .
N9 115.932 - Nova ccqu tele.ra
114,120u.spositivos para susregistros 'similares - Cerâmica
Sanitária Porcellte S. A.
[fitar ¡Mos ae v.uro
1-ittsbu.gb rim - johanm Gockshuber.
ÇAr.n arador plana
N* 116.669 - Nôvo tipo de suporte
N.o 147.922' - Nova configura- - Gebruder Buhler.
s- late Udu 1...gnpauy.
pa.a
colocação
de
bob.naa
de
papel
de
ção ornamental em cruzetas para
N w 'cie chapa iaN.° 122.218 - Aperfekoatoen4
minada e emnai..w...a p.i....o-aia com o embrulho - l'eodoro Bustamante Ro- torneiras registres e similares man.
tos
em ou relativos a sistemas da
Cerâmica
Sanitária
Porce
rtermuilon.L.ni,en.
l ite S. A.
Ities tau im o 116.681 Nôvo tipo de cabide
N o 147.918 - Nóvo e orig'nal eletrodos semi. condutores tenda
1.N.JVu ielitiLUOr para
re Lte.271
ata:-achável e de pressão - Paola Ba- desenho ornamentrl p ara tecidos Pelo menos rim eletrodo contendo
notas - urianoo marinu.
• dalamenti.
- cnors9-sta' T1,1,1"
,1 Cbenille alumínio - N. V. Philips' Moei,
pa...i MarN9 118.533 - INU t'a
iamnenftthrielen.
Tecelagem
e
Confecções.
N"
117.156
Nõvo
dispositivo
para
cação t.te Coinpigiá0 em can,..iatus musiN.o M. or' -- Sistema ma gnéS.°
147.949
-2lançamento
de
para
quedas
para
fins
de
',Ivo
e
original
ca s - lundus Vita/e Laustria e Cotico
desmonta gem segura para
desenho
:ornamental
para
recreação
propaganda
d's.r.buiça
e ou
oferidos rodasde
mérc:o Lamaçal.
Companhia Paulisf a de Chenille tes - pF'olares com irrth permanen£10.v) 14)0 de inu.ce tros -.Oswaldo CosentirC.
01-4 -" .4. (1.
Bati
Tecelagem e Cenfeeeões.
para listas tele.cm.cas ca áiugas Lvros e
N° 122.664 - Moo tipo de indica- • N.o 148.065 Modelo
de
maN.0
122.240 - Bastidor para
simila.es com i.c.nái.0 e ri.spectiva ca- dor de datas endereços horoscopos e
leta estojo portátil - Oscar Bel- soldagem forte utilizado _
pa - iison uiemenre.
outros - José Candido Balthazar.
lan.
bricacão O. válvulas q./delatam
1 lo .0b4 - 2..perie.s.e.anentos em
N° 125.843 - Nôvo pa nel publiciN.o 148.147 - Ntévo brinquedo - Rádio Corporation
ou relativos a magimas de lazer ciga.- tário - Pau'o Ramos.
or Ararrica.
de
somar
Xosé Benedito Carla.
N.o 122.27? - 1) 1am:31We coa
sos em bastão continuo Moi ns Ma- N9 120.506 - Inter.-up or reversível
N o 148.14R - Brinquedo perde mutador elétrico - Westoro, Elaw
chine 1....on.pany Lim.ted.
Ma.ino Scipioni.
e ganha com pião - José Benedito trio Companv Incorporai ed.
N, 118.699 - .0.v.sor de latas No 120.657 -.Nova . disposição cons- Caria.
5.0 122.332 - Aperfeiçoamens,
Amerie.an Gan Company..
trutiva aplicada a porta Limpadas para
No 148.149 - )4,4‘v1p ed 0 *de caN o 118.708 - Máqu na para adaptar iluminação parca - Indústrias Brasi- valos rotativos - José Benedito toa em ou relativos a cahecot as
gravadores ~éticos anulares •
diaves lend das para abrir etas as are- leiras Eletrometalargicas Soc:edade Anánrocessos para a fabricação de ca.
lhas para abrir latas de conservas - alma.
N° 148.179 - 11m nAvn modelo beeotes gravadores magnéticos
Swft Australiau Company (PTY) Li.
N9 20922
1
- Interruptor elétrico 81- 4 n f elh - Julio Cesar Miguel RiV. Philips' Gloeilampenfabries,
mited.
ninai Plisudski,
lencioso - Francisco 'Capo de Rosa.
ken.
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• NP 122.333 - Aperfeiçoamenem ott relativos a dispositivos
dotados de uni elemento oleiro luminescente - N. V. Philips' Gloei. lampenfrabrieken.
N.o 122.357 - Aperfeiçoamentas em ou relativos a arranjos em
gravadores magnéticos a-- N. V.
Philips'.Gloeilampenfabrieken.
N. o 122.468 - Aperfeiçoamentos . em ensaio não destrutivo de
isolação elétrica - General Elec•
tric Company.
NP 122.704 - Aperfeiçoamentos em ou relativos, a receptores
para uso em sistemas transmissóres de televisão a córes - N. V.
Philips' Gloeilampenfabrieken.
• N.o 122.705 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a instalaçties
de letreiros luminosos - N. V.
Philips' Gioeilampenfabrieken.
N.° 122.902 - Dispositivo &mi
condutor e Processo para fabricaCão do m a•m a Philro Corporation,
N.? 122.995 - Espaçador Rádio Corporation of America.
N.o 123:114 - Al)erfelcoainentos em ou relativoa a'circuitos que
comportam um sistema de com, tróte par barras cruzadas - N. V.
Philips' Gloeilampenfabrielon.
N.o 123.115 .- Aaerfeiçoamentos em ou relativos a distribuição
de circuitos compreendendo um
Circuito de escrita e ^e!o Tornos
' um circuito de escrita -a N. V.
tos

Gloeilampenfabrieken.

•

N.° 121.a57 - Disnositivo para
aumentar o g rau ii0 efteiência . termira Je 11 "1,1 niánli t n a de enrnbils-

tão acionada com enxfafre enxigana, m i gase, contendo oxigênio Badi s ehe Anjljn & Soda • Enbrik
ATJ ient•esetiseshaft.

Modelo • de utilidade " indeferidos:
NP 119.061 - Dióvo' tipo de má.-

quina para soldar sara
- Deniza Freitas. ,

1(1)6
•.

. Exigivocias:
N. o 120.615 - atainaldo Lopes
Quintana Jr. - Satisfaça exigên-

cia.
N.o_ 123.537 - General Electric
Co. - Satisfaça exigência,
N. o 130.923 - ratei] Manufacturin g Co. -- Sa t if Nen exigência.
N.o 139.919 - Westinghouse
Electric Corp - Satisfaça exIgèn.
eia.
Instituio de Pesquisas Tecnola.-

gicas - ()p oente do tarmo número 1PP.800 - Satisfaça exigência.
Tbesa Indústria Brasileira de
Embalagens S. A. - Opoente do
farm() 122.476 - Safisfaea p airaricia.

• Setembro

NP 120.821 - F. M. C. Corp - das na forma do parágrafo 'único
Satisfaça exigência.
do art. 134. do Código da ProprieN. o 123.789 - Union Carbida dade admira':
Corp - Satisfaça exigência.
NP 125.764 - Solvay & Cie Privilagio li invenção defeSatisfaça exigência.
•
rido:
N. o 151.594 - Ruy José Ribeiro
NP 121.376 - Pro•ceaso de fa-•Satisfaça exigência.
bricação de catalisador - UniverN.° 152.601 - Pirelli Lirnited - sal 011 PrOdUCIS Co.
Satisfaça exigência..
Esigència:
"Ns. 152.603, 152.604, 152.605 e
152.607 - Albertino Dua rte - SaN. o 109.131 - Sarjeta Per Azibtialiaça exigência.
ne Rrevinit
El knr,:tie o 5. 0 ponto.
N.o 108.825 - Toshihisa Basus:X l'IbIDE/EpNESEouDisl ASsEÇÃ O
n-uma e ilirokiNij Katahira -- Satisfaça exigência.
N. 112.456 - Ciba Societe AnoD,-• 10 de •setembro de 1964'.
%ano.- Satisfsça exigência.
Nut ificação :
N. o 112.552 - .aboralorien
Hansmann A. G. -I iti s faça ' exiUma vez decorrido o prazo de
gência.
•
recurso previsto pelo artigo 14 da
Lei n.o 4.048 4ie 29 - 12 - 61 e mata
N.° 115.051 --. Ti 1117i:111.1st rrud 10 Aias para eventuais juntadas de

Corp - Satisfaça as
tainigte OsNP 118.978 terreirbisch e Eisen I ; Stahlwerke Aktiengesellsehaf •h- Satisfaça
exigancia.
•
Te e.init LindN.o 123.946
ted - Satisfaça faca .ia.
Ns..116.892, 116
V,rtlii
116,901 e 116.929 - ii. . aii.16.
O. M. B. H. --aga 1 'aça ex'gèn•
eia.
1
n 0 • Emenesio
N.° 118.956 Pinto - Satisfaça i !abria. •
:mus ClierniN.o 119.315 .cal Co. Inc - Satis i ia exigênc.a.
N.o 119.363 - C ,sitan Carlos
Mamilos -- 1nI woa,
ATel lr'l1).
x Ca: V 12.F
NP 120:025 melli. - Satisfaça ' Xigência.
N.° 120.168 ili pana cr iaDe
. f
Lean - Satisfaça
erts & Van
N.o 121.174 - Satisfaça
Der Weyden N. •
.1
exigência.
, N.0 121.629 - 1 E. gwain Da;
vid P. - Wiseman & irns Ltd. e Gelisv Von
sellsehaft Der
- Satisegchen. Eisenwerke ,•

rertr:zw4, P

mesmo nún se Prrilf)

de 1964

N.o 468.584 - Heliar Satelio -•
Saturnia S. A. Acumuladores Elétricos - Classe 1.
N.° 46.585 aleijar Satelio Saturnia S. A. Acumuladores Elé.
tricos - Classe 21 - Comexclusão
de alavancas de cambio carrinhos
para máquinas de escrever e varetas de contróle de afogador.
N. o 468:881 Yandara g'. A.
Ind. Reunidas F. Maratazzo Classe. 41.
N.° 468.902 - Ebanol - a. A.
Ind. Reunidas F. Matarazzo Classe 48.
NP 469.356 - Gold Bird Gala Bird Lanches Ltda. - Classe 41.
N.° 469.357 - Vassourinha F. Rodrigues Nabia Representações
Ltda. - Classe 4.
N.o 469.459 - Zíngaro - Anta,nio Rimuln e Alipio Duarte Classe 12 .
NP 469'.165 - Matriz,- Indústria Gráfica R eg imor Ltda. -

valido nenhum interessado, ficam
tiolifiezid2 s ug requerentes apaixo Classe 38,
adylton
N. o 469.185 - NKI1
menrinnados a comparecer a êste
Departaniento a fim, de efetuarem Alves de Souza - Classe 11.
o pagamento dá taxa final concarN. o 469.4P3 - Viragex - The
nentes a expedi ção dos respecti- J. B. Williams Co. Inc. - Classe
vos certificados dentro do prazo n ,o 2.
N.o 409.495 - Trypianol de 130 ates na forma do parágrafo
único do art. 134 do Código da Merck & Co. Inc. 7- Çarisse 3.
N. o 469.826 --Dizerto - José
.
Propriedade Industrial.
Miguel Araujo - Classe 46.
N.o 469.929 - Inpaoquil - TuMarc:. deferidas:
trqiiil
de Produtos; Quí40.193
Van
'Afeite
N. o
micas Ltda. - Classe 41.

Ind. di Tofes e Caramelos
NP 469.949 - Dayma - Eitex
Ltda.
Classo 41.
N. o 121,529 - Guri Hermanny S. A. Tecidos e Fitas Elástieos Ind o Comêrcio Hie N .A. - Clas- Classe 36.
N. o 470.1313 - Neorolit
Vise 3.
N.° 424.518 - Saneia - Vau rente Marin() - Classe 3.
Deli Berglis Expor t L'imited NP 470.205
139 - José AnClasse AI.
airaolli Netto - Classe 12.
•N.° 470.258 - Old Sta gg 425..181 - Zangão - Olivio
•
Schenley Distillers Inc. - Classe
Benedito Valdanbrini
Classe 10. mo
42.
N. o 42'5.523 - Sabara Móveis
NP 47(1.309 - Maristela - Faus.
Satirra Ltda. - Cla s se 40 - Com
tina Werrera de Oliveira - Classe
exchisão de porta retratos.
N o 2(3.42R - Tnbragern N. o 470.310 - Mesquitinha Brasileira o Embalagens •nbragem
ii
.
Felishina .Pereira de Mesquita Ltd:,
1.
Classe 42.
57esfinglionsc
NP RG , .481
Analarnex 'i ;isfaça exigén- Fáb.
Eleetrie Corp NP 470.324
Produtos Colonia
de Cadeiras Anatomex Ltda.
ria.
- Studarl S. A.. Ind. e Comêrcin
- C,Ia z se 40.
N.o Ca.758 - Vexar . - E. T. - CIPf.? 3,
M.' Voith G.
N. o 116.895 N.o 170.712 - Barbeletrica M. Ta. H. - ga Paca exigência. Du Poli! de Nemours And Co. Bozzano a, A. Comercial IndusN. o 150.338 - ! tcrhillini
3
Auto Clas s e :16..
trial e Importadora - Classe 48.
if mareio Ltda,
Ca.pas indústria
N.° ' 4.?8.41 n1 - ti armosi itun
Wrona & Gasko -- Classe 36.
- g atisfaca ex4
• N o 470.816 - Blue. Night
NP 411.330 - Qaslor - Mann. 5..A. Fabril g envone - Classe 37. •
at'. 150.339, 1 i341 e 15e.43D
de Prinmirdos Ca p im' g . A.
N.o 171.005
- Occhiallinl A
Capas indús- latim/
Brosol
'Ind.
- Classe 49.
• comitrein de Pecas para AutomóSatisfaça
fria nom4rein.1 • .
.
NP
Malte 1
42.267
aveis Br4sol Lida. - Classe O.
exigência. •
,
Ind. Brasileira 1e Embalaarlia
N.° . 47/ 000 - Itapu!
AcraGeneral Elec- 8. A. - Clarse 41.
NP 150.777 eia Franco de Lacerda - ClasSe
tric Cá. Limited - Satisfaça exi- • N.o 445.31)5 - Emblemática
N. o 471.071 - Selvamar - Cia.
gêncis
Fábrica aletalárgica cio Lustres La- Florestal Marítima gelvamar Class e 7.
milada - Classe 8.
•
EXPENENTE DAS DIV/SÕES
N.
o
466.505
Magrintio
Soe.
N. o 471.074 Selvamar - Cia.
SESÕES itEPUBLICADOS
Agrfrolti e Colonizadora Bom Jar- Florestal Marítima Sekamar dim Ltda. _ obaaa
Classe 19
De to de setembro de 1961
N.o .1n6.537 - Para g uay - José
N.° 471.075 - Selvamar - Cia. •
Joannfm"rio Olia • e-ir a & Cia. - P1ore41 Marítima Selvamar Notificação:
•
Classe 42,
C.1-Sse 2i.
Uma vez decorrido o prazo de
NP 4.00.75? - Ateriodil - Lab.
171.08?
Bem Me Que Mal
recurk, previsto pelo arti go 14 da Fa-ma r: A ufico Natiis Ltda. - ClasOner - Fábrica de Cafá e
Lei n.o 4.048 d e 29-12-01 e mais se 3.
C h ocolate de Ouro S. A. - Classe
10 dia para eventuais junrailas.de
N. o 467,676 - Anlix - A. Men- n. o II.
recursos, e do mesmo não se tendo des Mello Paneis Lida. • - Classe
N o 471.291 - Microuemátien valido nenhuma interessado, picam n.o 17 ---* Com exclusão de pape: S5o Paulo Alpargatas S. A. notificados os requerentes abaixo helineas á firo.
Classe 39 - Com exclusão de bulipencknadns a comparecer a aste
NP 467.685 - Fluxinarol - dos de 'borrachacapoulas para cenDepartamento a fim, de efetuarem Lab. Centroflorn Lida. - Clasge tra de mesa paninhos para rama
o pagamento da tara final conter- n. o :1.
e taninos p ara forrar mean‘.
netas a expedierio dos respectivos
NP 167.883 -.Cará Nervmax N.0 471.5a3 - Tranrafix
certificados dentro do praz', de GO Newton Ma ry & - .Cia. - Classe 41. Textil Trançaria Ltda. - Cla ss e aa.

