
·
; UID8S idades

I

······m········.········.,-, .

Os
penico. tanas, com mais .eficiencia,

Guan, 9 (ã. P.)�A8 for. na esperada invasão do Ja·

Ç','aS aéro-navais niponíc.as pão.
são impotentes para reSIS- Guan, 9 (A.P.) - O (:J. G.

til' aos ataques aliados em do Almirante Nímíts in

Bornéo Adianta-se que as formou que mais 16 navios

forças inimigas estão sendo japoneses foram postos f.I,

retiradas dali, afim de re- pique pelos aviões;;da ma ..

forçar as forças metropoli-] rinha norte-americana.

·.N.···'.! A"
.

'U""1 an��.iO M�:i�:,oo
.. g�mestrru Crlt 35,<XJ
: .

. . aval.lO·Cr$
.

0,30

Q al"�tlto das aspipGç6és do Vale do liajal

LU�
tripulação acha ..se desaparecida

.

RIO, 10 (S.E.) - Causou profunda consternação ii noticia do naufragio do cruzador
Babia, da armada nacional, ocorrido dia 8 em conseQuencia de vioiemii explosão.

------

YnsnOI-fOI absoluta:n�p.te inofen�i \'0 para
f'Wl.u � I pele. Eficiente proteção contra

Wet7el PICAI?AS DE MOSQlH'I'OS f;l

414 outros Insetos.
---�------_.---_.------- �_..._.....,....

'M-4'UNCIEM! NESTE OlARIa
� .;

Acha-se ausente

até 20 de

Julho

Precisa-se
JCNQl1

..
'

não deJlle, falt!l

1 oficial Alfaiate com boa praticá na

Alfaiataria Lemke
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11·'1-1945

M9dê,Jo Na 1J A que se refere o Paragrafo 3', art. 14. das Instruções sôbr e Alistamento Eleitoral

Rela�ão de Empregados Alfabe�izados
E rnp,r,e,gadOT:ao .._._.._...........,.___.-,_,.,...,..._.,._.,...-r-�_'''�__ '''''''''I__ .. � '" �9 .. __

Enderêço :_�_�_"----- � _

� N'" de Inscrição no lAPI:_, �_��_

�-��----�-------------

Remeesa das relações a que se refere o Art. 14 das Instruções para o alistamento eleitoral
, ,

,1;-:;- o lnstitutos .des Industríerlos faz saber aos, srs. e) - idade (quantos anos tem) I
autoridades eleitorai-s e agirá, posteriormente, de acordo

Elmi)regli(1orés industriais que, em cumprimento do 8.l.'t 23 f) - iiHacão (nome do pai e da mãe); com as instruções que forem €xpedid/w pelas citadas
do Dt3{H'etí> Jel n. 1586, de 28-545 (que l"�:tgllta o alistam eu. g)- estado civil (scltetro, casado víuvo, atc.); auturtdaues.
to eteítoraí e as eleições, e de aeôrdo com as "Instruções 11) - naturalidade (fugIu' onde nasceu); õ - Nas relações para o IAPi devem ser Incluídos
paraI) .Alístemento ElaítoraI", baixadas pelo Triounet Su l) - reslaêucta (euderêço completo: rua e numer o). apenas os que sejam seus assoctadcs, ubrígatortos ou Ia-
pSl'lo.r Elei,tora!, ainda está recebendo dos Srs. Emprega, 3 - Essas relações deverão ser fíetas em 3 vias cuítatívos. Se o empregador tiver empregados que reco.
dores as lBhlQ40 dos seus emprezadcs, contribuintes do (conforme modêlo anexo, de preterência) e deverão Sei' lham €:xclnsivamente para outro Instltutos, deverão eles
lAP!" que prestam servíços nesta cidade. entregues a esta Agência até o dia 25 do corrente mêz. figurar Da reb:1ção a se r entregue ao outro instituto. Os

2 �,Ne.8S8S relações deverão ser incluídos apenas os Os 81"8. Empregadores. se assim o desejarem, poIern eu- empregados, que estejam atsstados do emprego por motivo
emilr�gadQ8 que saíbarn ler e eserevar.Jromeus e mulheres traga-las juntamente com as guias de recolhimento. Dtis de convocação militar, deverão constar de relação em
e .em, rel.ção 8 eles' devem ser .declarados os seguintes relações devem constar a razão' da firma, o nome do separado.dado$: , estabelecimento, o seu numero de inscrição no IAPI, o 6 - Sôbee qualquer cuvida que a respeito tenham os.

