ESTADOS UNIDO
SEÇÃO III
ANO XXI/ - N.' 248

CAPITAL FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 1964

41111111,-..-

DEPARTAMENTO NACIONAL
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Notificação:
Escritório Imobiliária Ciineu
Uma vez decorrido 'o prazo de
S.A. (recorrendo do despacho que recurso previsto pelo artigo 14 da
deferiu o têrmo 284.121,. marca: Lei n.° 40.48 de 29 ge dezempro
O O). - De acôrdo com o artigo de 1961 e mais dez dias, para
200 do Código reconsidero o des- eventuais juntadas de recursos, e
pacho que deferiu o presente pe- do mesmo não se tendo valido
dido de registro para afinal in- nenhum interessado, ficam notideferi-10 por cvolidir com o regis- ficados os requerentes abaixo
tro n.o 188.389 e infringir o adi- mencionados a comparecer a êste
Departamento a fim, de efetua. go 120 n. o 7 combinado com o Ar- rem e pagamento da taxa final
tigo 95 n.o 17 do Código.
concernentes a expedição dos res_
American Brake Shoe Co. (re- pectivos certificados do prazo de
Correndo do despacho que defe.lu sessenta dias, na forma de parao tênue 364.897, marca Sintenne. gral o único do artigo 134 do Cótal de Sinterosa Auto Peças Co- dige da Propriedade Industrial.
mércio e Industrio). - De acôrPrivilégio de invenção Defedo com o que dispõe o art. 64 do
dec. 535 . de 23-1-62 reconsidero rido:
O despacha de lis. 19 para o fim
N. o 99.758 - Aparelho para
de indeferir o pedido de registro
por considerar cocidentes as atar- aplicação parentérica de obro Antunes.
eas da recorrida e da recorrente José ROSsill
N. o 100.180 - Papel de Impresos quais embora de classe diferem. são
e proceso de fabricá-lo tes tem um ponto comum do con- Hawallan Sugar Planters'Assotrato os veículos e respectivas ciation e Crown Zellerbach Corpartes, que uma protege integral- poration.
mente e a outra distingue indireN. o 105.394 - Preces.° para a
tamente.
fabricação de composto shidroxiIrmãos Antunes & Cia. Ltda. Pregnânices Syntex S.A.
(recorrendo do despacho que inN. o 104.356 - Processo para a
deferiu o têrmo 386.723, m trca
• Ial) . - De acôrdo com o que dia. obtenção de derivados da tetrapôe o art. 03 do decreto 535 de hidro-tiamidinótiona Farben23 de janeiro de 1962, reconsidero fabriken Bayer Aktiengeuellschaft.
o de:pacho de fls. 8 verso nara N. o 107.260 --. Aperfeiçoamento
o fim de conceder o registro pie- em folha (metálica) de material
tendido por isso que já é a re- isolado - Método e equipamento
i querente possuidora da marca para confeccionar a mesma Ial conforme registro 279 875 General Eletric Company.
para distinguir artigos da elaese
N. o 109.341 - Procesos para a
n. o 22.
preparação de compostos esterolN. o 395.975 - Bienal - Cerâ- des da série pregranica -- Merck
mica Bienal S.A. - 'De acôrdõ & Co. Inc.
com o art. 63' do decreto 535 de
N. o 109.662 - Proce.so pata
23 cie Janeiro de 1962 nego deter- produzir
novos esteroide sda série
mente ao pedido .de reconsidera- da Androstana ou da Pregnana
ção de fls. 18 salientando que por - N. V. Philips'Gleellampenfasua significação e o que repre- brieken.
senta pede a exprew ão registremN. o 109.901 - Proceeo Para
da te mfigurar entro aque! s a preparar 16-aigni 12 alfa XX 17
?que se refere o art. 95 n.o 5 do alfa dl hidroeei 11,20 pregnanodi.
• Código.
onas - Merck & Co. Inc.

N. o 111.105 - Aperfeiçoamentos em válvulas termostática de
contrôle Robertshaw Fulton
Controls Company.
N. o 111.269 Processo para a
preparação de substâncias tendo
propriedades anticoccidianas The Norwich Pharmacal Company.
N. o 111.840 - Tensor para arames de ferro e respectiva chave
de manobra particula rmente) gelequedo para vinhedee VittoEno
Deuu'Aeuq 0 Guerrino Lebre.
N. o 112.306'- Proceso de preparação de novos compostos tendo atividade herbicida de composições contendo os mesmos Velsicol Cheinical Corporation.
N. o 113.197 - Processo químico
de fazer- derivados de dibenzo
(a, e) Ciclo Hepatrienos - Merck & Co. Inc.
N. o 113".248 - -Peças de couro
abrasivas - João Ferrara e 0a.
waldo Danelli Júnior.
N.° 115.643 - Espolêta Mecânica de tempo principalmente
para carga explosiva sob merina
- Mefina S.A.
N. o 115,914 - Nôvo fêcho corderiço - Ichiro Esubame.
N. o 118.188 - Nova torneira Walther Ferreira da Costa.
N. o 110.359 - Processo para
aperfeiçoar a côr a homogeneidade e a maciez de couros e de peles - Ledoga S.P.A.
N. o 118.211 - Processo para a
fabricação e preparação de derivados de 3' meti/ -espiro (2h-1-beta_naftopirano 2,2' (2'-h-1' Benzo-pirano) - The National Cash
Register Company.
N. o 118.212 - Processo para a
preparação de derivados de 1,3,3
tri-espiro 2' h l' Benzo-pirano
2, 2' Indo! - The National Cash
Registrer Co!" r^ xr
•
N.° 118.32li - prato de servir
para pouco u.:0 ou d'spositivo semelhante e processo a aparelho
para a sua fabricação - Ab Aker_
lund & Rausing.
N. o -119.'005 Proceaso para
preparar novos compostos de pregnenudiona. - The Upjohn Company.
N. 0 119.668 - Proceso aperfeiçoado de conversão de hiclrecnr-

bonetos - Essa Research And
Engineerine - ^mpany.
N.° 119.1.0 Processo para a
obtenção de Jinagene em relêvo Piare Frederic Cuvier.
N. o 119.910 - Processo de preparacão de derivados di-sulfura.
dos ácidos di-tio-bis-octanoteos
com o cloridrato de thiamina
(Vitamina D 1).
N. o 120.014 - Grampo para
cabos de aço - Knud Aage leaber e Immanuel Johannes Olesen.
N. o 120.047 - Processo de obtenção de novos androstenos 18
cetônicoe - Rousse/ Ucal.
N. o 120.086 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a um orocesso para a produção de soluções
de alcali caustico a partir de
amalgamas de metal alcalino e

aparelho para o mesmo - impe-

rial Chemical Industries Limited.
N. o 120.487 - Proceso e instação para fabricar barrae biletes,
platinas estabilizado pelo prenesso de fundição em cordão p 4er.vindo de produtos semi-em/Mas
p ara a fabricação de material em
fitas ou de tubos - PaderKerk
Ge br .Benteler.
N. o 120.484 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a um m a caniemo comutador rotativo - As.

snelated Electrica/ Industries timited.
N. o 120.650 - Ape rfel coa mentos em ou relativos a purificago
de s olventes minerais - Minn!.
nium L e boratóriee Limfted.
N. °

V20 . 749

- Aperf&eoem

toa relativos a produeão de gases

combustíveis - Catam Vielted.
N.° 120.772 - Um processo de
catalizador - United Coke And
cal -mireis Com pany Limited.
N.° 120.933 - Preces() dispa
sitive para hommenizar massas
corantes e materiais termepiântieos ni estar/veiem por infeção
- Solvay & Cie. In Ace Dem.
plice.
N. o 121.875 - Ntivo tipo de fecho para sacos ou envelluerne de
papel de poli-estireno de pano ou
s emelhantes - Manufatura de
br i nq uedos Estrela S.A.
N . O 121.760
Abridor de latas
- American Can Company.
N. 0 121.861 Flexionamento
de chapas metálicas - Iehlkawajima Jukocryo Kabushlki Itaisha.
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•
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As Repartições..P`úblicas

E X-:P .E DlENTE

deverão remeter o 'expediente
destinado á publicdção nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL'
jornais, diàriamente, até-àà.
y
DIRETOR • GERAL
15 horas, ' exceto aos sábados,
.
"
...-..-AC.BERTO
DE BRITO PEREIRA
_quando deverão fazê-lO até às
•
.•
•11,30 horas.
CHOPE be SERVIÇO DE PUIBLICAÇÕES
CHEFE. DA saçÃo ou irerowçIo
- As reclamações • pertinen- MURILO FERREIRA ALVES
FLORIANO GUIMARAES
tes á matéria retribuída, nos
DIÁRIO OFICIAL
casos de erros ou omissões, deverão ser formuladas pf?r esSEÇÃO 111
'moio da publicidade do antsadlanta do Dapartamente
crito, à Seção de Redação, das
Nacional de Propriedade Industriai do Ministério
O - às 17,30 horas, no máximo
da IndOetrIa e Comércio
até 72 horas após a saída dos
Impresso
naa
ofícinsa
do Departamento de Imprenea Nacional
órgãos oficiais.
Os originais deverão ser
ASSINATURAS
dactilografados e frutenticados,
ressalvadas, por- quem de di- REPARTIÇÕES E PARTICULARES.
FUNCIONÁRIOS
reito, rasuras e emendas.
• Capital e Interior:
Capital e' Interior:
- Excetuadas as para o
600,00
Cr$
Semestre
Cr$ 450,00
exterior, que serão sempre Semestre . .
Cr$ 1.200,00 Ano
Cr$ 900.00
anuais, as assinaturas poder- Ano
Exterior:
se-ão tomar, em qualquer époExterior:
ca, por" seis meses ou um ano. Ano . . . . .
Cr$ 1.300,00Ano
• . . Cr$ 1.000,00
- As assinaturas vencidas
poderão, sei. suspensas sim parle stipericir do enderêço vão continuidade no recebimento
impressos o -número do talão doi jornais, devem os a5sizzanaviso. prévio.
,Para facilitar aos assinantes de regiitro, o mês e o . ano em tes providenciar a respectiva
a verificação do prazo de. vali- rime findará..
renovação Com antecedência
A fim de evitar solução de mínima, de trinta (30) dias.
dade de suas assinaturas. na

.

