
.

. LONDRES, 2� (l.fI:1 - InflJrmôçõ�s chega·' o número de mortos em consequencla dos fação e�tabelecendo cordões de isolamento
das II' 8$la Capital, dizeM ,que contmuam CD..t·, b' .

• .. .ti.
'

.. ,-. d nos loca�s onde se ngistaratU os disturbios
se verificar rbaques entre Judôs e mqçulma".

ulSdlhsms. Is autorh1l3l!es eSdlO �oman o s�: e falendQ guarnec�r os bondes, Que trafegam
Ias. Rfis ruas de Bombaim, elevando-se a 22 véras medidas no sentido �e por cobro a agi por ruas m'mlph)tamente desertas.

------

..
.' ,11m •e·m

,�. .. re I i d d e

Um tablete dá um excelente
. prato ou chícara de Caldo
(Bouãlon, Consomé) - Modo
de usar: Não cozinhar, apertas
desfazer e dissolver em agua

bem quente.

Goiaz possue grandes reservas de
petréIeo o precioso combustivel chega, por vezes, aflo- .

.

e..

...... .

. ..
'

.

.
. rar á superlicie,inundando campos adjacentes Posto Eleitoral da

RIO� 27 (SE)-Telegrama da todas 8S necessidades naelo- de ríqueza nacional. Peque- CORRESPONDENCIA
AgenciaNaCi procedente de naís, Em diversas localidades Das perfurações já procedi-
OOiania, informa que li �ODa de .lata!, ou de 'I'atapônía, são das Da. região do sudoeste, A fim de tratar de assuntos relscíonados fi sua tnscrl

sudeste- do Estado foi Iocalt- frequentes os afloramentos revesuram-se Q6 absoluto ção eleitoral neste posto retificar sens requerimentos qae

zado, ha tempo•. um extenso dos veios de petróleo -que, êxito e nao foi COlIl surpresa! se encontram com rolhas pede se apresentação urgente das

lençol petrolifero que se pro por vezes, inundam os. oam- que o óleo mineral afluiu com

I
pessoas abaixo relacionadas:

longa até o: Chaeo Boreal, pos regionais, impregnando intensidade, eouftrmsude 8 EmHis Casas, Augusto .Ortmam,
partindo do Municipio doRío de sabor esraotertsüco aágua verdade das afirmações Ieí- .

Elsa Maria Lamím, Hedwg Frítzscher,
Verde: Essa região já foi. es dos ríachos com que os aní- tas por Mi1ward, Schmidt e Maria lagar, Maria Machado, Maria Ollvel-

tudada pelo cientista Guilher- mais saciam a sêde, Duckers, la, Oodolredo Beídem, Guemter Egon.
.

Nair

me Milward, alem dos, bríta- Essas ccorrencías repetem Soares, .

Oskar Bahr, Enquelberto. Milbratz.
nteos 'I'ompson Duckers' e se continuamente na Fazenda Wanda Hceltgebaura-Mínua Koch. f'rancísco Loos,
Harnson Schmidt, que eons- do "Capão Redondo' que, se- Revardaç-O dos João Sílvano D. Oliveira, Catarina T�8ger,
tararam a presença de peir6- gundo as afirmações dos oi. B a.

.

Genesío Alves, Oscar Stem, Man?�l B�nto
leo em todo o territorío do entlstas, é cortada de meio a titulas eleitorais da SIlva. Beata Ruchow, Otília 'I'eíer-

sudest� de Oolaz, até Mato melo, pelo lençol.' Péde-sa ás pessoas que weiler, Helga Ribeiro Bíondo, Anasio Conça!ves. Guilherme

Grosso e. a,Bolívia. PaI.o. 'q.ue se tem observado sutte.f, Amelía de Oliveira, Caroli(la W, Emma. Burger, .ln·
I f·

.. queiram revalidar seus -

J ã hl !
.... n orm,a:'se, a prcposíto.que e relatado' oficialmente ás títulos eleitorais antigos no

Iancla Castro, Dario José C. Oalvao, o o Ka ar, ange ica

depoís. ·.d,-. '.8.·.8 nhservações ete- autortúades do Pais, é de �. e Vargas, Lsuro Roberto "\1uHer, Maud Bichls, Ant.oino Hen-

t d
Posto que funciona anexo G hueíd R b t Z

ua 88 por aqueles geólogos supor que o Governo nomeie a este jornal a finesa de rlque Walter Sacbse. ullherrne Se uei ar, o er o eu ..

não se prpcederam mais OU� uma comissão para estudar anotarem á margem do drn, Anteuor Boaventura da Silva, Domingos Reíchert. João

tr8.8 pesqUisas de earater té- "in loco" as reservas petro- Ziebarth, HeI ta Zuege. EmHÍo Alberto Guilherme Berndt,
emco,..

