
"

o leitbr menos avisado ha' de se .Iembrar imediata
mente dos"gibis" e outros folhetins poltcísis ao dar com o

.título acima. Com efeito, o saogrento epíscdio que tt>,Ve"PC}f
cenarío o interior da Prefeitura Municipal desta cidade, o

qual já relatamos em nossa edição antertor, é ele molde B

sugerir cpíntçés àS mais enigmáticas e, vartadas m<:!'.mente
em se levando em conta li ocasião em que J,8 verilicou o

iato. , .,.,.

"

,.
.'

,Umas das versões mais populares, naturalmentn su
. -: geridas. pelo laJo da brusca mudança. de governo da muni

c!paUdBd�" é a de roubo de, documentos comprometedores
do interior do pradío.

.

'

... '.

" ,',
, Secções

Isso, contudo, não €xpHca a necessidade d,e se espa- 583
'

.,

lhar sangue por todos, os corredores, portas e .janelus do 5311
Interíor do edltrcto li não ser que queira prezumlr que O pra 55a
tenso ladrão füSs8Eurpreendidono momento do delito e -60a
tenha travado luta com {} íntruso, tertndc-o antes d,e fugir. 16ft

, Contudo, a Ipõtese mais acetravel até o momento, é 59a
'8 querêlatamos em nossa edição anterlor, visto que fi 6áà,'.

: Incongruenela dos sinais delxados no interior do ediiicÍo [}7a
,- 150 pode 'sugerir a idéia de alguem. alucinado e sangrando 62a

, 'ábuudantemente arrastaude-se pelo interior 't.lo ediücío, na 54a
encía de. esc#pÍll' naU, . '

" .'.,
'

",
"

e

'.

-Ora, ;Manuel Raulino, O: alcoolatra que, Iugtudo Hos-
,

pllal na madrugada daquele dia em busca dó bebidas com
que satisfazer o víeí», e .eucontraüo mas tarde no íutertor
da Ianéhá: em que trab:!lha, nasIutedtações da Prefeltura, O,D.N. P.S D

saugrando por diversos ferimentos" disse estar na Prefeitu 151 55
ra na qual entrara-por uma porta' .que encoutrára sbertn.] . J53 57

9.,
"

.. , Cumpre acrescentar que Manuel RauHl.lo sofre de mania I I�g 28

,. de. persegulções, como já está 'provado, para se ter Uma I 90
:W:.Idéla do que ele. serta capaz de fl.lzer perdido no interior 122 58
I '

..

do edifício, completamente ás escuras, onde, 611tra!'8 por' 1 �Il 44

,U,Ul, e���néOrdade que nã� lúijogiea nó fato de ter ele entrado i;� 131 .,6'ÍOI!O na Prefeitura." ..' 155
1.4�.

150 18Mas; haveré algueni capaz de praticar coisas mais
.

...-__ _ __incompreensíveis que.' um alucinado?' 5"2J
-

-442- .' 1Oontudo, 'afim de se eclarecar bem o assunto,o· 4g lá
r t'Delegado Reztonal de, Pollela ..sollcítou a vínda de Flür,_Í.à- NOTA: Deixou de SHf .apurada pe a lua a a secção

Explodhll O dapoSI-t1l� . 56&' que Íüi remetida para o Tribunal. Os lU ii' 'II UDOpOUS da peritos em crfrnlnulogià os qnats estiveram no
h

.

"d di"local. da e correnela, fotoQf!"rafando Os sinais, culheudo im- resultados aéi�IHl BC am-se IIlClUl os na ta- e exp OSIVDS "
.

. . �, , " bela que publicamos sobre fi apuracão total ,pressões .dlgltats. e amostras de sangue de Manuel Rauli-
do pleito no juizo eleitora! da. 3a' zona, comI P8rl.s. 16 (A. P.) - A radio

no, para o confrontá. De possse do IDíltérial colhido re-
��.�6· nesta cidade. local Informa qu.e as te!hasgrsSBl:ir8ill ôntem para Flof'!anõpoIis, onde f�rão o exame. � ,,,cI I de casa num raio de CInco

......
s
....
e o'

S.8.Ilg.u..
e.· encontrad.. :J.· ..

no .jill
..
te ríor do' ed�flcio é�.m-

..

n D E1,�... A10 AlvI·-Verde I quílometrcs �oram pe!os ares
bmar. apenas, ,com () de Manutll RüuhnG1 e se as lIDIJr8SElOes \.:::r.j])DIVl ao se incendll:U'em hOle cerca
.digitais gr..àyadas Bill sangu.e forem;' :tqmõern, apelú't'1, as de Rau. .