N.o 123.1.16 - Aperfeiçoamentos em ou relativa,: a circuitos.de
adrede de um sistema de barras
Cruzadas constituído depelo menos
dois grupos interctuzados de condutores - N. V. Phillria" Gloria
tampar fabrieken.
N.° 123.493 - Dispositivo interruptor com cartuchos fusíveis
La Telemecaniquea Electriques.
NP 123..746 - Aperfeiçoamentos- em motor •sIncrone auto eacitadn - General . Eletric Company.
N.0 124.551 - A pe rfeiçoamentos em ou relativos a dispositivos
transistor", para um sistema ti- faça 'exigência.
gleo - N. V. Philips' Glorilarn.N. o 123.105 penfabrieken.
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N.o 471.610 - Instanta - MeN. o 429.513 - Chang' - IndúsN.° 489.472 - Sagrat - SaN. o 471..855 - Seandia - MIS
talúrgica Wallig S. A. - Classe tria Alimentícia Prosperidade do grat S.A. Agropecuária Adminis- cínica Scandia Ltda., el. 20.
n.o 32.
Sul Ltda., el. 4.
tradora e Técnica Sagrat, cl. 41. sita S.A., cl. 18.
N.o 471.693 - La Bambinella N. o 431.603 - Itabira - Eliseu
N.° 489.643 - Vitrinismo Diná- sita S.A., el. 18.
José Giri Palrai° - Classe 36,
de Castro Barata, cl. 21.
mico - Alba Abrantes De] VeeN.o 471.735 - A Anaconda N. o 471.887 - Ticil To.
N. o 439.085 - Arouche Far- ch!o, cl. 32.
Anaeonda Industial e Agrícola de
eidos Industriais e Cirúrgicos Li..
mácia e Drogaria Arouche Ltda.
N. o 489.789 - Kokuryu
Cereais S. A. - Classe 4.
Ko- mitada, el. 23.
* N.o 471.737 - A Anaconda
el. 3.
koryu do C. Ltda. el. 48.
N. o 471.915 - Inoldesa - 1ndAnaconda Industrial e Agrícola de
N. o 443.885 Lima Peças N. o 470.159 - T V1-TVI de Óleos e Derivados S.A. 1nol
Cereais S. A. - Classe 7.
Ind. e -Com. Lima Peças Ltda., Filmes TV Interamerleana do
-desa,l.41
N.o 471.739 - A Anaconda
el. 21.
Bravil. Ltda., el. 32.
' N. o 471.944 - Finesue - BaAnaconda Industrial e Agrícola de
N. o 470.754
Auto Elétrico dará & Ourives Ltda., el. 18.
N.? 445.540 - Brasibpec EraCereais g . A. - Classe 12.
Enzo
vicenzo Sonatore, cl. 8 e
N. 0 472.099 - A A A - Auto
A Comercial de Fomensilpec
Soc
N. o 471.741 - A Anaconda - to Agro Pecuário Ltda., cl. 7.
33 (título). •
Locadora A A A Ltda., c/. 21.
Anaconda Industrial e Agrieni a de
N. o 472.103 - Transbras1.I.ena
N. o 470.941 - Babbini L. Ind.
N. o 463.314 - • EficoPee
Efi- Mocanica
Cereais S.A.. el. 14.
- Soe. Transbresiliana• de.Oloos
Babbini
S.A.,
el.
6.
N. o 471.743 - A Anaconda - copee Publicidade Ltda.. el. 32.
Vegetais Lida.. el. 41.
N.° 489.385 - Espeeixnerol - 'Café e471.080 - Naip - Fab
Ana conda Industrial e Agrícola
• N. o 472.145 - Fazendeira Chocolate
Moinho
de
Ouro
Laboratório Especifarrna S A., S.A.., el. 41.
de Cereais S.A., cl. 19.
Pirelli S A. Cia. Indudrial
si. 39.
N. o 471.745. - A Anaeonda •- cl. 3. •
N. o 471.084 - Brahmasa Anaconda . Industrial e Agrícola ,.N.°.469.387 - Especidren La- *
N. o 472.148 - Revepres ,: Cervejaria
Brahnaa S.A.,
,
io Eepecifarma S.A., cl. Cia.
de Cereais S.A., el. 39 (com ex- horatÓr
Pirelli S.A. Cia. Industr;a1 Brael.
'
43.*
•
clusão de chapas e centros de n.o 3.
• N. o 471.086 - Brahrnar - Cia. sil nira, el. 39.
mesa capsulas e discos para mesa
N.
o
489.390
Isofedrin
The
Cervejaria
Brahma S.A.. es l. 43.
C'eaN. 0 472.180 - Ariston
e laminas de borracha para de. Welleome Foundation Limited., INT. 0 471.424
Sintermag - re.tenfabrik Muratti A G, el. A.
grátis).
N..° 471:424 - Sintermag .* el. 3..
N. 0.'4.72.201 - Sertanejo N. o 471.757 - A Anaconda --á
N.Q 469.403 - Cut Quick Jo- Magnesita S.A. ., el. 16.
rIck) M n.g,ella da Silva, el. 4?.
Anaconda Lndústria e Agrícola hiron & JohnsOn, el. 10.
N. o 471.426 - stalit
Magn-N.° 472.230 - MG Fábrica de
de . Cereais S.A.( cl. 45.
• N. o 469.439 - Consional - sita S.A., cl.
Rendas - Fábrica de R-ndas MG
• N.° 471.819 - Euro Pen - Blaehman & Cia. Ltda., .cl. 38.
N.o 471.715 Itauarama - Ita- Ltda., el. 24.
Benjamim Schechter, el. 17
.
N.
o
469.440
Idalico
B)achuararna
S.A. A gro Prs,bril e ImN. o 471.857 - Areadla
•
ar.._ maà & Cia: Ltda., el. 36.
N. 0 472.233 - Felix portndora,
cl. 7.
eadia Imp. e Ol m..de Couros
to Fel ,x Teixe!ra. el. 41.
N.°
489.441
Primordial
N. o 471.738 - A Anneanda ninada, el. 35.
14. 0 472.251 - B.:catcni - Es& Cia. Ltda., 1c. 38. Anaconda
N. o 471.874 - Eutonon - Chi- Blachinan
Indu-triel e ATieal eaten;Indtr/r1^1:za.
N. o 469.443 - Emblemática - de Cerea's S.A.,
el. 9.
mica Boruel Ltda. ,cl. 3.
dos
el. 41.
Cia. Textil NOESa Senhor.i do
N. o 471.752 -A Anaconda
N. o 472 4C9
M-pacon
Rosário, el. 37.
N.° 471.929 - Portocarrense
Anaconda Indust.fal
Agriclla pacOri riat ,?r1:11$ p7ra cons,r1Kia
Bar e Lanches Portocarrense LiN. o 489.444 - Rosário - Cia. de Cereais S.A., el. 32.
cl' 16.
mitada, el. 41.
N.° 471.761 - Quemodoyn - A.'
N. o 47l.98.__ Pn rabens para Textil Nassa Senhora do Roso,
- Greko - (irar-,
,I72.1
N."
sz Cia. Ltda.. el. 3.
el. 50.
S.
An: . ';far: os I:^ ravatalzi?;, Cl.
você - Arlindo Nunes RocYo,.ues.
Brn469.455
Br.isIlar
N.
o
N
°
471.851
7omela
Alc/. 7.
n.o 23'.
silar S.A., el. 8.•
mada & Ahnada. el. 44.
N. o 471.990 - Parabens para
Do'omitl - Piz- :!7‘) 432
VOcê - Arlindo Nunes Rerlr:a.nea,
C .. ntina D^1 ,,n!ti Ltda.,.
el. 10.
Cl. 41,
•Paraben ,; vara
N. o 471.991
472. 0 12 - Clicner Você - Arlindo Nunes Ref:r'-rofm,
Fbuiecra
procir.os cainel:Ides
el. 18.
C1' .. ner Ltr'r. , ci. 41.
o
TrateN. o 472.124 - Juntit
Li
N. o 472 445 - Mulheres lk Mipa tratamento técnico e: e nawls
lhões. - Incliutria Brasileira de
Ltda., el. 38.
Tro-o'n elne Ltda., c/ 32.
N.o 472.446 - ReIegião de Ilus
LEGISLAÇÃO POSI Eldua
• 74. 0 i1"19.6r2 -Fpag - Epag
- Legião da Boa Vontade. el.
R'rli tora ?"lista de Arte Gráfica.
n.o 32.
Vela., el. 50
N. o 420.147 - Bucron - ,TuraUI 011 Refining Co.. cl. 39.
N . 0 472.833 Pitangueir s N. 0 423.930 - Flor do Pari -Pitaneveira- Comércio e Indúse
Bar o Café Flor do P)ri
tria Ltda.. el. 16.
el. 41.
N. o 472.887 - Engordlna Sranei,
424.260
M
N. o
Ultraou'mica S.A. Indústrla e
ra Jún'or. el. 11.
cormçrcio, cl. 3.
voai, .
N.o 4'” 0P6
DIVU1 r,Reen N' yrat
Tr.c.3n
N. o 472.690 - Coraslat - La, 'r!r e Cor- A re d•.
pal * I
boratórk, Formequinn Ltda., e..
T
c!,
,
ça.s e '.."
tala
n.° 3.
N. 0.Bozzana S Ã' Camerr •.! * Indus14. 0 472.894 - Bal-ovit - Noel. 48..
r ;
trial
, •
vaoulmica Laboratórios S . A., el.
n.o 3.
N.° 427 359 - ftenla t plast R svendee:ora e Anile
N. o 472.704 - Amália Preço Cr$ 11.10.00
de P1"-os Ltda., el. 28.
lia Robernisk, cl. 8.
N. oCativdro -.
,
dústria 'de Café Pôrto Ivirr
Exprezsão de propaganda de.
cl. 41.
feridos:
N. o 428.337 - Eineortin -_
A VENDA
Merck Aktiengesellschaft . cl 3
N. o 425.137 - A Fera da Rua
N. 0 '425.579 . - Du:cari -Larga -.0 Dragão Louças e Per,
eolate Duleora S.A., c1. 41
ragens E. A., elas. 2 - 8 - 8 - 9
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves,
N. o 428.917-. Omnan 'e na 11
12
13
14 - 15 17
Farbwerke Hoechest Akill•ngen.1/1 ,402Cia I: Ministério da Fazene
21
22
24
25
26 27
Ischaft Vorm Meister &
29
31
34
39
46 49
Bruning, el. 3.
- (art. 121).
Atende-se pedidos pelo Servi ç o de Reembrilso-Postsi
N. o 429.512 - Chang indúsN. o 489.271 - Organização de
tda Alimentícia Prosperidade do
Auxílio Fraterno O A F - OrgaMd Ltda., el. 41.
nização de Auxilio Fraterno O A
O

C.

NOM DE PROCESSO PEM

(+ TnnO

t"d 1".

In-

•

•n•••••••••n••
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mércio Ltda., el. 40 (art. 117 núN.o 473.166 - Adão Gonçalves. teraç. ão de nome). - Anotem-se
(art. 109 n.° 4).
Aguarde-se.
a transferência e a alteração _c141.
Sinal de propaganda deferido: mero 1).
•
N. o 468.690 - Alvorada N.° 473.212 - Editôra Lar Feliz nome.
• N.° 423.928 - Emblemática - Curso Alvorada, cl. 33 (art. 117 S.A. - Aguarde-5e.
Fidelcino Fernandes Moço &
Júlio Lesário, cl. 41 (art. 121). n.° 1).
Pilho
Ltda. (pede para ser ano- •
N. o 473.775 - João I3ento Das
N. o 431.040 - T1.890 - Turtada na marca Café Moço, têrmo
N. o 470.826 - Casa Lealdade - Pross'ga-se como
inclic
do
pela
nerschaft de 1.890, cl. 33 (art. de Tecidos - Cia. Nacional de
437.906 a alteração de nome). seção.
n.° 114).
Anote-se a alteração de nome.
Tecidos, cl. 23 (art. 117 número
N.° 474.010 - Antônio ' Franco
F N I Fábrica Nacional de ImFrase de propaganda deferido: 1).
470.787 :-- Auto Escola ABC & Irmãos. - Prossiga-se' como Plementos S.A. (pede para ser
N
.
o
N.° 361.551 -- . As crstas Amaral - 'Euclides dos Santos, cl. 33
- 49. nas classes 23 - 33 - 36 anotada na marca F N I, termo
entregam .de fato os prêmos que (art. 117 n.° 1)
471.714 a alteração de nome). _
,
IR
anunciam - Alimentos SaleeioN:°
474.012El
as
'fflarch
In
Anote-fe- a alteração de nome.
N.° 470.873 - Rico Publiedade - 'ga-,re- como .
nados Amaral S.A. (cl. 27 (art.
indicIdo pela
Elida Fabrikation G M H - S P Oliveira, cl. 33 (art. 117 seção. • . • •
n.o 121).
(Transferência para o seu nome
n.° 1).
N. 0 .469.447 - Novas idéias disN . o 474.023 • - Guiris) ' R ¡b eiro . da marca' Glória, térmo 492.614).
N. 0 470.913- A Pechincha de - Proasiga-s e como titule
tnngusm os prcdutos npala Imna el. - Anote-se a, transferência.
pala Indústria Paulista de apare- Santos - Severino Correia, el.,' n.o 8. •
•
Pão de Açucar S.A. Ind.. e Colhos elétricos Ltda., cl. 8 (artigo. 23 36 (art. 117 ri° 1).
N.° 474.024 • - Soc. E' p nça •. mércio (transferência para o seu
121).
N.° 470.936 .- Oficina Mecâni- de .Máquinas Ltda. - Prossige_er nome
.das marcas Pão -de Açucar
ca Imperial - José Jorge, cl. 33 como título nas classes' 6 e 8.
n.o 159.661 - Pão de Açucar
In:lauta Deferida:
,
(art. 117 n.° 1). .
'
•
'mero 171.800 - Salão de festas
. N. 0 474,030 - MIO &
N.° 468.931 .-V B MicroboN. o 470.940.-Auto PoSto•de Ltda.
Bar
-Prossiga-se como indi- Pão de Açucãr n.°194.390
logia Industrial Vital Brasil Ltda., Serviços Tucuruvi M..Carva' Re:taurante e Confeitaria Pão
cado
pela
:aça();
'
.
cl. 33 (art. 114).
lho S.A. Imp. e Com, de Peças
Aeucar n.° 194.391 (titulo). N. o 469.803 - Emboabas - para automóveis, els. 21 - 31 .-'EXPEDIENTE
DA
DIVIS/10
Apear'
Super Mercados Pão
Antônio de 01 -veira Rocha, cl. 33 39 (art. 117 n.01).
JURÍDICA
I1. 0 268.432 (titulo) - Super Mer,
(art. 114).
Exigências: - ,•
cado-. Pão de Acucer n» 268 433
Diversos
N. 0 471.834 - Bom - Banco
N. o 431.313 - Ocara Presentes
" (titulo) - Supermercados Pão
'Ca Oparaç:A e , Mercantis S.A.. Ltda. - Satisfaça exigência.
de AÇUCar ri.° 263.434 (título) Di 10 de setembro de " 1964, - Pão de AÇU= n.° 271.295). cl. 33 (ert. 114) .
N.° 463.154- Cia. Paulista de
Papéis e Artes Gráficas. - SaBeach Nut Life &aveia' _ Inc Anotem-se as transferências.
NOrin' comercial deferido:
Marcel Modas S. A. (pede para
tisfaça exigência.
(junto a marca n.° 186.629). N. o 468.782 - Pirajui Agro
ser
anotada na marca TentaçãO
Tor0
sem
efeito
o
deSpacho
que
N.° 475.267 - Tecera Produtos
Mercantil S.A. - (Art. 109 .núa transferência de da Semana n. o 272.676 a alteraanotar
mandou
de
Origem
Pecuária
Ltda.
Samero 2).
'•
19 de ags5sto de 1957, para o fim ção de nome). - Anote-Se a altisfaça exieência.
de autorizar a a-notação de alte- teração de nome.
• N. o - 426.011 - Industrlas GráN.° 438.926 -- Real Diesel Ltda. ração de nóme'de Beach Nut Paficas Arm e ndo Basílio S.A. Cury Distribuidora de Cereais
cking Co para Beach Nut Life Sa- Ltda. - TransferênCia para o seu
Ind. Grá ficas Armando Basilio - Satisfaça exigência.
N.
0
469.505
Palheta
Indúsvers Inc.
S.A - (Art. 109 n.o 2.
nome das marcas Cury. p.° 289.922
tria e Comércio de Cafés Finos
- fio Tejo n.° 289.923 - AnoN.° 426.9a9 - Orgateco
S. A. - Satisfaça exigência. •
Exped:ente da Seção; de Trans- tem-se as transferências.
Cornére'o e indústria - Orgitsco
'•
N.° 472.674 - Armazem de ferência e Licenças:
Dama S. A. Ind. e Comércio
ennvs,e'n e Indústria - (Ar•
Abastecimento São •Miguel S„A.
Exportação e Importação - Pede
:1o9 no 9).
Dia
10
de
setembro
de
1964
- Satifaça exigência.
.
para ser anotada nas marcas União
N..9 472
Almeida Land
291.939 - União n.° 291.910
'Diversos:
Contrato de exploração de pa- -n.o União
S .a nore eçecio e Imp ortacão -•
n.° 291.941 L- União nóAlsaa 'da nanci S.A. Comércio e
N. 0 433.444 - Plásticos J J Soc. tentes:
meio 29'1.942 - União n.° 994.913
Ineasade ção (art. 109 n.° 2)..
Industrial Ltda. - Aguarde-se.
Organização Ruf S..11: Equipa- - União 11° 291.914 - União núN.° 467.785 - Chocolate DoU Mento pára escritórios (pede mero 294.915 - AJ alterações de
""itulo de Estabelecimento De- cora S.A. - Aguarde-se.
para Ler anotada na patente pri- nome - Anotem-se as alterações
feridas:
de nome.
. • N.° 469.194 - Irmãos Fortuna vilégio als invenção n.o 35.117 o
contrato de sua exploração. N. 0 417.961 - Serralheira Uva- & Cia. Ltda. - Aguarde-se.
Exigências:
Averbe-se o contrato de explora.
ninas Ltda. - Serralharia UvaN.°
470.325
Studart
S.A.
Inção
e
o
contrato
aditiva
ranas Ltda., cl. 16 (art. 117 núRud Fun-ar Sonhe A. u. - Jundústria e - Comércio. - Aguarmero 1).
to a marca n.° 171.622 Aprede-se.
Transferência e alteração de sente clichê para Mas as marcas
N. o 470.745 - Sapataria santo
N. o 471.006. - Indústria e Co- nome .cle titular de processos:
• Helbra S. A.. Ind. Farmacêtrtits
AntIré - Antônio Vieira Nunes,
- Junto a marca n. o 103.898 Móveis
de
Aço
Fiel
S:A.
(transmércio
de
Peças
para
automóveis
cl. 36 (art. 117 11. 0 I).
ferência para o seu nOnse da pa- Satisfaça exigência.
Brosel, Ltda. - Aguarde-se.
N. o 470.965 - Gran - Antôpriv.. de invenção número • Hunt Manufacturing Co. - Junto
N.° 420.145 - Humble 011 & tente
nio Wilson de Albuquerque Ma67.817). - Anote-se •a tranafe- a marca n.o 229.289 - Satisfaça
R..
'nina
Co.
Aguarde-se.
ranhão, el. 33 e 50 (art. 117 núexigência,.
N. o 423.875 - Taclasa Comér- rência.
mero 1).
M. Figueiredo & Cia. - Junto
cio Indústria e Administração
Casas Gaio Marti S.A. '(pede ao térmo 409.090 - Satisfaça exiN: o 471.198 - Copanorte - CO- S.A. - Aguarde-se.
para ser anotada na Marca Arma- gência.
panorto Ónibus Ltda., cl. 33 (art.
N. o 424.348 - Orval Importa- zem Ipanema, têrmo 157.325 a al117 n.o 1).
. dora Ltda. -- Aguarde-se.
teração de nome). Anote-Se a
Diversos:
N.° 428.540 - Produtos Alialteração.
N.
o
428.369
Adiron
S.A.
Enmentícios Deede - André MonLink Belt Piratininga -TransporD'Abronzo S.A. Comércio e In- tadores
teiro dos Santos". cls. 41 - 42 -a genharia e Comércio. - AguarIndustriais Ltda. - Junto
de-se.
dústria
de
Bebidas
(pede
para
ser
43 (art. 117 n.0 1). .
a marca mo '148.940 - Arquive-se
N. o 439.363 - Vidronort - anotada nas marcas Tatu, têrmo o pedido de averbação de contra.
N.° 428.570 - Banco do Sangue
Bronislau
Thomal. - Aguarde-se. 302.721 - Tatu, têrmo 302.722 'Iss.ae Jackson & Sons. Fasteners
de Santana - Banco de Sangue
têrmo 302.862 - Tao
N.
472.128
- Casa Adelino Tatuzinho,
Limited Junto amarca núniero
de Santana Ltda. (cl. 33 e 50 »Produtos
tuzinho,
têrmo
302.863
EmbleAnaconda Ltda. 149.114 -•-• Arquive-se o pedido de
(art. 117 n» 1).
mática, tênno 302.959 as altera- anotação
Aguarde-se.
por falta de cumprimento
ções
de
nome).
Anotem-se
as
N. 0 440.757 - Vinte ,cine0 de
exigência.,
N.
o
472.579
Ind.
York
S.A.
alterações
de
nome.
março - Vinte e cinco de março
Damo S. A.. • Ind. e Comércio'
Cirúrgicos. - AguarContabil Ltda., cl. 33 (art. 117 Produtos
Citylux S.A. Comércio e Im- Espnrinção ae Importação - Junto
•
de-se.
n.o 1.
portação (pede para' ser anotada a marca n.9 250.603. - Nada
N. o 473.165 -, Adão GonçslVes. na marca Citybrás, tèrmo núme- que deferir pois a anotação já há
N.° 468.613 - Fab. de Móveis
se
Megason - Megason Ind: e Co- - Aguarde-se.
ro 423.147 a transferência e a al- encontra anotada.
F -