··

... (Hll,bol'il continue' a meras existentes em Ooiaz,
título o nome da respecti- Emma Hemmer. Elvira Kormann, Erích Sprengel,

I
va progenitora. bem. as- WCl'enç� geta , de que a bacia tanto mais que, depois da sim como a atual residen- Lllly ítthudt,

pe.tro.htera d
...

e
.

00.Isz 'é uma I rsaHdade de. L.obato, eles po� RadIoU, Dorval da Rocha, Angela Iwt
" ela, com o nome da rua h P- L Vi

prectosa reserva,
.

capaz de darão eonstítuír-se breve-I
fi} n\llilero, se possível. José Carlos da Silva lata y, �erm&�O ,06S, +IOIl�

absstecer d�tailte multas lUlOB mente numa prodj�fosa fonte ,fraigBD�; fmi! Wuerges,

Frutiferas e Ornamentais

�QaPI catalogo ilustrado
LEOPOLDO SEIDEU

Blumenau

Santa Catarina - Brasil

i -!

� No b�� 3� lar! '1'·[ ( I_, t[. ':".:.•.1'1
�" não deve Ialtas ,', \ c ti

"Cidade de
Blumenau: J
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I Procür�-ss I ._�,_,,_�..__�::�.::::aOH

V:lh:��",�_,._.,.1
doi:.�rj�t�d. para servlço Mútua Gatarrn8nsB de SBgUVOS Gerais .=-!:'.m'�m.l'��'==!lmJ'��:!lH:'í!Imiil!Ili!!!iS®ftl!!lmou�:ml!il:�'IiI!l!!2!.':!fI!iiiIi"r&'IIIIiIIIlI__"'_IIII1i1!111!11El!1-_1Apresentaz-ae ne..Cesa de .� D R A f O N S O R A B EMoveis RQssmaik Ltds.: $

.. é.d-:e
·

.. Bilni!\1HUJ.U ...... Sanla. C.3-. !.ai'.. hHl.·. .

� li •

Rua Dr. Amadeu da Luz I l:linica Geral
HUda Markert Assembléia Geral Extraordinária e
-�� �
EMPREGO Segunda Convocação

. Senhor de responsabilidade '.. .
.

. •

oÍeH:ce·se pára trabalhar no se- .São convíâadea os aS:3omad�s deBt� S?cH3daç;� a 56

gundo pericdo do' dia em es- f reumrem em Assembléia Geral f..xtnHH.'dmána, na sede do
entorto cõmercial OÔ �dutr� as- Club:=, Náutico aménca, ti rua 15 de novembro, nesta cidade,

tab.�.'.!et.. im.ent.o.·.'. C.' 0.'. il.h.ece escrítu- I ne .(!.'.16 8.
de o.lJtubro do

Cf'.,�reD.te ano., ás 15 .nü •...ras,
aHm de

raçao, dactilografia, portugues, t dehberarem so�re {)� segutntes assuntos,
. .

etc. Informar.se por obsequio l° - Modlfica<;lio parcial dos estatutos SfJmaJS;
na redação dest� jornal.

I
20 - Eleição de um membro do Oonsetho Administrntivúj

.

***�' 30 _;. Assuntos diversos de interesse social.
Blumeuau, 22 de Setembro de 1945.

I Os Diretol'E's

�.._.•�.._�=!DZ.�!O .!C��:��_:._!D�L�:?_�V��;_:!I�
-Um-l(i-te�d-e-te�rra-t-la-e-sq-Ul--"na C Iube Na'utioo Alner,'fi!lIiC'ilada rua Arnazonas déíroute ao.! .... fi.l.
Grupo SautesDumont.
A' tratar com o Sr. Jacob

Bademuelter.
... '

Ruada Gloria
�-"IlBI�""'"

ECISI�SE
,

Neste Jeriutl de
ripograros..

