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Exmos. Srs. 

Reportando-nos à n/ carta datada de 9 de Fe-

vere iro , Ref. 13.821, em que nos propunhamos fornecer Quer· ... 

cus, Viburnum e Salix, somos a informar que poderemos for-

necer-vos, imediatamente, 15 Populus canescens, de plumagem, 

com flecha, com a altura de 9 metros, ao preço de ESC.-IOO$OO 

(CEM ESCUDOS) cada, postos nas v/ instalações em Lisboa. 

Caso vos interesse este artigo pedimos uma rá-

pida resposta. 

Ficamos aguardando as v/ estimadas noticias e, 

entretanto, creiam-nos com elevada estima e consideração 

De V. Exas. 
c=-.~ Atentamente. 

-\).}JJ.aM& ~r~_' .- \S 



• 1Julveri2ador 

eter"o 

Fabricado em latão lorte. protegido com uma camada de verniz especial, 
o pulveri zador MYSTO é conhecido pela sua resistência às usuais lormulações 
insecticidas. De manejo extremamente simples, este pulverizador tem uma 
capacidade útil de 8,5 deI. (o depósito é de 12 dei.) e lunciona automàtica
mente. com leve pressão no gatilho, após a pressão obtida com cerca de 
20 bombadas. 

Uma das mais conhecidas características do material MYSTO é a pre
~o e alta qualidade de labrico. 

Além de uma duração particularmente longa, qualquer peça destes pulve
rizadores pode ser substituída. Um amplo serviço de acessórios assegura uma 
assistência técnica perleit~ tornando MYSTO " put"e,.i2ad"r ttter"". 

Todo o material deve ser cuidadosamente limpo após cada utilização. 
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GRANDE CAPACIDADE - FACIL MANEJO 
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COMODO E RESISTENTE 
FABRICADO EM INGLATERRA 

Albagráfica - 3.000 ex. - 2·9·960 



ESPALHADORES DE ÁGUA 

.-Rel.a 194 - Esc. 35$00 

A;ustável a qualquer tipo ou grossura de mangueira de Jardim, é o uten
sílio ideal para rega de relvados, campos de ténis. de futebol e golf, de hortas 
e sementeiras. 

Pode também ser utilizado para lavar automóveis e paredes. 

Rega uma área com 3,5 metros de diâmetro. 

Não tem desgaste porque não tem partes móveis. 

-----------------
De utilização semelhante ao modo 194, este 

modelo oferece a vantagem de, com as suas qua
tro saídas de água (3 laterais e uma central), per
mitir criar desenhos de repucho. muito interessantes 
e variáveis, consoante a pressão de água. 

Rega uma área com 4 metros de diâmetro. 

Adaptável a qualquer tipo ou grossura de 
mangueira. 

Rel.a 195 - Esc. 100$00 
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