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ESTADOS UNIDO

S ECÂ O III
• CAPITAL FEDERAL

ANO XXII - X.° 188
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
SUBSTITUTO
Reconsideração de Despachos
Rio, 24 de setembro de 1984
Termos:
•
N O 120.169 - Modelo de utilidade:
Porta-lapiseira para telefone e outros fins - Requerente:: Ibrahim
Saad Khalili e Joseph Seidensberg.
- Reconsidero o despacho, ex officio
de acórdo com o art. 85 da Lei 535
de 23 de janeiro de 1982, para o fim
de ser aprecelaa a cporiçã.o.
N9 120.334 Privilégio de invenção. Aperfeiçoamentos em inseticidas de fosfato de ~o, processos
para a sua produção e composições
contendo os mesmcs - Requerente:
Allied Chem:cal Corporation. - Reconsidero o despacho de deferimento, Es-Officlo, de acôrdo com o artigo 65 da Lei n. 535, de 23 de janeiro
de 1962, para o fim de determinar
que a oposição seja apreciada pelo
técnico.
Nc 127.009 - Privilégio de invenção: Processo de preparação de novo
compostos orgânicoe de fósforo e
composições contendo as mesmos para
combater pragas Requerente: Giba
Bociete Anonyme. - Reconsidero o
despacho de deferimento, "ex-officio"
de aceirdo com o art. 65 da Lei n.
535 de 23 de janeiro de 1982, para o
fim de determinar que a oposição seja
apreciada pelo técnico
N9 143.426 - erívilegio de invenção - Processo e aparelho para purificação de águas de esgotos, caseiras e industriais - Requerente: Max
lberhard. Reconsidero o despe-ho de deferimento, de acórdo com
artigo 85 da lei 635 de 23 de janei.
o de 1962, Para o fim de determinar
ue a oposição seja apreciada pelo
técnico.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1964.
•
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de recurso previsto pelo art. 14 da Lei
219 4.018 de 29-12-81 e mais dez dia.
- .para eventuais jantadas de recursos, e do mesmo não st tendo valido
nentet a Interessado, ficam notificados te; requerentes abeexo mencionados a eornpraecer a êste Departamento a fim, de efetvarena o pagamneto da taxa, final concernentes a
exped'eeo dos respectivo !, certificados
dentro do prazo de sessenta dias •
na forn:Q do parágrafo enleia do art
134 eo Cód : ?,• o da Piepridade Industrial.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
de reeurso8, e do mesmo
não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a
,comparecerem a este Departaeento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final concernentes a expedição dos respectivos
certificados dentro do prazo de
Sessenta Dias - na forma do Pa
do artig» 134 do-rágafoúnic
Código da Propriedade Industrial.

Restauração de Registros de Marcas tacias

Têrmas:
N9 407.178 - Cebra - Classe Ur

de Luigi Seguiri. - Restaure-se o
processo, de aeérdo com a lei, em
face do pagamento da taxa.
N9 407.884 - Braciel - Classe 17
e Exportadora Ltda. - Restaure-se
de: Braciel Comreeial, Importadora
o processo, nos têrmos da lei, em face
do premente da taxa.
Desistêncai de Processos
Mitos do Brasil S.A. Indústria e
Comércdo - Declara a desistência
do tèrmo• 437.365 - marca: }Minis.
- Anote-se a desistência e arquivese o processo. Republicado.
Fabriira de Malas "LM" Ltda. Declara a desistência do pedido de
registro da marca:
térmo:
470.948, - Anote-se a desistência e
arquive-se o processo. Republicado.
Lúcia Ciufulo Bematti - Declara
a desistência do pedido de registro
da marca: Saci - têrmo: 475.093.
- Anote-se a desistência e arquivese o processo. - Republce.do.
Exigência
Termo:
DP 222.711 - Cunha & Consentiu!
- Preste esclarecimentos.
Diversos
Tèrmos:
N. 398.943 - Cia. Britania de
Créditos e Financiamentos, - jikrquive-se por falta de cumprmedto da
exigência.
N9 448.247 - Soe:eclode de Construções Fiéricae rake Ltda. - Arquive-se por falta de cumprimento da
exigência.
No 481.027 - São Paulo Alpargatas S. A. - Arquive-se por falta de
cumprimento da exigência.
NO 481.712 - Smith, Vianna, Si
fuentes ds Cia. Ltda. - Arquive se,
por falta de cumprimento da exigên
ela.

EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISÃO DE PATENTES
Dia 24 de setembro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto polo artigo. 14 da
Lei n. 4.048 de 29-12-61 e mais
Dez Dias -• para eventuals lun-

PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO
DEFERIDOS
N. 89.096 - Aperfeiçoamentos em Pastas Tipo Carderno Saburo Kamata.
N. 114.307 - Processo de Embalagem de Objetos - Solvic.
N. 114.321 - Original Processo
de Manufatura de Vasos Coloridos Com Cintilações - José Carneiro de Riria e José de Souza
Jr.
N. 114.385 Processo de Fabricação de Lâminas de Faca Massey Ferguson S.A.
N. 14.417 - Aperfeiçoamentos
em Mesas Extensíveis - Indústria Parisiense Ltda.
N. 116.085 - Processo e Dispositivo Para a Fabricação Contínua
de Material de Embalagem Reifenhauser K,G.
N. 116.139 - Aparelho de Preparação de Infusões - Automatic
Canteen Co. Of América.
N. 117.813 - Aperfei çoamento
em Prateleira DeSlizante - General Electric Co.
N. 119.070 - Aperfeiçoamento
em Secadores de Roupa - Janysz
Drapinski.
N. 119.123 - Novas Disposições
Construtivas dos Anéis de Formatura - Avelino Ferreira de Benza.
•
N. 119.338 - Nova Máquina
Para Fazer Café - Domingos
Guintini Pavan e Leopoldo Solis
Garcia.
N. 119.342 - Pulseira Com EsPelo - Joaquim Gonçalves Ternandes.
N. 119.407 - Pita de Cintagem
e Dispositivo de Cintagem - Ame
ri es n V ; c erne Corporation.

N. 120.822 - Aperfeicoamentol
Sere ou Relativos a Latas a
Abridores Para as Mesmas.
N. 120.018 - Processo de Ian
bricactio de Filtros Para Fumantes - S.A . F. F.A .S. P.A . - Ia..
briche Flammiferi Ed Affini.
N. 20.822 - Aperfeiçoamenitos
em ou Relativos a Moinhos Des.,
tinadas a Provas de Café Rod
Dg S.A. Indústria e Comércio.
N. 120.871 - Caixa Dobradiça
- Rolf Lermart Igneel.
N. 120.913 - Garraifinha Para
Boliche - Brunswick Corpora.
tion:
N
120.965 - Micropista A
Funcionamento Eletromecinico,
Cujos Elementos Móveis Em Cure
soa São Comandados Em Relação
a Rapidez Dos Reflexas Doa Jogadores - Gianguido Reggiani,
N. 121.037 - Aperfeiçoamentos
Em Ou Relacionado Com Montan
tes De Cercas Postes e Semelhan.
tes - Cornelius Johan Kruger e
South Afra,n Irou And Stee Industrial Corporation Linalted
N. 121.253 - Plange Para Reservatórios Flexíveis - Pirelli Elo.
cietá Per Azioni.
N. 121.364 - Cadeira Para
Empilhamento - Knoll Associates
Inc.
N. 121.3/0 - Fita Articulada
Estirável - Rodi & Wienenberger
Aktiengesellchaft.
N. 121.496 - Aperfeiçoam..n.
em ou Relativos a Mecanismo
Alimentador - Molins Machine
Company Limited.
N. 121.701 - Aperfeiçoamentos em ou Relativos a Canetas.
Tinteiro - Mircea Profeta.
N. 121.785 - ~junto de Elementos Armáveis Padronizados
Para a Formação de Estruturas
Para Estantes Móveis ou Dispositivos Semelhantes - Hasenclever
Fábrica Metalúrgi..:e. S.A.
N. 122.249 - Fechamento do
Tubulação de Plástico -AMP

IncorperstPd.

N. -122.382 - Aperfeiçoamentos
em Arquivos Giratórios - Gullo
lermo Kraft Dei Uruguay S.A.
N. 122.481 - Nova Churras.'
queira - Natal de Donato e Os.

waido de Donato.
N. 122.511 - Aperfeiçoamentos
em Fichas Classificadoras Para
Arquivos --. Rubenaeer Schubert.

N. 122.527
Abridores de
Garrafa - Ruben Frassetti.
,
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- As Repartições. ..PdbliCas
deverão remeter p opperifente
destinado à publicaçP .,,aos ¡or..
15 horas.
diàriamente.• alija
•
•.
- As recializaçõe pertutenrMIS .c.ac
tes à matéria ribtr'
aos de erros ou f) sões.idéital
ser jormuladas
.
Seção de Redação, das 9 as 17.30
horas, no máximo até 72 horas
após a saida dos órgaos oficiais.
Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem. de direito.
rasuras e emendas.
- Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ao tomar.
em qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem aviso
prévio. .
Para facilitar aos assinantes
a verificação da prazo de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderéço vão
Impressos o número do talão de