Um negócio
freguesia.
A' tratar

'lf�,
aa

de Secos,

� !
Molhados e Aruluriuhos com!

I
com ALBERTO DIETRICHKEIT.

Tratamentos especializados das doenças do eetomago,
figado e intestinos) sem operação .

Laboratorio anexo.

Consultas: Rua Brúsque stn», das 3· fi hora«
menos aos sabadoe: - Fone, 131/)

\

fi 12

, ,

�.....�iI·.�_�_�-,it_� ."ii

Hiuor

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



PrecisilnIos manter ililangivel a progressão de iniba"
Ibo� Direito e Justiea dos velhos pioneiros de Biumen8u•
Não devemos, pois, estar sujeitos a qualquer surpresa
eleitoral de um lovêrno contra nós I Devemos, sim,
todos, possuir os respectivos titulos para a batalha

das Un�as:·
-xxx..,....

.Ilista-fe pelo "Posto Eleitoral" do jornal "Cidade
de Blumenauu, levando contigo Qualquer um ·des se ..

guintes documentos:
.

.

a) titulo eleitoral, expedido na conformidade do De.
ereto numero 21:076, de' 24 de fevereiro de 1932. e da Lei
U' 48, de 4 de maio de 1935 (Codigo Eleitoral;

b) carteira de identidade fornecida pelo Serviço com
petente de identificação no Dtstríto Federal, ou por orgãos
congéneres nos Estados e nos 'I'errttoríos;

c) carteira militar de identidade; ...

d) certificado de reservista de qualquer categoria do
Exercito, da Armada e da Aeronautiea;

e) carteira profissional expedida pelo Serviço do Mi·
I Disterio do Trabalho, Industria e Comercio;

;.------..-----.:

I) .certidão de idude ex!raida do Registro Civil e, na
sua falta, qualquer outi'o documento. que, direta ou índlre·
tamente, prove ter o requerente idade superior fi 18 anos.

I
.

.

g) c.ertídão. de bat.lamo, .QUandO se tratar de pessoa
nascida anteriorme-nte fi de janeiro de 1889.
[UDis mlnufos, apenasg para cumprir um dever cívicD

! >.>

I'i;\.. a ��::f�.0���:1iKE'·i5�:I?JSlf��:r�2,:i��1:���Iit�S�\t1...; . ·/�� fi/.l'l �_'tí·:lJ f·" 1\i1 ,�:�, l � ..
. gf�. v-� �.'é � -

-

� � ét·· ..� �
,.

�
�

m
�
.�

. �
@I �.
�.l l'@db�d.Q �tr* casos � 1!ra�tí'��i ri

Pãi.id€-7.;, mt;gI\i':p:� e iaf..'tio� �rq�Je &ll ��
sua !Ó�"!l;;t;1J.l e.,rrU'Bnl S��)s��ãuci.�s; t,t,i3 i�
COlnu \lt\m&ltc do só(lio, L.ici�:�ã!:l, GU· �
,-"as."�Jit1�,,=t[�.sJ };iep�ina, noz, t:9 c-ola; etc.� ��ê..e· ação pI Ul��t2 e r?fh!ae Ut:l-S (!as(j� r.:�.e. r�

� 1R�C!qUfiza e ,O;f-Jt�r3.!te:ula�. '\r�!}ad��;'J1_ 4 ��

�R��"'!i'ITI!.JS2�:.:iY::::J.�J �:'�f�I�:��:�:�r��cr:YJ

·Cln,
. r"

.,-, ,",

:-:;-.
'

.

HOJE·· Sabado, Dia 29.,. ás 8,15ihs .. e

Domingo - Dia 30, ás 4,30 e 8�15 hs,
iO;'l\t1AIS ESPETACULAR ,TRIUNFO E/PICO. .00 ANP:

"BuJfáfô Ri I)"
..

.: . ....• '(Em JécnlcolorJ
. EP{)péhl Imo.rtal D� u� Haroí De Lenda!

com Jóeú McCreá:-,-: MQ.ureen O'Hara e Linda .Darnell
Um, Ílnie..-JãO .·.emQ�io.n!lnt� COD,lO o h9roi que o inspirou!

.0,.0 O�ste Sel.vag�lD: E Sem I,.e1 Irrq.D1pe A Figura Len-
darIa De Ulll Ue.foi S�Dl I�!l�},l ..