fi) - numero de i!lSCl'ição no IAPr (o D. da caderne- seu endereço, e devem ser obrigatnrtameute datadas e Sra. Empregadores pedimos procurar nos pessoalmente.ta da-cuntribuições do empregado. assinadas. Se o 8illpl'eg'idor não tiver nenhum empregado Agência do IAPI, rua 15 de novembro- 1392. telel'.1256.b) ;._ nome por extenso;

I
nas condições exigidas para o alístamento, deverá

e) - função (o qu� é que faz no emprego); entrega!' uma declaração nesse sentido. Blumenau, 10 de [ulho de 1945,
d} -- date do naaeunento (dIa mês e ano; 4 - De posse dessas relações o JAPI 8S enviará EiS i NORIVi-\L PAZZINI - Agente

.-'�"""''_'''''''�-�A--a1-'' o ��""'iIr-:i!;"""'J!'_'.5l-�__�-§.-� o +.-liI--- "�-§.-1Íf-�-"'-.-'.' o .-,"'-",-•.""""+,-1�-.+'-<P--,9,"""". o ;..�-"..:-.-.� ........_,..--�_.9.-.-.-.. o 'Í'-!!t'-."'-.-"-!1J:--9-s'!t:--,g.--i>

Cin
HOJE .... 4a.-feira, Dia 11, ás 8,15 hs,

Um Matuto Esperto
eorn Albert Dekker e joan Davis.

Uma esplendída Comedia .p ara da bOlls ga.rgalhadas. ,

No pxr.grams:Oomplemeuto Nacíonal - Universal Jornal e
Desenhos Animados.

Entradas: do costume.

! Edital E d i t a I
faço saber que pretendem ca- faça a>lber. qu� pretenoem ca..

� sar-se: AlfrMo tv1ueller e Brau- ser-se: Hartwíg Weber o

lia da Rocha. Ele, natural deste Herta Hedwlg EmilIa. Ele,
Estado, nascido aos 16 de ia- natural deste Estado. nascído
neiro de 192!. tecelão, so!teiro, I aos 1 de f:!b'lA de 1918, nego
domiciliado e�residHnte em !iou·lcifiOifJ, seltelrn, domiciliado

,pa�a. Norte, des.le Distrito, filho I lã r��ideD(� ues!a c idade. filho
I. legitimo de Guilherme Mueller IlegllUIW ue \verncI' Weber

e de sua mulher Olga Mueller. e de l:H11i mulher Helena
Ela, natural deste Estado. nas·! Weber. Ela, natural deste
cida aos 80 de novembro de Estado, nascida aos 16 d e

H)20. domestica. solteira, doml ma} ço de W25, domestica,
ciliada e residente em Itoupava solteira, domiciliada e re.f
Norte, deste Distrito, filha legi- dente nesta cidade, Iilha legl
lima de José Jacinto da 'Rocha Uma de Frederico Probst e

e de sua mulher Candido Se- de sua mulher Otltia Probst.
nhorinha da Rocha. A.pIeseotaram os ooenmemoe exí ..

ApreSentaram 08 documentos gid05 pelo artigo '180 do Co-i
exigido pe,lo artigo 180 do eo"jdigO CI,·Vil. sob u' 1, 2, 3 e 4. Si
digo civil sob rr i , 2. e 4. alguem tlvee coohedment« d�
SI alguem ttVe1l ,oonheclm,enW diD' existi.:: algum imp.ediwenta legai,'exísür algum W1pediIn.ento legal, acuse O para Og fins de cUooUQ.
acuse () para os fins de direito. E. para constar e chegar. ao ce..

E. para constas e chegar ao 00. nhecímento de todos lavro o J>}.16.1
nheeímeato de todos, lavro o rente para 5€:1) afixado no IOgdll

I presente para ser afixado no lo. do oost� e publicado pela imo(
gar do costume e publicado. pe.. prensa.
la Imprensa, Blumenau.8 de julho de 1945
Blumenau, 7 de julho de 1945 Victonno Bra� ,,; . .1

VictONllG Bragai Olida! do Reg!!1tr� ct..·fI. \
.

!