N. 122.801 - N8vo Tipo de Calchão Para Camas e Semelhantes
- Agostinho Fraseia°.
N. 122.997 - Aperfeiçoamentos
em Dispositivos Para Marcar
Passes Periódicos - A B Almex.
N. 123.185 - Aperfeiçoamentos em Pontas de Canetas Esferográficas e Materiais Para a Fabricação Destas Pontas - I.R.C.
Limited.
N. 123.295 - Dispositivo Mecânico Para Exterminação de Insetos - Luciu F. de Souza
N. 123.296 - Nevo Abridor de
Garrafas - 342x Lowensteins
S.A. Fábrica Aliança de Artefatos de Metais.
N. 123.396 - Máquina Empacotacleira Serai-Automática Frederick Stremke Jr. Roman Ray Pazderski. .
N. 123.470 - Máquina Autentieadora de Notas Fiscais e outros
- Wolpert w Cia. Ltda.
N. 123.479 - Máquina
metica de Fazer Café de Comando Exclusivamente Hidráulico Ernesto Valente.
N. 123.490 - Dispositivo de
Fio - Germano Valença Mon'eiro.
123.505 - Nevo Saleiro Indústria Jimral Ltda.
N. 123.684 - Aperfeiçoamentos em Malas - Carlos Lanam
N. 123.892 - Aperfeiçoamento
em ouRelativos a Uma Combinação de Caixa e Munidor de Minas FGrfnilueleleu ueueu uekkjjá
mas Grafite de Desenhar - L. &
O. Hardmuth Inc.
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n••n• AS Repartições Pública*
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
DEP4RTAI4'0 DE IMPRENSA NACIONAL
cada
ano e às iniciadas, em qual-,
... . . matem • GERAL
• .
quer época, pelos órgãos compe4
' .....
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
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- A .fim de possibilitar a recedem* 0.n etc** cor eteoncIo
orate eiiiRM, mi .44,0.4ean .
FLORIANO GUIMARÃES messa de valdres acompanhados
kan Cs...tEBREIRA "ALVES
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos, usem os hes
DIÁRIO OFICIAL
teressados preferencialmente dito
1116ÇÃO
que ou vale postal. emitidos a
pumeweel.da CO Gap* d fiara*
favor do Tesoureiro do Departad. Prepeled*••• lionciustrhat d•••n••••rle
•n In•Ca•••• Co...inala
mento de Imprensa Nacional.
oficinas
Co Departamento cie Imprensa Naelemal
Impresso nu
- Os suplementos às edições
dos
órgãos oficiais só se forneceASSINATURAS
rão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
FUNCIONÁRIOS
Iri tiPARTIÇÕES a PARTICULARES
- O funcionário público teCapital e laderiort
Capital *e late:lora
deral, para fazer jus ao desCr$ 600.00 Semestre .
Cr$ 450,00 conto indicado, deverá provar
Semestre .
Cr$ 1.200.00 Ano ..
Cr$ 900.00 esta condição no ato da assim
Ano
Exterior:
Exterior:
O custo de cada exemplar
.Cr$ 1.300.00 Ano .
Cr$ 1.000.00
Ano
atrasado dos órgãos oficiall
registro, o mês e o arta em que jornais, devem os assinantes pro- será, na venda avulsa, acresci.
videnciar a respectiva renovação do de C4 0,50. se do mesmo
f indarà,
A /Sm de evitar solução de com antecedência minima de ano, e de Cr$ 1.00. por ano
continuidade no recebimento dos trinta (30) dias,
decorrido
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Jardins - Castigiione & Bologua quedos Beija 718r 8. A. Indústria N. o 146.487 - Neivo e original
Ltda.
e Comércio.
desenho ornamental para tecidas N. 118.483 - Nova OrjanizaN.° 132.668 - Nova e original S.A. Industrias Reunidas F. Ma.
ção em Copos de Pape/ - Indús- configuração em lavatórios - AI- tarazzo.
tria Inajá Artefatos e Embala- cindo Ribeiro de Barros e Ricardo N. o 146.488 - Nevo e original
gens de Papel S.A.
Rodrigues de Moraes.
desenho ornamental para tecidos
N. o 133.517 - Nova configura- - S.A. Industrias Reunidas F.
N. 121.150 - Nôvo Desenha de
Remira Para Pneumático - Dun- ção em dispositivo magnético para Matarazzo.
lop Rubber Company Liznited. I massagens - Carnrcial Magneti- N.° 148.489 - Nevo e original
_Configuração Aplicada a jarna Pa- zar Ltda.
desenho ornamental para tecidos
N. 122.304 - Original ConfiguN.° 136.829 - Nõvo modelo de - S.A.z:zo
Industrias Reunidas F.
ração em Pulseira Para Relógios i rastro para pneumático - Dun- Mal
- 'na° Schincariol.
lop Rubber Company Limited.
N. o 146.490 - Nôvo e original
139.779 - N8vo tipo de rô- desenho
N. 123.140 - Nôvo M dein de lhaN.°
ornamental para tecidos
para
garrafa
de
champanhe
e
Maçaneta - classes 6 e 4 - Max
- S.A. Indústrias Reunidas F.
outros
Antônio
Salsedo
e
Rocco
Lowenstein S.A. Fábrica Aliança Paternoster.
Mataram.
de Artefatos de Metais
N. o' 148.391 - Nevo e original
ee.o 140.101 - Nèvo e original desenho
N. 123.200 - Nova e Original
ornamental para tecidos
Configuração Alteada a Jarro Pa- desenho ornamental para tecidos - S.A. Indústrias Reunidas F.
ra Agua e outros Líquidos - Ma- - Companhia Paulista de Cheni- Matarazzo,
ne Tecelagem -e Confecções.
noel Lopes.
N. 123.372 - Nôvo Tipo de Cin- N. o 140.649 - Original móvel N. o 146.492 -- Nemo e original
zeiro com a Configuração de Tar- para troca-discos de mesa
Nel- desenho ornamental para tecidos
- 8. A. Indústrias Reunidas F.
son Chada e Mojsza Menamed.
taruga - Anthnie Bertoni.
N. 124.127 - Navo Modelo de N. o 142.897 - Original modélo .Matarazzo.
Tanoue Adaptável a Enceradeiras de Mandril - Olovalmi Orassi.
N. o 146.493 - Nôvo e origina/
N. o 143.339 - Nova e originai desenho
- Fábrica de Enceradeira Comerornamental para tecidos
configuração ornamental aplicada - 8. A. Indústrias Reunidas F.
cial Bandeirante Ltda.
N. 130.767 - Mv° Modelo de a amplificador para telefones - Matarazzo.
Ornamentação Para Botas - - Macro Metro Sonica Ltda.
N. o 148.494 - Nôvo e original
N.o 144.545 - Original modèlo desenho ornamental para tecidos
Mas Ribeiro & Cia. Ltds.
_
N. 121.034 - Nova Configura- de caixa protetora para chave el& - S.A. Industrias Reunidas F.
rão em Solado Anti-Derraparite trica auxiliar - Produtos eietreni_ Matarazzo.
Destinado a Sandália Chinelo e nicas Metaltex Ltda.
N. o 145.495 - Nevo e original
outros Calçados - Ancora Indús- N.o 144.656 - Cabina de dire- desenho ornamental para tecidos
ção para caminhões -- Dalmier - 8. A. Indústrias Reunidas F.
tria e Comércio Ltda.
N. o 131.035 - NU° modélo de Benz Aktiengesellschaft.
Matarazzo N. o 145.347 - Nova e original N 148.496 - Nõvo e original
solado antl-derrapante próprio de
sandália e outros calçados - An- configuração ornamental aplica- de.senha o-namental para tecidos •
copa Indústria e Comércio Ltda. da a postes - José Ismael /dual- - 8. A. Indústrias Reunidas F.
N. o 131.240 - Uma nova conte. tano Piragine.
Matarazzo.
N.° 146.144 - Nõvo e original
euracão de solado anti-derrana.n_
N. o 146.501,
N6vo e original
te destinado a chinelos e outros modelo de recipiente paar aque- desenho ornainental para tectdow
calçados - Ancora Indústria e cer líquidos - Alvaro Coelho da - 8. A. Indústrias Reunidas F.
Silva.
Comércio Ltda.
Mal arazzo.
rasura° 'ou mODI:LO
N.° 131.333 - Máquina de es- N. o 146.257 - Uma nova e ori- N.° 147.112 - Um modelo de
INDUSTRIAL DEFERIDO
crever - /nternational 13usinessi gina/ refresqueira afetando k, for- puxad or para móv eis - Gilas Giu
Machines Corporation.
ma de uma laranja e- José Fer- Srpnr, COSCa.
N. 117.874 - Nova Configura- N. o 132.213 - Orleinal martela nandes de Oliveira Lopes e Hei- N O 147.335 - Nevo modelo de
&o. Aplicada a lisgainelto Para de frasco lanca líquidos tor José Pasquinelli
mesa carrinho para televisor rã-

4drz-,)
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detarnbro de 1 5:61 3599