•

I

•

de

•

k
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MaetIni & Rossi S. A. 'Indústria
e .Cninéreio de I3ebidas - Junto
a marca n.0 28,5.548 - Anote-se
mediante apostila o contrato de
t.xploéação.
Cia. Brasileira de Equipamentos
Esportivos - Junto a marca número 298.784 - Anote-se mediante apostila o contrato de expioraeão já averbado.
EXPEDIENTE DA DIVISÃO
JURIDICA
De 10 de setembro de 1904
Diversos:
Instituto Medicamenta Fontoura
S. A. - Junto marca n.0 169.7i6
- Face ao silêncio da titular da
Zymopan e à prova oferecida as
fólhas declaro a caduca na forma
do art. 152 do C. P. Industrial.
Produtos Químicos Dall'Ovo Li.mitada - No pedido de transferência das marcas Lanina n. o 195.198
Oliolina n.o 70.779 - Fidanol
n.o 75.477 - De/ustrol n. o 88.823
Pedetralna n.o 70.780 - Diastarapidõl n.o 89.654 Polisulfol
n.° 121.095 - Riastasina número
295.217 - Arquivem-se o pedido
de notação de transferência por
falta de cumprimento de exigência,
Exigências:
Badisehe
N.0. 235.192
& Soda Fabrik T. Parbenindustrio A. G. In Auflosung - Cumpra 3, exigência.
The General Tire
N.o 438.650
& Tlubher Company - Cumpra ai
exigência.
N.o 410.816 - Tesa S. A. Cumpra a exigência.
N.o 4í5.303 - Onlilermo
ilha Ltda. Sociedade Anónima Comercial e Industrial - Cumpra a
exigência.
N.o 446,946 - t. R. Vitarnin
& Pharmaceutica/ Corporation Cumpra • exigência.
N. 447.527 e 447.528 - Indústrias. Químicas Eletro Cloro
5. A. - Cumpra as exigências.
N.0 460 . 111 - Laboratório Farmacêutico Nacional S. A. - Cumpra a exigência.
N.° 401 .1P
Sznelwar & Raw
Ltda. - Cm PU a exigência.
N.o 465.809 - Mirabel S. A.
Produtos Alimentícios - Cumpra
a exigência.
N.0 .468.726 - Torsão e Tecelagem de Seda 'Brasil Ltda. - 0.1m. •
pra a exigência.
N.o 471 ,1R6 - Warner Larnhert
Pharmareutical Company - Cumpra a exigancia.
N.o 471.422
M. Almeida S A.
Engenharia Comércio e Indústria'
: -*Compra a exigência.
EXPEDIENTE - DA SEÇA0 DE
• TRANSFERENCIA E LICENÇAS
CONTRATO DE EXPLORAÇAO
DE pATENTES
Em 10 de setembro de 1964
Sulton Steele do Brasil, Comércio do Representações Limitada,
pede para aer anotada na patente
privilégio de invençao nP 36.429
e contrato pe sua exploração. Averbe-se o contrata de exploração.
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Indústrias Químicas Odeon Li- • Na 285.366 - Lupaini um Siral: n10
mitada - transferência para o de Confiança (frase de propnandal
seu nome da marca Calunga tér- I N' 278.474 - Eterno - Ankskan st
mo n.0 455.889. - Anote-se a ' as transferências.
transferência.
EXIGÊNCIAS
Cilag Chemle ELA. - pede para
•
ser anotada na marca Visgacil
Equipamentos Industriais Eira Limi11.° 156.727 a alteração de nome. tada - (Junto a patente e 45.903) Anote-se a alteração.
Satisfaça as exigências.
Perfumes Malibu Limitada Pirelli Sociedade Anónima •Cornpa."
transferência para o seu nome da nhia Industrial Brasileira - (Junto a
marca b . riu 'Ru:acro 161.334. - patente número 67.666) - Satisfaça
Tetincierénea e alteraçao de Anote-se a trans;erêncla.
exigência.
nome de titular de procassos:
Casa Boreggio Ltda. - traiuKorodur Westphal Hartbenton K G
L. 4 .. ur,.$ Cloie do Braáll S.A. ferênc.ia para o seu nome da mar- - ()unto a marca tèrmo 474:756) --.
t: n3,.e: . enc a para o seu nome ca Angelo Boreggio nP 1137 004. Satisfaça exigência.
da patente modelo industrial n.o • etitipte . m; a si aosferencla.
Amendoeira Importação e Comércio
hinu te-se a transferência.
Casa Marinho ,Pinto Indústria e Sociedade Anônima - (junto a marca
Calçados klausitto S.A. - pede Comercio S.A. - pede para ser 200.173) - Satisfaça exigência.
para ser anotada na patente mo- anotada nas. marcas Sabat) Naciodêlo industrial numero 4.409 a al- nal pinto ntunero 175.719 - EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
teraçao de nome. - Anote-se a al- Transmontano numero 220.118 - EXAME FORMAL DE MARCAS
terna() de ume.
Casa Marinho Pinto numero,..
EXIGÊNCIAS
232.150
- titulo de estabelecimenHeyden Newport Chemical Corp
Dia 10 de setembro de 1964
- ‘‘-‘11-,--;encei para u seu nome to. - Granfino número 238.71r.
da pa;ente privilégio de invenção - Golfinho número 241.R60.
Na. 442.874 - 442.875 - 442.376
n.o 62.623. - Anote-se a :transfe- Garfinho número 243.285 as alte- - 442.877 - Importadora Svaiter
rações de nome. - Anotem-se as mércio e Indústria Sociedade Anónima
rência.
alterações de lume.
Cumpra as exigências.
General Precision Inc - transTinturaria Industrial de Teci- N° 467.738 - Escorei Escritora;
ferência "ara ó seu nome de patente privilégio de invenção tér- dos Tit Uni:aná - pede para ser Contábil e Revisor Lan.tac:a Cumpre
Ino n.9 129.114. - Anote-se a anotada na marca . Tit número a exigência.
189.315 a alternar: de nome transferência.
N 9 468.502 - Raimundo Barbosa de
an , ,.e-se a aitcraçam.
Deus - Cumpra a exigência.
Isepor Inclustrla e Comércio de
Laboratório Orlisflara Limitada No 470.035 - Renato Pons - CurnP:at co; S.A. - transferência
para o seu nome pra a exigência.
para o seu nome da patente pri- de An s,c11Ç...0 L.Uir •umpra dr:3 1: ire:s k.;P : n..eit:n numero ..
N' 470.897 - 4:1.1 Gantab 1 Sapo.
1.9.444. - Anote-se a transfe- 194 - 367. - Amidio do número pemba Limitada - Cwap.a a exigêna
Anotem-se
as
transrência.
cia.
ferências.
Técnigraf Indústria de ApareN9 473.177 - Companhia de Mine.
Calçados Heck Limitada - trans- ração São Mateus - Cumpra a exigèn.
lhos Elétricos Limitada - transferência para o seu acme da pa- derêmia para o seu nome da wirtente privilégio de invenção têrmo ca La Pontine numero 210.253. - eia.N° 473.188 - C. G. V. Companhia
n.o 139.386. - Anote-se a trans- Anote-se a transferência.
Geral de Ve.cuios - Cumpra a exi.
Mar"o Stella aaio e Dacio de Mello
ferência.
Sarros - (Transferência para o seu noTelefunken do Brasil S. A. In- me da marca Zefir número 250.909) - N° 473.203 - Laboran Franco Veles
Indústrias Quimica e Farmacêutica Sodústria e Comérc:o - transferên- Anote-se a transferência.
cia para o seu nome das marcas:
Luportni Comércio e Indústria Socie- ciedade Anônima - Cumpra a exigen.
N.,- 211.920.- Opereta;.
dade Anônima - (Transferência para t • da.
N.o 2k1.921 - Opus;
seu nome das marcas Luporini número
N° 476.993 - Comp. Droguista São
N. 9 211.922 - Andante;
283,111 - Luporini Comércio e Indús- Paulo - Cumpra a exigênc a.
tria número 161.001 (Titulo de estabe- No 477.885 - Indústria, de Caçados
NP 211.923 - Largo;
lecimento) - Luporai Comércio e In- dos Big Ben Limitada - Cumpra a exlNP. 211.924 - Concertina;
dústria número 161.002 (Titulo de es- gêncla.
N.o 211.027
Variação.
tabelecimento) - Anotem-se , as trninsfy
N.o 213.028 - Rondo;
N° 477.087 - Recolar da rências.
N.o 213.029 - Da Capo;
Cumpra
a exigência - Quanto a ch.
NY 213.030 - rlymnu,
Luporini Comércio e Indústria Soda. chê publicado em 28 de rna.ço de 1961
dade Anón:ma - (Transferência para para marca Rccolar - Classe 8 - Fica,
N.° .213.031
Cantante;
o seu nome das marcas: números 161,003 retificado o nome do requerente: Reco.
N.o 213.032
Romanza;
Luporini Comércio e Indústria:
NP 213.033 - Salte;
lar Limitada.
N.° .213.034
Moderato;
N' 477.888 - Arthur Murray Stu.
N° 16.7.376 - F. L.
N.o 213.035 - Fuga;
dio L:Mitada - Cumpra a ex gência.
No 167.377 -.F. I..
N9 180.732 - Eterno
N. .213.036 - Pizzicato;
N° 477.895 - Soda Socicd:..de Co.
N° 188.169 - Eterno
N.o 213.037 - Matinatta;
niércio Indústria e Acindalstraçao Limi• N, 191.769 - Luporini
N.o 213.046 - Dominante;
tada Cumpra a exigência - Quanto
N° 191.170.- Luporini
N.o 215.299 - Serenata;
ao clichê publicado em 28 de março da
N°
191.771
Luporini
NP 231.489 - Vivace;
1961 para marca Socia - Classe 50
N 9 191.772 - Luporini
NP 232.799 - Mignan;
- De Sacia Sociedade Comércio
N
o
195.445
Luporinl
N.9 257.994 - Eapt.tho Magico, • N° 195.446 - Luporini
&iraria e Adm'alatraelio Lini:tada
Fica retificado o térato e 477.895.
NP 257.995 •
Visiomat;
. N• 195.755 - Luporini
N.o 257.999 - Fremo;
N° 199.833 - Dois Homens Meta- N• 477.893 - Asfaitadora
NP 286 695 - Allegro;
Sociedade Anónima - Cumpra a ex.
lúrgkos.
N.o 287.798 - Allegretto. gémea.
N°
201.053
-Eterno
Ancteine as transferências.
N° 477.895 - Saca Sociedade Caa'
IV* 201.978 - Fundação Luporini
marcio Indústria e AdminIstraçÃo
N• 205.052 - Luporint
Apex Industrial Limitada, pede
tada - Cumpra a exigência.
para ser anotada na marca Apex N• .210.303 - Luporini
N• 210.410 - Dois homens Meta- W 477:903 - Hoshao & Hoshina
têrmo 392.172 a alteração de
Limitada - Cumpra a exigência.
lúrgicos
nome. - Anote-se a altençao.
N• 215.651 - Luporinj
Arthur de Andrade & Compa- N• 221.547 - Dois Homens MetaDIVERSOS
nhia Limitada - transferência túra'cos
p.ira, o seu n . me da marca kabrt- N° 226.172 - Dois Homens Meta- N9 451.015 - Transportadora Seja19
e44, Timm tênue 427.240. -- Ano- lúrg:cos
Rival Limitada - Prossiga-as com Tite-se is transiereneza.
1 No 276.871 - Luporizal
tulo de Estabelecimento.

Sulton Steele do Brasil Comércio
e Representações Limitada - pede
para ser anotada na patente Privilégio de invenção n.o 58.185 o
contrato de suanxplorneão.
PireLli, S. A. CompanniaItriiis
trial Brasileira - pede para sJr
anotada na patente privilégio Ci2
invenção n.o 60.812 o contrato de
sua exploração. - Averbe-se o
c 1 t rato de exploração..

•
•
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NP 411.378 - Sociedade ComerZXPEDIENTE DAS D114-13bE8 Z
cial Ajosa Ltda. - Soc. tomerSEÇÕES REPUBLICADOS
cal Ajosa Ltda. •- Classes 8, 11,
16, 23, 24, 41 e 50 - Art. 117 nú11e 10 de setembro de 19434
mero 1.
fi,•ação:
N.o 412.580 - Rei cloR RelMás
e Rádios de Bragança - Dorniniei
,1 n,; 1. \
ile,..orrido o p rado de & Morl - Classe 8 - Art. 117
re,
pres isto pelô artigo 14 da n. o 1.
I.... Il.° 1.648 de 29-12-61 e mais
N. o 413.450 - Edifício Solar
s para eentuais juntadas de
lo

3 el. s o . e do me-mo não se tendo
o iieobn in interessado, ficam
1.:1
refinerc-'es abaixo
•• •. •• :•'•,,
P'.? n•/1!:"I'.e.l. a êste
D partimento a fim, de efetuarem
J • a iaxafinal enneerIll PN,4i iitfo dos respectivos
roriiricado, dentro do prazo de 00
dia(mi forma do pará grafo (miro
do 811 134 do Cddign da 'Proprie-

dado

Marcas deferidos:
N.o 412.399 -•Solege - Sotege
Sociedade do TerraP!enagem e
(It•ande. 11'..z froittras Lida, - Classe
n . o 49.

NP 413.271 - Esmaltai:te - Indips:rias F,:•inaltarle Ltda. - dasse 11 - Con cj derando-se que além
rias laças Os distintivos reivindicasim-omite os de metal,
• N.o 412 815 - Clearasile Clearasiti, Ltda. - Classe 8.

. N.° 413.119 - Cancioneiro Editóra Abril Ltda. - Classe 32.
N. o 413.265 - Nos sil Senhora do
Socorro - Padaria Noss,a-Senhora
do Socorro Ltrla. - Classe hl.
NP 413.282 - Dois FE - A
Tmiústria de Confeitos . Tinmbcvm
- Classe 41.
N. o 413.360 - Fundrol
ail Oiticica S.- A. -- Classe 4.
• N° .113.172 . - Pingueles & Cia. Lida. - Classe 42. •
Tel.N.° '411.193 - Jambras
sun Minashima Jog stin Talmra e
Amaro Senaga - Classe O. •
N.° 114.191 Jambras Tetfrio Minashima .Tassiio Takera e
Amaro TPTMCP - Cin gse 8.
TetN.o 4.1 1.195 - .Tambras
Jassun Talcera e
sno
Amaro lenara - Classe 11.
Frw, 0 de prroin ganda deferida:

N.o 411.320 - Barroca rias Onor-.1
Ciatuniffarie:
S. A.
6. 7. 8, 9. ti; 1'7: 18; 21:
,
- Ant. 121
36; 39; 17 e

Insgoin deferida:
N° 412-82 1 - Os Sinuelos Edmundo de Siniza Coei - Classe
.
n.o 33 - Art. 111.
.
Nome comerrinl deferido
N.° 353.457 - Todósfria,( Reunidas Alexandre bermon.J.tda.•Indatriacz Reunidas Aleiandre
Dermon Ltda. - Ari. 109 n. o 3.
N.° 406.735 - Mechica Alfredo
LI PPi S. A, - Merfinira Alf-edo
Mini S. A. - Art. 109 n.o 2.
N.o 412.030 - rrilit•lea de Vtriros
n51.1. dp Vidrns
V.i.efity
merity Ltda. - Art. 10. • .