•

-

N. o 122.859 - Conetor para tubos Band-it Company Organl
zada sob as leis do Estado de Delaware.
N.9 123.041 - Aperfeiçoamento em capuz secador de cabelo General Electric Company.
N. o 123.123 - Proceso de fabricação de ácido ômega ureido
carboxilicos Inventa Ag. Fur
Forschung And Patentverwertung.
N o 121:125 - Proceso de enobrecimento de Texteis consistindo
de celulose - Inventa Ag. Fur
Forschung Und Patentverwertung.
N. o 123,127 = ,Proceso de fabricação de 1,3-bis (omega-ca-boxialcoll) 'Urdas - Inventa Ag, Fui
Forschung Und Pat0ntverwertung.
N. o ' 123.262 - Aperfeiçoamentos em dispositivos para homogeneização de liquido, em ferm ,,ntição especialmente aeroh;
Oswaido Gonçalves de Lima Alcindo Guanabara Filho e Emil
Milan Rasovssy:
N o 123.276 - PrOCeS0 oara a
produção de esteres da ácido tiono-fosfônico - Farbenfate,-Ieken
Bayer Akitengesellsccjaft.
N. o 123.998 - Aperfeiçoamentos relativos a banhos para foto•gravuras - Emile Lemaire pRoger Lernaire.
• N.° 124.545 - Proceso para a
• fabricação de antraquinona ' Ciba Societe Anonyme. N. o 124.548 - Processo de ustulação para obtenção de minério
Magnético de ferro - Essa Research And Engineering Cortanny.
N. o 124.554 - Dispositivo de
comando positivo das peças a costurar sare uma máquina de cpstura
Mefina S.A.

N. o 124.572 - Uma porta esponja ou meio análogo para limpar ou pulir - Sigismund Childebert Von Dobschutz.
N . o 124.677 - Aperfeiçoamentos em máquinas de costura e
bordar - Pfaff Bromberg Soei°.
dad Anonima Industrial Comer=
ciai Y Financeira. .N.°124.72 - Process2 para a
preparação de derivados de 1,4
Benzodiaz,epina F. Hoffmann La
Roche,& Cie. Societe.

- As Repartições Pai blicas+
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas. até . 29 de
fevereiro de cada ano e àS.
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a remessa de valores acompanhadoi de 'esclarecimentos quanto
à sua aplicação, solicitamos
usem os interessados preferencialmente cheque ou vale
postal, emitidos a favor do
Tesoureiro do Departamento
de imprensa Nacional. .
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais, só se
fornecerão aos assinantes que
os solicitarem no ato da assinatura. „
- O funcionário público federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
-1- O custo-de cada exemplar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ se do mesmo
ano, e de Cr46 1,00, por ano"
decorrido.

Modêlo de Utilidade DefeDesenho ou modêlo industrial
rido:
deferido em facb do laudo téc..
nico:
N. o 118.052 - Nôvo tipo de
chaleira cafeteira - Mario LasN. o 117.782 - Nova e original
cala .
configuração aplicada a acende- r
N. 0 120.555
- Nôvo conjunto dores elétricos para gás
Elede panela e câmara de ar para trometalúrgica Poblet Ltda.
N. o 123.389 - Original modêaglomeração de fino e minée,os José Guimarães.
lo de 'escrivaninha - Emilio BoN. o 126.917 - Utensílios para nalumi,
fura rovos,-- M. W. Klee
N. o 123.390 - Novo modêlo de
Ltda.
escrivaninha - Emilio Bonallini.
N. o 145.135 - Nôvo modêlo de
N. 0 127,726 - Procesão para a• N. 0 137.596 - Nôvo modélo de
Ara para calçados - de borracha preparação de derivados de 1.4 •sandália- - Noboru Othoki.
N. 0 111.706 - Um nôvo modê- São Paulo Alpargatas S.A.,.
Benzodiazepina F. Hoffmann La
Roche & Cie. Societe Anonyme. lo de recipiente para refrescos EXPEDIENTE DAS DIVISÕES E
N. o 12.1.'727 - Processo para a Tribuna & Tribuna Ltda.
preparação de derivados de 1,4
N. o 121.427 - alôvo modê10 de SESSÕES REPUBLICADO , POR
Benzodiazepina F. Hoffmann La frigideira com escoador de iqui- TEREM SAIDO COM INCORRE.
ÇõES
•,
Rache & Cie. •Societe Anonyme. das - Pedro- Corrêa Pôrto e DaN. o 124.049 - Aperfeiçoamen- niel Ferreira Pestana. .
rtio, 21 de dezembro de 1964
N. o 123.375 -- Nôvo modêio de •
tos em almas para calçados suporte para lâminas de barbear
Ipel Indústria Plástica Ltda.
Notificação:
'
N. o 126.016 - Processo para O - João Bacalarski.
i
Urna vez decorrido o prazo de
tratamento de materiais vegetais
N. o 123.534 - Um modèlo de
especialmente da 'ffilha de' tabaco estôjo paras pincel - Monitóra recudso previsto pela-artigo 14
da Lei n. o 4.048 de 29 de dezempara seu acondicionamento em S.A. Indústria e Comércio.
preparativo • Comercial .Glan •N.o 124.645 Protese de Thom- bro de 1961 e mais dez dias, para
eventuaLs juntadas de recursos, e
Cano Simonini.
pson Baumer - Baumer Qbs
N. o 126.065 - Original dispos4- Cia. Brasileira de Equipamento. cio mesmo não se tendo valido nenhum interessado, ficam notificação em embalagem pára vários
N. 0 124.648 - Aperfeiçoamen- dos os requerentes abaixo menfins - Irmãos Clemente S A. Intos em cadeiras portáteis de roda cionados a comparecer a êste Dedústrias Gráficas'.
Baumer Qbs Cia._ Brasileira de partamento a fim, de efetuarem
N. o 126.369 - Produção de Aço -Equipamentos:
o pagamento da taxa final concer_
com resistêncça a tração e grande tenacidade ao entalhamento • N. o 124.651 - Nôvo modêla nentes a expedição dos respectimediante recosimento em baixa de rolamento aplicável em cadei- vos certificados dentro do prazo
temperatura - Yawata fron & ras de rodas e andadeiras - Cau- de sessenta dias, na fornia do paSteel Co. Ltda.
mer Qba Cia. Brasileira de Equi- rágrafo único do artigo 134 do
Código -da Propriedade Industrial.
, N. o 126.653 - Máquina plan- pamentos.
tadeira de graminéas - Rasou N. 0 124.920 - Um nôvo modêPeers de Oliveitu e Ferdinando lo de churrasqueira - Takayashi rido:Privilégio de invenção defeJOF.epp Sacco.
Hasuo.
N. o 123.124 - Proceso para N.O 126.524 - Nôvo 'tipo de cri- N. o 118.364 - Um dispositivo
condicionamento de pigmentos
adeira elástica - Alexandre !lav. de montagem para segmentos de
lkih. •
Ciba Societe Anonyme.
máquinas polidoras de superfícies
•

•

•

•

n

Segunda-feira 28

MARIO OFICIAL (Seção III)