dio e outras - Novo rui:dó Lidds-1 N.!) 110.177 - arôvo tipo de
1 N. o 120.539 - AperfeiçoamenDiv e rsos:
tria e (Jurdereio (lu AloVeis atua 1 braaqueao sumelhante a um ant N. o 116..038 - Uoshie Tangi. tos em ou relativos a um maca.
N. o 147.411 - Novo moue.o ue!, mal cum articulação nas quatro - Aguarde s 1 o cumprimento de
nismo
acionanaento- de conjun.
tos de
comutadores
Mey- patas - Carlos Perca Vicente.
mela masculina Associated
exigência
de
fls.
14.
er
ea.a. Ltda.
N. o 116.682 - Nervo tipo da
Electrical Industries United.
14. 0 147.a45 Neivo tipo de chave para abrir latas com lingue- EXPEDIENTE DA DIV/SA0 DE
N. o 120.816 - Barra de salta caixa artiatica para radio em ge- ta - Paulo Badalamentl.
PATENTES
de corrente - Borg Warner Corral - IVIario Canolleti.
N. o 117.908 - Estojo portador .
poration.
lista telefônica ou similar - ArDia 24 de setembro de 1964
L o 147.558 - Original modelo .de
N.o 120.935 - Refrigerador de medalha - Manuel Chiatiao. tinir oLicatner.
Notificação:
General
Moiam Corporation.
N.
118.442
Gabinete
funcioN. 0 147.b74 - Nova apreaentaN. o 121.267 - Transformador
ção em aparelho gerador de tons nal para mont:tan de qualquer Uma vez decorrido á prazo deDinâmico
Eletromecânico Crisou instrumentos cafua recurso previsto pelo artigo 14 da
nua-ativos -e- Roberto achatam. aparelhos
n ar os autne.
N. 0 14/.Lia - Nova conimura- tificos ou técnicos - Edmundo Lei n.° 4.048, de 29 de dezembro
de 1961 e mais dez dias, para 1 N. o 121.600 - Aperfeiçonnenção em apaaelho gerador de ions Vidal.
N.° 118.940 - Um nôvo tipo de eventuais juntadas de recursos, e tos em ou relativos a processos da
uca:Ativos - Raberco Schifta.n.
- Publicidade Rodo Mepas d o mesmo não se tendo valido aumento do fornecimento ou taxa
N.° 1a7.196 - Nova e original mapa
Ltda.
S.A.
nenhum interessado, ficam nott , de luz de haInfo;efato alcalino ter.
comiguração aplicada a Prensa
excantrica - Indastaia de Máqui- N. o 119.121 - Um varal para ficados os requerentes abaixo 'roso - N. V. Philip's
nas Ciutruann S. A.
estender roupas em pequearts mencionados a comparecer a êste perefabrieken.
N.° UVO modal() do áreas - Clóvis Pereira Sampaio. Departamento a fim. de efetua 1 N. o 121.650Aperfeiçoamenprensa excentrica - Indústria do N. o 119.134 - klõvo tipo de rem o pa r amento da taxa final ,tos em ou referentes a processoa
concernentes
a
expedição
dos
Máquinas Gutmann S. A.
chave inglesa de ',caca auto ajusde catodos
de andrespectivos certificados dentro do i de fabricação
tável
Igor
Semenoff.
éstea
e
catodos
fabricados
por
N.° 143.018 - Nova forma ou N.° 119.151
Sorgo articulava' prazo de sessenta dias, na forma do
N. V. Philips' Glo.
configuração em buchas conden- portátil - José Garcia
do
parágrafo
único
do
artigo
134
processos
Cortes.
ellampenfabrieken.
alvas compactas - Resilam In- N. o 119.177 - Nevo modêlo
de do Código da Propriedade Induz
N.° 121.862 - Aperfeiçoamendústria e Comércio Ltda.
' tos em elemento combustível ou
N.° 148.067 - Nova configura caixa para embalagens - Albert.,
Privilégio de invenção dere- ido cnntrôle de reator neutrOnico
ção de rasto para solados - In. Balsa Prieto.
- United States Atomic Anargy
N. o 119.169 - Mesa para T.V
düsttia de Calçados Norid Ltda.
Commission.
N. o 148.140 - Brinquedo de com prateleira para aparelkaa regupião cum tabuleiro - José Bene- lador de voltagem e porta revistas N. o 112.156 - Dedutor de cor N. 121.901 - Aperfeiçoamen- Indústria e Comércio de mó- rente para _eletrodios positivos de tos em ou Relativos a Válvulas
dito Cata.
Madebel Ltda.
pilhas' galvânicas - Pertrix de Descarga Incandescente Gasta
N. o 148.216 - Nôvo modêlo de veis
N.
o 119.176 - akivo dispositivo Union G.M.B.11. /tosas Mais Particularmente Vai.
mesa-carrinho para televisor -In- suporte
para café chá e N.° 113.408 - Processo e apa. aulas Estabilisadoras de Voltagem
dústria e Comercio Eiem Ltda.
1 ilquidospassador
em geral - Ernesto Ma
N.° 148.339 - Original modê10 rinho.
relho para montar a biqueira debrieken.
- N. V. Philips' Gioeilatmpenfa.
de trave para alavanca de cambio
cal7ados
Jacob
Simon
Zambo
N.° 120.429 - Nôvo suporta
- Daniel Domingues Alves o L1-1 para
N. 121.1515 - Sistema de Ar
xícaras e semelhantes - ria.
barato Oropatio.
N. o 115.648 - Detector para Oandicionado - Borg Warnez Cor.
Luiz Estavas Ortega.
N. 0 148.412 - Um medidor de N. o 120.562 - Novas disposi- ferramentar - The Cross Compa- poration.
isolaçá,o - Geral de Transforma ções em anais para cadernos e ny.
N. 121.698 - Aperfek lamento
dores Ltda.
pastas de folhas soltas - Nelson N. 0 115.682 - Processo de de- em Método de Isolamento e de
N. o 148.622 - Nova é orignal Teixeira de Almeida.
de Bobinas Pré-Forma.
por jato eletrodos de In. Fabeicação
forma de cadeira - Industrial N.o 120.631 - Navo índice in- positar
das - General Electric ComPanY.
dio
sôbre
garmanlo
Indico
CorMóveis Esplêndidos Ltda.
N. 122.075 - Condensador (a m
- Walter de Campas.
porat íon .
N. 148.684 - Nevo modélo de dustriai
118.018 - Arranjo da cir.Camada de Reatancia - Siemens
N.
o 120.842 - Nôvo tipo de esN.
o
Bagageiro para veículos - Fibro- quadr o abaco - Klyomi Seki.
cultos para separação de impila & Halske Aktiengesellschaft.
car S. A. Paodutos de Lã de Vi- N.o 120.910 - Original disposi- soa
- Teirfunken Aktiengesells .
N. 122.094 - Um /evo Mébado
dro.
aão em churraqueira aplicável em chaft.
de Instalações de Tomadas de
Guiomedes Toledo. N. o 116.845
N. o 148.728 - Modêlo de trans fogão a gas.
Corrente Sinalização e Telatone
formador - Eletroluminescência NP 121.109 - Nevo tipo de te- tos
a caixas de Na Pavimentação dos Pisos em
ou
relativos
clado para piano, orgão, harmôni- distribuição de linhas telefônicas Waldyr Paulo de Aguiar.
S.A.
Na 148.747 - Original modê- ca, vibrafone e outros instrumen. ou
similares - P.I.P. Porcelana N. 123.271 - Processo de Relo de brinquedo - Brinquedos", tos musicais tocados por maio de Irdustrial
Paraná- Ltda.
vestimento Com Substancia Fluo.
Beija-Flôr S.A. In d ústria e Co teclas - Renato Cardoso de Al- N. o 116.970
- Válvula triodo a rascante - N.V. Philips' Glaelmeida.
inércia.
vácuo de alta freqaência
Sten larnpenfabrieken.
N. o 148.748 - Nôvo moda) de, NP 121.230 - Nôvo modê10 de dard Koilsman Industrues Inc.
N. 131.803 -- Aparelho de Dabrinquedo - Brinquedos Beija estojo para almofadas para ca- N. o 117.939 - Anúncio lumino- sagem
Para Máquinas de Lavar Flôr S.A. Indústria e Comércio.' rimbos - José Zapparolla Junior. so para propaganda noticia e si- Walter
Holzer.
N. o 148.848 - Nova forma ou N. o 121.529 - Nbvo modelo de milares - Clélio Carlos Bnrsa.
N. 111.522 - Mancai de Aguíndice para endereços o poria N. o 11E589 - Aperfeiçoamen. lhas
configuração em moldes de giz
Com Porta-Rolos - Inclusa
ou semelhrates - J. A. Chaves. anotações - Abrahain Krislavin. tos no sistema magnético para triewerk
Schneffter 0110.
N.*
12.240
Nervo
tipo
de
na
148.048
Original
configuo
N.
máquinas
motrizes
e
de
trabalho
ração de encaixes mecânicos de. lador manual para queijo. - Ju- ciern acionamento eletro-dinarnien
N. 111.847 - Máquina Para
Zipere's plásticos - Charimann venal Garofalo.
Costura de Sacos do Açúcar e 81.
Christian
Carlos
Mauthe.
N.o 123.374 - Nevo tipo de
milares - José Mala.
Modal° de utilidade deferido, de tampas em" geral - Claudia N.° 120.347 - Um processo para
112.328 - Aperfeiçoamentos
evitar acidentes em máquinas nas emN.Alimentadores
miro Romualdo de Paulo.
em face do laudo técnico.
Para Maquina
N.° 92.495 - Um poste suporte N. o 123.409 - Classificador quais sa usa uma grande garça
- Max Lowenstein
de tabolatas rotativas - José da portatil para documentos - aler- para a rotação de rôletes ou mo S.A.Rosquear
Fábrica Aliança de Artefa.
vimanto de mecanismo de corte
mann Frank.
Costa Ba I ita.
N. o 95.454 - Perfurador manu- 1 N.° 123.604 - Pês° para pa- ou Prensagem - Strojosvit Narod tos de Metais.
N. 112.700 - Eixo Recipiente
al para documentos em bloco - peis ' com encaixe distribuidor ni Podanr.
para papel em rolos ou semalhan
Deslocável
Inquina Indústria
José Quites Baião.
N. o la0.363 - Estrutura de ma- Química Santo
Antônio S.A.
N. 0 109.532 - Um neevo mode . tes - Herman Prank.
mória
ee
núcleo
magelético
a
pro
lo do secador de roupas paraI N. o 125.184 - Um nôvo moda., cesso para fazê-la The Natio.
N. 121.176 - Aperfeiçoamentos
apartamentos - Benedito Mango. lo de batedeira - Indústria de nal Ceeis Re gistar Company.
em Processos Para Fabricar Cala
N. o 113 580 - Nôvo mod al o da: pa pel J. Costa e Ribairo S.A.
çados
- Saad & Cia. Ltda.
N.° 120.369 - Aperfeiçoamencacheador de cab e los -- YoLauda N.° 125.854 - Um nevo nandê tos
ou
relativos
a
despositivos
em
N.
121.402
- Novas Disposições
EncflnrL Estevas e Manuel Gar- a, d e tampa invioláv al para frase! para ferramentas para máquinas Em Registro de
Tomada Distribui.
cos e outros recinientes Meta-1 de usinagam - Comércio e Tildeis. dor D'Agua Gazes
cia Outeiro.
e Outros Liqula
e
l
e
ny
Ltda.
Indústria
a
lúrglea
al
N.° 114.152 - Nôvo moda) de
t
e la Pa l am a r Ltda.
Silva Azevedo.
ans
Antônio
da
&abandeira, - Juarez Ilezrrra do Comércio.
1
Dispasitivo
Para
N.
121.406
520
Material
de
BarN.o 12 0 .5 e 5 - Mod al, de flve • N. o 120
Souza.
de Bobinas Em Má.
nen. Is da corre li ai a tadnável mire ai reire con t ra racl iaaões e processo Transferência
N.° 115.005 -F,,hrir,,flector]. Dlekinsan quinas de Tecer - Kyugoro Sa.
Fract rtt
Fabeta era e retrelhantea
abrir latas de coneervas
kamoto.
'r»»nv
'/
ner.
• Terra Markicw Ltda

_
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DIARIO OFICIAL (Scção 111)

