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Aumentou o numero dos soldados de primeira linha para

D IAR�O P\ATUTi�lO a resistencia que li União Democratica Nacional lidera em 1?lu-
_� �_�""""=-_;:;;;

rncnau. E' o que podemos afirmar com toda segurança e amda.

A
mais que ésta consequencia for determinada pela: atitude que este

'

• 6- d jornal assumiu frente a campanha difamatoria contra os honra-.
, \ VU"'IU, tZ e � h d dI Id d t· dos udenistas blumenauenses, tão ourados que pó em ser U e·
lea. a. e se fll,e irom
.', lo, •

..q oistaa.;
SI o e:t"ime e a !r'c;uçao l Expliquemos o que succedeu : '-.yI

seio pi-"tZ t11 iodos / Os embates das difamações feiras vieram atingir como que
,

-
= _.. "" diretamente nosso jornal, já porque tem sido o baluarte .da n02l:

DAS ASPBRACOE:S DO Vtfl\lE DO iTAJ·.·.Ai sa resistencià nestes 16 anos, já porque o'autor destas linhas foi
-""',�"'-"'----'''''''''"''''''''''"''''_'_�''''�_�t'���_ candidato á deputado nas ultimas eleições .e é ?OS primeiros su

�����������������._����_.����������������� �en�s j� UDN. �ei�s �ra ésta função leg�J&tiva. Assumm.

n.UMBNA{i - DOMINGO 20 de J�lbó de 19lti· Dr. Acldllea Balsini Direto} l!'ls-pons&'lT1-l1 - à!l!l XXHI Nr. ISO assim, <1ualquer ínterv enção nOSSL't um rarater muito pessoal que
era precisg in.pedir a toda força, visto o que importa de fato à

causa blurnenauense é a discussão de aspectos gerais atualizados
e não de,p:guas passadas que jà cumpriram sua obrigação den- .

tro das possibilidades maximas que tiveram então. '

E 3, ,.ordem que se deu e foi cumprida a muito custo pelz
redação, 'rEi .- Nada se reaponde I A resposta virá dos proprios
leitores !

'

E isso aconteeeu, Os artigos «Democracia e «democracia ••
� A.o eleitorado de Blumeliau�, «Campanha difamatoria>, já do

conhecimento dos nossos leitores, e mais_. dois outros que não

puderam ser publicados, são de autoria de blumenaueúsea que
não suportaram resistir em silencio.. .' ..

Assim, couqulstamos aqui novos companheiros inteligentes"
.

e que vencendo a primeira prova, doravr ate continuarão empe-:
nhando sua capacidade de escritores para o hem de Blumenau.

Rio - O ministro Correia e Alem destes c por toda nossa população muitos 'animas

Castro informou acs [ornalts- encresparam-se com uma disposição que não serà difícil advi...'

tas que a situação geral vai nhar.
s

,

"J ,���.,...
se normalizando. e que o pa- Deste medo, podemos situar o panorama. geral publico com

norama bancãrio de S. Paulo a conclusão de que ha males .que vem para bem, porque �amo
e Rio jà está plenamente flor. nos os parabens pel� Oportumdade. qu.e e� boa hora arreglmen

maltzado.
. I tou nOV9S companheiros para a prrmeira linha de combate, como

Sobre 8. exportação de ar. fieis soldados de Blumenau!

rlgos, declarou aquele titular �--------""",,-----_"'--'-----

que o caso agora está afeto
ao Conselho Federal do Co
mercio Exterior.
Dentro de poucos dias fi

ministro Correia e Castro pro
meteu dar novas e e nlmado
ras noticias sobre a sttuaçãr.
economícs do pe ís.
,

,

II cobrança <da laxa adicioD'al do
I ��poslo sob_r� a· renda, no cor
�nle exere,cIDI· Fe·lo 8ile�CiG88mente, sem

.

.

.

. uma voz de protesto.
,

RIO, (CB) :-.0, M!msterio da Nem mesmo o nottetsrto da

FBZ8"uda solIm.tou que o x.on- imprensa registrou a votação
greeso �ô �amf��hlsse .

sobre que. passou despercebida de
a cOIlstItuClonaha�de d!;\ co- todos.
branca no �x:erCfclO corrente, O projeto já agora se acha
da taxa

...
adlclonal do Imp,o�to no senado onde li ComisBã6

de �enua, em ,face das reSIS· de Justiça iniciou o estudo,
tenmas opostas pelas classes havendo o relatol' Aloisio de
conservadoras que susten�m Carvalho Fi'ho mver�do dos �'�������������__�������������������������

8 ilegalidade. �a eob�anç8 juristaa da Camara. O senador
.