Titulo de esfabelermento deferidos:
NP 412.616 - Electra -.0ddone
Classe 33
resar Pierre Jean
rt. 117 n.o 1.

111)
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Zuanaul- dc Cia. Ltda. - Gla,sses Gateai Electric Co. --- (Oposiçâo
ao termo número 11.8.869 - Privilégio
na. .42 e 13.
de invenção).
NP 412.376 - Pigalle Cabelei- Argus Sociedade Anón.rna Indústria
reiros - Evaldo Coutinho Santos de Aparelhos Mecánicos - (Opos.ção
- Classe s 33 e 48.
ao termo número 119.377 - Privilégio

de invenção).
.
i
Transferência e alteração de
Indústria de Parafusos Mapri Socienome de titular 'de processos:
dade Anónima - (Oposição ao termo
número 119.797 - Privilégio de invenEnrique Feilerico Carlos Kipp - ção).
Transferência para o seu ume da
Visconde de Figueiredo - C.rindo- marca Papifensyt tóé
Jose Candido de Oliveira - (Oposi:.
rtno 439.802
mínioe do Edifício Solar Visconde - Anote.se a transferência.
ção ao termo número 120.484).
de Figueiredo - Classe 33 - ArHortencto José Vieira - (Oposis¡ão
GoSrana 8..A. Indústrias Bras': ao termo número 120.698 Modelo
tigo 117.
leira .: lie Materiais Plásticas - de utilidade) .
N.o 413.464
Wagon Wheel
Pede para ser anotada na marca
Jeane Annette Ka$Przar -.Class" Chapas Cloyana Plásticos Armado
Walita Scicieda.de 'Anónima Eletro Inas. 33, 41, 42 e 43 - Art. 117 têrmo 458.790 a alteração de nome dústria - (Oposição ao tênno numero
n.° 1.
- Anote-Se a alteração de nome. 120.699 - Modelo de utilidade).
Walita Sociedade Anónima Eletro In-S. A. Instituto Bioterápico Ame- dústria - (Oposição ao termo número
Marcas indeféridas:
Modelo de utilidade).
ricano S. A. T. B. A. - Trans.- 120.929
Walita Sociedade Anónima Eletro InN.° 412.861
ãlaspel - Mas- fe,rência para o seu nome da marca
chistria - (Oposição ao terzno número
pel ManufatVi de Sacos da Papel Ang er AsIlima térmo 407.2.10
122.509 - Privtlégie> de invenção).
Anote-se o transferêncin.
Ltda. - Classe 38.
•
Gerard Pritsch .(Oposição ao ter141nive,
S.
A.
Crnnéreio
e
IndúsN.o 413.409 - Colorama - José
mo número 122.859 - Privilégio de
de
Máquinas
-r
Pede
para
ser
Candidoitlereira de Souza - Cias tria
invenção).
an(dalin na marca Malves têrmo
se 23.. .
Walita Sociedade Anóuima e.'ietro
n. o 467,.8n1 a alteração de nome
. NP 413.451 - Supereopa.-An- - Ancte- s e a alteração de nome. dústria - (Oposição ao terani número
tônio Tis - Classe 40.
123.041).
Exie,"mria;:
N o 149.919 - Moreia - eia
Walita Sociedade Anónima Eletro InProdutos Confiança S.A. - Clasdústria (Oposição 'ao termo número
Inaliasa Tffillistria Brasileira de 123,384 - Modelo industrial),
se 41.
•
Junto ao
Alimentos 5 .. A.
Sindicato da Indústria de Vidros e
N. o 450.214 - Luxur - Luxor mo 128.816 - Satisfaça exigêncle.
Crisfais
Planos e Ocos no Estado de
Telas de Cinema e Eletrônica Ltda.
N.o 412.125 -- Einnrêsa Cinema- São Paulo - (Opos .ção ao termo na.
- Classe 8.
tográfica Anenta Ltda. - Satis- mero 123.445 - Privilégio de invenção).
Frase de propaganda indefe- faça exigência.
Walita Sociedage Anônima Elms° Inrido:
dústria - (Oposiào ae> 'termo -número
-Dievr'sns:
124.777 - Modelo' de utilidade).
N. o 412.433 - Cornet de Natal
Indústrias Mecanic As Hermann LiN.o 113 805 - Paulo Ahens
das Lojas Coiro - Loja3 Garbo
mitada - (Oposição' ao termo número
Aguarde-s,.
Roupas S. A. - Classe 36.
130.506 - ,Modelo industrial).
N. o 412.435 - Carnet de Festas
N.o 452.100 - José Valentim &
Volkswagen do Brasil Indústria e Codas Lojas Garbo - Lojas Garbo Cia. Ltda. - A rquive-se.
mércio
de Automóveis Sociedade AnóRoupas S. A. - Classe 36.
Tndilstria Auto nima - (Opos'ção ao termo número
N.° 408.738
139.769 - Modelo industrial).
•
Título de estabelecimento in- Reno Ltda. - Arquive-se.
Companhia Carioca de Indústrias
deferidos:
.N.° 381.651 - Antenex Tndúsitria Plásticas - (Oposição ao termo númeN.o 294.518 - Fáb. de Bebidas e Comércio T,Irla . - Arquive-se.
Modelo 'industriai).
ro 139.993
Super Test Sociedade Anónima Ine-Refrescos Sta. Helena - Irm5ns
dústria e Comércio - (Oposição ao terAutoria,: S. A. Dislriutdora de mo número 147.179 - Privilégio de
Automóveis Nacionais - OPosnao. invenção).
15m0' .i94 .
rcoio
Ltada
téerm
ao farino 931.179 - Marca Antac.• Indústria 0 ,aocun
- ( Oposição C
número
Talisman S. A. Comercial e Im- - Privilég,O• de invenção).
portadora - Oposição ao fêrmo
Durever Sociedade Anónima Indústria
• (5.'9771
Mita' Talisman.- . • Metalúrgica (Oposição ao termo número 150.194 - Privilégio de invenTriumpli Werke Nurnberg
Oposição an 11N' ção.
•
MO 631.030 - Marca Trinmpho.
RETIFICAÇÃO DE 1JOITOS
In111011as Coimbrg de Ferragens
•
Regulamento geral para
S. A. -- OpoQ ição ao tarrno núO termo número 149.629 - Privimero 637 . n - Marca lati imbraftm: . lég:o de invenção Para Nôvo dispas tiexecução da Lei tr? 4.1J7
1/0 aiimentador de trama para teares de •
- de 27 de agõsto de 1962
Tecelagem Taquara: Sociedade -Anónima
- Pontos publicados em 9-9-1964,
NOTICIÁRIO
Divulgação n 9 .882
O termo número 113.423 - Privilégio de' invenção para (Prensa Hidratill(unlemerito).
OPOSIÇÕES
ri" de Prendi C> rialkoski Limitada • Indástria ic Pariifases Mapri Socie- Pontos publicados em 25-8-64.
Preço (..$ 80.00
dade Anônima - (Oposição ao termo
OPOSIÇÃO
número 108.899 - rrivilég;o 'de invenik VENDA:
ção).
Ford Motor Co-- (Oposição atinei .. •
Plásticos Hevea Lan'tada - (OpoSeção de Vendas:
P:ivilégto de
sição ao Urino nétivro 113.908 - Pri- mo numero 154.643
invenção).
Av Rodrigues Alves, 1
vilégio de , invenção).
Agencia li - Ministério
Walita Sociedade Anônima 2letro
RETIFICAÇÃO DE PONVS
Indústria - (Oposição ao termo núda Pnzenda
mero 117.198 - Privilégio de invenO termo número 121.605 - Privi:.é.çãO)
gio de invenção para (Processo para a
Atende-se a pedidos pelo
Rotim i Haas Co - (Oposição ao preparação de um derivado de cefalosServiço de Reembõlen
termo minero 117.704 Prtvilég : o de poria C$ de National Research Deveinvenção).
lopment Corp Pontos publicados em
Postal
, Wallta Sociedade Anônima Eleno In- 9-9-64, no 1° ponto ... céfalosporim
dústria - (Oposiçtio ao terzlio' número CA cra.um etc..., e também... a ca118.338 - Privilégio de invenção).' deia lateral do mesmo, etc...
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Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da. data da publicação começara a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante Esse prazo pqderão apresentar suas oposições ao Departamento
&racional da Propriedade Industrial aqueles que sal julgarem pÃjudicados com a concessão do registro requerido
chos,. coadores para chá. dedicam pare
pratós, copos e copinhoa de plástoco
para sorvetes, caixinhas de plástica
para sorvetes, adherinhat, pada*"
garfinhos de plástico para sorvetes, for.
minhas de plástico para sorvetes, diszOs
embreagens de material plástico cuba.
'agem, de material plástico para sorve.
tes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites ;ara autonatt._
vels, massas mil-ruldos, escoadores de
pratos, funis, formas para doces, fita,
Isolantes, filmes, fios de celulose, fechos
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras, geareiçees para porta-blocos, guarnições
para liguldificadcros e para batedeiras
de frutas e legtuneL guarnições de mar
terial plástico para atendi** e ob;etoa
guarnições para bolsas, parlas, galerias
para cortinas, jarros, laminados plásticos, lancheiras, mantegueues. mala*,
pendedores de roupas, puxadores para móveis, pires, pratos, palitei.,
roa, pás de cosinha, pedras pomes. artigos, protetoes para documentos, puSPROBSL
xadores de água para :uso doméstico
I n d. Brasileira
porta-copos, porta-niquela, porta-notas,
porta-documettios, placas, rebites, rodtClasse 48
ehea,
recipientes, suportes suportes para
Artigos de toucador
guardanaPos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tubos ,tara serinTermo n.° 642.608, de 25-5-64
gas, travessas, tipos de material OuOficina Mecânica Serv-Bem Ltda.
tico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilhaSão Paulo
mes para acondicionamento, vasos, duras, colas a frio e colas não Inckixias
SERV-3124
em outras classes, para borracha, para
• Ind. Brasileira
cortume.s, parb marcineiros, para s tpateirós, para vidros, pasta adesiva para.
rlasge 21
correias, pasta e pedras para afiar
'Artigos da classe
rebolos. adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos.
TêrTno n.° 642.609, de 25-5-64
anéis,
carretéis par tejelagem e guarCesar Thomê
•
teções de material plástico .para indúsSão Paulo
tria geral de plásticos
sun
•
PROMESSA .. 1
Têrmo n, 642.611, de 25-5-64
INDUSTRIA BRASILEIRA
Indft Bra st /ei ra
Indústria de Auto Peças "Crpmatee
. Ltda.
1
•
São Paulo
Classe
32
.Classe 36
- Ártigos da classe
1
Confecções de roupas para crianças
Têrmo n.° 642.610, de . 25-5-64
Térnio e.* 642.605, de 25-5-64
Fabrasa S. A. Fábrica Brasileira de
Hidro Perfuradora Ltda.
Laminas
São Paulo,
Sio Palito
Ind. Brasileira

cas, motores elétricos, alternadores. terTêrmo n.' 642.598, de 25-5-1964
Rcymar Imóveis e Administração Ltda. ramentas e placas para turnos, geradora& plainas, máquinas de furar e cenSão Paulo
trar, tornos mecánicos, prensas atacamcai,. máquinas amassadeiras, misturado
IMTICAR . IMOVEI: •
ras adaptados na construção e comerLADLINISPRIÇÃO
44,0o de estradas, mineração, corte de
IRDÁ.
maaetra, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora, sãNome Comercial
quinas desempalhadoras. descascadoras.
ventiladoras, moinhos para cereais,
Térmo n.° 642.599, de 25-5-1964
Reymar Imóveis e Administração Ltda, máquinas secadoras. trituradoras. .pulyerizadorasi fruas. Polltriaes, traltcbst
São Paulo
tesouras tnecAnicas. tupias, máquinas de
abrir chavetas, inarteletes, ventiladoce&
BrIXAR
exaustores para forjas. borgbas centriBrasileira
fugas, rotativas, de deslocamento e a
pistão para todos os fina, arietes, calClasse 50
deiras e turbinas, injetores para cal'Impressos
deitas. válvulas' e transpótradores
tomáticos de alta *alta pressão,
Têrmo a.° 642,600, de 25-5-1964
prensas hidraulicas, 'martelos mecânicos
Indústria e Comércio de Radiadores t máquinas limadoras. máquinas opera.
Etropéa Ltda.
Vises, rotativas ou cortadoras para
São Paulo
um. ferra ,aço e bronze. macitinaa para
indústrias de tecidos; teares. urdirgiras.
ET.PROPF4
,Itd. 2rnsileira
encanatórias, espuladetras. torce'deiras.
madeiras. rolos "e coletes, bruniduras
para cereais,' máquinas para fabricas
Classe 8
papei e máquinas para ktbricar papei e
Radiadores
máquinas de impfessão dinamos e
receptáculos
Tèrmo n.° 642.601, de 25-5-1964
Eilitóra Nacional de Divulgação Dinal
Termo a.° 642.601, de 25-6-64
Limitada
Creações Marinice Ltda.
Sack Paulo
São Paulo

Ouças. casação. coletes; capas, chalee,
cachecol& calçados. chapéus. cintos.
cintas, combilações, carpinhos, calças,
dr se-abaras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, chinelos, dominós, ec.harpes. fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de ' ingeria, jaquetas, laquês,
luvas,., ligas, lenços, mantõs, meias,
maiôs, mantas. mandriá°, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
Nugas, ponches; polainas, pijamas, pu.
nhos„perneiras, quitnonos, regalos,
rola'de chambre, roui>80, sobretudos,
sueteres, aborta, sungas, stolas ou aladas,
tuler, toucas, turbantes, ternos, uni:
ronnes e vestidos
Tercio n.° 642.606. de 25-52-64
Disprobei Distribuidora de Produtos de
Beleza Ltda;
• •
São Paulo

4151-

-,„

DINAL
Classe 32
Alinanaques, anuários. áibuns unpres
aos, cartazes, catálogos. jornais nac.o.
nais e estrangeiros, publicações impres.
EU revista. Propaganda. em rádie
telévisão, jornais, programas radiofáru•
cos, peças teatrais e c nematográficas
e revistas impressas
• Termo n.0 642.602, de 25-5-1961
Indústrias de Calçados "Schiubert"
Limitada
S.:v) PA 10

Inâ —IJiza eu leira
Classe 36

Calçados para homens, mulheres e
crianças
—
Termo a.' 642.603, de 25-5-64 Cornircial 'Auto Peças Regente Feigi
Ltda.

MARINICE

CROMA TEX

Ina. Srr•ea.J.eira

Classe 50
Perfuração de poços artesianos
Termo n.9 642.607, de 25-5-64
Confecções "DelrArte" Ltda.
São Paulo