N. 146.103 - Cary Ramos ValEXPEDIENTE DAS DIVISÕES
DAS SEÇÕES REPUi3LICADA8 i! - Cumpra a exigência.
Roldeht de Souza Rocha POR TEREM SAIDO COM
Junto a Patente n. 4.128 - Cum
INCORREÇÕES
pra a exigência.
Dia 24. de setembro de 1964
PRIVILÉGIO DE INVENÇAO
Notificação:
INDEFERIDO
Uma vez decorrido o prazo de
recurso previsto pelo artigo 14 da • N. 106.632 - Fôrmas Elásticas
Lei n. 4.048 de 29-12-81 e mais - Jayme Kritz.
Dez . Dias - para eventuais junDIVERSOS
tadas de recursos, e do mesmo
não se tendo valido nenhum inCalçada S.A. Gráfica Editora e
teressado, ficam notificados os requerentes abaixo mencionados a Estamparia - No pedido de prorcomparecerem a êste Departa- rogação da PaLente n. 1.746 mento, a fim de efetuarem o Pa- Prorrogue-se de acôrdo com o artigamento da taxa final concernen- go 42 do Código.
Anton Ghillany - No pedido
tes a expedição dos respectivos
MODELO DE UTILIDADE
certif^cados dentro do prazo de de restauração da Patente
DEFERIDO
Sessenta Dias - na forma do pa- n. 4.227 - Concedo a restam aN. 121.105 - Nôvo Tipo de rágrafo único do artigo 134 do ção de acôrdo com o art. 206 do
Chave Elétrica Multipolar - Yos- Código da Propriedade Industrial. Código.
hio Kodama.
EXPEDIENTE DA SEÇAO DE
PRIVILÉGIOS DE INVENÇAO
N. 121.148 - Original Modêlo
PESQUISAS
DEFERIDOS
de Espêlho Para Tomadas ElétriRio 24 de setembro de 1984
cas Obturáveis - Júlio Galper.
N. 104.510 - Motor Acionador
N. 134.739 - Nôvo Tipo de de Freio. de Fluidos Múltiplos Notificação:
Aparêlho Para Prevenir Aciden- The Budd Company.
Uma
vez decorrido o prazo de
N. 114.088 - Aperfeiçoamentos
tes Com Prensas - Miguel Garrecurso
previsto pelo art. 14 da.
em
Urnas
Para
Acondicionamencia.
to e Transporte de Cupons e ou- Lei n.0 4.048 de 29-12-61 e mais
tros - Provepa Cia. Paulista de Dez Dias - para eventuais juntaPRIVILÉGIO DE INVENÇAO
das de recursos, e do mesmo não
Promoções. e Vendas.
INDEFERIDO
se tendo valido nenhum InteresN. 119.818 - AperfeiçoamenN. 110.337 - Telha Calha Pa- tos em Máquinas Elétricas Giran- sado, ficam notificados os requera Beiral de Telhados - Cândido tes de Contratos Deslisantes Para rentes abaixo mencionados a comparecerem a este Departamento,
Mercante de Carvalho.
Corrntes Alternadas - Norma- a fim de efetuarem o pagamento
cem.
da taxa final concernentes a exEXIGÊNCIAS.
N. 120.575 - Arranjo Para a pedição dos respectivos certificael. 108.435 - Fábrica Italiana Fusão Zonal Sem Cadinho de dos dentro do prazo de Sessenta
Magneti Mareili S.P.A. - Cum- Barras Verticais de Material Se- Dias - na forma do parágrafo
mi-Cdriclutor - Siemens Schu- único do artigo 134 do Código da
pra a exigência.
.Propriedade Industrial.
Aktiengesllschaft.
N. 110.877 - Almicar Diniz ckertwerke
N.
122.140
Máquina
de
MolQuintella - Cumpra a exigên- dar - Diamond National Corpo- NOME COMERCIAL DEFERIDO
ONCJ
cia.
ration.
N.
112.840
-Dunlop
Rubber
Têrmes:
N. 122.237 - Sistema Magnéti• Company Limited - Cumpra a
co de Desmontagem Segura Para
N.
470.540.- Lojas das Promoexigência.
Polares Com Imãs Perma- • ções Ltda. Requerente - LoN. 116.218 - Joseph Bancroft Rodas
nentes - Elektro Bati A.G.
jas das Promoções Ltda. - Nos
& Sons Company - Cumpra a
N. 123.424 - Dispositivo Semi- termos do artigo 109 n. 3 do O&
exigência.
Condutores Herméticamente Ve- digo.
N. 118.974- Auto Union G. M. dados - Westinghouse Electric
Corporation.
B.N. - Cumpra a exigência.
MARCA DEFERIDA
N. 122.550 - Joseph Bancroft
N. 133.397- Chave de Bobinas
N. 183.931 - Imperial - clas& Sons Co. - Cumpra a exigên- - Produktionasaktiiesel Skabet se 16 - de Indústria de MarmoTorotor.
cia..
rite Imperial Ltda.
N. 124.585 - Alfred WogerMODELO
INDUSTRIAL
bauer - Cumpra a exigência.
INSÍGNIA COMERCIAL
DEFERIDO
N. 129.151 - Ferragens Precisa
INDEFERIDA
Ltda. Indústria e Comércio N. 145.982 - Nôvo Modelo de
N. 294.042 - Bando da Lua Cumpra a exigência.
Viga - Aage Vest.
classe 33 - de Aloysio de OliveiN. 129.208 - Inventio Aktienra - Indeferido, em face do reMODELO DE UTILIDADE
gesellschaft - Cumpra a exigêngistro n. 290.127, retificado por
DEFERIDO
cia.
ter saldo em .2 de setembro de
N. 129.248 - Presentacion R.
N. 125.578 - Canalata Para. 1964, como sendo registrada.
Ostaicoechea Urrecha 3? Enrique Curso de Vidros de Janelas de AuEsteban Manbrilla. - Cumpra a tos - Paulo de Lauro.
EXIGENCIAS
exigenci a .
14. 407.644 -• Moinho de Ouro,
EXIGENÓIAS.
Carlyle Harmon
N. 129.470
Indústria e Comércio Ltda. - Cumpra a exigência.
N. 123.217 - Robert Leon Re- Mantenha a exigência.
N. 654.438 - Condominio do
N. 129.481 - Automatic Sprirt- nó Guillemette - Cumpra a exi.
Edifício Arpoador - Apresente
kler Corporation Of America - gência. procuraçáo.
Cumpra a exigência.
N. 129.090 - Columbia Ribsm
N. 129.495 - International And Carbon Manufacturing Co.
DIVERSOS
Basic ECO/10111y Corporation - Inc. - Cumpra a exigência.
Cumpra a exigência.
N, 129.152 - Ferragens Precis • Gillette Safety Razor Companí
- Indústria ,e Comércio - No pedida de restauração no
14. 132.801 - Ilka Gismondi - -Ltda.
Cumpra a exigência.
têrmo n. 79.872 marca Minora Cumpra a exigência.
N. 129.153 - Ferragens Precisa Concedo a restauração, tendo em
N. 137.107 - Yves Mathieu Ltda.
e Comércio - vista os esclarecimentos de UIe Alvaro Vieira dos Santos. - CumpraIndústria
•
a exigência.
lhaa.
~pia a ealdocia•

N. 122.713 - Articulação de;
Esferas Para Lâminas de Limpa-1
dores de Párabrisa - Fábrica
Italiana Magnetti Marelli S P.
Az.
•
N. 122.999 - Dispositivo Para
Limpar e Polir - OttO Schwertl.
N. 123.497 - Aperfeiçoamentos
em Válvulas do Tipo Esférica-Rotativo - Cameron Irou Works.
N. 128.484 - Amortecedor de
Choque do Resistência Regulável
a Distância - Torcuato Sanchez
Rojas.
N. 122.920 - Nôvo Quebra Luz
Para Farois de Automóvel - Ababerê Oberlander.

•

EXPEDIENTE DA SEÇÃO UI
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Transferência e Alteração de Nome de
Titular de Processos

Rio 24 de setembro de 1964
Combate Sociedade Anônima Comércio e Indústria - Pede para s2r anotada na marca: Combate - Número•
171.804 - A alteração do nome da titular - Anote-se a alteração de nome.
Floresta Sociedade Anônima AgroMercantil - Pede para ser anotada nas
marcas:
Santo Antao - Número 173.597
Flôr Extra - Número 206.847
Tapir - Número 210.210
Floresta 55 - Número 210.379
Floresta 22 - Numer ,o210.66ii
Floresta 33 - Número 230.935
Floresta - Número 241.486
Floresta - Número 252.057
Relampago - Número 257.715
Floresta - Número 261.446
Floresta - Número 294.268 -- As
alterações de nome da titular - Anotem-se as alterações de nome.
jesulino Moreira Gomes C.omptinhia
Limitada - Transferenéia para seu nome da marca: Coral - Número 174.646
- Anote-se a transferência.
V. Assis - Transferência da marca
Garoupa - Numero 208.127 - Anotese a transferência.
•Oliveara Zivkovic - Transferência
para seu nome da marca: Lola - Número 285.391 - Anote-se a transfe.ència.

Bril Sociedade Anônima Indústria e
Comércio.- Pede para ser anotada na
marca: Bom Bril - Número 1,,,.8/9
- A alteração do nome da titular Anote-se a. alteração de nome.
Norton do Brasil Sociedade Anônima
Indústria e Comércio - Pede para ser
anotada na marca: Norton Meyer Termo número 470.683 - A alteração
de nome da titular - Anote - se a a.teraçáo de nome.
Exigências

Indústrias Gasparian Sociedade Anônima -Na alteração de mime do t egistro 150.987 - Cumpra a ex"géncia.
F. Tuntelero 6 Companhia Lmitada
- Na alteração de nome do
• registro
número 164.210 - Cumpra a exigeneia.
Etam Publicidade Limitada -' Na alteração de nome do registro 166.554 Insignia comercial - Cumpra a ex Onda.

Moinho Lorenense Limitada• - Na
transferência do regstro número 173.167
- Cumpra a exigéncia.
Companhia de Canetas Compacto] Na alteração de nome do registro número 181.772 - Preste escla -ecimentes.