Ofizambro dl; 1964 .751

N9 477.624 - Futurais> - classe 60.376 - priv. invenção, número... da ezigéncia na patente 49.222
do tipo normalmente utilizado
para o tratamento de superfícies 41 - Socil Pro-Pecuária S. A. In- 61.013 - priv. de invenção, número privilégio de invenção, .... Mantenho
e Comércio de Forraegns.
planas em geral - Dum Apnti- dústria
Ne 477.920 - S. F, Ha - classe 8 62.393 - priv. de invenção, numero a exigénc:a.
Lanifício Sulriograndense Sociedade
na S.R.L.
- S. F. H. Indústria Brasileira de 61.224 as • transferências e ah-unções
Sprinkler Proteção Contra Incêndio de nome). - Anotem-se as transfe- Anônima - no pedido de manutenção
Modêlo de Utilidade Dele- Ltda. - Considerando as instalações rências e alterações..
da exigência na patente 50.829 - pricomo aparelhos:
rido:
vilégio de invenção: - Mantenho a
Union
Chimique
Belge
S.
A.
e
MaN9 478.103 - Benly - classe 21 exigênc:a.
nufactures
des
Glaces
et
Prodnits
ChiN. o 111.897 - Nirvo e original Ronda Giken Rogya Kabushiki Kais- migues de aSint Cobaia Channi et
- Com exclusão de acessórios.
m.odêlo de meia - Malharia Nos- ha
1)iversos
N9 478.352 - Rivoll - classe 32 - Cirey (no pedido de apostila na patensa Senhora da Conceição S.A.
Editora e Publicidade Rivoli Ltda. te privilégio de invenção, n. 57.437).
Deering Milliken Research Corporn.
- Retifique-se mediante apostila o tion - no pedido de apostila na paPrivilégio de Invenção Defe• Nome Comercia/ Deferido
nome tendo em vista a anotação de tente 55.969 - privilégio de invenção
rido:
- Faça-se apostila. A titular é uma
N9 459.287 - Indústrias Nogeri Li- transferência consignada as fls. 19.
N.° 115.441 - Máquina de la- mitada - Indústrias Nogeri Ltda. - UB Union Chitnique Chemische corporação organizada de Embalo com
Bedrijven (pede para ser anotada na as leis do Estado de Delaware, em faArt. 109 n9 3.
var - Philco Corporation.
patente priv. invenção, número 57437 ce dos documentos juntos.
N. o 118.268 - Máquina mexExigências
- privilégio de invenção - as alte- Ernst jacobi Co. Kg. - No
cladora transportável de mesclarações e as transferências). .- Ano- pedido
gem rápida e operações periódicas
de apostila na patente número
• Processos com exigências a cum- tem-se.
sincronizadas - Pablo August.
68.054 - privilégio de invenção. prir:
N. o 124.553 - Aperfeiçoamen- N9 474.275 - Afrânio Estevão CorRetifioue-se. mediante apostila, o noAlteração de Nome
tos em ou relativos a dispositivos rêa.
me dó titular para Erast Jacobi, cm
N9 476.997 - Derbin Comercial e
de gravação e ou reprodução de
face dos documentos de fia.
Manufactures
de
Glaces
et
ProduiAdministradora
Ltda.
sinais particularmente sinais de
Ernst Tacobi & Co. Kg. pede
ts
Chimiques
de
Saint
Cobaia,
Chauny
477.594
Empório
Nossa
SeN9
•
video N.V. Ph11tpt Gioeilampara ser anotada na patente de númenhora
do
Bom
Conselho
Ltda.
et
Cirey
para
C,ompagnie
de
Saint
penfarbrieken.
ro, 68.04 - privilégio de invenção
N9 477.689 - Tele Rádio Indústria Cobaia
estabelecida em Neuilly-Sur.
alteração do nome da titular. 'N. o 124.558 - Uma estrutura e Comércio S. A.
Seine (Seine) França.
9 477.690 - Tela Música S. A.
Anote-se a alteração de nome.
de arimo para reservatórios de N
Transferência:
de
Union
Chladque
N9 478.216 - Proznograf Impressos
líquidos frigorigenos - Chicago Ltda.
Beige S. A., para Societe Industrialle
EXPEDIENTE DAS DIVISÕES 14
Bridge & Iron Company.
de Ia Cellu/ose
655.708
Sabão
Pintarrosa
N9
DAS SECÕES REPUBLICADO •
N. o 103.047 - Mancai lubrifi- classe 46 - Carlos Pereira Indústrias Alteração de nome desta última cado de borracha - Clevite Har- Químicas S. A. - Cumpra a exigên- para a requerente Sodete Anonyme POR TEREM SAÍDO COM 114..
CORREÇÕES
ris Products Inc.
cia - Iaai mandado prosseguir como Pour L'Expoitation dez Procedes CMregistro nevo passando a contar o migues et Physiques - transferência
Dia 21 de dezembro de 1984*
Eidgências:
prazo de aposição desta dataem di- para seu nome das
patentes:
ante - clichê publicado no Boletim
Notificação:
• N9 58,585 - privilégio de lavaiVictorino Perin Filho & Filhos de 17-12-64.
N9 655.469 - Eurodil - classe -3 - 00;
Junto a Patente de Privilégio
Uma
vez decorrido o prazo de
Oscar Lourenço - Cumpra a exigên- Nv 59.073 - privilégio de Invenção.
de Invenção têrmo 101.037. - cia
- Foi mandado prosseguir como N' ,60.180 - privilégio de . inven- recursa previsto pelo artigo 14 da
Cumpra a exigência.
Lei n. o 4.048 de 29 de dezembro
registro istmo passando a contar o
de 1981 e mais dez dias, para
prazo de oposição desta data em di- ção;
EXPEDIENTE DA ~AO DE
Ne 60.511 - privilégio de inven: eventuais juntadas de recursos, e
ante - Cliché publicado em 113 de
PESQUISAS
ção;
dezembro de 1964.
do mesmo não se tendo valido neN9 652.304 - Pilar - classe 113 N9 61.731, - privilégio de inven- nhum Interessado, ficam notificaRio, 21 de dezembro de 1964
Pilar S. A. Engenharia - Cumpra ção;
dos os requerentes abaixo mentir).a exigência - Foi mandado prosseNe 62.403 - privilégio de invenNotificação:
nados a comparecer a éSte Deparguir, como registro nOvo passando a ção:
contar o prazo de oposição desta data
tamento a fim, de efetuarem O
Uma vez decorrido o prazo de re- em
N9
62.575
privilégio
de
invendiante
Clichê
publicado
em
27
pagamento da taxa final coneer..
emito previsto pelo artigo 14 da Lei
ção;
de
novembro
de
1964.
n9 4.048, de 29-12-61 e mais dez dias N9 851.422 - Creed - classe 8 - N• 65.862 - privilégio de inven- nentes expedicão dos respecti- para eventuais juntadas de reclu- Creed And company Limited - Cumvos certificados dentro do prazo
ção;
sos, e do mesmo não se tendo valido
nenhum interessado, ficam notifica- pra a exigência - Foi mandado pros- No 68.692 - privilégio.jle invenção: de sesrenta dias na forma do parágrafo único do artigo 134 do
dos os requerentes abaixo menciona- seguir como registro netvo passando a N
dos a comparecer a êste Departamen- contar o prazo de oposição desta da- ção; 9 70.287 - privilégio de inven- Código da Propriedade Industrial.
to a fim, de efetuarem o pagamentq ta em diante - Clichê publicado em Têm° ,
124.259 - privilégio de inTitulo de Estabelecimento Deda taxa final concernentes a expedi- 23 de novembro de 1964.
venção.
ção dos respectivos certificados denferido:
Diversos
Termo 124.556 *- privilégio, de intro do prazo de sessenta dias forma do parágrafo único do artigo
venção.
N. o 436.489 - Lojas RiachueN9
424.788
Bijur
Lubrigating
134 do Código da Propriedade IndusTétano 129.971 - privilegio de iti- lo: claseer : 12 - 22 - 23 - 24 Corporation
Prossiga-se
com
os
trial.
venção.
21 - 34 - 36 - 37 - Companhia
exemplares de fls. 9-11.
Térmo 133.396 - privilégio de in- Distribuidora • de Tecidos Riachue.
•
Deferidas.'
Marcas
Processo aguardando anteriorida- venção.
lo - Art. 117 n.o 1.'
Tèrmo 132.204 - pnÁdége de itã,
dades:
N9 429.501 - Grasson -- Classe 1
N. o 4.470 - Lojas EtInohue.
vençào.
Anotem-se
as
transferên- Bohme Fettchemie GMBH:
to, classes: 12 - 22 - 23 - 24
N 9 474.531 - Servitox Inseticidas cias.
N 9 429.5C3 - Peramit - classe
Ltda.
- Beame Fettchemle GMBH.
Gretag Aktiengesellschaft - pede - 31 - 34 - 36 - 37 - CompaN9 477.524 - "Missal" Refinação para
•
149 .129.504_ - Ondalon - classe 1
ser anotada na patente de núme- nhla Dirtribuidora de Tecidos
Inter-Brasil de Sebos e Adubos LIBoame Fettchemie GMBH.
ro:
63.867
- privilégio de invenção Riachuelo - Art. 117 n.0 1.
mitada.
430.777
Ritonic
classe
3
N9
N. o 436.473 - Lojas Riachuelo,
N 9 477.526 - "Ribsal" Refinação - a alteração do nome da titular.
Produtos Quiniicos Oba S. A.
clasm:
12 - 22 - 23 - 24 - 31
Sebos
e
Adubos
LiAnote-se
a
Inter
Brasil
de
.
alteração
de
nome.
430.778
Telbon
classe
3
N9
mitada.
Produtos Químicos Cibit S. A.
Beecham Group Limited - transfe- - 34 - 36 - 37 - Companhia
N 9 432.998 - Fanasul - classe 3
rência para seu nome do tèrmo: .75.979 Distribuidora de Tecidos !timbus"
- Produtos Roche Químicas e Far- EXPEDIENTE DA SEÇAO DE - privilégio de invenção. - Anote- lo - Art. 117 n.o' 1.
macêuticos S. A.
TRANSFERÊNCIA E LICENÇAS se a transferência.
Marcas Indeferida!!!
N9
453.935
Angico
casse
4
1
Beecham Group Lirnited j- transfe• Cóles. e Produto:, Químicos Angico Transferéncia e Alteração de Nome rência para seu nome do termo: 1161N
N 0 37ã 681 - Usamotive, das.
de Titular de Processos
Ltda.
- privilégio de invenção. - Aimese 21 Comércio e Representa1C 456.403 - Chephos - classe 3
se
a
transferência.
- Beccham pharmaccuridals Limi-Dia 21 de dezenibro de i964
S A. Ltda.
Beecham Group Limtied - transfe- ções
ted.
N
0
434.670 - Suizor, classe a
N9 476.110 - Chrrensiltemp - clas- UCB Union C.himinue Chemische rência para seu nome do termo:
se 5 - Union Carbide Corporation. Dedrijven (pede para ser anotada nas 120.877 - privilégio de invenção. - - ábrica di . Relogios "Oro" Socieda de Anônima.
N° 477 491 - Linfor - classe 31' - patentes priv. de invenção, número Anote-se a transferência.
Irmãos Luta .Ltda.
N. o 425.065 - Contra, classe 1
43.371 - priv. de invenção. número
N9 477.513 - Outrora - classe 23 45.295 - priv. de invenção, número
Exigências
Rábrica Centra Ltda.
- D'Olne Companhia de Tecidos Au- 57.416 - priv. de invenção, número
N. o 429.648 - Realgráfica, ci.
rora.
; N9 477.603 - Litorânea - classe 50 57.491 priv. dé invenção, número Lanifício Sulriograndense Socieda.lae 50 - Realaráfica Indústria e CO.
Representações Litorânea Ltda. 58.101 - priv. de invenção, número Anónima - no pedido de mim:tenção mércio Ltda.
•