•

Classe 21

Para distinguir: Velculos e suas partes
FABBASA
integrantes: Aros para bibicletas, auto.
móveis, auto-caininhões, aviões, amorInd.Brasileira tecedores,
alavancas 4e cambio, braços.
breques, braços para Veiculo& bicicle' Classe 28
Ias, carrinhos de mão e carretas, cami•
Para distinguir: Artefatos de Material nhonetes,, carros ambulantes, caminheta

plástico e de . nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimen
tos confeccionados de substancias mimais- e ane(sis: Argolas, açucareiros
armações para óculos, bules, bandejas
bases para tele iones, baldes, bacias, bol
,17 :1ASILEIRA
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
D 174
E
11
para ferramentas e ~ágios, cruzetas
REGENTF: FEIJÓ
caixas para acondicionamento de ali.
mentos, caixas de material plástico para
Classe 36
Para distingui: Artigos de vestuário. bqterias, coauores, coos, canecas, coClasse t,
e ,oupas feitas em geral: Agasalhos lheres, conchas, cestas para pão, cestiPara distinv .nr• Maquinas e p artes ci.. ;I stentais. alparcatas. anáguas, blusas, nhas capas para álbuns e para livrm
máquinas paro talos os .ins intiustria,s botas, botinas, blusões,'boinas. baba- cálices, cestos, castiçais para velas,
Máquinas de rosquem.: serras tnedini- douros, bonés, capacetes,' cartolas. cará. caixas para guarda de objetos crtu-

carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-trrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, ccbos de veiculo@
carrinhos para máquinas de escrever
corrediços, para veicidos, direção, desli.
gadeiras, estribos, escadas rolantes, ele»
vedores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculas, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, 6nibUs, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedala, pantbes,
rodas para bicicletas, raios para Wide-
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• ..
Temao n. 642,619, de .25-5-64
Termo n.• 642.627, de 25-5-64
tas, reboques, radiadores paia vriculos, taliz,adas: gricose. goma de mascar, gor
Amelio Junqueira Ferreira
rodas para veiculos, selins, tricicles, ti- duras, grânulos. drão de bico, gelatina Meridional.— Planejamentos e Empre-. endimentos tLda.
Guanabara
rantes para veículos vagões; velocípe- goiabada. geléias. .herva doce, ' herva
Rio Grande do Sul
des, varetas de controle do afogador e mate, hortaliças, lagostas, línguas, leite
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de condensado. leite em pó, legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro, mascarros, toletes para carros
sas alimentícias, mariscos. manteiga
Tèrmo n.° 642.612, de 25-5 64
margarina, marmelada, macarrão. mas .
Comercial e Representações Asada
sa de tomate, mel e melado, mate, mas
falLi
Ltda.
sai para mingaus, molhos. moluscos
Classe 33
. INDÚSTRIA BRASILEIRA
mostarda, mortadela, nós moscada, nocomércio imobiliário
zes; óleos comestíveis, ostras, ovas,
Têrrno n.° 642.625, de 25-5-64
pães. piaos, pagines pimenta, pós para
Padaria e Confeitaria Cecília Ltda.
pudins. pickles. peixes, presuntos, paClasse 50
Guanabara
.
ês, petit-pois, pstilhas. pizzas, pudint.
inaria de adilai)
Beneficiamento e ref
quxilos, rações balanceadas para anirénzio n.' 642.620, de 25-5-64
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas
•
sadduiches, salsichas, salames, sopas en- Meridional — Planejamentos e EmpreUnau
enchnentos tLda.
Ferragens e terramentas de nada espé- laindas, sorvetes. sucos de tomates e :Te
Rio Grande do
_ Sul
cie. cutelaria . em geral e talisca artigos fritas; torradas, tapioca. tâmaras. 'talha_
de metal não incluidos em outras das rtm, tremoços, tortas, tortas para ai;
' Classe 41
mento de animais e aves. torrões,
Isites, argolas, armações de metal. abriAçúcar, aveia, biscoitos, bolachas, bomtoucinho
e
vinagre
latas.
arrames
lisos
ou
!arpa
dores de .
bons, doces, doces em caldas, geléias;
VI: Alicates aldrava& arruelas. arre'nano n.° 642.614, de 25-5-64
balas, farinha de trigo. pães e sorvetes
dos, aparelhos de . chã e café. assadeiNóra Eiltóra e Comercial Ltda.
Termo n.' 642.628, de 25-5-64
ras, açucareiros, brocas. bigornas. bai
Guanabara
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Cinadim — Cia. Incorporadora e Adtelas. bandeias, bacias, baldes. bombo
ministradora de Imóveis
aderes. bules, colheres para pedreiros
São Paulo
camisas para cilindros e trilhos. cade.a
Classe 50 .
dos, correntes, cabides, caixas de metal
Beneficiamento e refinaria de milho
para ortões, colunas, chaves, cremones
INDUSTRIA BRASILEIRA
"CINADIM-QA.INCORP'ORADORA E
• ' Uras° n.° 642.621, de 25-5-64
chaves de ara usos. conexões para enADMINISTRADORA DE novasMeridional
—
Planejamentos
e
Emprecanamentos, canos de metal, chaves dt
Classe 28
ene/Mentos
tLda.
fenda, chaves inglezas, cabeções caa• Decalcos plásticos
Rio Grande do Sul
cas. copos, rachepots. centro de mesa'
Nome comercial Termo n.• 642.615, de 25-5-64
coqueteleiras, caixas para acondiciona
mento de alimentos. caldeirõea, caçara Sozol — Sociedade Técnica e ComerTêrmo
n.°
642.620, de 25-5-64cial Hidroelétrica Ltda.
craleiras.. cafeteiras, dobradiças.
anadim — Cia. Incorporadora e ,Ad.
Rio
Grande
do
Sul
enxadas. esferas, engates, enfeites para
mlnistradora de" Imóveis
arreios, de metal para automóveis. esSão Paulo .
INDÚSTRIA BRASILEIRA
tribos, formões, espumadeiras. foice&
ferros para cortar capim. terrolhos. ta
cal. facões frigideiras. cilindros Para
lain'nação. ganchos guarnições de me
Classe .50
tal garfos, ganchos para quadros
iseneficiamento e refinaria de milho
gramos para emendas de correias. lima:
.INDUSTRIA BRASILEIRA
laminas. licoreiros, latas de lixo, Jarras.
Classes: 8, 15 e 50
' Trismo ri.' 642.622, de 25-5-64
machadinhas, molas para portas de cor- Vendas e instalações de materiais elé- Meridional — Planejrtnentos e EmpreClasse 5o
tricos. sanitários e hidráulicos
rer, martelos, marretas. matriies, mar.
endmentos
impressos em geral. bilhetes, cartões de
imitas, navalhas. puas. pis. picaretas
Rio Grande do Sul
Têrmr, n.° 642.616, de 25-5-64
visita, cartões comerciais, folhinhas,
pregos, picões. ponteiras. parafusos.
passagens, papéis de correspondência.
porcas. pratos. porta-gêio. porta-pão. Meridional — Planejamentos e Empreendknentos tLda.
envelopes, duficatas. haura& recibos
porta-jóias. paliteiros.' panelas. rasteio'
Rio Grande do
notas fiscais
roldanas. ralos para pias, regadores
serras, serrotia, i'achos. aacarrolhas, te
Tênam n.• 642.630, de 25-5-64
souras. tallaadeiras. torqueza& trilhos
v mbalagens "Alvi" Ltda.
INDOSTalA BRASILEIRA
trilhos para elevadores. tenazes, trava
São Paulo
•
para
enca
dores telas de arame. tubos
Classe
50
namento& trincos, trilhos para portar
Beneficiamento e refinaria de milho
INDÚSTRIA BRASILEIRA
de correr. taças. molas para portas.
vasos, 'vasilhames e verrumas
Têrcoo n. 642.623, de 25-5-64
Classe 50
Pábrica de Móveis e Decorações
642.613,
de
25-5-64
11.•
Beneficiamento
e
refinaria
de
milho
Têxno
"Famodel" Ltda.
Bar e Restaurante Queluz Ltda.
Fio
Grande do Sul
Termo
ri"
642.617,
de
25-5-64
São Paulo
.
Meridional — Planejamentos e EmpreClasse 26
endimentos tLcia.
Ti-rapas e armários para fins sanitárias
Rio Grande do Sul
Termo n.° 642.631, de 25-5-64
Rirbalagens Comercial São José Ltda.
São P

r' llEIROSSIEL

MARCAM:PC -

"AGED.A",
IndeBrasileira

REDREM!.
*

t

NUA

MILHEM

"CINADIM"

MUNIR O

Ind. Bras.

.QUELUZ

Ind.Brasileira

MILIMPAR

FAMODEL

•

INDUSTRIR BRASILEIRA
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargas
INDÚSTRIA BRASILEIRA
açúcar. alinientos paar animais. amido
Cl asse 26
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta I
Fábrica de móveis e decorações em iNDLISTEIA BRASILEIRA
arroz. atuo, aveia avelãs. azeite. aze0-1
•
geral
Classe 50
tonas banha, bacalhau, batatas. balas
Cima 11Benefidainento e refinaria de milho
biscoitos, bombons. bolachas. baunilha
Têrmo n.° 642.624, de 25-544
distmonir ferragens e ferramentas:
Eximport B. A. — Exportação e len- Para
café em pó e em grão, camarão. canela
Alicates, alavancas arruelas. arrebites
Termo n.° 642.618, de 25-5-64
em pau e em 06. cacau. carnes. Mi
portação de Comestíveis
argolas, aldrava, armações de metal.
caramelos, chocolates, confeitos, cravo Meridional — Planejamentos e EmpreRio Grande do Sul
abridores de latas arame aparelhos de
endimentos tLda.
cereal& cominho, creme de leite, cremes
chá e café. assadeiras. açucareiros. apalio Grande do Si"
ailmenticios croquetes, compotas. cattrelhos para lavatórios. arandelas. aresgira. coalhada, castanha. cebola. condi
EXIMPORT
tas. aros almoradarises. amoladores.
mentos para alimentos. colorantes
imoladores de Ferramentas, alças para
chouriços, dendê, doces, doces de leu
nncinhos, brocas, bigornas baixelas
4
tas, espinafre. essências alimentares, em
bandejas. bacias. bornhonieres. baldes
.padas, ervilhas, ermovas, extrato de to
borboletas taterias bases de metal bra
mate, farinhas alimentícias. favas, fé.
eade!ras. bules bisagra. bichas bainha
Casse 41
Classe 50
cal as, flocos, farelo. fermentos, feijão.
Pxportação e importação de comestíveis para facas. bateras. de mesinha colhe.
Beneficiamento e refinaria de milho
Figos frios. frotas sêcro naturais a cria-

RIOGRANDEMILHO

SÃO JOSÉ

Industrio Brasileire
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de padreiros. cadeados. correntes. cabi- . Termo n.o 642.633, de 25-5-64
des. chaves de parafusos. conexões para Senho S. A. Eletrônica e Eletricidade
São Paulo
encanamentos. caixas . de metal para
portões, colunas, canos chaves de ten•
.
SENFIC
da. chaves inglesas. cabeções. canecas
copos cachepots. ;entro de mesa, co
Indústria Brasileira
queteleiras. caixas para condimento de
amiantos. cadeados, caldeirões caçara
laa chaleiras. cafeteiras. conchas, coa.
Classe 8
dures. cuscuseiros. cabides de metal.
Para distinguir: Aparelhos eletrônicos.
cabos. caisal de ferro. cruzetas. curvas
artigos de eletricidade e aparelhos elécantoneiras chaveiros. canivetes. chave
tricos em geral
venas, cremones. cadinhos crivos. chantratiores. eassineres. cabos, chaves, cna
Termo n.° 642.634, de 25-5-64
ves para Gummi circulares, chaves roo &afio S. A. Eletrônica e Eletricidade
quimetrica. correntes para chaves. sas
São P nao
chatas chases para porcas, distintivos
dobradiças. descanso para talheres. pra.
tos e copos, enxadas. esferas engates
enfeites de metal, estribos espatulas.
estofos de metal para carimbos, eixos
expandidor para tubos estruturas meta.
hasta. escarradeiras. espremedores. aspumadeiras. torenões. bicas terro para
matar capim. ferrolhos tacas tacões
techaduas. fruteiras, funis. fôrmas para
duces, bolos. ernbadas e pudins. Ranges.
fivela. turanores. ferramentas cortantes
e perturantes para marceneiros. fechos
de metal. terraduras. lorminhas. fitas
de aço. ganchos guanições de metal
garfos, ganchos para quadros. grampos
. 'amasma ~meara
para emendas de correias. grades para
fogõcs e geadeiras. grelhas, galheteiros,
Classe 8
gonzos, grossas. garrafas. ilhoses. toe. Para distinguir: Aparelhos eletrônicos,
lhos. jarros, limas. lâminas licoreiros artigos de eletricidade e aparelhos elélatas Mas. linuguetas. 'leiteiras macho
tricos em geral
ninhas. molas paar portas, martelos
marretas, matraca. marmitas. maçanetas
Termo a.° 6422.635, de 25-5-64
morsas, machetes, manteguetras. malhos Elias — Representações, Importação
'navalhas. cuides. puas. pás, td 'afetas e Comércio de Papéis' Técnicos Ltda.
São Paulo
pregos. ponteiros, parafusos porcas
pratos, porta-gelo. po.seiras. porta-pào
porta-lotas. paliteiros panelas. puxado
ELKAs
res. placas. pregadores. porta.esponlas
peneiras. pinos, plainas. perfuraeleiras
pires. pinças. panelbes, porta-copos e
Classe 38
garrafas. passadores de toupa, pecai Aros para guardanapos de pape
lhaa, rastelos, roldanas. ralos, regadores aglutinados. álbuns (em branco), álbuns
rebites, reduções, recipientes de metal_ para retratos e autógrafos. - balões (exmedimos roscas de aço Inoxidável. Fe- ceto para brinquedos) blocos para
qistros de aço inoxidável, registros correspondência, blocos para cálculos.
serras. serrotes. sifões. saleiros. *acarai- blocos para anotações, bobinas brochulhas. torguezes. trilhas, tubos tubulm ras não Impressas, cadernos de escreções. tampou, travadeiras, telas de
ver, capas par adocumentos, carteiras.
arame. trincos- taças, travessas, tesouras.
caixas de papelão, cadernetas, cadertrancas, tramelas, talheres.. talhadeiras
tampas para panelas e caldeirões, ter. nos, caixas de cartão, caixas para pa•
tinas, tacho., trens de cosinha. torra. pelaria. cartões de visitas, cartões codeires. °gladia vasos, vasilhames. ver. merciais. cartões índices cotifetl. carmas, mandril de exp"ansáo. tina de tolina, cadernos de papel melimetrado
chanfrar. guia de freta de chanfrar, e em branco para desenho, caderno'
ventosas, maletas, baus para sacos de escolares, cartões em branco, cartuchoit
viagem, alara pastas, balmazes, cantos de cartolina. crapas planográficas, ca.
para estofos, colchetes Dera malas, cra demos de lembrança. carretéis de orevos, enfeites, feeno para pasme e para DeiâO. envelopes envéducros para chamalas, nassadores de correias poritei. rutos de papel, encadernação de papel
ias. prendedores de papel. suportes ou papelão, etiquetas, fõlhas índices,
torniquetes e tubos de extensão
Rilhas de celulose. guardanapos, livros
não Impressos livros fiscais: livros de
Termo n.° 642.632, de 25-5-64
contabilidade; mata-borrão: ornamentos
Seufio S. A. Eletrônica e Eletricidad.. de papel transparente: pratos, papeli
nbos, papéis de estanho e de alwatnio.
São Paulo
papéis sem impressão papéis em branco
..
•
para impressão, papais fantasia. menos
Par °urrar, paredes. papel almaço com
ou sem pauta papel crepon„ papel de
seda. papel impermeável, papel em bobina para impressão papel encerado,
palal higiénico. papel impermeáxel.
Dera copiar papel para desenhos. pa;
Pe.' Para embrulho ia pertneabilizadt.
Pa pel para encadernar, tape( para escrever. papel para imprimir. papei parafina para embrulhos. Pa pel celofane.
papel celulose, papel de linho' papel
absorvente. cape] para embrulhar tabaco, papelão recipientes de papel ro9 setas de papel. rótulos de papei rolos
de papel transparente. sacos de papel.
serpentinas: tubos postais, de cartão.
tubetes de papel
Nome eornerrial

ir

31:47

ção, calhas, cimento. cal, cré, chapas
isolaates. caibros, caixilhos: colunas:
clamas para coberturas. caixas 4ágaa,
cabas para coberturas, caixas digult.
caixas de descarga para etixos. edifica.
;5ea premo/dadas, estuque, emulsoo de
CONDOMINIO EDIFICIO Jase asfáltico, estacas, esquadrias, estru"REGENTE FELIó"
turas metálicas para construções, lama.
de metal, ladrilhos, lambris, luvas
$ão Paulo - Capital •las
de Junção, lagos, lageotas, material Isolante contra frió e calor, manilhas, masClasse 33
sas para revestimentos de paredes, maTitc.o
deiras para construções, mosaicos, produtos de base as táltico, produtos para
Termo n.° 642.637, de 25-54964
tornar impermeabilizantes as argamas(Prorrogação)
sas de cimento e cal, hidráulica, pedreS.A. Fábrica de Tecidos e Bordados gulho, produtos betuminosos, impermea"Lapa"
bilizante., líquidos ou sob outras formas
São Paulo
para revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pavimentação, eças ornamentais de ciPRORROGAÇÃO
mento ou gesso ara tetos e paredes,
papel para forrar casas, massas ardia
rcidos para 'Uso nas construções, parquetaa, portas, portões, pisos, soleiras,
para portas,' tijolos tubos de concreto,
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento, Vigas, vigamentos e
Vitt&

Termo n.° 642.636, de 25-5-1964
Condomínio Edil ido "Regente Feijó"
São Paulo

SUPERCÁL

"LAPA"

Termo n. o 642.641, de 25-5-1964
(Prorrogação)
Imobiliária Hortolândia S.A.
São Paulo

INDUSTRIA BRASILEIRA
PRORROGAÇXC
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cãnharno, cetim,
caroil, casemlras, fazendas e tec_dos de
lã em peças, juta, jersey, linho. nylon.
oaccs-paco, percalme, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos
perneabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos

11402/1.2ABTA HORTOLAIMA

s/A.
Nome Comercial
Tèrmo n. 9 642.642, de 25-5-1964
(Prorrogação)
Indústrias Gessy Lever SA.
São Paulo

Termo n.° 642.638, de 25-5-1964
(Prorrogação)
Testi] Gabriel Calfat S . A .
São Paulo

PRORROGA 00
TEXTIL GABRIEL
CALPAT S/A.
Nome Comercial
Termo n.° 642.639, de 25-5-1964
(Prorrogação)
Oficial Modas S.A.
São Paulo

Classe *„.
Creme dental

PRORROGAOLO

Termo 6.9 642.643, de 25-5-1964
(Prorrogação)
Representações Jobin Ltda.
São Paulo

OICIAL MODAS S/A.

PRORROGAÇlt

Nome Comercial
Termo n. o 642.640, de 25-5-1964
(Prorrogação)
• Imobiliária Hortolándia S.A.
São Paulo

•

JOBTIJ

industria Brasileira

Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, te.
tidos _para confecções em geral, pari
tapeçarias e para artigos de cama •
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo. cetim,
atroa, casemiras, fazendas e tee dos de
lã em peças, juta, jersey, linho, aylon,
Classe lb
Para distinguir: Materiais para constru paco-paco, percaline, ratai, rayon seda
ases e decorações: Argamassas. argila natural, tecidos plásticos, tecidos ima
traia, azulejos, patentes. balaustres, hlo. permeabillzantes e tecidos de pano ceado
e vestidos
-os de cimento. bloros para pavimenta.