Coca-Cola Indústria e Comércio Limitada - Na averbação do contrato do
registro número 269.937 - Cumpra •
exigenéla.
Agostinho Lia - Na transferência do
registro número 299.300 - Cumpra a
exigência.
Berta Confecções Limitada - Na alteração de nome do registro número
300.182 - Cumpra a exigencia.
José Martins de Souza - Na transferencia do termo número 466.930
Apresente procuração.
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• IENTE DAS DIVISÕES
EXPED
E DAS SEÇÕES
(Republicado por ter saído

com incorreções)
Dia 24 de setembro de 1964
Notificação:
Uma vez decorrdo o prazo de recurso previsto pelo artigo n.° 14 da
Lei n.° 4.048, de 29 de dezembro de
1961 e mais DEZ DIAS - para
eventuais juntadas de recursos, e do
mesmo não se tendo valido nenhum
interessado, ficam notificados os reguemicta abaixo mencionados a comparecer a éste Departamento a fim c e
efetuarem o pagamento da taxa final
concernente A expediçao dos respectivos certificados dentro do prezo de
SESSENTA DIAS - na forma do
parágrafo único do artigo n.° 134 do
Código da Propriedade Industrial.

Jr

Marca deferida:
N.° 361.924 - Lubarsa - Classe
a.° 47 - Lubaraa Lubrificantes Bardhal S.A. Indústria e Comércio.
N.° 413.261 - Soraia
Clame 36
- Senda Helder Jorge - Exceto
para gravatas Lendo em vista o reg.
a.° 297.405.
N° 413.290 - Enciclopédia Sonora - Classe 8 - Bestseller Importadora de Livros SÃ.
N.o 413.115 - Fraga° •-• Classe 1
Iíragon Inadrias Qu ímicas L.da.
- Na Classe 1.
N.° 417.766 - Ouro Branco ge•
Classe 19 - Ouro Branco S.A.
Agro Pecuária Comercial e Industrial
- Exceto para aves e ovos em face
do reg. 205.155.
N.° 417.655 - L,oradon Square Classe 48 - Armando Luiz.
N.° 417.786 - fuma - Classe 41
- Mercearia Blima Ltda.
N° 415.619 - Aeollan - Classe
a.° 36 - Mutation Mink Breeders Associaton - Com exclusão de carteiras
e fdros para casacos e paletós.
N.o 426 013 - Credi-Olito
Cl.
número 8 - Irmana Stabolito Ltd s.
N.° 426.998 - Teatroscope - Cl.
número 32 - Rãdio Record S.A •-•
Republicado por saído com o despacho de Aguarde-se.
N° 426.999 - Teatrorama
Cl.
número 32 - Rádio Record S.A.
Republ.cado por ter baldo com o
pacho de
de Aguarde-se.
N° 436.276 - Tungsram número 15 - Egyesult len:de:rapa es
Villamossagi R.T. - Com exclusão
de lentes de ceramica e ponte de ceramica para uso na fabricação de lám
padas.
N° 445.493 - Orfran - Classe 44
-- Orlando Rodrigues - Com exdusão de pavios. .
N.° 454 502 - IFF - Classe I
Internacional Flavors Fragrances Inc. - Excluindo-se a expressáo
"ou em qualquer outra indústria".
N.o 463.490 - Fig. de Corda e
Pássaro - Classe 8 - A B C Rádio
e Televisão S.A
N° 462.179 - Cobrasipa - Classe
a.° 38 - Companhia Brasela de Papéis
Indústria e Comércio - Com enche
de mata-borrão.
N.° 464.599 - 7 Belo - Cias ge 32
- Rádio Record S.A. -- Com exclusão dos dizeres "podendo ser transmitidos conjunto ou separadamente
constante da reivindicação dos artigos.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Classe 11
N.° 471.335 - Laredo
- Laredo S.A. Engenharia. Come:cio e Indústria - Com exclieseo de
válvulas de descarga, eixos de manivelas, engrenagens de comando das
válvulas. N.° 472.318 - Geotur - Classe 50
- Geotur Passagens, Turismo 12- opageada Ltda. - Excluindo-se cartões
de visitas.
N.° 472.323 - Aguia Estilizada Classe 16 - Wey A.G. - Com exclusão de datas ou teias para vedação.
N.° 472.376 - Vasolastine - Cl.
número 3 - Commanditaire Vennootschap op Aandelen Biochernisch Phae.
maceutisch Laboratorium Enzyphirm.
• N.° 472.616 - Visconde - arme
a.° 40 - Indústria de Móveis Parisiense S.A. - Com exclusão de bandejas domiciliares.
N.° 472.995 - Krinocontres: Classe 3 - Laboratórios Krinos S.A.
Indústrias Químicas e Farmaceuticas.
N.° 472.559 - São Estevão -- O.
número 50 - Cia. São Estevão de
Administração e Participações.
N.o 473.631 - Galcan - C2usee 8
- Galam Representações Comércio e
Importação Ltda. - Excluindo se m&.
quinas de cortar e moer legumes e
carnes.
N.° 473.046 - Rubino de Oliveira S.A. Indústria de Papel e Papeitio
- Com exclusão de mata borrão.
N.° 473.976 - Gloelli - Classe 17
- Indústria de Estendi Gioielli Ltda.
Insignia Comercial deferida:
N.° 470.725 - Figura de tres olu.
nas - Classes: 16 e 33 - Comercial
Construtora e Incorporadora Tres Colunas Ltda. - Are. 114.
N.° 472.049 - Cerveja Caçadorense -- Cases: 42 e 43 - Indústrias
de Bebidas Pressanto S.A. - Artigo 117, a.° 1.
Frase de propaganda deferida:
N. 417.332 - Do Oiapoque ao
Xul todos usam fósforas Argos e Guae
rany - Classe 46 - !adilarias Andrade Latorre S.A. - Artigo 121.
N.° 417.334 - Fósforos de segurança são Argos e Guarany, produtos
de confiança fabricados em Judiai -Classe 46 - Indústrias Andrade Latorre S.A. - Art. 121.
Nome comercial deferido: .
N.° 447.068 - Zauli S.A. Indúrtrina Aeromectinicas - Zauli S.A. Indústrias Aeromedinicas - Artigo 109.
n.° 2.
Titulo de estabelecimento detendo:
N.° 413.713 - Farmacia Real Classe 3 - Aldis de Almeida Cardoso 6 Cia. Ltda. - Art. 117.
N.° 426.642 - Colchões de Molas
Ceará - Classe 40 - C. Andretta
- Art. 117 n.° 1.
N.° 454.949 --- Banco da Lavoura
do Estado da Guanabara - Classe 33
- Banco da Lavoura de Minas Gerais S.A. Art. 117 n.° I, para
proteger um Titulo co Estado da Guanabara.
N.° 473.807 - Flambreria Koerich
- Classes: 8 - 12 - 13 - 14 15 - 28 - 29 - 36 - 37 -41 - 42 - 46 - 48 - 49 - Eugenio Raulino Koerich 6 Cia. Ltda. •
Art. 117 a.° 1.

Setembro de 1964 3601

Prorrogação de frase de propaganda:
N.° 648.314 - Símbolo de arte,
Classes: 6 - 7
beleza e classe
Marca indeferida:
28 -- 8 -- 9 - 10 -- 11
N.o 362.668 - Compendio Médico A B C Rádio e Televisão S.A.
Prorrogue-se o registro.
- Classe 32 -- Edmundo Ned.ei
&agencias:
Retificação:
N.° 473.801 - José Paulo Rangel
Termo n.° 474.490 - Para a marca:
- Cumpra a cear:Mela.
Counterpoint - CI. 36 - De MainN.° 483.292 - Haarmann Reie denform Inc. - Cliché publicado em
mer G.M.B:H. - Cumpra a exIgen21 de fevereiro de 1961. - Fica reticla.
N.° 655.360 - Casas Pirarl S.A. ficado o número do termo.
Comércio e Importação •- Cumpra a
exigencia.
NOTICIÁRIO
N.° 653.271 - Produtos Vicente
Limitada - Cumpra a exigáncia.
Oposição:
Diversos:
Werne 6 Mertz G.M.B.H. Indústria e Comércio de Calçados
Junto a marca n.° 302.456 - FaçaArco-Fias S.A. - Oposição ao terse a retificação para 4-8-1974.
N.o 241.586 - Rex Konservenglas- mo 138.902 - Modálo Industrial gesellschaft M.B.H. - Aguarde-se. De Duracour S.A. Indústria e ComerN.° 417.295 - Laboratório Cyba- cio.
pis S.A. - Aguarde-se.
Retificação de exigencia publicada
N.° 450.640 - Plant Protection LiFica
sem efeito a exigencia publicamited - Aguarde-se.
da em 22 de setembro de 1964, no
N.° 455.331 - Claudio Thiago
tármo n.° 127.747 - Privilégio de
Arquive-se o processo.
N.° 535.488 - Indústria e Comer* Invenção - De Mosler Safe Company,
que por um lapso saiu publicada. cio Libra S.A. - Aguarde-se. •
N.° 657.684 - Empresa Gerin de Trata-se de um despacho mandado publicar as reivindicações.
Bebidas S.A. - Aguarde-se.
N.o 657 685 - Emprása Gerin Ge
Retificações:
Bebidas S.A. - Aguarde-se.
Termo
n° 123.553 - Privdégio de
N.° 657.686 - Empresa Geriu de
Invenção - Produção de magnésla
Bebidas S.A. - Aguarde-se.
N.° 657.687 - Empresa Geria 'de totalmente calcinada. - Requerente:
Harbison Walker Refractories CompaBebidas S.A. - Aguarde-se.
N.° 590.858 - Lanvin S.A. (Tra- ny - Pontos publicados de 15 de
setembro de 1964.
de Marks) - Aguarde-se.
Picam os ponto .: publicados em 21 de
Prorrogação de regrcas:
setembro de 1964, rettlics.Ps por
terem saldo com ,ineocreçóel
N.° 643.431 - Vermocao - Classe
a.° 3 - Helbra S.A. Indústrla ParTltrzuo te° 99.103 - Privilégio de
macéutica - Prorrogue-se o regisInvenção - Dispositivo travador contro.
RequeN.o 654.249 - Cassurit - Casse 1 tra roubo de automóveis
- Cassella Farbwerke Mainur Akt - rente: Juane ,automóveis de Litvin.
Termo n.° 109.837 - Privilegio de
engesellschaft - Prorrogue-se a reInvenção - Aperfeiçoamen roa em reqistro.
• N.° 635.075 - Fort Dodge - Cl. cipiente e tampa de lata de tinta --número 2 - American Home Products Requerente: Continental Can CompaCorporation - Prorrogue-se o regis- ny, Inc.
tro.
Termo n.° 113.250 - P..iv . légio 'de
Casse invenção - Aperfeiçoamento em teN.° 653.262 - Wanderer
número 6 - Wanderer Werbe A.C. cidos elásticos de gersey ou ma lha - Prorrogue-se o registro lenda•se Requerente: Vinício Soares de Figueiventiladores de casa de caldeiras e não redo.
cada.
Termo n.o 116.666 - Per' e;0 de
N.° 654.535 - Sói - CIas.e 41 Invenção - Nervo aparelk .e teste
- S.A.Moinho Sentiste Indústr:as para bateriels de automóveis e outros
Gerais - Prorrogue-se o reg.stro.
veículos - Reene7ente: Romulus RuN.° 654.536 - Sentiste tom Fig. bin •
de um Moinho - Classe 23 - S.A.
Termo n^ . 120 619 - Priv:h:aio de
Moinho Sentiste Indústrias Gerais - Invenção - A p erfeiçoamentos e.e: ou
Prorrogue-se o registro.
referentes a inversões transistores de
• N.° 655.719 - Lavando - Casse amplificador simétrico - Requerente:
n o 46 - Sociedade Produtos Tonding N. V. Philip's Glocilampenfabrieken
Limitada - Prorrogue.se o registro.
- Total r I ra três pontos:.
N.° 656 480 - "R K" - Classe 49
Termo n.° 121.337 - P rivilégio de
- Fábrica . de Brinquedos Técnicos e Invenção - Aperfeiçoamentos relatiMaterial Elétrico "Erka" - Prorro- vos a remoção de gás eulfiddco gue-se o registro.
Requerente: North Western Gris Board
N.° 656.483 - "F I," - Classe 11 e The Clayton Aoiline Cam pem; LI- Luporini Comércio e Indústria S A. mited.
- Prorrogue-se o registro com exclue
Termo n o 121 484 - ortsdégio de
são de espada, esparl:ns espadões e Invenção - Aperfeiçoamentos em ou
punhais.
relativos a eitem e para inie comN° 657.551 - Bom caminho - bustIve? - Requerente: Comit.h.temia!
Classe 42 - Carlos Magalhães Mon- Motor Cearporntion.
daini - Prorrogue-se o registro.
Termo n ° 121 825 - t:1(1)ii0
N.° 659.554 - Lmpalutrat CI. Invenção engn ei.agens
número 3 - S A. Institutos Terapeu - Requerente: Borge Martins.
ticos Reunidos Labofarma - ProrroTermo n.° 122 no gue-se o registro retificando-se a data de poliesteres - Requere-12,..nmrneSo
• e • Elerpara
cules Powder C.ompeny.
N° 417.643 - Doa Luiz - Cl.
número 41 - Bar e Lanches Dou
Luiz Ltda. - At. 117.