'. 'I
de 5 toneladas de explosivos.

Uno, .p.OI.'..
·

... ê;l:}l.t.O...•. ill. u. it3a.·.dBS dU.'.V.i.das deixarãoo de af!J�istir. " I?e ordem da· .Presidenc19, sãO conv_id�dolS todos os num áepósito perto da aldeia
Entret�Iito"l!e_pDr outro indo, o exame revelar lmpres· aSSOCiados e n8soela�BS do GREMIO ALVI-\i ERDE, para: a de Beruesse, nas visinhança.s

sóés datiloscópicas diferentes e existir' amostras de sangue, reunião que se. r.6IlIIz!l.rá em o SB!ã�. do Clube
'. Nllutw,o de Bsyeux. As aldeias de

de mais 'de UmUpo, 'l.lÍ, então, abrir-se á um campo vas(o AmarIca, no prOXI-illO dia 19, co� lmClO ás 8 horas da nOl' Beruesse e saiol Martin fica-
'paraCor;jeturas de toda a especie.

'

te, para eleiçã() da nova Diretorla.
.

.

, ram muito danHicadas, ma.s.

."

Contadv, antes do exame que agora se procede em A DIRErORiA 4v2 nãO houve nenbuma vitima.
plórlanópoHs, é prematura qualquer .versilo a respeitá.

, Portanto, '\ll1da de cansar por ora o ra.cioclni!J. imaginando.'

roubos misteri_osos•.Iutas de mo.rte !"ravadas." nó silencio .

.. dos corredores escuros da Prefeitura e cadáveres sendo
., :s,tirudos pelàs janelas.

, O mais certo ê e·spe.rar para ver .

.

�=-�=-----�----

,

1.559 531 ,1.354 1.354 , 459 459

Batavla 17 C\ P) _. Ao
anunciar ti destruição de um
"Thunderbuh" da RAF na

Drea de Surabuta um oficial
superior da M1irinha decta
rou qae a' e xattdao do fogo

Ivo aoti-"éreo dus indonésios é

54 qusst igual li dJS alemães.

64 Doutro lado, revstou que _

33 as perdas desde o inicio das

88 opeeeçõ es em Jáva fo�am de

71 14 aparelhos, dos quais sete

44 parece terem sido abatidos.

I � Greves' em Bombain
33 Bombatn, 17 (A. ·P.) - Os, '

54 empregados daCatexotl Com
pany e outras da Standard'
Vacuun OU Carnp8DY. entra
ram em greve hoje, exigindo
que lhes seja pago um bo
nus da vi torta.
Ceroa de {700 da Burrna

Shel Oii Comproy encontram
se em greve desde 29 de no

vembro. tendo, assim, sido

requisitadas tropas para au

xiliar o serviço de distribui
ção da oleo, o que I está vírtua
mente parallsado com a irru

pção da gIéve de hoje Clll

Bombatn e suburbíos.

IItiram 'belD
OS indonésios

.�
No bar e. 00 lar

KNOT
não deve faltar

Resultados das urDas emGaspar

'192
,2:13
135
163
151

Dutra
56
72
39
90
95

., 46
14

�.' 9
.. 47

'

63·
'

Adolfo
153.
15l
152 .

91
'

.124
193
253
132
15'7
148

Ar is tiloirw (l

153
151

'

Npr('u
54
64
3'3
88

Gomes
154
154
149,
92
123

'

152
91
124
193
253
132
151
148

77
44
2,
10
33
54

1

,�-----

P.T.R P.R.P.
15

1

P.G.B.
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.

-

.
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.

';:ferment'o em Pó
,'.,.

..'

�

'.OYA,··L

Ruá.J5; de NoVembwi 687
Fons";1124 .:...;,-:Biunienau

Pl'Dâdocimo ..
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�

,
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, Exportadora de Madeiras S. 1. �Ii·... , ..
Stock permanente de:

.

'. Mad43lras de construção em ge-

�

.

ral; 'Forros,' SOe,'taclhOS, Molduras I
I o'.. • 1
w. Telefone 1337 :J 8 L li M E ti Ia' U .. Santa (alarlna e

"�\!!ii'''''''R'K.fl�6�."'''lfD::ol"••<J •.
�.•���_�'II!i'!r.�J.M�•.

Sempre foi ,8 continúa a ser

, .. Melhor �����,}:;�:".r.������ª.:.� 'Maltemll Comercio Inudustria S A
+;......'--.-.-..�'E''''".--.�Y.-...