.
porque o OTçllDlento, aomvez baiano esposa o punto de Ise t s OS C.. n··,.,·I"·.rl-b·ul-o't··e'5· lim ·a·'I'r'a'l.1file 8 consagrar expre�samS'nte vista das classes conserva- �

_

. 11
apenas faz teier_eDel�s gene- dOfBs. A cha que a cObl'anQ8
naaa á mesma tfjxaça�. . da taxa 8dicionai do imposto
A Comissão de JustIça, da de Renda no atual exerci cio A Assembléia Constituinte tl'ibuintes em atrazo pára com custas atribuldas 80S juizes e

Camara em p_lll'ecer sU6cintt1, é inconstitucIonal.
incluiu no Ato das visposi· as Fazendas Estadual e Mu· arrecadadas pelo' Estado.

jUlgou conl5tlt?-c'�nal a co- A comissão, entftltanto, sin- ções TnHlAitórias o seguinte nicipaJ, cujos débitos não _,.;.'..;..'.;.'_'-------........._.-......--

t\Qrança; a com

... lssa.Ode FinaD· não resolveu em definitivo dispositivo:
. 'lexcedeI? a Cr$ 500,00, desde Discorda0 sr 6olsMontelro"

�as cOllc�rqou com o.mesmú sobre o assunto, o que deve- Art. 19 _ FicllID isentos do que seJllm pagos dtmtro deI'
.•
., '"

e. o remeteu 8
.... ,plen-aflO, Até rá ç�zer nest'" sem"DO. t d' p. I noventa dias da data da pro- RlOi - O cDlarlO da NOIte•

.Lu co�, ... pagamen o e mu.ta os COD-'
.

.

-
'. •.

d' G
.

al, nada de mais. �______ mulgaçao dêste Ato. . notICia que o
.

sena or. OIS.
Ritmo normal do andamen- Paragrafo único - Quanto Monteiro discorda do ponto de '

� de propos.ição do' Legisla· O·
.,

'

d t de' o [:ag!:lroento Douver de sef vista do sr. Nereu quanto a e·

�o. O curioso, entretanto, é
.'

s man a os e s guranca leito e;:n cartório. por motivo xigencia feita pa;ra que a yDN
que o plenàrío já sllfugou,

.

'"
. ....

, dó 8juizamt3Dto da divida, fi- t aceite a tese pessedis�a 8obr� a

!:;::�:g'd�OJ��t�ga�íB!. d. Co

Contra os partidos políticos â�::' �:i:;OBd.dioll�.�:·:·:!� �::a�o dos manda,", com.·

Convenção udenista em Caçador

�s
I)

contas d
A Comissão de Finanças d'J. Câmara aprovou o seguinte projeto:
_" Art. l' - ÁS,contas bancàr ias, abertae, a partir da vigencia desta lei.

or B�dito8 dos países contra .os quais o Brasil esteve empenhado em guerra, fi,
arn h�res de quaisquer reatrtções impostas á sua plena disponibilidade, per efeito
a leglslação qu� regula as indenizações; art. 2' - Esta lei enteará em vigor
a data da B,ua publicaçfí,o, revogadas as disposições em contrarío-

�xa�o O numero �e ver e a d o r e s
'ft.A Constit?ição do Estado de cordia, joaçaba, Laguna c Pa

�nta Oatarína, a ser promul- Ihoça,
�tia pela Assembleia, no pro- De nove, nos municípios de
ximo dia 23. estabelece o se- Bom Retiro, Beusque, Creseiu- a
guinte numero de vereadores e· ma, Jaraguá do Sul, Mafra. Or
fetivos das Camaras Municipais, leães, Tijucas e Videira,
para as primeiras eleições mu- D� sete, nos municípios de
nicipaís : Araquari Biguaçú,. Caçador,
De quinze. no muuicipía de Camboriú, Campo AJegre, Curi-

'Florianopolis, tibaaos, Gaspar, Ibírama, Ima-
De treze, nos mll.nki.pios ...de I

rui. Indaíal, Itaicpolís, J�guaru.
Araranguá, Blumenau, Xapecó, na, Nove Trento. Porto Belo,
Itajal, Joinville, Lajes, Rio do Porto União, Rodeió, São Fran.
Sul e Tubarão. cisco do Sul, São Joaquim, São

.