,•
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Térmo n* 122.135 — Privilégio de conautividada térmica, provido de um na levantar e abaixar por movimen- Ião Ou similar, e tendo formato qual.
Invenção — Dispositivo para a obten- orifício no ou fundo; uma cânula, tos giratório- em tórno de sua extre- quer* placa esta sobre cuja face na.
ção de trançado p iásticos — Regue com rosqueszento interno na sua ex- midade Interior e levando na sua ex- tenor são aplicadas uma ou mais N.
tremidade, atarraxada amovivelmen_ tremidade exterior uma caçamba ou gurias de santos ou outros motivos
rente: Eqidio Bo'fa.
te
stabre um ronueamerito externo no
quaisquer, era Imagem, pintura ou
Termo 122 697 — Povileg'o de: mencionado
primeiro bocal, apresen- outro porta-lerramentas para o ma.ai fixadas de maneira adeInvenção — Nova batedeira manual tando a referida cánula, na sua ex- virei° de carga.', dotado de movimen- estampa,
quada, numa distribuição desejada
— Requerente: Albe-to ias Ocas.
trranidade oposta, punhos permitindo to angular en. relação .à lança por qualquer, ditas figuras sendo contorFica retificado o ,;nicio 13 tx:nta sua rotaaão para atarraxamento: um meto de um motor hidráulico,. carac- nadas por pequenas asas coloridas e
para: 1." — Nova batedeira man tal, ttry, interno penetrando na citada câ- terizada porque o motor é do tipo pa- flanas de borboletas, e todo o espaço
caracterioala por compreende: ur -eco . nula e seguro a meetna por um re- lb . tas o-a:Mantes, do qual as partes restante sendo' recoberto com brocal
bOrea anular d.a sua extrem!dade o dotadas de mos-:mento relativo ficam ponteado dourado ou de outra colorapiente, etr. etc.
qual dá de encontro a um rebaixo contida; no porta-ferramentas . e na ção.
Termo a." 123 582 — Pri,deg'-a de I amoar
choa ssaoem interna da menre ,p ^ct , r-ri-mte, estendo inInvenção — Aperfr:çoamentuf plati- comida canula e avençan an pela
Seguem mais .2 pontos caracteristL.
sua
vos a mantifatu-a de contranooas — I extramid.. .de opcota para fora - des . a cluídos dispoc iivos rara controlar ou cPa
Requerente: Parr Eguipnrnt Compa- "nRon 'a a nartir f i ns refl-los punhos estabWzar po- i c.o 'do -porta-ferram antas crendo a lona é levantada
ny Limited.
nrov' A o s n . .rriesrae: uma haste trans.
TERMO Ne 146.958.
Tórino n.° 123 942 — O.la de nardo o menciorat:o tubo in terno com ou abaixada. os quais w7trdtem que
m' sroo se l a ajustado angularmenUtilidade — Um novo modelo de. con- ri ,s t, ^e'^ niento da oared0 interna do ;o
Em 14 ,da fevereiro de 19e.
densador para refrigeradores domeoi- me-mg .4.)brar um espaço te . POo motor.
°ro
i
a*.
e
nue
anreeente
na
sua
es.treTotal
de 6 pontos,
cos — Requerente: Refrigeração PaRequerente — Luzente Comercio e
rniOarle. "antro rio referido tubo interraná S.A.
Indilotria Ltda. — São Paulo.
.
no' ioc^rte tio na mencioneda cânula,
Final do ponto fica retlf cada — um co-on de extrem:dade livre çal
Titulo: Novas disposições construtiTtR1‘10 N9 118.157
Repuxados urna pluralidade de . :espiras oonta voltrdo de encontro ao referivas aplicáveis cin pulverizadores ma— Total de dois pontos.
do oia '-a oml. domencionado ar'tneiro
nuais, — Modé/o de Utilidade.
rtn 2.5 de março de 1960
Termo n° 123.955 — Privi!egio de %nal1 e. nela sua eXtreirdded* c:fft/TO
Invenção — Aperfeiçoamen to em ire- 4 referila haste. um corpo enorcosado Reauerent: /sidoro Lindau — São 10 -- Novas diopotições construtivas
aplicadas em pulverizadores manutos,
1h de assar expansive i — Regaerentet COMZ da % sambo. 5.ob Delirão ente Paulo.
cara ctenzadas pelo fato do tubo cilia.
uma tru a rni r,An ./é , tica disposta em
General Electric Company.
um ratoOo. 0 ciO eetootrio tubo interno. Titulo: Nó... dispositivo adaptável drico de pressão e dotado superiorTermo n.° 124 830-A .-- Privileg.o uni
corno -- tubular ditnotto a Máquinas de Es crever para datllo- mente acessórios próprios ao escape
de Invenção Válvula pari acende- Nu, irma
extrern toade tóbre a catre- eaafar telhe, de blocos. — ModéIo de do fluido insetic ida ou fungicida, ser
dor de gás associada a um mecanismo midaoe .el ,Pnfe dn referido tubo Inprovido na sua base de um disco sode regulagem da altu-a da clama — term o. Por ba i'm das punhos da meulidário de relativa espessura, o qual
1
—
Ne•vo
dispositivo
adaptável
a
apresenta centralmente uma perfuRequerente: Stanley 1-lerbert New- einrod • e4rmia • aur • sentado inter- milonines de
ercrever para datilogra- ração romueável e em comunicação
n n men'e vi-a bucha. Por melo da qual far +antas
man,
cie
blocos,
caracterizado
peTermo n.° 125.058 Pri-liég:o de ^In e tn. • •tr•'+ s frientea aferida haste lo fa to de consietir em estrado for. com a câmara proporcionada Pelo
tubo, no qual se parafuseis herInvençáo — Sistema de centrõle de rwIrt•ear" P am ane'ora do corpo en- evada ror Ilanainas metálicas apropea- dito
meticamente, um bujão dotado de
nonta a uma
pressão. com dispositivo de segurança wrOPP•do f/PP term*r• em eslisive/mendas. alsnos t annntomadarnente na po- válvula que Nrmite a injeção do fluid* em rine está d
varantindo a operação com duas maas e''a9140"
sírio) horimr.tal nela parte nost-nor do na câmara e impede o retorno do
aorooto
cm
étnbolo
seguro
a
cita— Requerente: Westinghoase rirem- aa broa,. .ta -n ao aoosteta. entre o re- rtMer i Or ftn "mão francesa", que na mesmo.
sen Gesellschaft — Total pari oito ferida AvyVkP 141 e o funtlo da mencio- .r.tre•rn l eade inferior se apresentada Segue a redação dos pontos 2 a
pontos reivindicados.
na" e. viercle, ome mola ores:gomo aoteonlia r-d ame ntos deslizantes em
Termo n.° 125.200 — Pr oilégio de moa at ivaram. articulada e um pino tri nina fixo à narte nosterior e infaInvenção — Tira galvanizada revesti- na ex tremitO de livre do mencionado r‘or da trAnuine, rIn tiant4 rine eml
TERMO N° 147.012
r•n "r" vO I VI I TO. de nual uma dos sua' aorronion c/snent. a borda do enredo
da diferencialmente — Requerente: Irtr
p
e;"I s Os de de encontro -ao reterei") ' a alarmante atravessada Dor narafuAnnco Steel Corporation.
Em 15 de fevereiro de pala
ãmbroo .a eoteareidaOe da haate de cos ou outro e'-mento de fixaello analTermo n.° 131.305 — Priv:1410 de maneira
miar
apronoitolo
mie
permite
a
fixa.
icear
essa
bem.
se 'poder cl os
Requerente: Wallace Expandiria
Invenção — Material cerâmico refra- te, em opaosiclio
•n n'f eit n rrferlde pqn ep ervn4nnt,0 q noa:space oold.e.o,
tário sinterizado — Requereae: The mola, até unia no t'in6o ern q u e o men com a atrutura com carro móvel da 'Machine, Inc.
Babcock P Wi'cox Company
r..97/11
sado deixa li--cionadrpe
Local: Ea ados tinidos da América.
Os pontos acima menciooades. fo- vre a referida aruaraicão elástica: um
•Titulo da Invenção; Método e apa.
Total
da
9
pontoe.
ram publicados .com incorreVies no canal perfurado entre a parede do
relho para formar membros de chapa
e a ex+remidade
metálica. Privilégio de Invenção.
Boletim do dia 21 de setembro de 1964 - corpo da
te; e uni' +aaeira a de,carga atar1° -- Aparelho para forma: um gruraTag
0
Ne
118.634
an
citado
correzada extrernidnd »
po de partes compreendendo uma pluoo da vsliaula em conexão com o seralidade de matrizes, cada uma com
'REVILÉGIO DE INVENÇÃO
Em 11 de abril de 1960
ferido canal.
uma superfície que dá para fora tenTotal de pontes.
do a forma uesejada para uma nuTÉ.:RMO N9 116.352
Req uerente: José nitrida Netto — per/faio de uma respectiva da ditas
São Paulo.
parte e meio para mover ditas matiErn 21 de janeiro de 1960
TERMO N.° 127.244
Titulo! Ovo porta-giz. — Privilé- zes para fora em afastamento umas
das outras rara estender-se um memglo de Invenção,
fiegueren`e: • Gustavo Roberto Ribro anular nor cima.
De 28 de fevereiro de 1961
10 — Nlivo aorta-triz, caracterizado
cardo Schndor, Frederico Hansell, Sigfrido Henrique llayd e Bruno Beim- Requerente: Renato Leneinni — São. por compreender um corpo tubular Total d. 1 pontos.
vach — Argentina.
Ora:ando, fechado numa extramiaade Prioridade: Estados Uniaos aa atuae aberta a . outra e provido, em sua rica. P M 23 de fevereiro de 1962 sob o
0!speração para anmazenar Paulo
e toro ,or cerveja a granel aOs coima- Titulo: Interruptor elétrico. — Mo- nmerficia lateral, de dois rasgos lon- n9 175.152
delo de Utilidade
gitudinais ap ontoo partindo próximo
- ertillégio de Invenção.
1° —
para armazenar e
da extremidade fechada e extendidos
Ponhas
earsetertsfions
formc,a; earveja a granel aos consumiTOMO N9 153.04b
até o extreme onceto, onde podem ser
dores. eg racteria-cla pelo fato de com.
1.0Interruptor elétrico, caracteri- revtstas o •rn iepa s ,filiénclas limitapru-ni,Pr. 2:r combinação: pelo menos zado por ser o seu comando proces- ndoras:
P no interior do dito corpo senEm 25 de setembro de 1983
um rectr'antu Para cerveja de metal sado por melo de USW hef. )19 que se • diartoeto um pequeno bloco de bainfata-ki preferntement d aço ino- profeta para baixo em forma de cunha se para o giz, bloco éste dotado de Requerente: Roberto Dela Sadia xldávl, de ronfignaação substancial- dotada em seis centro de um pino duas orelhas opostas salientes, encai- São Paulo.
•
ai en po.ale, epipedica, cuja parede
e d asl'"autes ao longo dos ras- Titulo: Nov. disposição aplicada a
'constitutiva da bage apreseenta, a transversal que a prende a, corpo do xadas
cadeira articulável. — Modélo de Utioartio (las suas duas xtremidadea lon- interruptor e 145bre o auel a tecla gos laterais daquele.
lidade.
1., I tua nat.. adequados declives, se unem bascula. — Total de 4 Pontos.
Total de 2 pontos.
1 9 Nova disposição aplicada it
• . eu. cujo vértice está procadeira articulável, caracterizada pelo
vido um primeiro boca/ com rosquesfato de constituir por duas estruturas
TERMO ).-9 118.874
mento Interno ao anal está atarraxaTERMO NO 146.702
articuladas, sendo que a primeira se
da uma peça tubular entre cuja ex.
apresenta sob um perfil em "Z", onde
Cemidads e um rebaixo na parede inEM 10 de fevereiro de 1960
Em 6 cie fevereiro de 1963
o ramo inferlor constitui o Pé a nte
terna dãsse bocal esta intestado um
-rioeamsuptrioach-selida
liltafragraa de material laminar, c cuja Requerente: P. E. Weatherill Li- Privilégio ae Invenção "Aperfeiçoa- rizado ao ancasto e sendo que a tiamited
Warede oposta sabistancialmente
Inglaterra.
mentos em quadros".
vesga de vi ncularão entre ambos tem
aOrestillta tini segundo bocal tam- Titulo: Pás carregamento hidráuli- José Roberto Pereira, estabelecido a finalidade de suportar o assento em
bém com ~quem/isto interno e uma cas, guindastes móveis, ferramentas em Aparecida do Norte, Estado de Posição aberta.
Ws tabular que preende, entre a pata a evacuação de atlas" e seme- São Paulo.
Total de 4 Pontos.
bffma e em rebabtoda parede do bo- lhantes. — Privilégio de Invenção.
ls — Aperfeiçoamentos em quadros. Rio de janeiro 6 de maio de 1964.
cal. igualmente nea dlafgrama
— Uma ferramenta para o ma- caracterizados pelo fato de o quadro — Assinei e encerrei 107 laudas do
estando o referido rechgenie dia- nuseio de Cargas, do tipo que tem propriamente dito ser obtido a partir expediente. — Nilton Alvtm momo
t0 em um compartimento, de baixa uma lança leventadora arranjada pa- de uma pi.3,04 plana, felta em pape- -a Diretor do 3. DOelime1484.0.
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita da acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçáo começará a
de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante &me prazo poderão apresentar suas oposições ao Deportaments
aiaclonal da Propriedade Industriai 'aqueles que se julgarem .prejudicados com a concessão do registro tcquerido

