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Q. G. A. no I'!�e"'da AlI in

1!"I (A. N.) -, lá_S' '1'0'-('[15 norte-

americanas e Í!lgI2Z� estão il::>-
\ ando no m nnenro a maior ba .... I

tartia na Iraliaf• Os l1�enlZes en-

I'\ Ir1.iJ reforces ll'Ll'� são derrota
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I No momento em que puchav 2. 2�U�� teve

que e caiu no ;��lCO

i

cap-I

Sanado p�la manhã 1<JI a ri
[Jade abalada eOIl1 a n()llciJ. (IP

.JlP triste acidente que \ ítímon
distinta senhorrta da �:,)�S2 SO·12-

dado, .A3 rircunstanrias em que
ocorreu o acidente tornaram-se

10;"10 l onhecídas fazendo aumen- \1tar o pezar gero! por �:;ta morte

que \ eío enlutar uma frlitljt;U I
prestigiosa dê' BIUlTI2nau. I
A Srta. Maria Alzira da COS�á, !

"'4 d"'�'"''L0111:'" anos le lC.:.1J.c, nrn f_;(.:. I
Sra Vva. i'l, lzira Bí r: dB 'ela CO_-Ita, sof: ia, desde' ha varies ano', I

de terrlvel doença 11._r\05(_1_ que j
a expunha a ÍL"equ;:'!!IP3 ataques 1
t clamntiros. Ultimamente lu" I
\ ta melhorado scnsivelme 1tC', fa .. �Izendo renascer as esperanças (f,>,
sua família numa cura ;.1l:12j te! Icom grande intensidade.
Na madi ugada de sabado, fJO,,",rem, ts� 2 um no- V ataouc \_'U'_ i

,j . ,
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0,- Ü,.. t_(lIfh)IV ao se:- aten�ilf..Ll lh' '-'L! r
iessoas (la familia. Pela manha, I
achando-se completamente nor Imal. M ,"lei Al.d,ZI que ,10::;":"'<'

I�:,O 6r�llio alsgre e LOfl1. resol .. .-.'
ajudar SVf1 mãe 110S traball os (:n� I
mestices. Para isco dirigiu-se ao ]
1'0(0 que fica ao lado da casa !

1 ação, tendo estado presente tem

bem o sr. Mello Moraes, Secre-

em

e taxa"

pobres
Hansen.

� azenrla oas

pt opi iedade do
l""anivete�'6r'''G av-v��

Cur ioso ve�ii!Cado 11() B?CO Zendron
Ai!1'\1 02 romentav a (ÜlTI las- I demais, Presume-se deste füt�,

tnna o fatal ar.idcnte q'IC vuunou oue Oswaldo Klieger já pre

uma distin '1 E1l,'" (11 nossa S'1- meditara por termo a exístencíe.
.

DL' ta o Osvaldo Klíeger fOI
t �:\eIln seus pais sabado, na es

f acão e ao vei i fica!' que eetes

1<,0 tinham vindo retornou á sua

CI13<l. para pôr em a�J.o seus pla
:!03 SU1._L_l ..as Dirrgiu-se log'l(}
apos á uma capoeira vizinha J,l'1-

(.J" tO:I�ÜU, pro' RI elmente, o ve

neno para formigas, cortando

'gL,a:m::n�e o pul.o esquerdo com

um afíado canlvete. Tenr01J taffi

bem cortar <) pulso direita, não
lor 1 o conseauindo. FOi momentos

Ú�l�ois, ainda tom vida, encon

trado por urna vizinha qlIe deu
o alarme. Todos os socorros.

no .em, resunarem inúteis.
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no lar e no bar não deve faltar

NaGÍonal da Papal 6 Celulose
(Em Organização) ..
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1 que tede país precísa de recur- I sões (coisa só possível em. CfHHli

I E6S extraerdínárlos para fazer I de grandes subscrições de Bonu:,
'_' l tace ás despesas extraordinárias I �e Guerra), ,o cru�eHo cJ'es�n�

( de guerra; ! oe valor ,em, l'el�çdo ,ao ,OUlO
que, para atender a tais des- 'e o Brasil ficará mais 1'0100, ao

pesas, é natural que os Gover.. I pa�;"o, que se empobrecerá se as

nes recorram a impostos novos. I ennssoes forem necessanas.
.

cu lI.<;.: ravem os antigos; «Brasileíro, pense nisto: que
! nue o Governo federal, ao empresta a bom juro quem OOH1d

il1\�tS de reclamar elos brasilei- pra Obrigações de Guerra e, ae

i tJ3 nox os impostos, se limitou! mesmo tempo, enriquece por
a pedir-lhes que subscrev am ! causa de dar maior valor ao Ol'U

Obrigações de Guerra; zeiro e a tudo que com Cl'1.1Zei:'!!I

que n[3 há quem adquire uma se compra').

e1Jügaç'::o ele guerra, pois emv : Crescendo o valor do cruzeire,
pfesta ao excelente jure de 6�J e', ! não crescerá o custo'da '\'ida, mas
fornecendo recursos ao Eráríe, I sua casa, seus moveis, tude,

ajuda o Tesouro Nacional a não I Brasileiro, que vooe psssue :'a'�
lazer n8\'(1S emissões de papel i lerá mais.

moeda: [I �Compre hoje Obrigações de

que, sendo evitadas IH';', as emís , Guerral»
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[i��1��{:'!f��1n§ a seresa anos
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&ifO ês (te Setembro
TIMBO'
Prde:tura Municipal: - {ln.

posto sobre Industria � FJl'.fis..
sões (20 semestre).
Taxas de Melboramentss (ar ..

Imposto a pagar, inteiro).
Prefeitura Municipal: � Im-: RODEIO

I nosto sobre Industrias � f'rofis-, Preíeltura Municipal: - Im-

i �L.e.:l (:'::lo semestre}. I' posto de Indústria 1$ Pril3ÍisSÕ<ll

I GAS?AR
, ,

(20 semestre).
I Prefeitura Muníripal: - Im-I HAMONIA

I peste sobre Industría e Prefís- Prefeitura Municipal:
sues (20 semestre). I posto de licença sobre
BRUSQUE I {ltatic1o (30 trimestre).

! Prefeitura Municipal: - ImG! RIO DO SUL

11 'li'í5tO sobre Industria <e Prefis- I Prer;eitu:a .Mlll1icip�: --:- 1'1!ttl..

I
sões ('J" semestre). peste terntlOrull (nus nth!lrill).
INDÃ.!AL Imposto de liüiUt'a Mbri't �*.
Nãe ha iDlPostoas a pilgar. cl� abatido (8" trimestre).
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carne verde poderá ser ven-. r i
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do todo o credito, o r::::nr, Dr. Afons- RatH3. dignis-
Prefcitc Municipal aoaba dó rest: belecer,

passados, a permissão plH t que a

Ed!J(f]' 11-'-(;, .. ner,
Iria 17

() "II', Aniadeu Mauer.
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