-

4752 Segunda-feira 28

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

uezemuro cie 1904

elano-metil- 1, 2, 2-benzo-triazin-4
TERMO N 9 121.667
--Ttamo N o 12.711
(31D-ono„ dispersos num veiculo para
eles. — Prioridade: Estados Unidos da
Em `i" lie agôsto de 1960
Em 15 de setembro de 1980
América, em 15 de abril de 1959, sob
Requerente:
Miles Laboratoriew
o n9 806.432.
Requerente: Farbwerke Hoechst Inc., Flkhart, Indiana,
Estados Uni.
Seguemse as pontos de 2 a 4.
Aktiengeeellschaft
vorm.
Meister
LuTransferência e alteração de
dos da América do Norte.
ches & Brtining, tirana alemã.
Pontos característicos de: "Tana•
nome de titular de processos:
Pontos característicos de: "Proces- gera ou curtição rápida de couro pa.
TERMO N o 119.584
so pra a produção de dispersões de ra sola". — privilégio de Invenção
Mullins Manufaturing Corpirapolímeros". — Privilégio de Invenção. 1 9 — Um processo de tanagem
Em
19
de
maio
de
1960
Transferência
para
seu
tion —
1 9 — Processo para a produção de curtição de couro pesado, caracterizanome da marca: YoungstOwn KitRequerente: Vicente Schawart — dispersões aquosas estáveis de políme- do pelo fato de se submeter uni couchens n.° 162.723. — Anote-se a Minas
Gerais.
ros a partir de um ou mais compos- ro despojado de cal à ação de uma
transferência.
Título:
Nôvo sistema de armário tos insaturados, caracterizado pelo solução aquosa de dialdeido - amido,
Brasilabor Produtoe Farmacêu- para oosinh tipo americana. — Moum 01 na escola de cerca de 7,5 á
fato de se efetuar a polimerização na 8,
5, até que o dialdeido-amido tenha
ticos Ltda. — Transferência para délo de Utilidade.
Feu nome da marca: NecrOcolin, 1° — Nevo sistema de armária para presença de ésteres oxi-etilicos de reagido com as regiões mais internas
ácidos mono ou poli-básicos insatue do couro, para precurtir o couro, de
tèrrno 311.724. — Anote-se a cosinha tipo americana, caracterizado rados.
se lavar o couro pre-curtido com água,
por possuir um corpo de formato patransferência.
ralelepipédico, no que as paredes em Finlamente, a depositante reivindica e de se impregnar o couro lavado,
número de quatro e as portas em nú- de acôrdo com a Convenção Interna- precurtido, com uma solução contenRecurso:
mero de dois, formam entre si ângulo cional e de conformidade com o ar- do cérea de 10 a 15% de taninos veretos, sendo que as portas, por sua vez, tigo 21 do Código da Propriedade In- getais, a um pH de cerca de 4. até
Les Industries MUsicalee et são
paralelas às paredes do canto em dustrial, a prioridade do correspon- que o couro esteja curtido.
Electriques Pathé Marconi — Re- que o mesmo vai adaptado.
Finaknente, a depositante deivindtdente pedido depositado na Reparti_ ca,
de acôrdo com a Convenção In.
correndo do despacho que indeTotal de 4 pontos.
ção de Patentes da Alemanha em lo ternacional
de conformidade com o
feriu o pedido de caducidade da
de eget° de 1959, sob o no 29.0'76 artigo 21 doe Código
da Propriedade
marca: Pathé com figura de galo
IV-b-39c.
Industrial, a prioridade do correspon.
TERMO N o 120.805
n. o 275.313 ,de Les Industries Mudente pedido, depositado na RepartiUni total de 3 pontos.
vicales Et Electriques Patheé Mar- 1
ção de Patentes dos Estadas Unidos
Em 24 de junho de 1960
da América do Norte. em 16 de seeoni S.A.
tembro de 1959, sob o n 9 840.477.
TERMO N9 121.783
Bedische Anhun — & Soda — FaUm total de 4 pontas,
Exigências:
brik AktIengesellschaft — Alemanha.
Em 5 de eget° de 1960
Titulo: "Aplicação industrial de noMoageira Campos Ltda. — Jun- vos agentes clareaciores ou alvejantes
TeRMO N° 123.627
Requerente: Farbwerke Hoechst
to a marca Enilda, têrmo 472.891. otioas, materiais macromoleculares Aktiengesellschaft
Em
20 de outubro de 1960
vorm. Meister Luotioamente clareados com êles e pro— Cumpra a exigência.
cius
&
Brtining,
Frankfur/Main
—
cesso
para
a
fabricação
dos
mesmos".
Requerente:
Ciba Sociétét Anony
Café Serra Lima Ltda. — JunHoechst — Alemanha.
de Invenção.
me, Basiléia — Suíça.
to a marca Serra Lmia, têrMo nú- —1°Privilégio
— Aplicação industrial de novos Pontos característicos de: "Processo Ponto e,anacteristicas: "Processt
mero 472.897. — Cumpra a exi- c g entes
cla.readores ou alvejante, para a obtenção de dl-óxido de olo- para a fabricação de tantálio e mógência.
óticas, caracterizada pelo uso de com. ro". — Privilégio de Invenção.
bio metálicos ou ligas dos mee.ras",
p0 tos da série de 1, 4-bis-estiril-ben_
— Privilégio de Invenção.
Diversos:
seno, a cujos ambos os radicais fent- 10 — Processo para a produção de 1 9 — Processo para a fabricação de
Ia nos gruposestirila, se pendem gru- di-óxido de dom pela redução de tantelio ou nióbio metálico ou uma
N. o 424.384 — Mead JohnsOn & pos carboxila livre, derivados de gru- cloratos alcalinos ou alcalino-terrosos liga dêstes dois metais pela redução
Company. — Aguarde -se têrmo pos carboxila e ou grupos nitrila, Pa por meio de ácido clorídrico em so- do halogenéto ou hálogenctos de me-raolvejmntsóichogêed lução aquosa, caracterizado pelo fato tal com magnésio, caracterizado pelo
anterior.
substâncias orgânicas macromolecula- de se efetuar a reação entre o clora- fato de. se misturar um matertol de
res.
to e o ácido clorídrico na presença partida, compreendendo halo fl C11 C ;)
de nióbio e ou halogeneto de ianti.
de iontes manganês e ou prata.
Seguem os pontos de 2 a 6.
A requerente reivindica de acôrdo Finalmente, a depositante reivindi- lio, tendo uma baixa pressão de vacom a Convenção Internacional, e o ca, de acôrdo com a Convenção In- por, numa condição particular, conl
TERMO N o 117.102
Art. 21 do Decreto-lei n° 7.903, de ternacional e de conformidade com o magnésio numa cond.ção particular,i 27 deagfisto de 1943, aprioridade do artigo 21 do Código da Propriedade de se inflamar a mistura por aquec
Depositado em 15 de fevereiro de correspondente pedido depositado na Industrial, a prioridade do correspon- manto local e, após a reação, se o metal ou liga dos outros pt : oRepartição de Patentes da Alema1960.
pedido, depositado na Reparti- parar
dutos reacionais.
nha, em 24 de junho de 1959, sob o dente
ção de Patentes da Alemanha,em 7 Finalmente, a depositante reivtnd i
Requerente: Fundição Guaporé Li- n o B 53.723.
de agesto de 1959. sob nç 29 122 ca, de acôrdo com a Convenção lutem'
mitada. — São Paulo.
IVa1121.
nacional e de conformidade com o
Titulo: Nóvo dispositivo para a 11artigo 21 do Código da Proprica de
Um total de 6 pontos.
TERMO N 9 120.622
ge.ção de tubos flexíveis. — Modélo
Industrial, a prioridade dos corre-ponde Utilidade.
dentes pedidos, depositados na ReEen 27 de junho de 1960
1 9 "Nevo dispositivo para a li gapartição de Patentes da Sulco. em 21
ção de tubos flexíveis", constituído por
de outubro de 1959 e 19 de agasto cie
peça metálica dotada de região tubu- Requerente: Stora Kopparbergs
Diretrizes e Bases
1960, sob os n o s. 79.687 e 9.393-69.
lar com rosca interna ou externa; Beroslags Antieboleg — Suécia.
respectivamente.
apreàntando tal peça em sua parte
Gaselficador de óleo. —
•
Um total de 14 pontos.
mediana flange sextavado, caracteriza- Privilégio de Invenção.
da
do pelo fato de que pelo lado oposto 1 9 — Um gaseificador de óleo comEia 25 de outubro de 1900
região tubular, a peça apresente tona preendendo uma câmara de gaseifiRequerente: Farbwerke
rosqu P a da externamente, com plurali- cação substancialmente cilíndrica,
Aktiengasellschaft varia. Mea_aci : Ludade de rasgos parciais longitudinais elementos numa extremidade da câEducação Nacional cius
que se iniciam no topo correspondente mara de gaseificação para suprirem
Bre:ming. firma alemã.
Pontos característicos de: "Sub.-•
da Peç a , topo ê.R se liso e ligeiramente óleo e ar dentro da câmara de gaLei a.* 4024 de 20-12-196:
cónico, ao qual é introduzida luva ras- seificação. e urna desembocadura na
tancia veiculdora pare corantes par., n
queada que determina, em sua adapta outra extremidade da câmara de gao tingimento de massas plástica',"
ção, extrangulamento de canal cons. seificação para descarregar gás comPrivilégio de Invenção.
bustível formado na dita câmara cai
preendido entre tal região rosqueada
1 0 — Processo para a prosluçãt) de
preparados corantes para o tingimt •
tubo interno demenor dieme tee R"Itrià. gaseificação, caracterizado pelo fato
DIVULGAÇÃO N. 858
de que se provê, na dita câmara de
to de massas plásticas. caracterizado
rio com a peça metálica.
gaseificação, na sua dita extremidade.
pelo fato de se incorporarem cora;;
Total de 2 pontos.
PREÇO3 CR$ 80,0c
um corpo substancialmente cilíndrico,
tes pigmentaus em bottrachtast F in t rdisposto para formar um espaço anuticas, de modo a se obterem prenalar com a parede da câmara de gaseirada homogêneos contendo até (5a
TERMO N° 118.388
A
VENDA;
ficação, e pelo fato de que os bocais
por peso de teor em corante pigmeu
de suprimento para óleoe e ar abremter.
Seção de Vendas:
Em F. de abril de 1960
se
no
fundo
désse espaço anular ou
Finalmente, a depositante reivinát
Av.
Rodrigues
Alves,
1
Requerente: Rohan & Mias Compa- próximo a éle. Total de 4 pontos.
ca, de acôrdo com a Convenção Interny. — Local: Estdos Unidos da AmeAgenda 1: — Ministério
nacional e de conformidade com o
A requerente reivindica de acordo
rica.
da Fazenda
artigp 21 do Código da Propriedade
com
a
Convenção
Internacional
e
o
Titulo: Composição fungicida e PrIndustrial, a prioridade dos corresponArt.
21
do
Decreto-lei
n
9
7.903
de
27
Atende-se
a
pedidos
pelo
cesso de prepará-la.
dentes pedidos, depositados na Rede
agesto
de
1945,
prioridade
do
a
Serviço
de
R,eembõlso
ca19 — Uma composição fungicida
partição de Patentes da Alemanha.
correspondente
pedido
depositado
na
Postal
rade-risada por compreender um memem 29 de outubro de 1959, sob o na
bro da classe que consiste de 1-tio-cia- Repartição de Patentes na Suécia, em
mero F 29.729 IV1)-39b.
junho
de
1959,
sob
o
n
9
6.159.
29
de
no-metil —1Hebenzo-tr1azol e 11- t10Um total de 10 pontos.
N. o 425.173 — &rinha Modas,
classe: 33-36 — Luiz Ostronoff.
N. o 38.6458 — Joilar, el. 15 —
Américo Bolzan.
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ÀRCAS "DEPOSITADAS
Publicação feita de ac6rdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial: Da data da hublicação começará a
prazo do 60 dias pua o defertnento do pedido. Durante êsse prazo pgderlo apresentar suas oposições ao Departamentn"
'Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessAt..t.0 registro requerido