Oficiai do RegSstrO. Civil. +'-�:-'-.�-�-�-�-,,,�
*** .� , .. -'

Edital

Sempre foi .9 continua

1.__;"8IIII!IIiIiB__'M!IlI!!!!iIl�44_!!1_.._.�_;!.�_,0.'_r_'*Ill!tla��__�

a ser,

SifHis Cerebral
Um sangue impuro representa um c-onstante

f.ltrlgo e pode. a qualquer momento, seasionar ter
oveis acidentes como: Derrame cerebral, Menjngite�

".toucura, Cegueira e Paralisia parcial ou geral.

VaUOi3D auxiliar IW tratamento da SifWs é o
r;�.m€di-o má:s indicado por gral1de numero de mé·
íiioos• para depurar o sangue e prevenir ·as fune�tas
cou5eq�enolas da SifHis.

I
fabrica de,ladrilhos e Oficina d,e Escultura

Irnoldo Pueller
BtUMERau

Ru� Duque de Caxias, 8 (Ex-Palmeiras)
Telefone. 1.081 . Caixa Postal. 48

Serviço rapido e perl�ej�o
Moveis de todos os tipos e modelos - GRANDE

STOCK DETAPETES com fi a 10,/. de de3llcoto

Rua Amadeu Luz,

Empregado {t'".A'n real S"..ete;!o �.
ruOUEoruwl�I1t; EM l!:.nns_OS
StlJS �J<US 'f S1lAS l-'�i!!f:sr:YiE$
céNO SE.IAM: to$E's.ce:mn.p..os..

lL�OU�UlTfS • 0l9UtUlOll'.
�
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I D 1------' �Ctr=(7�
e B I li m e ai a li I u::::a::. I:::e I LA�e:sa�=!l

":'Q=",=2�"���_ ,-"" """ """" .._, """== .iO ""!"li! fizeram 31105 ontem:

IIS
.: O S1'. '>JDã,o Alcantara P2_

11e' c Ia feira, 1.'2Sid",.,.nté':. em ItlljLi,
.

,.

li
- A sra, Da. Lcdu Bi.. Swm'-, ;

paio, esposa do 'sr. "José Sarn� �

.

Já por diversas vezes temos empregadas domésticas. a ponto paio, dedicado g'ereDt{� ([lo Ci.

li ria em jornais do interior de obrigar as madarnes Fifis e 'l1p. Busch. ' --���-���--�-�,--�

anúncios procurando empregadas Mimis a vir procura las, com - A sra, N(aria Heis Boiteu� .'

S'
•

para São Paulo l:!c,Rio. Os reíe- anunclos tentadores, em luga- de Florianópolis. n [t" J J 'f
'

't
-

'

t
'

;!f�:�tli�l�i���1��:����'��� :::��ni�::::�:ioJi:O��!����: - ca�:��::�lE�E'��:���:���!; � Om a [.s rau,a ue .•• erro ..•...•.•.. a · a 3n,n8
datas sejas dotadas de reqisitos cios desse zenero encubram pa loca} do Ba'!lcD ."·1oco" e pes,
fiskos um tanto extranhos. tiíarias, sôa muito relacionada íú;:;stQ, MYRTES ---

Acontece que os traficantes praça. ( .. ,

D M hl'
.

Io« I 1')-- Co'm a Estrada ãe P.:sta. Oat,trrina
...

de mulheres usam de métodos � O sr, Cid Laguna, residente: O sr: yrtes, pU." zoaremos a tlumas .

I
. 2')- Falta de carros de passage'lTO.s·

seme hantes para atrair suas' em l"aguiIt\,: � Ireportagens sobre o tratepo terrouiarto em u '
-

vitimas e vem daí a necessida- Fazem anos amanha: .. 3')-,/neios para se obter os »açoes: pora

d E tad E' t' t
.

o transporte em geral. ..

de de se recomen ar pruden- � A sra.: Matilde Mattos, vir", nosso I S ,a O,::J assun o opor uno, por
oia ás [ovens Que se sentem tuosa espõsa do sr, Jefersors,

4�)-Intermedia1'ios para a . obtenção dos

daa nelos di
. I' que dele depende centenas de interesses - ditos vagões,

.

tenta. as pe os ditos ,.anunclOs. .