..
.

; Uma Emo·çâo. Soberba Em Soherbo.Téeníeolor !
SABADO; maíe Fox Jornal e «Prisões que Salvam»; . um

..
. documentado magnifico sobro 8S peuítenotaa

.

> americanas. - Acomn, Oompl; Nacional;
DOMINa0; mais R,K-O. Jornal e «Filhos de Marte»J doeu

.

.

: , .... mentarío americano; -Acomp. ·Comph Nacional.
pll:ltéa 3,00 - 1/2 e mil. 2,00 ,_ Balcão 2.00 e 1,50-Ó:

Dom. á Noite: - P}atéa Numerada. Cr$ 4,01)

DOMINGO - Dia 30, ás 2 horas
Robert Paige - Loíse AllbrittoD. e E, Everet Horton em

':�O Varão Primitivo"
A' cozrtadia:amalucada·· que o fará dar 8S melhoresf:ç, gargalhadas .d�. sua vida L__ HILARIEDADE 1000/Q..

.

•
No PrQgt.:.� Compl. Nac. e Amer1cano.e 8. continuação da

Serie: «Aventuras De Rtt .E IUn-Tin/fin Jr.»
.

Platés. 2.00 ;;. 112 e mil. ltPQ -;-;. Balcão 1,00,

Hão. Descuide
Uma Tosse ou

Um Resfriado
� 1iIIIf"';'14adlilli 'fIt. pô-'
_ parip .• ll&ide • .. niia; come
..... JIIOI" _II .iDil'l- tõ_ ou, r03-

ti..... Ea_lAa!u; emb<)rli Illltet.llUl
_ ÚlapOriall�*; cl.�_ .... tratados
_ u4ll • oOlIidado

.

pano q"" Die

....era....
·

ii...",,!!ira .. c ......a.

tIrioII aboUlMimelltó•. Tbdas aa Rf,

".;." !lo IIppar..u.. .éapiratorio.
__ almp.... �ppo; hronchita 011

_dado; . pt6d_. da lIIIn remedi..

�id....meu. o xarOpe SiG João
• .. indlcIldco var tee

_ adi"
� tíWor qrAtlaY!l� PSf.

.

lIlo� ve1lloro • ..,eauliu.:

Xarope
SãoJoão
li!). AlvIm IA frelloU - São Paulo

...

Adquira·· Um Cofre

e durma socegado
Vendas em Prestações e a Longo Prazo

'.4.COI_AHIMICOI
TO�ItEM

mil'· b!iSltltl
f'SlLVEIRAII

. �T'!'Id. Tõnlfl.c
(IMedicação '. auxiliar
no tratamento da

siriUs"

"-l€-if.-:€im)l��-�';_ji-�""",�
N. bQ II d l.b

; : I:Ntlll
: . _ deVl8

.

fajto

"; .' ",
,

'

- '

......",Pros:docimo:&Cia ..Ltda,
BlIMENAU··

Oficina RADIO .. fUHIE
, ... "

......•.. ·i·· i .

'
.

··1PITAL Ménd� todos .0& aerviços de
Radiol . rtceprores

l�fVleoB ·8apidos e ·GaranUdnt
TELEFONB 1395

$.ed�s, 4inhc:i�, C�semiras,.
. Riscadas; Brins, Sapatos, '

, Camisas, J·l,}iama.s, Capas,
.

Meias,. etc"
.

.

Chapéus Ram�nzôni,
.

Gnr} .. 6 .NeI8a�,. .

BUJM�MI1U - Rua ···15 de lovembro, .•S05 .. fone: UG7

��i���e ri�nificiadora de
I

Madeir�s. Ltda.
uMedicação auziliar
: no tratamento da
..

sífilis"
"'-!ã��íII ..•. �-:-�-��-�-1IT�:I:�fºn,e 1248 .-,- Rua 7 de Setemb.bro

't�rÍ1ecedores de Madeiras em ueral'" ' '_ . -,:_..' -

'

.. -

' -

-
.

- , , '

,- -' .�, '

O',
, : ","

F�r�Q.�aulistãt�n�l1tOI1.eiras. de Qualquer Espécie,
AUnha.mento, etc. etc.