aguei •

Cravar. tiralinha, tintas para carimbos,
datas para duplicadoras tintas para im.

656 . 875, de 18-8-64
(Prorrogaçáo)
Laboratório Procampo 'Ltda.
Guanabara

Tf..rmo n. 9

premio, tintas para desenhos. aparelhos
para tirar cópias. pastéis de untas para
escrever e desenhos. máquinas de en.
dtreçar. máquinas -egmtradoraa

PRORROGAÇÃO
11 P AS

Térmo n.9 656.877, de 18464

MÓ I,

Industria Erasileirm
Use

Resinaria Bleuel
Guanabara

Classe 2
antiaparenódico veterinário injetável
Ténno n. 656.876, de 184-64
Rosatarie Bleuel
Guanabara

~et

r

-Wettet gèóit
Classe 36
Titulo

gták

Têm ou. 656.878, de 18-8-64
Francisco jorge Veado
Ceará

Classe 36
"tragos de vestuário para homens, senhoras e crianças
Têrmo n. 656.874, de 18-8-64
lbema — Irmãos Bens Máquinas Ltda.
Guanabara

Nto

cál"G
Tf!, T
T-T
TTTT'

1

I BEMA
Classe 17

Para distinguir máquinas e mstalaçõea
pise escritórios e desenho em asral:
a
nncia. abm
Arquivos para _correspodê
fadas p ara carimbos e para tintas, abridores de cartas. arquivos apontadores
berços para mata-borrio borrachas
brochas canetas para desenhos, cortadores de papel colchetes. *carimbadores
cestos para papéis e correspondênda
dassihcadores. clips. coladares. canetas
compassos. cofres. canetas tinteiros, canetas esferográficas desenhadores. data.
dores. com atinas, descansos para lápis
e canetas. esauadros espátulas, furadores. 'usina. fichários. fitas para máquinas de escrever. ,fichas para arquivos,

-

Serviços

Gráficos Fênix S.

A.

FE IX
Classe 8
Discos, ratas gravadas, aparelnos receptores e transmissores, alto-falantes microfones e máquinas falantes
Classe 32
Para distinguir: Jornais, revistas r publicações em geral albuns, programas
radiofônicos peças teatrais e cinematográficas. a saber: albuns. ¡ornais publicações em geral, programas radioli5- Classes: .10 12. 14 28 37 . 36 37 39
nicas, programas televisionandos, peças
48, 49 P 50
teatrais e cinematográficas, revigros
Expressão de propaganda
•
Classe 33
Térrno n. 656.890, de 18-8-64
Artigos da classe
Viação Real Baia de Onibus Ltda .
Classe 50
Guanabara
4-apressos e cartazes em gerar
Têrtno n. 656 . 886. de 18-8-64
Guanimex Comércio e Indústria S. A.
Guanabara

Viação Real Bahi,
de Onibus Ltda.

Termo n. 656 . 891, de 18-8 64
Viação Real B.ia 4c Onibus Luta

-4

• CAPRI
Classe 33
Fiambreria

Termo n. 656.880, de 18-8-64
Fanor Façanha Couttnho
Rio de janeira

Ciützj clod nutáiteitár

Têntio n. 9 656.881, de 18-8-64
Serviços tráficos Fenix S. A.

Serviços Gráficos
Guanabara
Nome comercial

Guanabitru

Guanabara

Guanabara

Xed 2ahia

Classe 4/
Café torrado e moldo
Têrmo n. 9 656.879, de 18-8-64
Fim:obraria CEIO Ltda.
Rio Grande do Sul

,FENIX

Tércno il. 656.889, de 1843-64
Ernesto da Silva Car- ir) rr.

Nome comerciai

máquinas para escrever, calcular. e soClasse 33
mar. fitas gomadas. máquinas para
grampear. goma arábica. gomado/ta Serviços de agenciamento e colocação
de patentes próprios ou alheios. Estugrampeadores, grampos e ganchos pare
•scritórios gia. godets. instrumentos de dos. contratos, concessões e assisigncia
aos inventores
escrever e de desenhos. lápis. lapiseiras

molhadores mata-borra°. máquinas e
apetrechos para apontar lápis, mapa.
tecas. metros para escritórios e para
desenhos pape/ carbono. perfuradores.
pastas para escritórios, com tachos de
metal. pastas para escritórios com fechos de metal porta-tinteiros. porta
lápis. porta-canetas. - porta-carimbos.
porta-cartas. porta-blocos, penas. prenum pincéis. prendedores de papéis. percevejos réguas. secada, separadores
para arquivos, sinetes, tintas para e*

Tênmos ns. 656,882 a 656.885, de
18-8-64

Indústria Brasileira
Classe 50

Nome comercia/
Têrtno n.° 656 .887, de 18-8-64
Edtoriar Bruguera Ltda
Guanabara

OR. SLENN
Classe 32
Almanaques. anuários, álbuns impres-

Para disting uir o timbre da reqw.rent(
em bilhetes, duplicatas, faturas, nota,
fiscais, passagens, recibos
Térmos . ns. 656.893 a 656.89.de
18-8-64
Indústria e Cornrcio cie Bebidas L:ncoln
Rio d .' T.inciro

LINCOLN
INDOSTRIA BRASILEM

sos. cartazes, catálogos, tornais nacionais e estrangeiros. publicações 'nitressas. revista, Propaganda em rádio
televisão, 'ornais. programas radiofônicos, peças teatrais e enematográficas
e revistas impressas