" ,r.l::tj'�os/' id'rIU�lã!O rl€)ll11�t� • 5·)..,- Custo de cada vagão. .'
�Ultas, que se deixaram ludi- ,

com gabinete nesta phlça. : outros que dificultam, a vida de nossas (J')--Pessôas emiotuiâas no<caSQ ...
'

.

b�lar, .contawm, se p�dessemJ <--' O S1'. Orlando pachltÔco. ,. i' populações. 7')-86 osiçraiule» indu.striais podem ad�
hlst?naS b8s�ante tristes do :-= O sr. 'Bruno Bachmann;

,

quirir transportes. ,.,..,.
dos que foram anunciados? destino que tiveram».

.

---'-- S'}-Pequerws industriais prejuditHl,ri,os.
'Outro pormenor bastante ex- ".-.9..-1P-.-.-�-'lf-�-�-. Nascimentos

I '

tranho: haverá tanta careneia NQ bEiIl 6 mo l� As estradas de ferro foram crfadas não I em suas que devem ser assinadas pelos re"

nas mencionadas Capitais ou t \ K. N O 11 Um robusto garotinho velu só para o transporte de passageiros como quísítandos não admitindo íutermedtaetos, �e
em seus respectivos Estados de " �ão aeve faltai enriquecer ante-ontem, dia 9, o lambem para o de carga. Estas são justa- no entretanto os espertalhões SUl'jêl,ll sem'

���"(.:�=.:.T..::....�.:.:!t�.�.�.I'00 e S.-��.��t-�.���'_.�.·�*"�
venturoso lar do sr. Alexandre mente 88 duas finalidades que concretizam prs nos momentos em que os intetesendos

,�
.

.' - . , - - -. ,- -
- •..

� Rava�he e de sua esposa Da, a sua criação, que aliás vem sendo desvír- mais necessitam de obter" os meios de
.f!j Instituto Médico Dr. CARVALHO I Josefina Ra;2che.:._ tuadas com elementos inescrupulosos que transportar as suas produções.
m - li entravam, por meios ílícttos, o bom anda- Determinadas pessoas são encarrega'
I:! '

D"·" ". � Falecimentos mente doa serviços. das de obter as requiaiçôes SãO .centudo

i�'-
l

- iagnosbcos CJuncos -

II:
Com a idade de 42 anos, ía- Prin::.cira:nente Os pessagelros são trjs- terem o que transportar, fazendo. uso

..

das

_

Metabolismo basal - Bletrocardíogratta Labore" Ieceu

on.
tem no Ho.spital Santa .tactos

como SI es

..c.
favos

losa.em., .Dao
80 p.

e o ditas como si fDrá um meio de vlda: sério:
tório de Análises (sangue-tézes-urina. etc.) , Isabel o sr. Artur Ferreira, ben- pessoal d� proprra estrada_ como �elo pes- ii. venda das requislçães por pr�ç�s os

=.
.

, . . . quisto comerciante em Armação l suno servrço de organlseção dos dirigentes
.
mais absurdos possíveis. Assim é qu� as

� ChUlca especializada de Senhoras município de Itajai.
' das mesma.s. _ HajaãViSf�? qU6detOmd�Snel?r8a dqiulleS requisições variam debIDil até' .Cidnéot·· '.1niliiii\!

(pe�tur�8çAõea �enstruBis. e�te�iIidade, �lteracõe� .se.! ._Q>��_.__�_._q_�_�_+ �: ��:��!li�ri�88�OOobi;::doS a

a

viajar em
cruzeiros, conforme o 0180 dlls m us ria.!.

� InalS, u:.womo�us da a�oIPcen�l� e da
\

Idade crltlc8, � pé, havendo assim uma super-lotação. Mas A.ssi� vemos os pequenos iddustriaIs"
I!l milamac;oes geDltsJ8, etc,; : Retificação I) fato tOfIUl'se mais rldiculo que quando tolhião.s em seus direitos por terem, p.eb;l.·

i Alameda Rio Bri'!nco,:3 - qwmenao - Te!afoDIl. 1202 � Publicamos em nossa edição depois de muito pedidO é' aumentada fi SUft fre'ufe estes menstroê, que abUSando.
,_ , 1lI' _ �: do dia 8 do fluente, em "Cida composição, os passageiros de primeira não muitas vezes de uma amisada se· locuph�'

ll,o!'•.•;_.L.lIE4f,����]}Z�.&"'.!I� !i!I.'fi:U:."DJF�-����,�'D� de Social", a seguinte nota. podem fazer uso do dito aumento por te' tam, entravando o escuamento dO$ ;i:n9BSCUil

Tecelage l'l.u'ehnrl"ch S/I
"AniversariaQse amanhã o sr. rem pagos passagem

....
'

de prim.eira, e o au' Vfodutús.
. ..

lu Ema!li. Por.to, dedicado agente !mento ter SIdo de segundal
, ,..