De onze, nos muoiclpios de José, Serra Alta.Timbó e Urus
CanoinhaSI Campos Novos� Con� sanga,

Dr. Arthur Balsini I
Escritór�:D������ catarã-I'nense, Sala 15 • fone. 1150

Residencia: Alameda Rio Brêm�
co. 31 - fone, 1375

o ministro da fazenda e

dosituação ecornomic(i

país

Arrebentou portas e. ,ja
nelas ao acender o CIgarro

Rio. - o Tribunal ,Superior
Eleitoral julgou o recurso iuter�

posto pelos elementos que foram
Amsterdam � O operátlo expulses do partido Trabalhista

J. Barg, que UeaV8 Umas oeI· Nacional.
.. :,QBsfeHas com 11m tecido em� Os juizes resolveram dar pro
"'regado par� filtrar' explosi� 1

vimeuto a� recurso, �ncami!)ha�
vos; na fabrICB onde traba· 'lo pelo Tnbunal RegIonal afim
lhaV8, 80 se dirigir para ('dEla .de ..

que este se manifeste no

pat:ou para acender um cio merito.

garro e uma fBgulha do los- Por ocasião do julgamento o

forZl provocou uma eXPlosão
que p feriu seriamente, arre·
bentando várias portas e ja-

«\;lflelas das visinhançss dD l(},,:
. ,:cc81�

,; Imagina se que. o tecidO

'1I:S calças estavam fortemen·
te impregnados com altos
expfoatvoe quim,tcos,

ministro Ribeiro Costa, que a·

tuou como relator, levantou a

preliminar indagando se o Tri
bunal podia julgar ma{�di1dos de

segurança �ontra Partidcs. Em

consequoncia ficou a::lsentado que
os partidos, depois de regLltra.
dos são orgãos de direito pu
blico, podendo, assim. o Tribu
nal Supnícr Eleitoral julgar os

maudados de segurança.

Deixou o PSD Telegramas retidos
Rio. - No Estado do Rio

deixou o PSD. tendo telegrafa- Adu'cia Britto, Qeorge E�i
do ao senador José Pereira pin� Hk'is, João Carlos llifz, Jlão
to, dando-lhe ciencia desta re� Lehmann, LessB .JeDBo, Rena
solução, o prestimoso politico to Ca.margo e Samuel TieíuD-
Serafim Saldanha. 16el.

.

5 itos
•

eixodosu

�ll= ii-virtude e a lealdade... ·1IcbiUes Salsioi ....._........_----

APLICAÇÕES ..

elÉTRICAS E MANUAIS .Ór..

Es(olhidos os candidatos a prefeito e vereança j

Caçador (CB) - Realizou'se vençãC' da União Democratica

em 2Q de jur;ho p. f. a Con- Nacional deste municirio, para
-

-. a escolha dos candidatos á pre-

Faleceu a� dar á luz 4, feitura Municipal e Camara dos
• Vareadores. Apurada a votação.,

Cnançi!$ verificou-se o seguinte resnltado:
Bom Retiro (e8) - Em Ca- para Plefeito : sur. José Kurtz;

tuira, neste município, a sra. para Vereadores: Jeronimo Bu
Maria de Oliveira, cO,m 35 anos' S'tl.to, Normando Tedesco. lul
de idade. esposa de Joãoj Feli- tino Raizel, ceI. LUC1\S Alves

cio de Oliveira, dêU á luz, dia Ribeiro. Fernando Bertolo e

14 do corrente, a 4 crianças, Wilibaldo Hartmaon .

sendo três do sexo feminino e

1
A Convençã:J revestíu-se :de

a ontra· do sexo masculino. exito to�al, verificando--l)e grá:ll
Tanto a �parturie!1te como três de entusiasmo no deçorrer (l,os
de :;>eus filhos faleceram' trabalhos.

.