Classe 42
Aguardente, anis, aperitivos. bagaceira
batidas. brandy 1:ater, cachaça. cerva.
ias cidra, conhaque; extrato de malte
Fermentado; krnet, genebra gengibirra;
gim gingar: kirsch. kurnmel: licores:
Tinto n. 656.888, de 18-8-64
maarsquinhos: nectan pinermltn, Pm•
Ernesto da Silva Carneiro
cama rum: suco de frutas coa álcoolt
Guanabara
vinhos, vocilca e whislw
Glaser: In 12, 14; 28, 32. 36. 3 7 39,
Classe 41
Vinagre

CARNE DO BFR A
Ettpres2O 4de-9 propagam,.
e0

Classe 43
utsnnguir: Aguas minerais artifi.
ciais. caldo de cena soda limonada t
guaraná, engarrafado, refrescos de: lam
!ranja. aracufa.
caju, tamarindo, gro-
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E. Costa Rico
Rio de Janeiro

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.o 656.901, de 18-8-1964
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas
Serviços de Seguros Ltda. de junção, lages, lageotas, material isoSão Paulo
lante contra frio e calor, manilhas, massas par revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, produtos de base asfált_co, produtos para
tornar impermeabilizantes as argamasBRITA/VIA- SERVIÇOS
sas de cimento e cal,. hidráulica, pedrabilizantes, líquidos ou sob outras formas
DE SEGUROS UVA,
para revestimentos e outros como nas
construções. pers.anas, placas para paNome Comercial
vimentação. peças ornamentais de ciTermo n.° 656.902, de 18-8-1964
mento ou geno para tetos, e paredes,
Britãnia — Serviços de Seguros Ltda. papel para forrar rasas, massas antiruidos para uso nas construções, parSão Paulo
quetas, portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telha, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento. v.gas. vigamentos e
vitrós

Dezembro de

1964

rodas para veículos, selins, trieicle.s, tirantes para veiculos, vagões, velocípedes, varetas de controle do afogador e
acelerador, tróleis, troleibus, varaes de
carros, toletes para carros
Termo n.o 656.911, de 19-8-1964
São Paulo
Lejba Berek Feferbaum 6 Cia. Ltda.

IIARLANZA

ti

ItZD. BRASILEIRA
•
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuári.4
e roupas feitas em geral: Agasa!!:oa.
Classe 42
aventais, alparcatas, anáguas, blusas,
Aguardente de cana
botas, botinas, blusões, boinas, babaa
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraTermo n. 656.896, de 18-8-64
puças, casação. coletes, capas, chales,
Termo
n.o
656.907,
de
19-8-1964
Axplac 8. A. — Artefatos Plásticos
Classe 33
cacheeols, calçados. chapéus, cintos.
Distribuidora
Citrofrutas
Ltda.
de Calçalos
Agentes, representantes e corretores de
cintas, combinações. carpinhos, calças,
Rio Grande do Snl
São Paulo
seguros em geral
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
CITROFRIITAS
Termo n.o 656.903, de 18-8-1964
cuecas. cerou.:_., colarinhos, cueiros,
Ind..
árasileirs.
Terrapavi — Indústria e Comércio de
sanas, casacos, chinelos, dominós, acharCalcário Ltda,
pcs fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorSão Paulo
Classe 41
ros, logos de ¡ingeria. Jaquetas, laques,
Abacaxis, abacates. bananas, laranjas. luvas, ligas, lenços, multeis, meias,
mixiricas, maçãs, melancias, mangas maiôs, mantas, mandrião, mantlhas, paLiasse 36
paras, pêssegos e uvas
letós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
TeRRAPAVI-INDUSTRIA
Calçados de tôda espécie, inclusive
peugas. ponches, polainas, pijamas, pu.
Termo
n.°
656.908,
de
19-8-1964
CAL
CARIO
sandálias, para homens, senhoras e
COMERCIO L
nhos, perneiras, quitnonos, regalos,
Saval — Sociedade Anônima de
crianças
robe de chambre, roupão. sobretudos,
Valores
suspensórios, saídas de banho, sandálias.
Terno n. 656.897, de 18.8-64
São Paulo
Nome Comercial
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks,
Cooperativa Carioca de Habitação Ltda.
tuier, toucas, turbantes, ternos, uniTermo n.° 656.904, de 18-8-1964
Guanabara
SA v A T.
formes e vestidos
Terrapavi — Indústria e Come-cio de
d•
Têm) n.° 656.912, de 19 - 8 - 1964
Brasireirs
Calcário Ltda.
Viação Auri-Preto Ltda.
São Paulo
Classe 50
São Paulo
Impressos em geral

BRITA/VIA

TERRA RI VI

INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 4
Calcário

Nome comercial

Termo rb.• 656.905, de 18-8-1964
Terrapavi — Indústria e Comércio de
Calcário Ltda.
São Paulo

Termo n.° 656.898, de 18-8-61

Coaperative Mineira de Habitação Lda.
Minas Gerem ett

IP jtp•
_kn ve'
.1 CS/
Ab
. Ci.)

4•-s %t•""

,rAL.PAVI
INDUSTRIA 8,RASI4.eIRA
Uasse
Termo a.9 656.906, de 18-8-1964
Indústria e Comércio São Lázaro Ltda,
São Paulo

SA0 L:AZARO"
' INDUSTRIA RIASILIIRA

;9?

(1:.>
Nome 'comercial

Classe 16
Po t distingue: Materiais pare comerações a decorações: Argamassas, argila
Trrno n.9 656.899, de 18-8-1964
' C s :Terativa Paulista de Habitaçáo areia, azulejos batentes, balaustres. bloLimitada
cos de cimento, blocos ara pavimentaçáo, calhai& cimento, cal, cré, chapas
São Paulo
isolanteg , caibro., caixilhos, colunas,
chapas am.a noberturaa caixas digna.
caixas para cobertuas, caixas &água.
caixas de dscarga para etixos, edificaMa remoldadas, estugeu, emulado de
de
' base asfAltico estacas, esquadrias atrane Comerciai
1 tuzas metálicas para cossertnees, leme-

Cooperativa
„.. Paulista
Habitacão_Ltda:.

Termo n.° 656.910, de 19-6-1964
Fábrica de Estópa Piratininga Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

PIRATININGA
Ind. 73r.si1eira
Fios de estepa .
Termo n.° 656.909, de 19-8-1964
G V Automóveis Ltda.
São Paulo

çaasse au
Para dist.nguir o tirnfre da requerente
ZI G
a ser usado era papéis de carta, pa.
Péla de oficio, envelopes, cartões de
visita e comerciais, memorando, fatua
115, avisos ocntratos, cheques. notae
promissórias, dupl catas, açu, apólices, debêntures. letras de cárnbio, passagens. bilhetes. folhinhas e demais
Classe 21
Para distinguir: Veiculo,' e suas partes documentos usados pelo requerenet
Integrantes: Aros para bicicletas, autoTermos na. 656.913, 656.934 e
móveis, auto-caminhões, aviões, amor656.935, de 19 - 8 - 1964
tecedores, alavancas de cambio, barcos Indústria Mecânica "Tecnava" Ltda.
breques, braços ara veieulos, bicicleSão Paulo
tas, carrinhos de mão e carretas, cami
ahonetes, carros ambulantes, caminhões
carros, tratores carros-berçoa, carrosT_EC
In d. á rasilrira
tanques, carros-irrigadores, carros, carroças,. carrocerias, chassis, chaas cirClasse 5
culares para veículos, cubo. de veículos
carrinhos para máquinas de escrever. Aço em bruto, aço preparado, aço
corrediços, para veiculo!, direção, desh. doce, aço para tipos, aço fundido, aço
gadeiras. estribos, escadas rolantea, ele- parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
vadorea pare passageiros e para carga refinado, bronze, bronze ern bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
engates para carros, eixos de direção. manganês.
bronze em pó. bronze cru
'selos, fronteiras para veiculos. guidão. barra, em fio, chumbo em bruto ou
locomotivas, lanchai, motociclos, molas. parcialmente preparado, cimento memotocicleta*, motocargaa, moto furgões. tálico, cobalto, bruto ou parcialmente
manivelas, navios, ônibus, para-choques, trabalhado, couraças, estanho buliu) ou
para-lamat, para-brisas, pedais. pantões. parcialmente trabalhado, ferro em bruto.
rodas para bicicletas, raios para bicicle- em barra, ferro manganês, ferro velho,
tas, reboques, radiadores para veicula, gusa em bruto ou parcialmente traba-