Varias são as queixas que em "tem"

DLUlIlllENnU
munIcipal de estatistica", I Mas mudando de um pólo a outro, isto chegado, por meio de industrias. qtiE( rdlQ

U lU II
. �ntretanto, como a (laia nata', é, de pRssageiros para· cargas, é que se vê podem pagar esse preço absurdo.·' '.PP? um

Tornamos publico que os portadores das Debentures! Ilela do reÍerido senhor é a 251 a desmoralil;ação em que Sé encontram 08 direito que lhes· assistem. Este8J�8t€m1:1n�o$
referenie ao primeiro semestre de 1�)45, poderão leceber 01.1 d� dezembro. pedimo-lhe escu-I serviços da companhia de estrada de terro. deviam ser ouvidf}s pela direção dQ estrs'.

!ilandar receber por intermédio de pessõas de confiança, os ,1 sas p.?r esse nosso. lapso d.e I
Certos fUi)CiOnari�S,. usan. d. 0. de.'. ,.seu .

c

..

argo da de rerro pára que a�sim ,os pequ�no,
jUros, apresentando ° Conpoll n. 18. ,redaçao que, por cer.to. o cole' entravam os serVJços. para ·.8SSLID poderem possam .ter os mesmos direiJos '.que c(J8,

Ao m.esmo tempo comunicamos que em 30 de junho do I cou em .situação delicada pS',
obter lucros fabulosos. com àS chamadas I

grandes.
corrente ano, foram sorteadas as seguintes Debentures:

.

rante suas amizades. requiBições de carros de transportes. Urge a abertura de uni ioquerito para
60, 117, 133, 135. 148. 170, 185. 255. 265; 266, "-"'-#""3'\9-*,-�-��:�;->t--. I E' processo comum de obtenção dos se apurar a respofisabHidade dos' envolvI,.

272, 352, 399, 4. tO, 412, 476, 543, 551, 563, 595, 620, :ANUNCIEM NESTE DiARIO I ditos car:fOS para o transporte ,as formulas dos no caso;
,

639, 687, 722, 749. 759r 867, 887, 90S, 909, 942, 961,
f176, 993. .........._•.....,...............' _d�

,As mesmas podsrão ser resgatadas em nosso escritório. DIta IffOrlSO BI1SUnBlumenau, 30 de iunho ne 1945.
TECELAGEM KUEHNRiCH S/Á

A Diretoria
'

E é precisamente essa exigen
da que chama a atenção. Por

que as empregadas de rôr não
'São aceitas nesses enpregos de
caráter absolutamente dornétícos?
Quem sabe se os ditos serviços
para os quais se requer jovens
de algum atrativo na realidade
sejam de naturezas diferentes

AG fel ENTOA
Espôso e filhos de

Maria Rocha
falecida dia 7, ainda sob o peso do rude golpe que vêm
de receber, agradecem por êste meio a todas as pessoas
que os confor&aram nêsse doloroso transe, apresentando
seus sentimentos, aos que enviaram corôas e flores, bem
como aqueles que acompanharam a inesquecive I extinta
�té sua derradeira morada.

A todos, pois. aqui fica a expressão de nossa imor
redoura gratidão,

Leopoldo Rocha e família

Blumenau, 10/7[45.

Deposito à disposição
Deposito Popular
C/eta, com aviso de 30 dla!i
." " ..., 60 dias

Idem 'lo .:'í;' g!> dl.f:w
Idem ic.\{;jffi 180 dias

C/ets, Prazo F�o fi mê§e�
Idem iaem 12 J!;

2 0/0
fi 0/0
4 Diu
5 0;0

() 112 O/O
fi Oíú

I 512 0/0
{) O/O

Loção
ElIEL

Prado do Rio, La lvíenor
9 Rapsodia

enctU1lra"s! a voada nas
farmacias e Drogarias.

..