IRspecialidade: Soalho Marca Strobel

A. SANT AElLA
,

.. ;:IÍiPICUltallfl Pef� Fil:oldads Nacional de MediclniJ da

... <,�it�o. pór concur�:D�:�r!!�� ::e::�e Doen�a5 Mental••
"��fhJ;ernf;l'da Santa ;CasaE dti Hospi.tal Psiquiátrillo do Rio
./> ·dà·.:.lll.neirO'. ·�-madieQ·.··iujsiBtente ·do Sanatório Rio de
:,. ,: :-..

..
'. JalIei.·!) d,li O"pi tal Federal .

..�tíkl�jf1MBf)JCA -'KSP:6GiÁI.IS'fA BM nOBNCllSNRRVOSAS,

"T.;���p����líJ.;� ..�Uci\):I!e«a lJ:t�) se B )J ) n t
, .,;:; :/L' ,

Das 15 is 18 horas
.: '···fLOBIANllputfs

..... ,c._._:_""'_.•,,;ii§:.;
.

.,;;,...'..'-""'_""�...""""'81 •

-:-----""' ,,,-.; "" . ""'.,..".. :.... ;yr. '. I

. i:®l1JiGIEM •NESTE mARIO .,�-Ii��-�._.-�j;_';�I-"!lWI4
..

I
..
iII.' IS:

.

Sociedade lira álica Musical
Ii�CARLOS .GOME:S'I ..

Convocação de Assembleia Geral
Extraordinaria

São, convidado os Srs. associados para a Assembleia
Oeral Extraordinaria a reallsar se dia 7 de outubro, ás 9
horas, Da séde, social, para tratar dos seguintes assuntos:

l' - Relatório da Diretoria e prestação .de contas.
2'· -.- Eleição da nova Diretoria.
3' - Assuntns de interesse da Sociedade.
Caso não hajs numero legal na hora acima indicada.

a segunda reunião será realísada meia hora depois, deci
dindo com qualpuer numero.

.

Blumenau, 23 de Setembro de 1945.
A DIRETORIA

W· ���.â'l.'t��:.Tim'�����m;;_
.. "�CoHcas do fígado, .:.. ôilis

.

.:_. D ôres no estomagd'"
) "'�< ,.'=CO .....__ '"�'.

Tonteiras .

/�- .• Enxaquecas
'

.

Máo bahro Platnlencias "

Indigestões Palpitações ..

,

Pesadelos ". Dyspepsia
Liagua suja Gazes - Azia �

Peso no estomago e muitas
.,. -

outras marnrestaçoes as

le çã fi ii r s!
leria!

ASSINA1'URA DE JORNAIS
Estado de São Paulo, São Paulo

POi' ano; Cr$ .120,00, POt 1/2 ano C1'$ 70,fJO
Jornal do Comercio, Rio

·POtano Or$ 100,00/ por. 1/2 ano 0'1'$60,00
Pedidos a: OITO WIUf, - fone i099 c.,. rnumenauDigitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



·.n�Ii!:!, ��w�11
MEXICO, . 28 (A.P;) .� o diárIo traba- Declarou· que o destino da Argentina eratíca ativa argentina assemelha-se ás gran..

Jhíeta' "�1 Popular", predisse, em editorial, Ja não mais se encontra "junto a vVashing- eles mobilizações' dos povos do Mexico, Cuba.
queo governo argentino atual elStHá fóra do ton ou Londres", mas, sim, em mãos de seu e Chile contra as ditaduras impopulares de
poder dentro de pouc�s semanas, povo. "O renascimento da conscíencía demo- outros teIIlpos". ,,<

.. .

��..:.......--'--��"'__-

ue de farrel

lWW

____,---------------

! �mlf!r�����§!� � �fm(�4�ffl)� e1)�la'Lllltillil� (i}����� n gu,01li�,;:�"'� ���U '.'

Uma revi.daçã® [la�e tez reviver
BlumenaHll 29 de

Setembro de 1945

Policia do Brasil!
um caso sensacional

€1 Df
de Blumeilau

RIO, (PreBS Pargat-« A re-

I velação da extstencía de um

S·
_.