PRORROGAÇIO
NORTOLANDIA
Indúetria Brasileira

•
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nive/ de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos telefil.
nicas, interruptores, irradiadores, lâmpadas, liquidificadores, manómetros, microfones, pick-ups, pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores, relP14
relógios, reostatos, telefones, termostaiittíng
PROR ROGA
tos tomadas, transformadores, válvulas
(.40
para rádio, vá gzclas para apareiSos de
•
MtAtILEIA
04 0C,
televisão, ventiladores e voltimetros
Classe 7 s
.
çalasse
Máquinas e utensílios para serem usaParragans terramentas de- ,iaaa espécie
dos exclusivamente na agricultura e
• afetaria ell2 gerai e siaras arriou* de
horticultura a saber: arados, abridores
urrai. • saber, aiaates. sias ancas. at.
de sulcos, adubadeiras, ancinhos me:. 12d çõee para óculos, arruelas aryouts.
cânicos e empilhadores combinados,
atciravas armações de meta, abridores
arrancadores mecânicos para agrculde latas. arame use ou tarp,cto assatura, batedeiras para cereais, bombas
eiras. açucareiros. °ruas. oigurnas.
paar adubar, ceifadeiras, carpidei-as,
selas. bandeias nacias. ",a,cies notribo.
FIEL
ceifados para arroz, charruas para agriateres. bules; ca linhos adeados. cas
t sDUSTRia másiltras
cultura, cultivadores, debulhadores,
uçais. colheres. .para Pedreiro. c. -areia
destocadores, desentegradores, esmagaClasse 12
tes. cabides. chaves, aremonas chaves
dores para a agricultura, escarrificanoArtigos de metal comum: alfinetes. agu meato, colunas caixas te metal para
res, enchovadeiras, facas para máquilhas. argolas, botões, colchetes, dedais, portões. • canais de • metal. :heves de tennas agrícolas, Ierradeiras. gadanhos,
fivelas e fechos Lorrediçoa a garras. gri- da. chave inglesa ca pavam, canecas
garras para arado, grades de discos
fas de metal para 'enfeites -de vestidos. copos, cachepots.. centros "is mesa co.
ou dentes, máquinas batedeiras para
missangas, lantejoulas, 'ilhoses
queteleiras. caixas para acoadictona.
agricultura, máquinas inseticidas, mápresilhas
incuto de ala:entoa caldeirões. caçara.
quinas vaporizadoras, máquinas de
!as, chaleiras. cateteiras eorabas. coamungir, máquinas niveladoras de terra,
Térmo n.° 642.645, de 25-5-1964
dores distintivos, dobradiças enxadas.
máquinas perfuradoras 'para a agricul. (Prorrogação)
'
enxadões. esferas. engates. • ,ep•achos eu.
tara, máquinas de plantar, motocharIndústrias Gessy Lever S .A.
leites para arreios, estrrausa esteraa
ruas, máquinas regadeiras, máquinas de
São Paulo
para arreios. espninadeiras. torneies
roçar, de semear, para sulfatar, de
toices, terra para cortas capita ternatorquir, de triturar, de esfarelar, terra,
:hos tacas, tacões. techadura,. .ferro coPRORRO6ACÀU
para irrigação, para matar formigas e
muna • carvão fruteiras, tunas hirmas
outros insetos, para burrifar e pulveripara doces tre.os para .estradas de
zar 'desinfetantes, para adubar, para
ferro. trtgide , ra a. ganchos. .i. y .has. gar•
agitar e espalhar palha, para comer
1/4)11, ganchos ,.,ara quadros gonzos para
I
algodão. -para colher cereais, máq6lbal
.arruagens; insignias illnib. : • 021tia5. ii.
amassadoras para fins agrícolas, de
[ INDÚSTRIAS 6ESSY tiVERS.A.
•aa carpa 'atas de li xo r: machadi.
cortar árvores, para espalhar, para caabolas
para
lhas
mo:a,para
portas.
. 5 PAULO
pinar, máquinas combinadas para ac, eneZtatias martelos na reetas, naatrt.
arear
e cultivar, de desbanar, para ennavalhas; puas pita. :anos para• eaDustvia aaasai ias,
fitar, máquinas e moinhos para forralisias picões. porta-gelo. ',atiras porta
gens. máquinas toscadoras, ordenadoClasse 4n
oorta.abias amacia-Is, 'anelas. rols mecânicos, raladores mecânicos, roAivelantl amidos. anil. água de Sava lalias , ralos para pias, rentes regado- tcrilizadores. estiletes, estetoscópios, es- los ccrnpressores para a agricultura,
• dera agua sanitária. cera para soalhos
servNos de cha e :a e. *erras ser- tirpa-nen:a" estojos para instrumentos sachadeiras, semeadeiras. çecadeiras.
deterpentesa esponja de aço, fósforos -ores
suclias mcarrolhas. resot.ras. ta. :irrgicos esparadrapo. ferro de opera secadores de terra, tosadores de gra•
lotlyia. , de aço. pomadas para cal herts talhadeiras torqi-ze s tenazes.
formões ara dantisras, gaze hidró- ma, tratores agrícolas. válvalas para
cedas. palha de aço, preparados aar, • rava 4 etras telas de arame, torneiras. fila, goivas para cirurgia, inhaladores.
máquinas agrico!as
18
Classe
limpar
madeiras
vidros.
%ataipolir e
Classe 6
luvas para a medicina, obturadores cie objetos, panos para polir e para am ?ate di.ainguir armas e munições de lirg coa, pós para dentaduras passados. Para distinguir; Máquinas e partes de
peza panos de esmeril é material abra, guerra e caça, alfanges. balas, ca porcelanas para -obturação dentárias, máquinas clara todos os fins Industriais:
sivo empregado na limpeza de -metais e n k ões, carabinas. chumbo para caça, pinças pdra a medicina, raspadores -pa Má quinas de rosquear, serras mecâniobjetos. sabões em geral e saponaceos zartuchos. espoletas, explosivos, espia ra dentistas, resina acrilica ara uso dm.' cas. motores-elétrico& aiternadores, fervelas e velas a base de estearias gardas, fusis, fogos de artifícios. pá" ilido, sacos ara água quente, sacos pa- ramentas e placas para tornos, gera. tolas„ pólvoras, e revolver
sabões em pó, m flocos, esponjas de
ra gelo. .seringas ripodértnicas sondas, dores, plainas, máquinas de furar e cenClasse 20
trar. tornos mecânicos, prensas mecânilimpeza
Para distinguir: Ancoras, alvarengas. substâncias para prótese dentária, Se cas, Máquinas amatsadeiras,'misturados'
r
i
n
g
a
para
lavagens,
camas,
armários,
bolas, botes, salva-vidas, barcos. caTêrmo n• l 642.646, de 25-5-1964
de barro, máquina çompéessora, máquitrais, chalupas. chatas, faluas; lanchas, banquetas e mesas para operações e nas adatadas na corMstrução e conserLaboratório Disfarma Ltda.
navios, rebocadores, embarcações de to- para curativos, padiolas, placas para vação de estradas, mineração. sorte de
São Paulo
dos os tipos, dragas e flutuantes, cabres- ossos, curetas, culheres cortantes, calca- madeira, movimento de terra. .carretos
tantes, graus, guinchos, guindastes, mo- dores, drenos, espátulas para a metei
outros fins industriais, elevadora, mák
l inetes, instalações industriais para es- na, irrigadores para a medicina, gram. quinas desempalhadoraa,elmicascadoraa.
,t,r4COr
'D4.
liTtatr
taleiros e portos, cintos de natação, ve- pos para saturas, lima para ossos, la- ensacadoras, brunidoras. 'classificadoras.
noetas, dedeiras para a medicina
las para barcos, paraquedas, salva-viVentilador" moinhos para cereais,
das, ganchos para botes e dispositivos
máquinas secadoras, trituradoras, mi.
Classe 8
para arriá-los
Para distinguir: Acendedores elétricos, verizadoris. freges. politrizes, Cancha&
tesouras mecânicas, tuPl aa máquinas 41
Classe 5
alarmas elétricos, alto-falantes, ampe- abrir
Classe 3
chavetas, marteletes, ventiladores,
AÇO em bruto, aço preparado, aço
rímetros, amplificadores para -rádios, exaustores
Produtos farmacêuticos em geral
para forjas, bombeie cenasdoce, aço para tipos. aço fundido, aço aparelhos de iluminação, aparelhos de
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço televisão, aparelhos de ventilação para fugas, rotativas, -de deslocamento e a
Tê-mo nat 642.647, de 25 -5 - 1964
bronze, bronze em bruto ou
pistão para todos os fins, arietes, calTranquillo, Giannini S.A. — Indústria refinado,
parcialmente trabalhado, bronze de edificios, aparelhos elétricos para ba- deiras e turbinas. Injetores para cal4: Instrumentos de Cordas
manganês, bronze em pó, bronze em nho, aparelhos eletro-dinâmicos, apa deiras, válvulas e transportadores au-relhospabre,aplhosrain- tomáticos de alta e baixa pressão.
São Paulo
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado, cimento , me- talações telefônicas, aparelhos para on- prensas hidráulicas, martelos mecânicos
VIOLO E MESTRES
tálico.. cobalto, . bruto ou ,parcialmente dular ou secar cabelos, aparelhos para e máquinas Madeiras, máquinas opera1 trabalhado, couraças, estanho buuto ou pasteurização de leite, aparelhos para trizes, rotativas ou cortadoras para usiIndustria Brasileira parcialmente trabalhado, ferro em bruto. torrar pão, aquecedores elétricos, aspi- nar ferro, aço e bronze, máquinas para
em barra, ferro manganês, ferro velho, radores de pó, benjamins, bobinas elé- indústrias de tecidos, teares, urdideiras.
gusa em -bruto ou parcialmente traba- tricas, caixas de derivação, campainhas encanatõrias, espu/adeiras, torcedeiras,
Classe 32
lhado, gusa temperado, gusa maleável, elétricas, comutadores, condensadores escuteiras, rolos e roteies, bhmidores
Almanaques, anuários, álbuns impres- em Milha, latão em chapas, latão em elétricos, conectores, enceradeiras, es- para cereais, máquinas para fabricar
sos, cartazes, catálogos. jornais naef.o- vergalhões, ligas metálicas, Malhas, tufas de aquecimento, estufas para con- papel e máquinas de impressão. dinastias
nais e estrangeiros, publicadara impres- magnésio, manganês, metais não traba- servar alimentos, estufas para secar roue receptáculos
Classe 17
•
sas revista. Propaganda em rádio, lhados ou parcialmente trabalhados, me- pas, ferros 'elétricos de engomar e de
televiaao, jornais, programas radiofóni- tais em massa, metais estampados, soldar, filtros de água, fogareiros elé- Para distinguir maquinas e instalações
cos, peças teatrais e cinematográficas lâminas de metal, lata eat alba, latão tricos. fogões, fôrnos, galvara5metros, para escritórios e desenhos em geri&
• ,wiam.. imaressaa.
hidresnetros, indicadores automáticos de Arquivos para correspondénda, alma.
metais para solda, níquel, . Maca
rirmos as. 642.648 a 642.659, de

'Firmo 11.° 642.644, de 25-5-1964
(Prorrogação)
Móveis de Aço Fiel S.A
• São Paulo

25-5-1964
.
Home Fittings do Brasil S.A.
São Paulo
.

:

#1è

I

' Classe 12
Para distinguir: Artigos de metal co'
muna alfinetes, agulhas, agulhas -para
crochê e tricas, canutilhos, colchêtes,
danais, fitas métricas fivelas fêchos corrediços, garras, grifas de metal para
enfeites de vestidos, ilhoses, lantejoulas, missangas, presilhas e passadores
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes: Aros para bibicletas, automóveis, 'auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, braços,
breques, 'braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes., carros ambulantes, caminhões
carros, tratores, carros-berços, carros.
tanques, carrosarrigadores, carros, carroças, carocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cabos de veiculo&
carrinhos para máquinas de escrever.
corrediços, para veículos. direção, dada
gadeiraa. estribos; escadas rolantes, elevadores para passageiros e naiu carga.
engates para 'carros, eixos de direção,
freios, tronteiras para veículos, guidão
locomotivas, lanchas, motociclos, molas.
motocicletas, motocargaa moto furgões
manivelas, navios, ónibus, para-choques
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para velculoa
rodas para veiculos, selins, tricicles,
rantes para veículos vagões, velocipedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
. carros, toletes para carros
Classe 10
Para distinguir, Agulhas hipodérmicas.
agrates, algodão hidrófilo, aparelhos de
Ralo X aparelhos para surdez, atadura., de gaze, bandagens, bisturis, bro
:as para dentistas, cimento dentário, ao:acres para dentistas, dentes artificiais
ri latadores cirúrgicos • equipos airúrgi
;os, esmaltes para dentes, especulos, es,
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fadas para carimbos e 'para tintas, abra legials, fraldas. galochas, 'gravatas gordores de cartas, •argnivos, apontadores. ros, jogos de lingerie. jaquetas. !aguas.
brochas. canetas para desenhos. corta. luvas ligas, lenços, mantos. meias
dores de papel. colchete& carimbadores maiôs, mantas, mandriao, mantilhas. paberços para mata-borrão. borrachas, letós, palas, penhoar, pulover pelerinas
cestos para papéis e -correspondenda. peugas, pouchis, polainas, pijamas, puclassificadores. dpi. coladdres canetas, nhos. perneiras. quimonos, regalo&
compassos. cofres. canetas tinteiros, ca- robe de chambre, roupão, sobretudos,
netas esferográficas desenhadores. data- suspensórios, saldas de banho sandálias
dores com minas. descansos para lápis sueteres, shorts, sungas. tolas, ou slacks,
• canetas. esquadros, espátulas furado tater, toucas, turbantes, ternos, uniforma
res. tuins. fichários, fitas para máquie vestidos
nas de escrever, fichas para arquivos.
..
Classe
37
maaurnas Para -unam.. sialcuiar. e so
grampear. goma arabica goasadores, Roupas brancas, para cama e mesa.
mar fitas gomadas, máquinas para Acolchoados para camas, colchas, coescritórios. grs. godas& instrumentos de bertores, esfregões. fronhas, guardanaescrever e de desenhos. laçais aipiseiras, pos, jogos bordados, jogos de toalhas
molhadorea mata-borrão. °lamurias e lençois, mantas para camas, panos para
apetrechos para apontar lápis mapa, casinha e panos de pratos. toalhas de
secas. metros para escritórios e para coito, e banho. toalhas de mesa, toadesenhos. papel' carbono. perfuradora* lhas para jantar, toalhas para chá e
postas para escritórios. com fechos de café. toalhas para banquetas. .guarnlmetal, pastas para escritórioa, com te ções para cairia e mesa. toalhinivas,
anos de metal. porta-tinteíroa porta(cobre pão)
lápis porta-canetas. porta-carimbo'
•
•
Clame 24
porta-cartas. porta-blocos penas. preta
Alamarea
atacadores
-para
espartilhos
aas, pincéis. prendedores de papéis. percevejos. réguas. emacia, separadores e calçados, ataduras .de algodão. para
para arquivos sinetes. tintas para es- .diversos fins, exceto para fins medieicrever. tiralinha. tintas' para carimbos. cais, bandeiras, bordados braçadeiras,
datas para duplicadores, tintas para tas- borlas. cadeados, capas para móveis e
pressão. tintas para desenhos aparelhos pianos, carapuças para cavalos, cor
para tirar cópias. pasteis de tintas para dões. debruns, ià, fitas, forros, franjas.
festa°, feltro para órgào, ledos. galarescrever
dates. lamparinas, mochilas, mosquetes.
Classe 40
Mameis em ger.' de metal, vidro, de roa nesgas, ombreiras e enchimentos
aço, madeira, estofados ou não, inclu- para roupas de homens e senhoras
sive móveis ara escritórios: Armários. panos para enaeites de móveis, aia
armários para banheiro e para raupas fazendo parte dos mesmos, palmilhas
usadas, almofadas, acolchoados para passamares pavios, rédeas, rendas, re•
móveis: bancos, balcões, banquetas. dea, sacas. sumanushas para vestidos
bandejas, domiciliares. berços, biombos. telas, tampa, para almofadas, não ta cadeiras, carrrinhos para chá e café sendo parte de móveis. artigos 'atei
conjuntos para dormitórios, conjuntos feitos de algodão, anhás°, linho, juta
para sala de postar e sala de visitas.

conjuntos para terraços, jardim e praia
conjuntos de armários e gabinetes para
copa c cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
de rádios, colchões, colchões de molas
dispensas, divisões, danos. discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivana
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e talava
sào, mesinhas para televisa°, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sotas, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Termos na. 642.660 a 642.663, de
25-5-1964
_
Textil Gabriel Calfat S.A.
Sno Paulo

•

seda, taloa. In. pêlo e fibras ano

Termo na ' 642.666, de 25.5-1964
Francisco Mucillo
Cia. Ltda,
São Paulo

PONTE VECCHIO
Classe 36
Calçados eu • geral
Terma na 642.667, de 25-5.1964
Trefil S.A. — Paulista de Trifilação
assa Paulo

inciuidos em outras classes
Classe 23
Para distinguir: Tecidos em geral, tecidos para confecções em geral, para
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algqdão, alpaca, canharna cetim.
caroa, casemiras, fazendas e tec.dos de
lã em peças, juta, jersey, linho nylon,
paco-paco, percaline, rami, rayon, seda
natural, tecidos plásticos, tecidos impermeabilizantes e tecidos de pano couro
e vestidos
•
Têrmos ns. 642.664 e 642.665, de
25-5-1964
(Prorrogação)
Cia. de Tecidos Progredior
São Paulo

PRORROGAÇIO
PRORROGAÇÃO

CALFAT
InchIstria Brasileira

JR
Classe 36
Para a' "anuir: Artigos de as.-....árias
e ror
adias em geral: Agasalhos.
avena. lparcatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões boinas babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
pinas, casadas, coletes, capas, abales,
cacrecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos calças
de senhoras e de crianças, calções; calças, camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas. colarinhos cueiros
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, Santas:as, fardas para militares co-

lhas pari jantar, toalhas para chá e
Café, tbalhas para banquetas, miaria.
ções para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasaams,
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
batas botinas, blusões, boina, babadouros, bonés, capacetes, cartolas. carapuças. casação, coletes, capas, abales
cachecols, calçados- chapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, chitas
de senhoras e de crianças, calções, cal.
çab. camisas, . camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhca. Cueiros,
salas, casacos, chinelos, dominais, acharpes fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorras jogos de brigaria. -jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, mentias. meias,
maiôs, mantas, mandriais, manilhas; paletós. palas. penhoar, macaca pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu,
nhos,. perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, rouprio, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
suCteres, shorts, sungas, stolaa ou slacks,
bafa toucas, turbantes, teiaaa, uni,
*formes e vaatidos