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



Paulista, Bncanionesra» de Qualquer Espécie
Alinhamento, etc. etc,

apa-

Iii; . 1111
ADVOGADO: IDr II Ayres Gonçalves
Rua 15 c.e Novembro, 415

.2' andar-Sala I

(Altos d'A CAPITAL) -

IRI· �.

Onde concerta. O seu
RADIO?�?

Naturalmente �Ó na oficina
flJNI{E

H,:;:m instalada com instruo
���{os de medição

ml'dernissimos ..
Rua V ,:.J� setembro rr 13

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



'.
,1 quarto

sem

Ausente até fim
,

de Julho.

Por que v. se tortura
com a sensação de
"asfixia" devida ao

resfriado? Al�umas
gotas de l\./Iistol deso-

,

bstruem Oll condutos
.

naaais, proporcio
nando-lhe respiração

.:
normal, e, portant<.li

'

um sono sossegado. .

':iira a in&flli1ioila insânia
provanli.mte I!I resfriado

:pi'-ra
30 ;HI1�
60 días
90 dias

"'_
"

Resistente� e de fine) aeabs.
mente Q .Modelos para to

dos 0$ tamanhos de Pt:l�tCll>;
e fichas "

Gavetas que cor
rem suavemente 00 leve·ta�
que das mãos,8I",Os arqui
vos' Fiel' servem hem"tôqa,
uma existência.· �

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Defronte aq Inoocker "Campeão" o acidente _. Os
.

"cartoSficaram seriamente avariados
�;r!"

Pouco antes·ool.TIeia-noite de achava estacionada a frente da
ante-ontem, ��gistou-se violento Iirnousine foi, tambem, levada
choque de veicules na' Rua 15 de roldão.
de Novembro, defronte o Bar' e O sr: Francisco Fernandes
Snooeker "Campeãó".·· diz que,. na ocasião do choque,
'Aquela hora•. urpa camínho- um automóvel que trafegava

nete de Rio do Sul; dirigida em sentido contrario, com os

pelo seu proprietario, sr, Frede - farôes acesos, ofuscâra-lhe a

rico fern�nàes, gesda a Rua vista, fazendo-o perder a direção,
15. aparentemente com excesso Contudo, coccordou em pagar Ide velociáádE( <Ao defrontar-se os demos causados ã limousine,
com o �eterido Bar, ínexplíea- que não são pequenos. Sua ca

velmente foi se chocar com a mínhonete, por outro lado, fi
Iimousínê .Stàdebaker do snr.Tcou totalmente avariada, acredi
Osvaldq Útte,. recentemente ad- tando-se que não torne a andar.
quirid;� que apezar de freiada, Embora as proporç�6� 10 aci
foi arrastada Cerca de 5 metros, dente, não houve vitimas a la..

dada. a;..... víolencía do choque. mentar,
Outra

.

caminhonete, que se _
r

Homenagem
Na sessão da Assembleia

Constituinte do Estado, de I I

do corrente, o deputado udenis
ta Osvaldo Cabral, medico, re

quereu que fosse consignado em

ata um voto de saudade a um

bras.Ieiro ilustre. o snr, Ulysses
Oosta, que exerceu as funções
de juiz de direito e de prefeito
de Join.\lilIe e outros altos car ..

gos, prestando relevantes ser

viços á Santa Catarina.

RapinageDs em Lajes'
Lajes - Em a noite de 7 os

gatunos resolveram aproveitar
o frio intenso e «fazer» a pra
ça. Conseguindo entrar em 4 es

tabelecimentos comerciais, prati
caram mais desordens em seu

interior .do que propriamente
furtos. Os estabelecimentos vi.
sados foram

.

a Casa Granzotto,
João Duarte & Filhos, Casa A
donis e BazarDanubío.

·c·.·.·.··············�·.···."· .. ·:.······.······
'

..