OI IId 8 I
.' .

acordo secreta entre a Oes,

erao . erecl as e.ORaves 1,' ��;�v:r��o���� ��:;::l�nf:!�
,ameriC3118S

.

ao Brasil e Cllile �a\WJ���a l���l, n��hu�aa fj��
I vem alemã, residente no 81'1'-

- W.ashingf(!n, 28 (A P) -= O I to um projeto �e lei a �espeito I sü, para onde conseguira m
Brasil, o Chile e varres paises I do assunto.• Sao mencionados! glr um ano antes: A mãe roi presa e levada
latinos americanos poderiam reei principalmente o Brasil e o Chi I

c-<',�",�-",�",�, ._ . >
" ....,",.'w�">-.o'.J"">"".

para um campo de coneen-

ceber velhos va�os de guerra! le pela sua posição. estrafégica! ;r'C"'j��i'�ij_r�)� "�i:·"�····�····�9·:1 tração enquanto Gertrudes,
dos Estados U�ldosJ dentro do I o.a. defesa dO_ Atlantico e do Pa-!!: . ,1?;1í!�t�;j.��fij :��.;(l����� �'.\

com nuxlllo de seu noivo, um
plano d� redução da frota nar-I cífico. Questão �ber(a .é. a de I g::,��t'i.101t;a � ��::�::.:2 he lgu, fugiu para o Bral:liL
te-americana em tempos de paz, .. saber-se SI. esta permítido á!.Ao •

.

- •

�

""'--"-0' Aqui, CüID o auxilio da Po-
O senador Walsfl, democrata I Argentina adquirir tais unidades.l.Mn rversanos liela, dois agentes da Gesta'

por MaSsacbussets, presidente . I Faz anos hoje o sr. Miguel PO a localizaram. E Gertru-
da Comissão Naval do Senado, . Azevedo. des, apesar de todos os pro-
declarou á Associafed Press a' P.eC·158 S I --_. testes, rol embarcada no dia
creditar que "possivelmente nu- I

= e Completa nesta data mais um 10 de agosto de 1937, no Ca
.

merosos vasos de guerra e uni- !
ano de exisíencía o sr. Eduarda bo Aron� e entregue fi Ges-

dades mercantes se! ão oterecí- De uni entregador de Jornais I Schwartz. tapo, em Hamburgo.
das" as republicas ameriCanaS[ para

as ruas Minas Gerais e I .

" O caso foi tão revoltante
em transação de compra e ven Amazonas (Garcia). Tratar na A efeméride de boje marca n que chegou a provocar de'
da. Revelou que está sendo feio gerencla deste jornal. transcurso de mais uma data bates no Parlamento. O ex-

\"

natalieia da sra. D. Ema o. Chefe de Pollcla, coronel Fe.
Krueger, esposa do sr. Carlos línto Muller, em cuja admí-

I Krueger,' da sociedade' brus- nlstração se teria lirmado o

.T
.. 1p.o.g.r·a.fía Baumgarten quense. .'���-m';'��;;�r,.,,;:",�tf�������
1 1 , Aniversaria-;e- nesta data a sra, j

Telef. 1063 - Rua 15 de Nov, 1148 - Caixa Poslal, 6 a O. Elsa Hetmil1g, esposa do sr. �
.

B�lleO POiJular e Agricola do Vale de Itajai
,

B L o M E NAU p,.�,_ JOão Henning, comerciante em:1 _""===.==n=="".�-=,""'......,.""........""""'..........-......--........,------
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Metabolismo baeal - Eletrocardlogratia - Lf.ibora· IB!; .... =�o I Não haverá nenhum livro especial para cada
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'I'rata-se de Gertrudes Lam- acordo secreto, nega em ter
bre cht. Ela e sua uiãe eram mos perentottos, dísendo que
figuras de destaque no seio o acordo jamais houve. mas
do Partido Nazista. Mas sua sim, informações de rotina
mãe Lulza e·Gertrudes cai entre a Policia do Brasil e a
f'lJID em desgraça.. porque do mundo inteiro..
'leram descobertas suas liga
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Deposíto à disposição
Deposito Popular
C/Cí§, com svlso de 30 dlslI

" " ,... 60 dias
Idem ld d,i Qll dias
idem Idem 180 dias

C/OB. Prazo Ftxo fi mêses
Idem .Iaem 12 »
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i 512 0/0
6 0/0

da elA. �iETZEl iNDUSTR�i\L jO�NVRLLf (Mare�, Hegír1trad a}

faoomenda·se para hospitais, Golegio3, eto., pola sua· qH2lidado desinfs3tanta
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