Industri Brasileira
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lhadu, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fólha, latão
etn 551ha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, metais em massa; metais estampados,,
metais para solda, níquel, zinco
Classe 11
Ferragens, ferramentas de tóda espécie,
cutelaria em geral e outros artigos de
metal, a saber: Alicates, alavancas, armações de metal, abridores de latas,
arame liso ou farpado, assadeiras, açucareiros; brocas, bigornas, baixelas,
bandejas, bacias, baldes, bombonieres;
bules; cadinhos, cadeados, castiçais, colheres para pedreiros, correntes, , cabides,
chaves; cremones, chave a de parafusos,
conexões para encanamento, colunas,
caixas de metal para portões, canos de
metal, chaves de fenda, chaves inglêsa,
cabeções , canecas, copos, cachepots,
centros de mesa, coqueteleiras, caixas
para acondicionamento de alimentos,
calderões, caçarolas, chaleiras, cafeteiras, conchas, condores: distint:vos,
brameas; enxadas, enxadões, esferas,
c.-iates, esguichos, enfeites para arreios,
cststhas, esferas para arreios, menina-ceiras • formões, foices, ferro para cortar
capins ferrolhos, facas, facões, fecha
duras, ferro comum a carvão, fruteiras.
furii:„ fôrmas para doces, freios para
estradas de ferro, frigideiras; ganchos,
gre'llas, garfos, ganchos para qudros,
gonzos para carruagens; insignias; amas, lâminas, licoreiros, latas de lixo;
Jarras; machadinhas, molas para ports,
molas para venezianas, martelos, mar.
ratas, matrizes: navalhas: puas, pás, pre
gos, paraftlaos picões porta-gelo: Do
seiras, porta-pão, porta-joias, paliteiros.
panelas roalanas. ralos para pias. rebites, regado: es: serviços de chá e cafè
serras, serrotes sachos, secarrolhas; te
suuras, talheses talhadeiras. torquezes
tenazes, cravadeiras, telas de arame, torneiras, trincos tubos para encanamento
tri:hos para portas de correr taças.
travessas taribulos vasos, vasilhames.
verrumas
Classe 21
Para distinguir: Bicicletas e suas partes, a saber: alavancas de freio, amortecedores, anteparos, aros, assentos, barras de freio, barras de tração, braçada.ras, breques para rodas, canas para
forquilhas, câmbios de velocidade para cubos de roda, cabeça de forquilha,
cubos contrapedal cubos de rodas, eixos de rodas, eixos de pedal, eixos de
movimento central, elos de conexão, esticadores de correntes, forquilras de direção, freios para rodas, guidões para
direção, hastes para forquilhas, hastes
traseiras para quadros, para-lamas, peda.s. pedaleiras para pedais, pinhões fixos dentados para cubos, pinhões livres
dentados ara cubos, quadros, rodas, rolamentos, saatilhas de freios, selins,
tamobres de freio, válvulas para camaTermo n. o 656.914, de 19-8-1964
I an,,d

BAZAR
eAULISTANO
C!asse:,.

2t, 28, 36, 33 e 49

Titulo
Termo n.° 656.915, de 19-8-1964
Fáb-ica de Blocos e Artefatos de
Cimento Wabswil S.A.
São P,i111,-;

Ind..

4
sile.kra

Classe 16
Blocos de cimento

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Termo n.• 656.916, de 19-8-1964

Mercearia Sinimbrá Ltda.
São Paulo

ZIBIOR
Ind. brasilehm.
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar. -alimentos pane animais, amido
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
atroz, atum, aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos, bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão, caniarao, canela,
era pau e em pó. cacau, carnes, chá,
caramelos, chocolates, confeitos, crava
cereais, cominho, creme de leite, cremes
alimentícios croquetes, ccmpotas, can.
gica, coalhada, castanha, cebola, condimentos para alimentos colorantes,
chouriços, dendê, doces, doces de frutas, espinafre, essências alimentares, em.
padas, ervilhas, enxovas, extrato de tka
mate, farinhas alimentícias, lavas, féculas, flocos, tareio, fermentos, leigo,
figos, frios, frutas sêcas areurais e cris.
tanzadas: gricose, goma de mascar, gorduras. grânulos, grão de bico, gelatina.
goiabada, geléias, hervzi doce. herva
mate, horta/iças, lagostas. línguas. leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, !ouro, mas
sns alimentícias, mariscos, manteiga
margarina, marmelada, macarrão, -massa de tomate., mel e melado, mate, massas para mingaus, molhos moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada. nozea; óleos comestíveis, ostras, ovas,
pães. piaos, prlinés, pimenta, pós para
pudins, pickles, peixes, presuntos, pares, petit-pois, astilhas, pizzas, pudins;
queijos, rações balanceadas para animala. . requeijões, sal, sagu, sardinhas.
saruuiches, salsichas, salames, sopas tri latadas, sorvetes. sucos de tomates e de
frutas; torradas, tapioca, tâmaras, talha,.
rira, tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre -

placas para pavimentação, balaustres
para Jardim, banavetas para Janelas,
lanas para predios, curvais e sifões de
cimenta para construções, ascadas de
bancos de
cimento, corrimão, vasos
cimento e cerâmica para cecoraçaes,
telas ceramiaas, portas, portões, janelas. cotovelos, obras de ceramica para
decorações, pisos, manilhas, luvas de
Junção, material isolante contra frio e
calor, tacos, areia, pedregulho, gesso,
cal, cimento, produtos de base asfalticu
para pavimentação
Têrmo n.° 656.919, de 19-8-1964
Indústria de Produtos Químicos Piq
Limitada
São Paulo

1 nd . 3/11•Ptfir.".“'"' "".

Classe 46
Preparado ara remover sujeiras
Termo n.° 656.920, de 18-9-1964
Indastria Eletrônica Metrópole -Ltda.
São Paulo -

/MEGA
Ind. Brasi.leire

Dozembre â.1'54 4755
Termos na. 656.923 e 656 924, de
19-8-1964
Industrial Methlrgica S. G Laia.
São Paulo

In

S. Ge
13rae-klair

•

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis. auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de cambio, barcos
breques, braços ara v. eiculos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas. caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores carros-berços, carrostanques, carros-irrigadores, carros, carroças, carrocerias, chassis, chaas dta
culares para veículos, cubos de velculoa
carrinhos para máquinas de escrever.
corrediços, para veículos, direção, dast!.
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga
engates para carros-, eixos de direção,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ónibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas. pedais. parabes,
rodas para bicicletas, raios para Weide.
tas, reboques, radiadores para veiculoa,
rodas para veiados, selins, tricicles, tirantes para veiculos, vagões, velodpedes, varetas de controle do afogador e
acelerador. tróleis, troleibus, varaes de
carros. toletes para carros
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço faadido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
pardalraente preparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto
bruto ou parcialmente trabalhado ferro
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronae de
manganês, bronze em pó. bronze era
barra, em fio, chumbo em bruto ou
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmento traSaa
alado, gusa temperado, gusa maleável,
laminas de metal, lata era fóiha. latão
em fólha, latão em chapas, latão em vergalhões. liga metálica, amalhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhado, metais em massa, metais estampados,
metais para solda, níquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em %lhas

Classe 8
Para distinguir: Aparelhos, acessonos e
petrechos elétricos ou usados na eletricidade, inclusive medidores, a saber.
aspiradores de pó, antenas, acumuladores, aquecedores, alarmes, alta-talantes,
adaptadores, amparem/ecos, batedeiras,
bombas para água, condensadores, chuTermo n.° 656 .917, de 19-8-1964
veiros, chaves, campainhas, cometas
Bar e Lnches Ponto Certo Ltda.
para vaiculos caixas-fusiveis, diais, enSão P,su
ceradeiras, esterilizadores, estufas, ebuRO1'?20 CpTó
lidores, fogões, fusíveis, tersos de pasIna. 15rau1eLra
sar e engomar, fornos, fogareiros, fios.
Ferros de soldar, fonografos, geladeiras.
interruptores, intercomunicadores, lâmC-1,,sse
padas, lanternas, lâmpadas fluorescenImpressos
tes, liquidifiLadores, pilhas, radio-ernis
sores, rádio-receptores, relógios, reatoTerna° 11.° 656.918, de 19-8-1964
res para luz fluorescentes, sinalizadores
Pinheiros Arquitetura Ltda.
Termo n a 656.925, de 19-8-1964
lampejantes, soquetes, secadores para
São Pata()
Tersopel Indústrias Texteis Ltda.
os cabelos, transformadores, torneiras,
São Paulo
tomadas, tomadas de correntes múlti
Classe 22
plas, tubos conduits, termostatos, televisores, tocaaores de discos, válvulas, Par adistinguir: Fios de la en: novelos
ventiladores, voltímetros, vibradores e para trabalhos manuais, !fios de seda
em meadas, fios de seda em novelos,
wattometros
fios de seda em carreteis. Los para tecelagem e para USO COMUM, fios de el.
Termo n.° 656 .921, de 19-8-1964
Mimo Rodrigues Peixoto
godão, fios de linho, fios de canhamo,
São Paulo
fios de luta, fios de rama fios de seda,
natural, f.os de rayon, fios de celulose,
CAFS
fios plásticos, linhas para coser em carInd. Bil•Ifaleire.
reteis, tinhas em meadas, liaras em no1
(.1.2,
velos, linhas brilhantes, linhas para cosa
Café em grão, torrado e moi& tura. linhas para bordar. I.nhas para aro.
. Braaaileara
che, linhas par tricotagem
Térmo na $56.922, de 19-8-1961
Servi
—
Nascimento
Assistência
Tênno n.° 656.926, de 19-8-1964
Classe 16
Técnica em Televisão Ltda.
Comercial Triângulo de Armarinsos
Para distinguir: Material para constro.
São P
Limitada
çáo e adarno de predios: Malas refraSio Paul,
tarias ou não, telhas. azulejos. Nem
• SERVI
refratárias para construções. mosaicos,
NASCIMENTO
'RRIANGUD9
ladrilhos edificações premoidadas, tuInd., Brasileira
‘,Lna. Draeluart!
bos de concreto. tubos de ventilação.
chapas para coberturas. lage3 estuque.
Classe 33
chapas isolantes, peças ornamentais de Serviços e assistência em artigos e
Classe 48
cimento ou gesso. para tetos e paredes,
aparelhos elétricos
Pincéia pane maquilagem e praças

4
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Termo a.° 656.927, de 19-8-1964
Poligrart Serviçcs de Granilite Ltda.
São Paulo
POLIGRART
al¥rlde Brsile