.:

··.·Ine Buseh
Hoje .á$ 2 lÍnhis�

<

Joan Dllvis.� Misoha Aner. �. Kirby Grante e Jack Daklé em
,. • <

"Autora Gaiata
A ·comed1a :es-patáfurdia que fará .vccê gostar ainda mais
daUnda Joan Davls. Mischa Auer, «&.rU880 magro» no iaaís
engr8Qildo papel {le to.a fi SUIi vida! Um entretenimento
agradavel n'um grandioso espetaculo r
Acomp. Compl. Nacional. e' Metro JDrnal ..
Rlatéa 4,00 e 3,00 - Balcão 3,00 e 2;00
Mais X continuflçtlQ do Seli� A Caveira

••<

ontros compiomento8 e desenhos·
. Menore.é . e. MUltares Cr.$ 2,00

HOj� ás'< 4,30. é 8 heras
Robert AIds '0 novo. e sensacIonal "astro».
AlexIa �mjt4 • }oJJuLeslie e Charles Caburn em

. ; Rapsodia Azul
. ..

A hlstô,iâ dos limares inol,vi"daveia e ds'musica imortal do
genlaJ boemio Geroge .Gersawin·!. ..

<

. ·um·filf!le qne'toca profundamente···o coraçãO peJo eeu roo
manDe (Í;p�lo encantamento de �uas musIcas!
UnrfUme cujo sucesso· é garantido pela Maluer!
Acomp; Corrp}, Nac. e ,Lox ]ll'rIltll
Platea 4;00 é S,dO � Balcll03,00 e 2.00
A' Noite Platêa. numerada Cr.$ 5,00

Edital de protesto
; Olto Abry, l'iJ'�beIHlo ue Nótas da ClJmafCa de Riu

menau. Estado de iSanta< Catarina, "na fórma da lei, etc...
. .. Faz saber gne se acha em seu oar[Orio, para ser pro
te�hí({a 'l'_p<Jr:faltli de aceite. e pagamento uma letra de cam
bIo, no .valor de DOÍs )mll quatrocentos e dez cruzeiros
(Crt. ���lo/oo). sacada por Emil Fischer contra Afiton Ou
ber, �fimo nll0 tenha sld� encontrado o sacado. o Intimo
por ��e edltàl.p!U'a pagar. e aceitar o dito titulo, ou dar 8S

rBzõe,�<pOIq_ue não o faz. dentro dolprazo legal.
�ltlmen8n. 18 .de julho de 1947
n_:

_�q- :T�.b�}J�.o: Ofro· Abry:'
Editai de.protesto

Qtto Abry, 1: T.8beUão de Nótas da Comarca de alu
menau;:Estad,O de Sa.nta Catarina. na. fórma da lei. etc...

F�z !tlb�l't qu�, se 8.cha em seu cartorio, para ser pro
tsetuds··por falta de pagt\mento, uma Nota· PromIssorla no
való:t>de tietecentos .cruzeiros (Cr$ 700,00), emitida por
Emil ,lecher. contra. Frederico Schufz. Como não tenha Sido
encontrado a devedtil\ o .

intimo pur eate 'edItal paru pagar
o menélonaao titulo, ou. dar 8S razões porque não o faz,
dentliô do prazo leg�l.

·SIuOlenau, 18 de Julbo de 1947
O TapeJillo; OUq Abry

Para
Grande

r

n 1
�é_�""i2:<.�lC"..::-�::-..c-...;:ru:;:L='�

fi.•
i.�iiHf� C�Sfj!'li���U[Jti Ú(�S Ct1 ..

--�

�P7! 1'" ...... (Y!'f'A n
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. �:L�IDesembargador Fiavio Ta"

pronla entrega li1 vares da Cunha Melo
",t Encontra-se nesta cidade, hos-

Sortimento ele :: peda do na residencia do sr, dr.
Arminio Tavares, o sr, desem-

bargador Flavio Tavares da Cu
nha Melo, figura destacada da ju,
rispruder.cia catarinense e mem

bro do Superior Tribunal na cag

pital do Estado.
O snr, desembargador Flavio

Tavares veiu a esta cidade em

companhia de um seu filhinho,
afim de submete-lo á melindro
sa intervenção cirurgica com o

sr. dr Arrninío Tavares. A par
com nossos votos de feliz estada
neste meio, auguramos ao ilus
tre visitante pleno .e:r.ito em �eu
objetivo.

,

� -

parlamentarista

--- -----�- -

I

Milhões
De pessoas têm usado com
bom l.'<9suHado o po pular

depmativo

Elixir

visitem e 'exposiçãO da .;

CãSa'Mo I I
em 5 .aIa., .; ruo 15 de Novembro, 12'26 �
(ao lado da CASA RADIO PILOI) �

La -....�,��t�!