INDUSTRIA BRASILEIRA •
Classe 37
Roupas brancas, para cama e
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões fronhas, guardana•
pesa, jogos bordactos. jogos de toalhas.
lençóis, mantas para cansai, panos para
cosinha e panos de pratos, toalhas de
rostg • banho, toalhas de mesa. tosa

TREFIL 8/A. -PAULISTA
DE TREPILACX0
Classe 6
Para assuntar: ialaciusaas e parta de
máquinas para todos os fins industriais
Máquinas de rosquear: searas asecáni.
CL% motores elétricos. *Remadores, tersarnentas e placas para toanos, -geradores plainas, máquinas de furar e centrar, tornos mecânicos, prensas mac emcas. máquinas amassadeiraa misturado
ras adaptados na construção e conservação de estradas. mineração, corte de
madeira, movimento de terra, carretos
e outros fins industriais, elevadora, má
quinas deaempalhadoras. descasccdoras
ventiladoras. moinhos para caçais,
máquinas secadoras, trituradoras pulverizadoras. /rasas, politrizes, tranchas.
tesouras mecânicas, tu piasaatágainas ds
abrir chavetas, marteletes, ventiladores
exaustores para forhes. bombas center
fugas, rotativas, de deslocametito e
pistão para todos os fins. arretes, çaldeiras e turbinas injetorea para caldeirais, válvulas e transportadores au•
asmáticos de alta e baixa pressão.
prensas hictráuliaas, iaartelos nte'lnicos
e máquinas bondosas, máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras para usinar ferro, aço e bronze, máquinas para
Indústrias de tecidos; teares, urdideiras,
entanatórias, espuladeiras, torcedeiras.
meadeiras, rolos e roleta, baaniclores
Para cercais, maquinas para , fabricar
papel e máquinas para fabricar papel e
máquinas de hapressao. dínamo! e
receptáculos

Setembro de 15N.51. • 3'

ra

Termos na. 642.668 a 642.677, de
25-5-1964
Tre5i1 SÃ. — Paulista de Trefilação
' São Paulo

INDÚSTRIA' BRASILEIRA

Classe 7
Máquinas e utensilios para serem usados exclusivamente na agricultura e
horticultura a saber: arados, abridora
de sulcos, adubadeiras ancinhos' meatInicos e empilhadores combinados,
arrancadores mecânicos para agricultura, batedeiras para cereais, bombas
paar adubar, ceifadeiras, carpi leiras,
ceifados para arroz, charruas para ara
cultura, cultivadores, debulhadares.
destocadores, desentegradores, esmagas
deres para a agricultura, escarrificado•
reg, enchovadeiras, facas para máquinas agr1colas, ferradeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou clientes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
mungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para e agricub,
tura, máquinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
torquir, de trittrrar. de esfarelar, terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para borrifar e pulverib
, ar desinfetantes, para adubar, para
igitar • e espalhar palha, para comer
/podara pára colher cereais, máquinas
amassadoras para fins agricolas. de
sortar árvores, para espalhar. para capinar, máquinas combinadas para semear e cultivar, de desbanar,. para anular, máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenado..
mrcánicos, raladores mecânicos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeiras, secadeiras,
secadores de terra, tosadores de grama, tratores agrícolas. válvulas Para
máquinas agrícolas
Cainhe 18
Para distinguir: Abaixa-línguas, abrebocas, adenatomos, afastados" agrafos,
médico-cirárlicos. aparelhos para massagens, aparelhos de pressão arterial,
aparelhas de diatermia, aparelhos de
raios ultra-violeta, aparelhos de ralo
aparelhos de infra-vermelho, aparelhos
duras: bisturis, cadeiras para clinica
médica, cambraia hideó filla. cintilas ca.
nulas, cztacesnsmas de feltro, catgut,
ri laminada, céra para incruatacies
rticulactSes, cara colante, cintas para
fins clínicos, cintas uri:bancais, colhe.
rea cortantes, com pressas de tecido*,
costatomos, caretas: dentes artificiais,
dentaduras, "apressares. dilatadores, duchas drenos, duchas vaginais; elevado.,
res. espartilhos espéculos vaginais, CS.
poalas clinicas, estufas, espátulas, escapelos, escopros extratores. escavado.*
rem fios de linho para feridas, faca*:
ganchos péta músculos celaièmetros,
gazes, godlvas. goivas, gésso, grampos
para sobras, guta-percha; bisterôme.
mas, aparadores, aparadores para fins
agrafos ORM ossos, agulhas para iatecão, algrwino hidrófilo, alicates, amálga..
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tom Irrigadores, butrunientoa drúral- vaejko de estradas, •ineraçào, corte de
madeira, movimento de terra, carretas
tos para operações; ligaduras dl
Mamo, liquidas e pós para /Impem e e outros fins Industriais, elevadora, máquinas desempalhadoras, descascadoraa
polimento ara fins odontológicos,
luvas e dedeiras de borracha, limas pa- ensacadoras, brunidoras, classificadoras,
-ra ossos. lancetas; massas plásticas para ventiladoras, moinhos para cereais,
fins odontológicos, mascaras para anes- máquinas -secadoras, trituradoras. pultesia, mesas de operações, mesas para verizadoras, fresas, politrizes, tranchas,
mecânicas, tupias, máquinas de
curativos, • martelos artificiais; perfura- tesouras
abrir chavetas. marteletes, ventiladores,
dores, pés e braços artificiais, placas exaustores para: forjas, bombas centripara obturações de canais, porcelanas, fugas. rotativas, de deslocamento e a
protetores para seios, pincéis para gar pista° para todos os fins, alistes, calganta. pinças anatõmicas, protetores; deiras e turbinas, injetores para calrolos cirúrgicos de lã de pau, diga t deiras, válvtdas e transportadores aurodas para desgaste dentário. retorcó, tomáticos de alta e baixa pressão,
pio bugia, ruginas; sarjadeiras, sanda- prensas hidráulicas, martelos mecânicos
saca, sada e crina para souturas, sacos e máquinas lirnadoras..máquinas opera.
para galo e balsas para água quente, trizes. rotativas ou 'cortadoras para usisondas, seringas para lavagens e injo nar ferro, aço e bronze, máquinas para
ções, serras. serras para 'raquiatornis. industriar de tecidos. teares. urdideiras:
tampões higiénicos preservativos, tira- en' canats:rias. espuladeiras, torcedeiras.
leite, termômetros, tesouras. • trepanas. meadeiras. rolos e roletas, brunidores
toalhas higiênicas: ventosas, verniz iso para cereais. máquinas para fabricar
papel e máquinas 'de impressão, dínamos
jante para fins odontológicos
e receptáculos
Classe' 17
•
Classe 18
Para distinguir: Artigos, instalações e
máquinas para escritório e desenho; as- Arma I e munições de guesra e caça,
sim discriminados:, abridores para car- Alfanges, arpões balas, lialonstas,
tas. almofadas para carimbos, apontado- gibões, carabinas, chumbo para caça.
res paa lápis, berço para mata-borrões, cartuchos, dinamite' espoletas,. explosiborracha para apagar; caixas para cor- vos, espingardas, fusta logos de artifirespondência, canetas-tinteiro, clips pa- cias, metralhadoras pistolas pólvora,
punhal. revolver
ra lápis, carimbos, carimbadores, clips
para papéis, cola, colchetes, compassos.
Classe 40
cestas para papais, crayons.s datadores Móveis em geral de metal, Vidro, de
esquadros para desenhos, estojos esco- aço, .aadeira, sstofados ou csNo, inclulares, estojos para desenho, fitas para sive móveis ara escritórios: Armários.
'ganchos, giz, goma-arábica, grafite 'pa-, armários para banheiro e Para roupas
ra lapiseira, instrumentos de desenho e usadas, almo cadas; acolchoados -para
de escrever, lacre, lápis, 'lapiseira& má- móveis, banos;- balcões, banquetas.
quinas de calcular, máquinas de escre- bandejas, domiciliares. berços, biombos.
ver; máquinas de grampear. máquinas cadeiras, carrrinhos para chá e café
'
de somar, malhadores, painéis, penas. conjuntos para ' dormitórios, conjuntos
pesos para papéis, percevejos, porta- para sala de jantar e sala de visitas,
canetas porta-carimbos, porta-papel conjuntos para terraços, jardim , e praia,
protetores para rápis, raspadeiras; ré- conjuntos de Irrnários e gabinetes para
guas para desenho, télas e tinteiros copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balánço, caixa
Classe 20
Âncoras, - anéis para cordas 'de navios de rádios, colchões, colchões de molas
bóias, salva-vidas, bolas para enrolar dispensas,' divisões, divans, discotecas
cordas náuticas e cadeias de navios de madeira, espreguiçadeiras. escrivani
cintos de nataçâo, cintos, salvasvidas nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
e bóias. cinturões de natação e salva mesinhas, mesinhas para rádio e televividai, craques para barcos, fateixas são, mesinhas Para televisão, molduras
hidráulicas para uso a bordo, ganchos. para quadros, porta-retratos, poltronas,
para botes e dispositivos para arrià. poltronas-camas prateleiras, porta-chalos. jaquetas para natação. salva-vidas péus, sofás. sofás-camas, travesseiros e
•
vitrines
pinos para sapatas as penas das cordas
• Classe 8
dos navios; postes de madeira pare
navios e roupas salva-vidas para
Para distinguir: Aparelhos de pó. apa
relhos de ar refrigeralcs aquecedores
uso na agua
abat-jours, alto- colantes
Casse 9
antenas, baParo distinguir: Instrumentos de sitias!, terias, bus nas, barometros chuveiros
musical e suas partes integrantes: acor elétricos, bobinas, condensadores. cha
bom ves automáticas, comutadores, chicotes
deão, arcos bandolas, bandolinas.
para automóveis, cabos e codutores elébo. bongó, banias, baterias. contrabsi
xos. cordas para instrumento s musicais tricos, diais, chaves de tomadas, colicincas. caixa de rufo, clarinetes, cava- madores. enceradeiras, espremedores eléquinhoa. castanholas cravelhas para tas. tricos, fogões, máquinas fotográficas,
trumeatos. cordata, cometas, clarins, as- fusivei,s, geladeiras interruptores, isotojos para instrumentos musicais. estan fadorei,"aparelhos de intercomunicação
dast.. fagote. flautas, gaitas guitarras. liglit.ificadores, limpadores de Parabrisa
gonzos. harpas, harmonicas. mactta ma- luzes, traseiras para veiculas, lanternas
ncas,. ocarina. arpão& pitano. pandei- e mostradores, microfones.' manõmetros
ros, palheta. pianos, pianolas pratos, panelas elétricas, aparelhos de' refrige.
pistão. rabecão. realelos .surdos. surdi- ração, . rádios, refletores, sorveterias
nas, saxofones. silabares. tamborins aparelhos de televisão, valvulas, voltímetros e velas elétricas
trombones de varas.. trombones, entra.
abas, tambores triangulos. violas. vioTermo n.o 642.680, de 25-5-1964
lão. violino e viononcelo
Nadir Rocha da Silva
Classe 6 • ' São Paulo
Para distinguir : Máquinas e partes de
máquinas vara todos os fins industriais:
Máquinas de ros q uem.- garras . asecánisarnentas e Placas para . tornos. gato . 1 :CONCURSO MTRR
dores. plainas, máquinas de furar e cera- I
trar. tornas mecânicos, prensas mecâniI
cas, máquinas . amassadeiras. misturados
Classe 33
de barro. máquina compressora, mágui•
Concurso de opularidad4
copustruçao
e
conser1
na
'nas adatadas
-

III)

Termos as. 642.678 e 642.679, 'de
25-54961
Plásticos Arait S.A. — Indústria t
Comércio
São Paulo

'ARAIT

incg stria BraAleira
Classe 28
Para distinguir: Artefatos cie material
plástico e de nylon: Recipientes fabricados de material " plástico, revestimen
tos confeccionados de substancias ani
mais e vegetais: Argolas, .açucareiros.
armações para óculos, bules, bandejas.
bases para teleOnes,-baldes, bacias, biol.
sas, caixas, carteiras chapas, -cabos
para ferramentas e utensílios, cruzetas,
caixas para acondicionamento de all•
mentos, caixas de material plástico -ara
baterias, • coadores, caos, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cestinhas capas para álbuns e para livras
cálices, cestos, castiçais para velas,
caixas para ' guarda de objetos • crtudias,. coadores para chá, descanso paia
pratos. copos e caninhas de listr;:o
para ,sorvetes, caixinhas de plastico
para sorvetes, colherinhas, pasinlu‘s
garfinhos de plástico para sorvetes forminhas de plástico para sorvetes, di.svis
embreagens de material plásKco embalagens, de material plástico para sc.ivetes estojos para objetos, espuma; de
nylon, esteiras, enfeites para attornó:
Veis, • massas anti-ruidos, escoadores de
pratos, funis, formas para doca, fitas
isolantes, filmes, fios de celulose, ¡cebos
para bolsas, facas, guarnições. guarnições para chupetas e mamal..ras .guarnições para porta-blocos, guaimieões
para liquidificadores e para batedeiras
de frutas e legumes, guarnições (1, , material plástico para ctensilios e objetos
guarnições pata bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminadas, plásticos, lancheiras, manteguelus, malas
orinóis, pendedores . de rou pas puxadores para móveis, pires, pratas, palitei,
ros, pés de casinha. pedras pomes. artigos, protetoes para documentos, puxadores de água 'para uso doméstico
porta-copos, porta-níqueis, porta-notas,
porta-documentos placas, rebites- rodinhas, recipientes, suportes suportes Nra
guardanapos, saleiros tubos, . tittelas,
tubos para ampolas, tubos para serin-
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para pular, clavinas para tiro ao alvo, copos de dados, caixinhas de músicas
dados, dardos, discos, dominós, espia. •
gardas de brpinquedo, espingardas do
vento, estaquinhas para jogar, enigmas,
engenhos de guerra de brinquedo, ferrinhos de engomar. ferramentas para
crianças, figuras de aves e animais.
figuras para jógo de xadrez, fogões e
fogãozinros de brinquedoi, jogos de
futebol de mesa, joelheiras para -esporte,
ganchos para pesca, guisas para crianpara pesca, jogos de damas, jogos de
dominó, jogos de raquete, linhas para
pesca, luvas para boa, para esgrima,
para jogador de soco, máscaras carnavalescas:mesas de bilhar, de campista,
de roleta, de xadrez, mobilias de brinquedo, miniaturas de utensilios doméor
ticos, patins,' patinetes piões, petecas,
plarquetas para ginástica, peças de
Jogos de damas, dominó e xadrez, pelotas. pianos e outros instrumentos musicais de brinquedo, pistolas de atiras
flertas, papagaios de papel, panelinhas,
quebra-cabeças em torna' de armar,
raquetes, redes de pesca, redes para
jogos. rodas de roletas, revólver de
brinquedo. soldadinhos de chumbo, tableiros para jogos, tacos de bilhar.
tambores para crianças. tamburéus,,
tamboretes, tênis de mesa, trens e viasférreas para brinquedos, varas para
pesca, vagonetes e zepelins
•
Termo n.° 642.681, de 25-5-1964
Piscinas Águas Claras Ltda.
Rio Grande do Sul

PISCINAS ÁGUAS
CLARAS
Classe 50
Impressos em geral
Teimo n.° 642.682, de 25-54961
Promotora de Lançamentos Sociais
Limitada
Rio Grande do Sul

ETIOLASO
Classe 50
Impressos em geral

Termos -os. 642.683 e 642.684; de •
25-5-1954
Uni-Plan Promoções Publicitárias Ltda.
São Paulo
.
caras, colas a frio e colas não incleidas
em outras classes, para borracha, para
cortumes, para niarcineiros, para sapaUN I— PLAINt
teiros, para vidros, pasta adesiva . p-ra
correias, pasta e pedras para afiai
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
Classe 32
para ladrilros e adesivos para azulejos.
Revistas e jornais
anéis, carretéis par tecelagem e guarClasse 50
nições de material plástico Para indúsimpressds em geral
tria geral de plásticos
.
Classe 49
Termo mo 642.685, de 25-5-1964
Fogos, brinquedos, artigos desportivos s Companhia Mogiana de óleos Vegetais
passatempos, a saber: álbuns para reSão Paulo
cortar e armar aviões, automóveis
aros, argolas. bercinhos, bonecas, boneMOGIANO
cos, baralhos le cartas. bolaS para
radas os esportes brinquedos em forma
Indústria Brasileira
de animais, balões de brinquedo, bilha
res, brinquedos mecânicos, brinquedo!
•
, Classe 46
em forma de ' instrumentos musicais
brinquedos em forma de armar. brin Alvejantes amidos, anil, água de lavaquedas de borracha com ou sem asco deira, agua sanitária. cera para soalhos,
nhas de- brinquedo. casinhas ,cle armar detergentes esponja de aço. fósforos,
vio, carrinhos, carrocinhas, caminhões lixlvia, lã de aço pomadas para calcadeiras de brinquedo, carteiras' e en- çados. palha de aço.. preparados oara
cartas de jogar, chocalhos. caneleiras polir e limpar madeiras vidros. ,netala
estopes com Rilhas para recortar
e objetos p anos para polir e para lim-armar, calçados para boneca,. cordas peza, panos de esmeril e material abrao

gas, travessas, tipos de material pléstico, sacolas, sacos, saquinhos, vasilha
mes para acondicionamento, vasos, xl-

alvo empregado na limpeza de metais e
objetos. sabões em geral e saponáceos.
'velas e velas a base de estearias,
sabões em pó, to flocos, esponjas de
limpeza
Termo n.° 642.686, de 25-5-1964
Uni-Pias Promoções Publicitarias Ltda.
São Paulo •
/ UNI -PLAN

- N São Paulo - Capital
Classes: 25, 32 33 e50
Titulo
Termo ri.' 642.687, de 25-5-1964
Edições Automobilísticas Edauto Ltda.
. São Paulo
."