COrror o prazo

Termo a.° 644.012, de 3-6-64
Fábrica de Calçados Canaveral Ltda.
Guanabara

Caneverd
Classe '35
Fábrica de calçados em geral. Artefatos de couros e peles
Termo ti.° 644.015, de 3.6-64
Studart S. A. — Indústria e
Comércio
Guanabara
.

Termo n.• 644.014, de 3464
Studart S. A. — Indústria • •
Comércio
Guanabara- •

'STUDART

Termo n.° 644.019, de 3-644
Studart S. A. — Indústria e
Comércio
Guanabara
- PRORROGO

• Nome cOraercial
Termo n.• 644.017, de 3-6.64
Studart S.- A. — Indústria.
Comércio
'
Guanabara

Alcides Levandowski
Paraná

.

PRORROGAÇÃO

FRORROGÁCÂO

INDUSTRIA
BRASILEIRA it

Classe 3
Substâncias: químicas, produtos e pra..
parados para serem usados na medicina
Classe 48.
e na farmácia, assim discriminados: Talco perfumado, para uso no toucador
ácido acétilo-salicilico, -forcaina, ácido
Termo -11.• 644.018, de 3-6-64
tánico, tanatos, calomelanos, bronieroz,
Studart S. A. — Indústria e
iodetos, sulfatos, salicilatoa, glueonatos,
carbonatos, ara.cnintos, clorldratos, nitraComércio
Guanabara
tos, cloruretos, .bisrnutatos, silicatos, oções, bálsamos, extratos fluidos, xaropes,
elixires, vinhos. 'adulas injeções. nós.
PRORROGAÇÃO
pomadas, papéis, linimentos, drágeas,
granulados, comprimidos,. emulsões, cremes, pastas, óvulos supositórios. ve:as.
• tinturas, alc"olatos e amo/aturas
Termo n.°ii 644.016, de 3-6.64
Studart S. A. — Indústria e
Comércio
Guanabara
PRORROGAÇÃO

bit;ICLETARIO
SANTA CECILIA
Classes: 21 e 33
natio
Têrmo a.' 644.025. de3-6-ErC

Industria e Comércio

;••'• hauro

I • Termo n.° 614.024. de 3-6-64
Bicicloa rio Santa Cecilia Ltda.
Paraná

Classe 48
Extratos, loções, cremes para a peie.
rouge, brilhantinas, bandolinas, óleos
perfumados para o cabelo, sabonetes
perfumados, pó de arroz, batons, preparados para cabelo, amônia liquide perfumada, pós e pastas para m dentes
e preparados para a pele
-614.021, de 3-644
- Termo
Comanhla Tecidos Santanense
Minas GeTabl

-4::4 ".11311PITRNENSE •
rrathew
MINAS

WERAIN

IG1

indústria BresIleiri
Classe 36 Calçados para homens. senhoras e
crianças
- Termo a.• 644.026, da 3-6-64
SimOn Halmosy
Rio de janeiro
PRORROGACM

CASA SINON
Gane 21
Titulo
Termo tu e 644.027, de 3-6-64
Manuel Franciato
"Guanabara

Chtweinho•
• Classe
Vinagre

ORAIBILEIRA

Classe 23
Tecidos
Térmo n.° 644.022, de 3-6-64
Indústria de Madeiras Reserva Gera:
Paraná

INDUSTRIA 01
MADEIRAS RESERVA

--7-Ternirs
-644.028;-de
Cantina Sorrentor. S. A.
*Guanabara

CANDELABRU
,

Classes . 33, 42 e 43
Titulo de estabelecimento
Termos na. 614.029 e 644.030. de
3-6-64
rantina Sorrento S.A.
C.:,intuelare

rintiSTRIA
EnAStLEIRA

Clame 48
Lápis ara maquilagem
Termo a.* 644.020. de 3-6-64
(nicas Universo Ltda.
Guanabara

Classes: 4 e 33
Titulo
•
nano to 644.023. de 3-444
Vahl-r Tomás da Silva
Paraná

CANDELABRO,
INDÜS'fRIA BRASILEIRA:

PAWWz..7,7£5-

UNIVERSO

Classe 46
Fósforos, velas. sabão comum arado.
k anil. detergentes. cara para assoalho
- e um prepara rin na,/ limpar obiatos t
Classes: 14 e 8
. metais
Otite e material fotográficos em geral

I) R A- T
Indústria erasilebw
Classe 41
Manteiga

Classe 43
Para cavinguir refrescos e aguas nate&
tais e artificiais refrescos de frutas,
águas gasosas, águas minerais natunde
e artifidais, caldo de cana, laranjada,
limonada, sodas e sodas 'mister

301.
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Termo . n.'' 641 4 034: de 3-6-4
atiebasrtao Ferrejra 'Martins
1Mtiv
- ,.s ..G er,i7s.