Aceitou iS iocumbenda de 'Meditem antes deavancar'
.

•• Assunção - O governo 'en- �Bt'n�J�1jldft pOI!1 pro"nrl"!IIdefender a constltulcão vlou uma proclamação 80S
1I�.,t"�...u·v "u

.

to' y

• .

oficiais e tripulíwtes das da-
nhoneíras -Paraguat- e Hu
rnaltá», que se encontram em

Porto Alegre (CB) - Noti- poder dos rebeldes, pedlndo �; Rio (AN) - Um caso' na

elon-se que o Partido Libertador, lhes que «meditem antes dE' verdade «�ui generis:. acaba
por intermedio do deputado Raul avançar».

.

de Ser regístauo no foro des
Pila diricira ao deputado João Ambas pretendem atingir (i pa Capital: uma �_enhora casa

Ma�gabeira. eminente constit6- Alto. p.araná, a fim de .abrir!
da com ae.pSfaçao de seus

cíonalista brasileiro, um convite uma segunda frente revolu- bens, depois de mover con

no sentido de s.s. defender, jun- cionáría no poria d� Encar- i rra Be.u espôso uma ação de
to ao Supremo Tribunal Fede- naclon, Diz li proclameçãe desquíte, promoveu-lhe odes

ral, a constitucionalidade da car- que o governo t(lIDOU as me- peja do a�a�·tamento em que
ta parlamentarista do Estado, dídas neceseanas para reme. ambos fSS,IdmID e que era de

promulgada pela Asaembléa. dlar 8. situação. sua propríedade.
Ao terminar a sessão de íns-

talação do Congresso Liberta
dor, " deputado Mem de Sá deu
conhecimento aos seus correlígio
narios do teor do telegrama re

cebído do deputado João Man
gabeira, no qual esse parlamen
tar baiano declara que aceita a

íncumbencía que lhe foi dele

gada.
Rio. - Informam de Belo

: Horizonte que a Assemblea Cong
tttuinte do Estado aprovou a e

menda, segundo á. qual o vice
governador será eleito. por suo

fragio direto do povo e cão pe
los constitnintes, como a prin€i
pio estabelecia o projeto cnnstÍ
tucioual.

Và buscar seI certificado
o Comaudo do 32' BatalhSo InofGnsivo ao organismo Aq

de Caçadores. 82diado nesta gradaveI como um Hcôr. Ap1'O
cidade, avisa por nosso

tnter-,
vado como auxliiar liO tra-�

médio ao reservista Manoel taIDento da SifUis e Reumaft

Pera' encontrar-se á sua dia- matismo d\' mesma origem,

poslçllo, na sMe daquela uni- a:l�9�6. N. S. P.. sob o ur.26,

dade, seu documento de qui- :...... �=��=�_.

t-ação militar.

� sfilia ataca �odo o

organismo
o Fígado. o Baço, o Coração
o Estômago. os Pulmões. e a
Pele Produz lJôres nos Ossos.
Reurnb:tismo. Cegueira, Que.
da do Cabelo Anemia, li Abor·
tso. Consulte o médico e tome
o p o p·u I 8. r depurativo

E I i X i ir 91.4

Henrique Rischbíeter

Transcorre hoje a data nata
lícia do sr, Henrique Rischbie
ter, elemento de destacada pro
jeção em nossos meios comer=

dais.
Nossos cumprimentos ao disG

tinto nataliciante.

Da. Laura Balslni

por motivo de sua data nata
licia, ontem tramcorrida, foi aI·
vo de carinhosas manifestações
de amizade e simp�tia a sra. d.
Laura Maluche Balsini; dedicada
esposa do snr. dr. Affonso Bal
sini.
A' distinta n"taliciante, reno

vamos nossos respeitosos cum

primentos, com votos de pereq
nes felicidades.

#

Descascador a Debulhador de Milho
o P II L 1\ II»

i.artlHlal
r�fJgulavel

iraDsportavel
dG grand� rendimento

�m uma só operi:lç.ão
3 a 4 sacos milhq
por hora.

COMERCIO e iNDUSTRIA
Gerr�H�nO . Stein SEI AIIl

descasca e débulha

',Secção Ferragens»
Rua 15 de Novembros 41 I
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