E D A •U'T 0
Paulo- Capital

og o

Classes: 25, 33 e 50
. Promoções, empreendimentos, negócios,
participações, administração, impressos,
letreiros e painéia
Termo n.° 642.688, de 25-5-1964
Edições Autobilistiças Edauto Ltda.
São Paulo
a E DA uTo

tura, batedeiras para cereais, bombas
paar adubar, ceifadeiras, carpideiras,
ceifados para arroz, charruas para agricultura, cultivadores, debulhadores,
destocadores, desentegradores, esmagadores para a agricultura, escarrificadores, enchovadeiras, facas para máquinas agrícolas, furadeiras, gadanhos,
garras para arado, grades de discos
ou dentes, máquinas batedeiras para
agricultura, máquinas Inseticidas, máquinas vaporizadoras, máquinas de
ttungir, máquinas niveladoras de terra,
máquinas perfuradoras para a agricultura, máquinas de plantar, motocharruas, máquinas regadeiras, máquinas de
roçar, de semear, para sulfatar, de
torquir, de triturar, de esfarelar, terra,
para irrigação, para matar formigas e
outros insetos, para burrifar e pulverizar desinfetantes, para adubar, • para
agitar e espalhar palha, para comer
algodão, para colher cereais, máquinas
amassadoras para '• fins agrícolas, de
cortar árvores, para.1-espalhar, para capinar, máquinas - combinadas para semear e cultivar, de desbanar, para ensilar, máquinas e moinhos para forragens, máquinas toscadoras, ordenadorps mecânicos, .raladores tnetánieos, rolos compressores para a agricultura,
sachadeiras, semeadeiras. secadeiras,
secadores de terra, tosadores de grama, tratores agricolaa, válvulas para
máquinas agrícolas
Termo n.° 642.692, de 25-5-1961
Bar e Churrascaria "Elite" Ltda.
Paraná
'-'3r

Classe 50
Impressos em geral

SANTISTA
São Paulo -Capital
. Classe 33
rmpresa de cinemas

Termo n.o 642.690, de 25-5-1964
H. A. Coara & Cia. Ltds
São Paulo

AUTO POSTO Glinv
Ituverava - Eat.de
-São Paulo

e Churrascaria

"ELITE"

.

Termo n.,° 642.689, de 25-5-1964
Empresa Santista de Cinemas Ltda.
São Paulo

Classes: 33, 41, 42 e 43
Título

CEREALISTA
OESTE PARANÀ
Classe 41
Titulo
Termo n.° 642.694, de 25-5-1964
Arnaldo Delmonte e Juracy Ayrosa
Paraná
"

C L E)" - Compre

e Lucre a Diferença

Termo n.° 642.691, de 25-5-1964
Mp reantil Miranda Ltda.
Paraná

Classe 33
Frase de propaganda
Termo ri.° 642.695, de 25-5-1961
Luiz Carlos Gomes Serpr
Rio Grande do Sul

STOP -GO
Classe 33
Frase de propaganda
Te:-mo n.° 642.696, de 25-5-1964
Luiz Carlos Gomes Serpa
Rio Grande do Sul

COM •A MAO NA MASSA
Classe 33
th-ase de propagandt

Tármo a.° 642.702. de 25-5-1961
TraAsoorkdora Araucária Ltda.,
Paraná
Paraná

Termo n.0 641.697, de 154-1964
A. José Sena
Pernambuco

XANSE

atalinetlageraálicariat

Indústria Brasileira,
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos.
aventais, - alparcatas, anáguas, °lusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casação, coletes, capas, chatas,
cachecols, calçados, c,bapéus, cintos,
cintas, combinações, carpinhos, calças,
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, jaquetas, laques,
luvas ligas, lenços, manhãs, meias,
maiõs, mantas, mandrião, manilhas, paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pilarns4 punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
sut teres, shorts. sungas, stolas ou slacks,
tider, toucas, turbantes, ternos, uniformes e vestidos

(

Classe 33
Titulo
'rirmo n.o 642.704, de 25-5-1964
Mercantil Miranda Ltda.
Paraná

lie

Termo ta.9 642.705, de 25-5-1964
Torino Dollari
Rio de janeiro

('Meriti Indústrias Reunidal'
de Conservas de Carnesltdal
A

Nome Comercial
Termo n.• 642.706, de 25-5-1961
Manoel da Silva Pereira
Rio de Janeiro

Pa nificiç ão, e Criiiteitãii
—

.

Rir) LIMA LTDA

SERRARIA HARMONIA

-

Classes: 4 e 33
Título
Termo n. * 642.699, de 25-5-1961
Egon F. Becker
Cia.:
Gcanabara

rtadi Mir4B43 Ltda.,
Nome Comercial

Termo n.° 642.698; de 25-5-1564
Rs-saria Harmonia Ltda
Paraná

Termo n.9 642.693, de 25-5-1964
Cerealista Oeste Paraná Ltda.
Paraná

Classe 33
Titulo

Classe
Maquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
bre-ticultura a saber: arados, abridores
de sulcos. adubadeiras, ancinhos mecáni :.05; e ernpilhadores combinados.
arrancadores mecânicos vara aar icul-
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Nome Comercial

Termo a.° 642.707, de 25-5-1964
Bruce Haynes
Rio de Janeiro

eurvelana
.chs Carniã Lidà,
Nome

Classe 39
Artigos da classe

Comercial

Termo rt.° 642.709, de 25-5-1964
Roberval Silva
Cia.
Santa Catarina

Temio ri.° 642.700, de 25-5-64
Joel Vilela da Silva
Pernambuco
• XRCO - VE RDE -

Indústria Brasileira
Classe 41
Bananada

Indústria Brasileira;
.

••nnn••••......".%

Termo n.° 642.701, de 25-5-1964
Dihedra-Pré-Moldados Lida
Paraná

DIHEDRA

Classe 3
tpreparado farmacêutico indicada
como analgésico e anu-térmico
l'ânnos na. 642.710 e 641.711, de
25-5-64
.
Plenogás Fuganti 5. A.
Paraná

Indústria Brasileira
Classe 16
Cimento, caixas dágua, colunas, edificações ré-moldadas, estacas, gesso, ladrilhos, lages, lageotas manilhas, placas
para pavimentação, 'peças ornamentais
de cimento, postes, tubos de concreto e
tanques de cimento
Termo n.0 642.703, de 25-5-1964
Papelarte Ltda,

PAPELARTE
Classes: . 17 e

38

indústria Brasileira
Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
a/armas elétricos, alto-falantes, naipe.
rimetros, amp lificadores para rádios,
a p arelhos de iluminação, a
p arelhos de

3452 Quarta-feira:16
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televisão, aparelhos de ventilação para
Termo n.° 642114, de 25-5-64
- Plenogás Fuganti S. A.edificios, aparelhos elétricos para ba2araná.
nho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear; aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para on .Plenugas Fuganti S/A.;
dular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos pasa •
L.etne comercial
torrarpão, aquecedores elétricos, aspiradose-s de-- pó, benjamins, bobinas .eléTermo n.s 6‘i2.715, de 25-5-64
tricas. -caixas de derivação, campainhas
Pianolas Fuganti S. A.
elétricas, comutadores: condensadures
-Paraná
elétricos, conectares. : enceradeiras,
tufas de aqueciinsnto, estufas pata coa
servas alimentos, estufas para secar mu.
pas. terrOs - elétricos de engomar e de
soldar, filtros' de água, fogareiros ele
tricos. - çagões, rosnas, galvarsômetros.
hidrômetros, indicadores automáticas de
s INDUSTRIA BRASILEIRA
niver 'de água, instrumentos medidores
•Classe 8de energia . elétrica, -instrumentos teleló.
nicas. interruptores. irradiadores. Iam- Acendedores elétricos, alarmes 'elétricas.
.padas, liquidificadores, manômetros. mi- altofalaines, amperímetros, amplificadocrofones, pick-ups, pilhas elétricas, •e res, para rádios.- aparelhos de rádio,
ceptores de rádio, refrigeradores, retais, aparelhos de tele-visào, aparelhos de
ventilação para edificioas aparelhos elérelógios, reostatos; telefones, tomadas, transformadores, válvulas trcos para banho, aparelhos eletro-dipara rádio, válvclas para aparc'hos de na:nicas. aparelhos para barbear, apa•
televisão, ventiladores e' voltímetros relros para instalações telefônicas; . aparelhos para ondular e secar -cabelos,
•. Classe 47
Oleos de qua)quer espécie para Ilumi- aparelhos para pasteurização de leite.
nação, aouecimento e lubrificação. Pe- aparelhos para torrar' pão,' aquecedorea
spiradores de pó, benjamins
tróleo refinado,, semi-refinado a não- elétricos.'
bobinas elétricas, cairás de derivação
refinado, com ou sem a missura . de campainhas elétricas chave elétricas,
óleos minerais,, animais ou vegetais, cigarsas elétr.cas, comutadores, conden
para a iluminação • aquecimento: lubri- andores • elétricos. -conectares . enceradeificação ou combustão, e . graxas. Pra: ras estufas de aquecimento, estufas. para
dutos e óleos combustíveis proveni- "conservar alimentos, estufas para secar
entes de petróleo
roupas, ferros elétricos de - engomar e
de soldar, filtros e metros, hidrômetros.
Termos as; 642.712'e 642.713, de
indicadores 'automáticos de nível dágua.
25-5-64
Instrumentos
medidores. -d energia 'elé
Plenogás Faganti S. A.,.
trica, instrumentos teleft+csisoS, interrupParaná
tores, >irradiadores, larta.adas,
tbres, irradiadores, lã:toadas. liquidifi.cadores, manôletros, microfones; piei('
•ups, ^ p-lhas elétricass receptores de rá
s
d ia, refigeradoses. tomadas, transronna
dores, válvulas de rádio, válvulas par.,
aparelhos-de . televisão, ventiladores e
INDUSTRIA BRASILEIRA
voitimetros •
Classe 8 Termo n.°- 642.716, de 25-5-64
Acendedores -elétricos. alarMes ,eletricos,
Plenolar • Fuganti .S.SA.
altofalantes, amperímetros, amplificado.
- Paraná
res: para rádios. aparelhos. de rádio,
aparelhos de televisão, aparelhos ds
••
ventilação para edifícios' aparelhos eletr cos para banho. aparelhos eletro-dinâmicos. aparelhos para barbear, apaseiras para instalações telefôniCas, aparelhos para ondular e secar cabelos.
aparelhos para pasteurização de leite,
4t;
aparelhos para torrar pão. aquecedorea
elétricos, spiradores de pó, benjamins.
Wgg:20
bobinas elétricas, caixas de derivação,
campainhas elétricas, chave elétricas,
lndústria Brasileira
cigarras elétr.cas, comutadores, condenDadores elétricos. conectores, enceradeiClasse 8
ras estufas de aquecimento, estufas para
conservar alimentos, estufas para secar, Para diatinguir: Aquecedores, aquecedores automáticos, aparelhos para moer
roupas, ferros elétricos, de .engomar
de soldar, filtros e metros, hidrétmetros, carne, aspiradores de pó, aparelhos eléIndicadores automáticos de nível dágua, tricos para lavar, acendedores elétricos,
Instrumentos medidores -de - energia elé- aparelhos picadores de carne-e legumes,
trica. instrumentos telefônicos, interrup- aparelhos -fotográficos, amplificadores
tores. irradiadores-, lâmpadas, liquidai- de -som, aparelhos acústicos, aparelhos
cadores, manédetros, microfones, -pick- de rádio receptores, aparelhos de rádio
ups, p:lhas elétricas, receptores de rá- receptores conjugados com fonógrafos
dio, reflgeradores. tomadas, transçonna, e receptores de televisão, aparelhos res dores, válvulas de rádio, válvulas para ceptores de televisão, antenas, acumula.
aparelhos de televisão, ventiladores e ores .elétricos, -aparelhos de iluminação,
evoltirrietros
batedeiras elétricas, baterias, balanças.
Classe 47
bules e cafeteiras elétricas, bobinas, caris.
Óleos de qualquer espécie para ilumi- painhas elétricas, acumuladores de ar,
nação. aquecimento e lubrificação. Pe- condicionadores de ar. chuveiros elétritróleo refinado, semi-refinado e não- cos, diais, enxugadores elétricos, ericerefinado. com ou sem a mistura de rade'ras elétricas, estufas, evaporadores.
óleos minerais,, animais ou vegetais,- exaustores elétricos, fogareiros elétricos
para a iluminação, aquecimento, lubri- e automáticos, ferros elétricos, de pasficação ou combustão, e graxas. Produtos e óleos combustíveis proveniP P EÇO DO NÚMERO
entes de petróleos

Faás.rdaWAS

sar e engomar, frigideiras elétricas, fonógraSos, geladeiras elétricas, interruptores, lavadores e liquidificadores elé:
tricos, leiteiras automáticas, .1ustradelras, lanternas elétricas, lampadas, misturadores elétricos, automáticos, microfones, mostradores, pilhas elétricas, refrigeradores, resistências elétricas, panelas automáticas de pressão, reatores,
sorveteiras 'elétricas, sirenes elétricas,
torradeiras elétricas, transformadores,
tomadas elétricas, válvulas elétricas e
ventiladores
Termo n.s 642.717, de 25-5-64
, Pianolas Fuganti S. A.
.
.
Paraná •

-Plenolar Fuganti S/A.
"Nome comercial
Termo ri.° 642.718, de 25-5,64
Loreto — Indústria.e 'Comércio Ltda.,
'
São Paulo

radares, de. pó, benjamins, bobinas eles
tricas, caixas de derivação, campainha
elétricas, comutadores,- condensadora
elétricos, conectores, enceradeiras, esc
tufas de aquecimento, estufas para cum
servas alimentos, estufas para secar rous
pas, ferros elétricos de engomar e dt
soldar, filtros de água, fogareiros elés
tricas, cogões, fôrnos, galvanômetro‘
hidrômetros, indicadores automáticos de
nivel de água, instrumentos medidoret
de energia elétrica, instrumentos telefdis
nicos, -interruptores, irradiadores, Itima
padas, liquidificadores, manômetro& ie.
espiones, pick-ups, pilhas elétricas, roa
captores de rádio, refrigeradores, ralais,
relógios, reostatos, telefones, termostad
tos tornadas, transformadores, válvula(
para rádio, Válvclas para aparelhos de
- televisão-, ventiladores e •voltinsetros
.

Termos. ns. 642.720 'e 642.721, de
25-5-64
SintSsia Indústria Química.' S . A.
Guanabara
.
.
s
sss .
• s,

PRORROGACAO.: •

Glasse. 1
Produtos químicos usados nas inehistriag
-.
Clssse 3
Produtos químicos usados na medicina I
. na fanrnáCia
Termos
as. 642 .724' e 642.725, de
Classes: I, 2, 3. 4, 35, 41, 42, 43; 44;
- 25-5-64
• 46; 47; 48 e 50
Nicolás Goldberger
Sinal-de propaganda
, São Paulo
Termo n. 642.719 de .25-5-64
Loreto — Indústria e Comércio Ltda.
• São Paula
•

TEACH-U-SELF

LORETO — INDUSTRIA E

IND BRASILEIRA

COMÉRCIO'. LTDA..
Nome comercial
Ternos as. 642.'722.c 642.723, de
25-5-64
Nicolás Goldberger
São Paulo

ENSINE A SI:

1

MESMO
[

IND BRASILEIRA

Classe 32
Almanaques, anuários. 'nuns impres
sos, cartazes, catálogos, jornais nac.onals e estrangeiros, publicações impressas. revista. Propaganda em rádio
televisão. jornais. programas' radiofônicos, - peças teatrais e c'nematográficas
e revistas Impressas
•
Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétricos, alto-falantes, ampe
rimetros, amplificadores para rádios
aparelhos de iluminação, aparelhos de
televisão, aparelhos' de ventilação para
edificios, aparelhos elétricos para ba
nho, aparelhos eletro-dinâmicos, apa
relhos para barbear, aparelhos para ia'
ralações telefônicas. aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, aquecedores elétricos, aspi-

DE HOJE: CR$ 19,00

Classe 32
Almanaques, anuários, álbuns impressos, cartazes, catálogos; jornais naconais e estrangeiros, publicações impressas, revista. - Propaganda em 'rádio.
televisão, jornais, programas radiofônicos, - peças teatrais e c:nematográficat
e revistas impressas
Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos,
alarmas elétriços, alto-falantes, amperímetros, 'amplificadores para rádios,
aparelhos de iluminação. aparelhos de
televisão, aparelhos de ventilação para
edificlos, aparelhos elétricos para ba-

nho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos para instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
torrar pão, -aquecedores elétricos, aspiradares• de pó. benjamins, bobinas elétricas, caixas de derivação. campainnas
elétricas, comutadores. condensadores
elétricos, coneCtores. enceradeiras, estufas de aquecimento. estufas para coa'servas alimentos, estufas para secar ?oupas, ferros elétricos de engomar e cie
soldar,. filtros - de água, fogareiros e létricos, togões, fiiSmos, galvanôtSetros, hidrômetros, indiCadores automáticos de
nivel de água, instrumentos medidores
de energia elétrica, instrumentos telefônicos, interruptores. inaladores .lam.
padas liquidificadores tuanômetros microfones. pick-ups pilhas elétricas, receptores de rádio, refrigeradores selais
relógios, reostatos, telefones, termosta
tos tomadas, transformadores, sabsul
para rádio, vais/cias para aparelhos fi
televisão, ventiladoru e voltímetros