Classe 16
Azulejos, água de cal pára construção,
areia, asfalto para revestimentos, argilas , 'caixas de cimento, combinações de
blocos de pedra para calçamentos, cor.
nijs de Concreto, 'cimento, chapas de
betuma para cobertura de casas e usos
análogos, cal para decoração, calhas,
cantoneiras, canos, dormentes, estaqueamentos, estacas, gesso para decoração,
gesso Impermeabilizante para construções, ladrilhos, macadan para granito
alcatroado de barro, mármore imitação,
material para telhado, manilhas,
tras de concreto, portas, pedregulhos,
portões, ripas, rodapés soleiras para
concreto, soleiras para porta-sacadas,
tijolos, tubos de concreto, tacos para
assalros, telhas, tubos condutores
Termo n. o 656.928, de 19-8-1964
Ulysses de Almeida Brita
São Paulo

PACri-bli4
braelieírti

bases para teleçones, baldes, bacias, boi.' Itvisão. molduras para quadros porta.
sas, caixas, carteiras chapas, 'cabos retratos, poltronas, poltronas...sinas.
para. ferramentas e utensílios, cruzetas,
prateleiras porta-chapéus. sotas,
caixas para acondicionamento de alisofás-camas travesseirt e
mentos, caixas de material plástico rara
vitrines
baterias, coasdores, coos, canecas, coTermo a* 656.989, de 1-8-64
lheres, eYonchas, cestas para pão, cestiGráfica Santana Lida
nhas cepas para álbuns' e para livros
cálints cestos, castiçais para velas,
São Paulo
caixas para guarda de objetos, criachos, coadores para chá, descanso paia
pratos, copas e copinhos de a lástozo
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, ;mai:aliás
garfinhos de plástico para sorvetes. forminhas de plástico para sorvetes, discos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico aarescivetas estojos para objetos, espumas de
nylom esteiras, enfeites para za.tomóveis, masa.; anti-ruicios, escoadores de
pratos funis, formas para doces, fitas
isolantes, filmes, tios de celulose; fechos
Indústria. Brasileira
para bolsas, facas, guarnições, guarnições para chupetas e mamadeiras guarnições para porta-blocos, guarnie.ões
para liquidificadorei e para batedeiras
Classe 38
de frutas e legumes, guarnições de ma
Papel e seus artefatos
teria! plástico para ctensilios e objetos
Termo n° 656.990, de 19-8-64
guarnições para bolsas, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, plás- Movaco Indústria e Comércio de Motores à Vácuo Ltd?
ticos, lancheiras, mantegueiraa malas,
orinóis, pendedares de roupas, puxadoSão Paulo
res para móveis, pires, pratos. paliteiros, pás de cosinha, pedras pomes, artigos, protetoes para documentos, puxadores de água para uso domésticas
Termo ' n. 9 656.930, de 19-8-1964
Distribuidora ele Bebidas Gaucha Ltda.
São Paulo

SANTANA

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, batons, cosméticos, fixadores
Inde.459.1Pe'lleirá
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos; creme evanescente, cremes gor.
durosos' é pomadas para limpeza da peClasse 50'
ie e " aquilage", depilarias, desodoImpressos
rantes, 4 lnagre aromático, pó de arroz
e. talco pefilMado ou não, lapis. para , Termo n.° 656.933, de 19-8-1964
pestana e solaiancelhas, preparados para Distribuidora de Carnes Atlântica Ltda.
embelezar cilios e olhos, carmim para
São Paulo
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, dentifrícios em pá,
ATUNTICA
pasta ou liquido; sais perfumados para
'Ind. Brasileirá
banhos, pentes, vaporizadores de perfcme; escovas para dentes, cabelos, unhas
Classe 1;)
Impressos
ç cílios, rum de louro, saquinho perfumado,. preparados em pá, pasta, liquiTermo n.o 656.932, de 19-8-1964
do e tijolos ara o tratamento das unhas,
dissolventes e vernizes, removedores da Artnh Indstria de Armações Tubulares
Limitada
s i dcular: glicerina perfumada para os
São Paulo
,elos e preparados para dsecolorir unhas, cílios e pintas ou sinais artificiais, óleos para a pele
Mein
Termo n.° 656.929, de -19-8-1964
Panificadora 12 de Outubro Ltda.
São Paulo

LIM.DE,WM,
Cla sal, 41
.Pão.
Termo n. v 656.931, de 19-8-1964
Saovir Esti:ai:ai-ia e Plásticos Ltda.
Sio Paia

Brasileita

Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, inclusive móveis para escritôrio. Armários, armaários para banheiros e para roupas usadas, almofadas. acolchoados para móveis, bancos,
balcões, banquetas, bandejas, dornizilia.
res, berços, biombos, cadeiras, carrinhos
para chá e café, conjuntos para dormitórios, conjuntos para sala de jantar e sala de visitas, conjuntos para
armários e gabinetes para copa e :o-

tórias, cadeiras de balanço, caixa de
terraços, jardim e praia, conjustos de
madeira, espreguiçaddrasi gnarda-row
Classe 28
pas, estantes, mesas, mesInhas, meaiPara distinguir: Artefatos de material nhas para rádio e televisão, mesinha
plástico e da nylon: Recipientes fabri- pata máquinas de escrever, móveis pacados de material plástico, revestimen-

'T151:81j,/,ej.rtà,

tos confeccionados de substâncias arai'
e vegetais: Argolas, açucareiros,
• I r-maçoes para óculos. bules. bandejas.

MOVACO
IND. BRASILEIRA

Tè_tno n° 656.)92, de 19-8-64
Casas União Mo las Ltda.
Sào Pau.0

Classe 36
Insígnia
remo ri9 656.993. de 198 64
Cristiane Katty Ltcld. — Produto'
Chimicos e Perfumaria
.
São Paulo

Ind13,LIBtrAcalas,leiíeóira
Para distinguir: Amido, anil, azul
Prussia, alvaiade de zinco, abrasiva_
algodão preparado para limpar metal,
detergentes, espermacetes, extrato d

anil, fecula para tecidos, fósforos d
cera e de madeira, goma para lavai,
deria, limpadores de luvas, líquidos d
branquear tecidos, liquidas mata-gordu
ras para roupas e mata óleos para roi,
pas, oleina, óleos para 1.--'oezas de cal
ros, pós de branquear ,Jupa, salicat
de sódio, soda cáustica, sabão em jal
sabão comum, sabão de esfregar e Sa
ponáceos, tijolos de polir e verniz par
calçados
Termo n° 656.994, de 19-8-64
Cristiana Katty Ltda. — Produtos
Chimicos e Perfumaria
São Pa,

-WasiIeire.

Classe 48 •
Para distinguir: Perfumes, essências, extratos água de colônia, água de toucador, água de beleza, água de quina
água de rosas, água de alfazema, Agiu
para barba, loções e tónicos para ot
_Classe 21
cabelos e para a pele, brilhantina, bati
Motores limpa brisa de veículos, bastes, dolina, batons, cosméticos, iixadorei
palhetas e demais conexos
de penteados, petróleos, óleos para a
cabeias, creme evanescente, cremes gon
Têrmo ti' 656.991, de 19-8.64
. durosos e pomadas para limpeza da pa
Casas União Modas Ltda.
le e "maquilage", depilarios, desodo
São Paulo
rantes, vinagre aromático, pó de arra:
e talco pefumado ou não, lapis pan
'pestana e sobrancelhas, preparados pari
U-M
Ind. Brarileira
I embelezar dlios e olhos, carmim pan
'o rosto e para os lábios, sabão e crena
Classe 36
para barbear, sabão liquido perfumad<
Para distinguir: Artigos de vestuários ou não, sabonetes, dentifrícios em pó
e roupas feitas em geral: &gasalhos, pasta ou liquido; sais perfumados pan
aventais, alparcatas, anáguas, blusas, banhos, pentes, vaporizadores de perfc
botas, botinas, blusões,. boinas, baba- me; escovas para dentes, cabelos, unha,
douros. bonés, capacetes, cartolas, cara- e cílios, rum de louro, saquinho perfu
puças, ,casação, coletes, capas, ichales. mado, preparados em. pó, pasta, liqui
cachecols, calçados, • chapéus, cintos, do e tijolos ara o tratamento das unhas
cintas, combinações, carpinhos, calças. dissolventes e vernizes, removedores cli
de senhoras e de crianças, calções, cal- cuticular; glicerina perfumada para a
ças, camisas, camisolas, camisetas, cabelos e preparados para dsecolo
cvecas, ceroulas, colarinhos, cueiros, rir unhas, cilios e pintas ou sinais adi,
ficiaLs, óleos para a pele
saias, casacos, chinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, coTermo n• 656.995, de 19-8-64
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorTosé Camillo Penha Silva Elyset
ros, jogos de /Ingeria, jaquetas, laquês,
São Paulo
luvas, ligas, lenços.- mantõs, meias,
maiôs, mantas, mandrião, manilhas, paEDIDEI
letós; balas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, ponches, polainas, pijamas, pu_
Industrie. Braelle.i.ra
talim, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão. sobretudos,
Classe 32
sespens6rIos, saldas de banho, sandálias, Almanaques, aruários, damas impresmeteres, shorts, sungas. stolas ou slacics. sos, cartazes', catálogos, jornais nadotuler, toucas, turbantes, ternos, uni- nals e estrangeiros, publicações impresformes e vestidos
sas. revista. Propaganda em rádio,
televisão, jornais, programas radiofónicos, peças teatrais e dftematooráficas

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 10,00

e revistas impressas