.

.

'

.. f:l . � '. . i' . t
.

. l' !

.

," São PauloT Aos Senhores Proprie- 4 DISTRIBUIDORA PARA TODO O BRASIL DOS A!.f.'\MA
1 .terios de RADIOS t DOS PRODUTOS COXCENTRADOS VEGETAL
$ A instalação de uma 1 UROS.aCLE�U DE FABRICAÇAo DA crx, PROGRESSO
.l ANTENA GALLI •

'

NACIONATJ "INDUSTRIA BRASILEIRA DE

4 'reprezenta as seguintes l BEBIDAS E CONEXOS»
.

I �ántagenR. I R CONCENTRADO VEGETAL nR,O SI CL E R� á bage, ri
� Facílldade de lnstalecão, i TOMATE -SALSAo • ESPINAFRE.

4 ,Economia Segurança, O Mfsturcrspara8opa:s_"ROS!CLER"áb(u!QdeAV'EIA·LENTn,H�
� e melhor recepção. t ERVILHA-soja FEUAO BaANCO G FEUãO MULA1'INHO.
; lufnrmol;ij$S com II sr. JlIsê ! � ��TCHUP "ROSICLER" em dois typoe: PICAmE E DOCE.!

.

e�m�ni ., ;;;;;
ilo-ú

t gM São !:'aulo. II I
3J !:Uumenau f'

lI'-�.. "'IJi-+�-.-.�..-.-.•.--•._-"

��;�-'_'."9:?"->��'''...;!!' .. ,.�-1jt.-.,.. "�,*��-<.� ...'.

I

C

DISTRIBUIDOR AUTOR!SADO PARA. AS SEGUINTES PRA
GAS - BLUMBNAU .. IBIRAM,l\ - RIO DO SUL - GASPAR - ,

ITAJ:'iI TUUCAS - Sn.t!. WALTER W, BERNER "TELE'- \
FONE: 1·193 - BLUMENAU - EST. SANTA CATARINA.

.

/. '
, ./� .. ',:

NA!,)' ,E NoçtJ'oi AOS ..ÜUMt,:S DO<JJ,;'ST1CC'� ,f'l'
,

,

; ,����1-�.=.'t:;1l'i�+.�n ... �,�:,&�t.���;tC��� �
1 """"" _ •• , ._ ••••....

••MerJ.icaç{i,o auxili.ar
no tralamento da

.flífili.9"

foto AmADOR (G&SchoJz)
Recomenda-se rei
Esmerado erviç'oS

RtH{ 15 de Novembro, 596
--�----��------�,�----------

,
'

. .'�
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ót todoa os tlpos e lamllO!1{)S ne

CaSA do Am�,.icano S. A.
'.

Memüdo de Automó�eíl!
.'

Rua 15 e 487' I'.• -W- MiJPWTi:, i _rzr_rmailRWm'El ll;iijlliiljliillliii'»"'�
.

hCHtade de . 6huhenatrl
" t , t1i�m'*!:'4:AiiwJWW. i iJj .urGe_

. - '�.'

I ·5·.··'
.

.
.

.
.

A Loja oe Calt0005 onõe a orle impero e o. bom .{tOSlO
".: :.�

..
- .' '

. ,�;,.

Camirrbõ�:;€l ele 1/2 alé tO toneladas.
CA�HNHONETES

V{'la que

& será vrontaments atendIdo

Eq1;,ipamento ..moderno de alta predsão, .técnJetJ
.

formado e diplomado em São Pauto
'Alumedg Rio Srculco, 10

�'-- ..

- _.� -'� ..

"11ZlItAUi4Iá:.......__.,
E

..'",':;';:4�;>""''''.'"'!iiit.'.....
""

..

'

...
-

.....
OW;:;'
... '''''=ê!.\.;.''''.':':T.;;'''��?';;=.'.'.'.!''<-..
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,

..•"..

9
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d'I_.,;,�

...
I�n 'fl:' �,.; .�')' �q 4"\ - �,:;, ii n .jj; •..

'

aJ ••.. FI,; � " , 'f 'I s r,,,-
. '1. U L <l

.r ,

'

• � • .

, i;uriica Ge�ai
., .

"

:', '....... fi

I. Tri\tam.en�og e!:lpe.C!�.l. !,'.z... :.a.'�08 i.la:�
d.íJençáS H� ea.tç!Jlngo, I

-.
,", tlgado e Itl�est!Uü�1 sem operAção. ,."" J,

Lab,on"t01'lO a,nexo.
_

:
.