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados, Anêmicos. Mães .�

., que criam. MQgrcs, Crian

i
ças raqUíticas, receberão ex

!� S!A�GUE�o�oi .Dai.a tesar O qu� e de c.$ar

1- I. -

I· .'
MUlta gente tem condenado a atJfude do Aimoré Esporte

II Lic. D. N. S. P. N' 19!', de 1921 Clude, do SUbpfb�o dg Slarcia, �ual seJá a de entregar, os pon�

•

� .. _ ...... ""'MJ........"'RiO_"'.H..'*� tos,p�ra o OllmplCo, delxHndo oe fazer o mesmo em relação ao

. � M'
Palmeiras. Nós entrelanío não condenamos essa atitude daque

nll'2�n'�i1rln J.lQn-�;ol·l1�ora do admrfj Ltdn leciube. E araião é muito simples. No dia em que deveriam
iJuüUH1(HHd lHrHHHü all R U . UI fi . a. pogar Olimpico e Aimore, a. Empresa lnd�stria� �arci!l' .onçle

C
' .. .'

Irabalhararn quase todos os Jogajores do AmIore, ,funCIOnou, e
O f1i'1 lO ra E: V en d a lia Maflmras fiara todos os fInS no uUim�vdomingo essa Empl esa não esteve em

. funtioriámen-
!� ." 1 "I", I;1d�",�'" '_ TIlIªfiifíifl I'�') to! dai, 0,." motivo

...
d
..

,o.. glem
...io,','",su�ur,,�.ano. nã

....

o,.e
..

li
... lregar"çs ppntós.

!�!.lt.1 • Ud �]al.�hiJaíí� -

• iJ iii I,nUi �1 p .- . ortanto. dar a Cesar a que e de Cesa.;,

Diplom. pela. Fac'l.tldade
Nacional de Medicina da

Universidade do Br'ilsil
Medi&o ES�a:1���,�U$�a em
DtMmças da� Ciianeas

e da Péle
;

CUr!.GS especia!izadl!'.li! Iro..

i:Ir� AHme.ntação dWl Crian
dtthasp Puericultura.. IUgre..
�e lnfantil� CU'n�ca Médica
I:nfaotlil fiberclllil)s� IQfan..

tU e D{)lE'!iças d� J?éh.i daI
Cria'ôÇ'1I.J,

Telel.: 1101 e 1099

elA.
;., ....

BELOS t IlfMA�S
AHCÇOIS DO

Ebuscrição' de candidatos ii I
obtenção de ceriificado de i

rádio-telegrafistas
Acha�se aberta na Diretoi'1a Re

gional dos O(ln�ios te Telégrafos
deste Estado, até 15 de Julho

proximo, a inscriçãiO de candi'".
datos á ,obtencão de certificados
de rácUo.jteleÚafistas de primei
ra >e segunda classe.• Chamamos
á atenção dos senhores ÍJ1teressa
dos para o edital Desse sButido,
afixado ;na Agencia)?ostal Teloe�

gráfica desta cidade.

o Olimpico segue de "Vento e. Popa" I•••
Mais uma espetacular ·festa de Doais III'OU a efeil(J III

ii tarde de domingo, o pujame time do Olímpico, slIbiuglU"
do pela qunometrica contagem de 9 x 2, o quadrO da São

loureilço
Nais uma espetacular resta de tentos � uma 8utênU�

ca festa Joanina - o Gremio Esportivo Olimpico levou A
efeito Da tarde de domingo ultimo, quando entrentou, pela
disputa do campeonato da LBD, o São LoureDçn.;

. Fazendo alarde de sua classe. nItidomente superior e..
jngando um tulebol vistoso e produtivo, embora .0 êstado
alagado do gramado, devido a torte chuva qUê come'cDu ti

cair fiO affianhecer de domingo, o onze da. IlQat:l>tadth: In0-
vimentou'se com grande desembaraço, submetendo 08 ;1'8.
pazes de Rio do Testo a m8is angustiosa derrota d€tita
temporada.

..

Desde os primeiros miuutos o OUmpico demonstron
que iria registrar em sua vast� pagillade triunfOS mais umtf.
retumbaste vitoria. Nada menos de 9 tentos cOntra· i !oi' o

que assinalou o marcador rio final da podia. a favor do
graná, Vitoria justa e merecida, pois. realizou um jogo
tecnico, produtivo, engen:!Ioso e bastante matematico; eD�

Um, eretuou um jogo de primeira ordem, Sob todos
.

pontos
de vista, 101 um triufo simplismente maiusculo.
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OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADATO,
FÓSFORO. CAleIO ETC.
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