.,1".:•)'.:1•Íc.--;
'ati,--$4es
bag.!.(a..ra.
ça..:c•ejas;"' caaliag,ia, vinho e .ru-..nr•• o tas',
1,?bidas. ala.3.511caa:
tr'etas,. g,•ne.
bra, •• g '1r. .k
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- Tirano • n.0 644.00, - de' 44-1964
* Rápido Uno 'S.A.: Transpo04 3 g
.C.-.(nnerric.n
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RÁPIDO VYIXO 1,

13rati,lli
Goi,i,„.. .. .
'-:‘...5,•;?: 33

; .• •
'(..•:-

. . . 4',....c . ,
Titulo .1è.L'...¥Larãi.-...2.,:•,arr.a3t.O
Termo n.o t...14.C1` (sie 4:13-1964 •
.Te..nasa — i'aomp ' i.-.‘cioaé.d -.cie
.
, Gonst; lu
.*:* .•• S:iti* * . Ii sei, .
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TECfrAS'A

:

4. , .
. Classes: 8, IS 14 33 e,
•
•(...:la ases: 33, 41 '42' e 53 .•
f
. .
-.Sina', c••',.." .•••.-"pariv.cla.' '. .-;.•""..
'.. ' '.ritutio de' =srahe'ecirnent4 •
:
• •
Cicase.,.16 •
Argila;
Termo 11.0 , 644 .. 032.: de .3 -6" 1"ãí . , ---, • 1..e "° -ft'' : 6'14 ` '.35e 34;61 •
Laifias, • cainaato., •
GraV,ura:: Abe , Ltera . , ''..'a•4n•'.-' cal,.caibraa„. ‘„*„.)Liails,.estticia
' • Torre Eifel Ltda.
csad.,
Minas
Gerais
.cQs,
a Minas .Geráts
gr,,des, iwojes,
"
•
a•
zliihas,-p,:odui.as cie 'placas de aviniauLi.u,ato,- c,ais "oizLetnatais,
de cimenta ou ceco ara tetos é paaedes, tijolos, • tuiaa.;,., ae tonereto, telhas e
tacos- 'e vitrós •
Nome comercia]
_
Termo
n.0,
„, Tésrm.a..
64-1.04j, de 4-6-1964
6i•I 03S de 3-6-154'
Ltdd.
Indústria de Motos • e
• Ionasa
'Maquinai
• 1 -ri
-4011
er.
•
t
S.o Paulo
. ,,..

.,

Cravers 1:2J- 1.4da

iá

Indsr
,

_

Te :ra .104al .[MS t

Mrria-s ,

t_44.

• e4

Classe 50
Para' cfaaa!arair iintne,: 425 cru . geral, jmprsos eia"siik-serca a ., aerviços gráficos. litarratia, toto1itogra'fiá. flámulas,
carta:as; • i'olhinhas, calendários. cartões
funde "1'aas
. -de koarceitans e de
dicla
louça. Irapreo. a. em' toalhas, tedidos,:
t!,rf:-.!.-Itos de madeira,
•Trojir
alça. Ia..';'> '$ all artefatos de piásarta:;.-..tos de couro, pano couro„ c-1 affrfatras 1j madnita, „capas de
car rir - par ,) 41;tins. 'ãe fotoreV:-•;a:
.•
.
'•graU4s •
.4 d.' t-stn be'.eeitne ....to a
•
rerma a. •'• .544 035 ria 3.6;54
frir Cani•arr. í.da..
. Mitras :Gerais

Cr"1

G': 5' sr

- Sinstt

• •:S ‘

33' a '30'

j itèr,no 'n.9 • (41.049. cte 4 , á 64
Eletrónica 215 Ltd a:
••

*.

21.5
-, ''

C.las&:',
p„tre1!3os. 'no. aparelhos! ^de --aa''.9.‘e
fri.geaado, idq.uí..; ode. 'e tt, abat-lonrs; das,.)fa4,Stes, antenas,. batedeiras bslud,
bxreertros , Onweii. n.s • elétricos. laQ'ai.
"
fias. .-ecati3ensatrareà.• çhasies eio!rtos,,
chaves auto'rnáticas,- com.ntatiOres....
cotes-, para autcra f3vels. caboa Coridaro,
rés elétricos. chaves de" tomada,-aco11-:
ala-Atires, dja1. eneeradeirás, esprernedr
rei tfè frut-elétricoS. fu s íveis.. Mágui;••
ns fOtográficas, • faróis, iaterruptore.;
'isoladoras, ana'rel :naa .de intercomuni.
cação, . 1,1crá4ificaus/r-, 14-upadoreS
para-bri-a„;,..laaes -trat'r!ir,as• de vekOlos,
lanternas, in4:S:j.radO'res. Inirefax.a..raaaatiinetros, Urielas,.'elatricar• .aoare,lios
de refrigeração, riultos, relletares, sorb
veteiras, flaarelhos-. de teleVisãoa:válvtalas,'irartiltipietros -e • velas e!étricas
, Têm°, de 4-6-64
1\fecániea tniakrjal Itaborai Ltda.
•kr
.
•
5.5o

1.121Q0RAT .
asiles.ra.
•

Braziteír-d:

Naala co.tnerr.lal

3 -êaaao n ° 614.033. al3.6.64-:

1964

.."

Classe 25
Para 'distiiiguir cli_ -és de todos os tipos
. ,• e tamanhos
•
retino...n.31 - 644.039, de- 'f-6-1964 •
Franceiái &'" Cia. Ltda
São Paulo
• .P
..-R(-1RRO
* Lr-4a0

PRIOLANDu
Ind•
....lasse 8 .
Balcões frigoríficos, geladeiras'
comercfais é sorveteiras
Termo n.° 644.040, de 4-6-1964
.•
Césa Nicolirx)

Jeg'AsA
eira,
Ind. brasil
Cidase 50
rmprz.'ssos
-Termo n.° 04 . 046) tia 1-6-1964
Manoel Lourenço, da Silva
São Paulo

Nsurmo.r, SEUS
IRIU°S,05

CIIJE 1.Tfa DOS ESTIO

CONQUISTANDO
CADA VEZ TAIS
YUSICA NORDET2IiTa
Ind. Brasileira
Classe 32
Programas radiofônicos e de televisão
Termo n.0 644.047, de 4-6-1964
Perfumaria Parthenon Ltda.
São Paulo

21
•A:.a ans de-- freio, •,acp ode cedores, ao'tcparos, *barras de eixo, barras de
freio, braçadeiras eti çl7to, braçadeiras
de mola, capotas, carroçerias, molas E
paral.-mos. aros, selins, gidõas, pedais
bieques cre bicicletas
Termo n.° 644.1051, de 476-61
?cr
Contábtil" iN6s;orl-fo rii jate
Loja

rovo nolu..-anute,

"Ind. Brasileira
Classe 33
Contabilidade e assuntos fiscais
Termo n." 644.052, de 4-6-64
Mario Saquietti
São Paulo

Ind. Br;sileira
•

IMODILIAnj
ELEN

PARTHEI•JON
Ind. Brazileira

Cuisse.23

Anéis, abotoacairas, alfinetes de grava..
tas, brincosbrocites, braceletes. cohrei; firas de ouro, e fios de prata, medalhas e pnlseiras
Tersao • a' 644.'053,. : de 4-6-64
Paulo de Tarsos-Cpmes
São Paide•

•se
Almiscar, carmin, muar, batons, óleos
perfumados para o cabelo, ',36 de arroz,
talcos, sabões e sabinetes per4umados
dentifriclos Cru pasta, lança perfumes,
sais perfumados, perfumes :gua de beleza, água de rosas, água de, colônia.
0.1P.1-1.A,- •
glicerina perfumada para o uso de touRON IC
• CO.R4a.:1 11,, E •
cador, loções, brilhantinas, cosméticos e
Pia. 'Brasileira
'IA
fixadores para o cabelo e esmaltes
-•
Termo ara° 644.048, de 4:6-64Classes: 1• — 2- -- 3 — 4 — 5
Ciasses, 1 ,„ 5
Hucotex
Acessórit's
Texteis
Ltda.
— 7' ---- 8
9 — 10 — 11 — 12 —
TitulO .
13
•
São Potilo
14 -.--- 16— 17— 18 —
•
nerrno n.° 644.054, de 4 6-64
19 20 -- — 22 — 23 — 24
TrRifirtaaa c Comércio rir' Ikle;as
-.7- .25,— 26..— 27 — 28 — 29 — 30
OTEX
•
_c d. raiai/eira
l'antitea Ltda.
—31 — 32 — 33 -- 34 — 35 — 36
— 37 — 38 — 39 —.40 — 41 —'2
S- a P.
— 43 — 44 — 45 — 46 ,-- 47 — 481
Casse 39
O
TINICTE0
49 — 50
. Acessórios de borracha para ser usado
"
Título
na Indústria textil
•
São Pauto
. Titulo • de Estahnecimento
nano' n.° -644.-042, de 4-6-1964Arçobras„
Comercial e Importadora
Limitada
) Pati!o

. PREÇO DG NÚMERO 'DE HOJE: CS 10,00

i6
Meias