, �
",", I"', ()mzsuuas.: Ràu 'Btusque s{no,a.�a$ 3 �.6. hora

...
s

. "1f meno« aos sabodo«. _. Pon«, 1/319·. �.
... I�

M42L t

I �iI'u.idtrnfl! 'BRRliT,t!S
;.40, 4<4 ..... q"'"'�' oo"'D"_

ApGFelhos" 'de R,adlo,
da R C A Vitor
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.NBViJ--·IORQu-E_:-·. \,g':-14pl-: � ·-Hiq�:Er
-

·S-t�t.e--"-h!cIl!-·S�i,
.

·;-�lO�I=-!�CJI\�-·,··}�t,:·JC}··?!i:_g�:c ,·c;c� .

.
"" .. �, .. ,�.

qu'a""n"d'o'
,

'-d·ula·s· ::'expr'f4e,ssjas" d'e'··,- -lu"X-O'·,·:. _·coo·"duzl·ndo- -_, _s"oldados e o�i�jais br.i"t'anl'''{)-S·· 'p'rê;ieDçªt'�nas .g-aietias� de. atfe e_,·:>i
..

,U museus de Londresv-dss obras ',;

-

. ". .
.

."" - . hoe�tados ..
recentemente dos primas ifdos-tesó:Qrôs -ât'tistic6s ;

.

. -, ,- .. :'�-., fesl-ejanle$--de:'"3,al' ilara�:�,.Novª lo,rqu�� e .Florida '�:�g�sS��a�:!sj����:�!�a,���� ����a;�,�i;�à:;�!j���d-���v:-��de�' ..

'

.

'._-
..

'

eh8earam�se�,·ôlllênl--'na" CarDlina�:·:do·· .Sül.
-,

fica- �;a�J�a�sfr�����o2oina;r'�f����t�� rd�!i!�S .-em se�s 'PrImitIvõs'
,

..
"

...
-., .. '�.

.

>. .

.'

,.<..... c..
• ..:' .... .'

': '. .... .

.

..
'

. . ". serpente. bem gralhados; gmza- ,,, ,,.::_._
" :,'< ....

r.am '.1.e....
·

.·.r.idas..

.. 119
...

: de.'S8.stre.. · �'6...2... ·_··P.essoas,· .� I.endo .od��s.ddee ecar·�o�'bJ��.," �Tc�l�tes.!';·ud; '.
Pode-se dizer uue !lOS" meios

'.
.

- interessados pela teatro continua

� 3110 passageiros pedindo auxilio medico .: ��:a para Illlú morrersm ríe te-

�a;I:e<�ÚÚ;�;e�i�SP:�ibjQo�:e�� .

-Íir;;s-e�nâtt.iãdà$-élÍry: teldrai ��;�!.�r·:Sj�Ié:Y'iigl;�:11 ���:�r�I:�l�gr�:f·
'feridos. o inspetor. de·lIuarl.irão:·dlJ�lugar e uln do.s contendores 'if:I;r�:?�� fél��cian�acol�� ferenf'{Aman!:ã·::fáDiJerente).
A's 9. horas da noite de dó- se verificar 'o fato regressavade" Bretanha, tenha a ampllar' grau- A conhecida firma. de coris-

mingo,: Quando -tentava acalmar uma peséaria, tendo". "parado na çando a íntervençãó do ÍI1spe- demente as . propriedades. cura- trução 'naval Wíckrs Armstrol1g. ,

um grupo de pêrtubadores da venda dÓ:.'sr. qefllJJano Gebln, tor de quarteirão. Vem dai o tívas dessa maravilhósa droga. LIda. já.se acha. de .posse di! .'

ordem politica, o inspetor .de onde ficaiâ; com algutls parentes motivo .do sangreuJ5i,·"�ururt1n.. :. .:
� ......-

.

. licença para lriicjararnánuíatura
Cwarteir�o 'de VeUla Central sr, apreciando um. tocador de san-

.

Tanto Pedro S(;lm�!dfft-�:CQli10 .. ,
A famosa Igreja de ,uBow" - em larga escala . ',cf(i;; motores li

Erwín GrahJ, foi agredido pe- .íona e beberícando' "Ali em Erwin Orabll que, tambçtn" é u� d.os b.3. irros de Lond. res, -"I oleo do

.. tiPo. 0.0.xfprd... .' ..

105" desor?ei
..

r

..

os,

.rece.beo.
do di-. óomllalifiia de

..

se.u p.a.ren.l.e.s.'Ices.
Bd

..
o.'
e

•...• po.SS.u.'.e 36a�O.s.i FPr.
arn atingida nove Vezes durante a �-.

versos ferimentos ii navalha, fa- Artur e Pedro. . Schnaíder, bem recolhldos ao. Hospltal Santa guerra, será uma das primeiras A 'índustria britanicaríe radio
cas . e garrafadas. O fato ver-i- como de alguns amigos: come- .lzabel, onde "se acham em trata- igrejas a serem reconstruídas na e televisão devera acelerar a

ficou-se em frente do negocio çaram a provocar estranhos. for· mento... . '. Grã-Bretanha, por ser um edifi sua produção de paz e,11 plena
dó sr. Germano Oebfn.. . . cío nistorico." escala a 'partir de janeiro proxi-

-

Er�fn�G�h1:ed��i�a�dôin��I!�r ,�r'··".:.'I·.·0··...
··

....
· ···.A..•... ·.D.�.E·

.'

8Iumena�. 18 de Os planos-d'l �indusW.a eine-
_m_o..:..,..

---'-__,_'---__

der-se, dIz ter sacado de um .., .' matografica britanioa pa�-a 'Pte- tine tlseh' n
revolver e disparado 'um unico

d. e'.' .'.. B' Iu m'.. e'� .A..u·· De-zembro de 1945 de um grande numero de rn-
tiro para' o ehão com

.

o .intuíto u. u mes na �Grã Bretanha, Hfim de U .. .. @ 1&: H
a

.de dispersar o grupo de agres.- sé reduzirem as importações e IIlOJe
. as u� '<I ele

sores. intensificar se a exportação, esião

m��t��:l�!d���ede!��eal��dr� Cidad
..

··

e SOCIAL :����so�xecutados com pleno Mulller·es
SChneider, apresent� tres feri- -----

�����: s�P��:f�iai;?�O u�i�a�: f�
..·····c··:'·.·I"b_·�··I

..

·.·'iiEt�s.õc.la11.1 mais ��da8��t��'r��i�p�e�fs� vi� ��b��C�tj�����!�O'e ���ig�e� �

grave na. região da bacia. t. � tencia a gracicsa menina da guerra se viu privado da
Diz o inspetor que entre CiS

:.:.:;c,:;�'.�.'.:J �:;.:;:�. Arlete Terezinha, filha do

agressores havia 'um armado .de Aniversario �.' sr. Waldemaf Farinbas, fun- Nascimentos
revolver} o qual fez, tambeml cionario deste jornal. Com o nascimento de um

diversos disparoos. Aniversariou-se ôn�em a __; Comemora hoje a passa.- lindo garotinho, oc-orrido on-

Pedro Schnalder, 9ue possue S�8. Da. Gertrudes .Kiha�,.es- gem de mais um natalicio o tem n'a maternidade sch a-se P[atéa 3,00 -112 e mil 2,00
,

cer.ca de 3S
.

anos, e cas�do e posa d? sr. FrederICO Klhan, jovem' J. Machadó dedicadu enriquecido o ven!l]fOSO lar Balcão 2,OG-112 .e iniL 1,50
reSIde no bairro do Garcia. Ao da _soc.ledade .local

, .
funcionário desta folha e fI- do sr. Pedro dos. Rantos e de

A" � "" � "'" • "'-'..J" ...., 1i.-iiI-� "'l UM' BOiVl CLMENTO
"t-..-,..-:..S3�-".,,:_..:v.;�-....-� o .-:oc- .-.Yj ....-:"..-.

-

I
gura bastante conhecida nos sua esposa da. Elizabeth dos

L
- P d d R La Menor O aluminio diluid6 em uma

.. oçao ..
ra oe �ap';�àia' .

meios esportivos locais.
.

Santos. aCQ���e�lidheon!es.
.

cdher de feuo, é um· cimen�
"

d
- A efemérid e de hOJe

.

Vil!!..,,, � to ótimo parI] colar .objetof',

W·E I·ZEL encont� ..se a vIn a
.

nas i assinala.Q transcurso da data, AS PELES
.
que podem ser limpos sem

.•.
. '. ". .'

'. FarmacllS e Drogarias. nataHclada sra., Maria' Kra. QuaDdo, 8S peles se mo- receio Qüe se descolerE .

.
. '

....
. .•...• '.'.' '" ....• ....

.

..

. úik Beduschi, eSpOl:i8 do ar. lhBm, nãó deve passar pano
-

AGRIAO .

O ·E,x·er·c·I·lo· e'
.

'a's
'. ele'IPoes .

.

Germano Beduschi, figura secando-as, mas sacudi-las e Ó agrião é Um exeelente

....... '. '... .

.... .' .' ..
'

.

.... .�. y ..

...•... .
haHanle relacionada neSle coloca-Ias á pequena dista:n� depuraUvo. Abre o· flp�tite .

. RIO, (C. 13;) - O Genera.l Canrobert PereIra da Costa� que meio. .cia do fogo. Ativa a secreção salivá!.
.

está respondendo pelo �x.pediente do Ministerio qà, Guerra, assinou ". .

.

==--==-== ...............

a. seguint�ordem dirigida �o_Ex.ercito� .'. ...". Tendo voltado do Rio de Janeiro, onde estava residin.do diversos anos}
. "Tenho o prazer de transmitir em nome do exmo. sr. preSI-

dente da Republica, os agradecimentos do governo aoS comim- trouxe 'comigó, nesta m:udança. um cofre de duas portas; o qual ficou; jun�
dantes das Regiões Militares, do Primeira Corpo de Cavalaria e to com outros objetos de minha propriedade, armazenado na firma C01llp�
da Defesa.·da Costa e aos Diretores e chefes de repartições e Paul, desta praça. Acontece, qüe este cofre, foi, por ordem dos SrB� Aillhu:i'
estabelecimentos do Exercito pela maneira altamente patriotica F01.tquet e Aug. Th. J. Fey, arrombado, apesar de os mesmos tinham conhe,.
com que sôuheram harmonizar os deveres do militar e do do ci- d D d
dadão, contribuindo com isso para que as eleições do dia dois cimento, que dito cofre éra. dé minha exclusiva pl'oprie ade.. ' epois, . e mil

do corrente se realizassem democratica.mente em todo o terrtiorio certo tempo, ,recebi detltro duma caixa ábel'ta. e suja, parte do conteúdo

nacional. . do mesmo doIre. Agora exijo aos referidos senhores, que ll1e r(lstÍtuem, tam"
Estes agradecÍmeLitós devem estender-se a' todos os milita- bem, quanto antes, o restante, isto e, a outra parte, que S8 continha no

res. e funcionarios civis do Ministe:io da Guerra,. que c

..
oncorr�

..
� refeI!ido; cofre, e darem os motivos porque mandar_am arrombaI-o:

ram, cada um na sua esfera de açao regulamentar- e de acordo
Blumenall 13 de Dezembro de 1945 -Richard PauL

com os direitos expressos em lei, para que o Exercito correspon- .

_'.' '- .

.

.... .

.

. desse á confortadora confiança que nele depositam os nossos R.econheço verdadeira a assinatura de Richard Paulo, do que
.

dou· fé.

patricios e solvesse satisfatoriamente os compromissos assumissos Em testemunho :la verdade,
. .

..

para com. a nação nesta jornada Cívica de importancia decisiva
.

Bl1lll1enaU� 17 9 -1945 --Otto Abry, Tabelião.
para cs destinos do Brasil".
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I !$i' InEtituto Médico Dr� CARVALHO_I

i
Banco Popular ê Agrlco a do Vale de 11ajai!! j' _ Diagnósticos Clinicos _

-_

Deposito à disposiçao II! 0/0
.

� � Metabolismo basal ....:_ Eletrocardiografia - Labora·

Deposito Popular 5 O/O ." tÓrio de Análises (ssngue-féz8s-urina. etc.)

, C/Cts. com aviso de 30 dlali 4: 0/0 .'Clínica espeCializada de Senh.oraS
I

"rI.'.. 60 dias {) Ola j

;li!
Idem lddw gtl dias fi 112 0/0 I I (perturbações menstruais, esterilidade, alterações se·

.

.

.

.' Idem idem 180 dias 6 010 �

j
xuai6, incômodus da adole-cência e da idade critica,

eJeta. Prazo. Fb:o 6 mês61f 612 010 J inflamações genitaie� etc.) �
Idem loem 12 !t ti O/O ít'

. ti. J . Alameda 810 Branco, 3 - IJlumenau - Telefona. (202 t:e.
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inguem
e fi continuação da Serie

_;_ - il'lisiéTio Nàrdíco-

fhullu:iem neste.· [muno �
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E:J(iJam o sabão
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pois, conserva g' desinfsuta a. sua' roupa
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