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Prefeito Paga 100 Vereador Sigolf
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- Schünke Solicila

M I- I' h õ 'e' A
'

t· g' IProvidências do PLAMEG
- S n lOS '

A C�mara Municipal de ,:efculos das cnedes loca�
, Jaragua do Sul, acaba de hdade� e c h e g a r a m li

..
' ,

renvlar
oficio ab dr. Cleo- estrada Retorcida. Em íeee

O Prefeito Municipal, er, o f e r e c e m sério risco à e -lamêntével episódio, le-llizada.
Já desapareceu o nes Bastos, vazado nOI do ocorrido, os citados

Hllns G e r h a r d May:er, saúde urblna. ventando em estabeleci- Ientesma que se enuncteva seguintes lermos: "A Cá- moradores, as mets das

acaba de entregar à Fun- Recorda se, à propósito, mento bencérío particular c o m a paralização das mera Municipal de Jaraguá vêzes, ficam não só tmpos

dação Serviço Especial de que este some havls sido a mencíoneda.quentta, com óbras de trnplanteção de do Sul, acatando conslde- albllltadas de Iransporlare�
Saúde Pública, a apreciá solicitada ao Banco do o aval e a g.arantia pes- mais 52 qullomerros de rações expendídas pelo o produto de sua plodu�aD
vel quantia de 100 milhões Estado de ôente Catarina soai de nove Jaragua�nses água em nossa cidade Ver e a d o r Sr. Sigolf Igllcol8 e em especial alençao,
de cruzeiros antigos, como e o sr. Governador Ivo que, por monvos óbvios .

'

" Schünke, em Selsão rea- quando venham a necessl-

parte que compete à mu Silveira, p_ara atender a deixam de ser declinados 'A negeuva do sr. Ivo ltzede no dia 27 do cor- lar de socorro médico

nlcipalidade, pera o ime- uns poucos políncos do mas que entre êles figura0: Silveira não s e r v i u. 'de rente, com II finalidade de hospitalar, pela obstrução
díéto endameuro dos ser- lugar, deixou de dar o seu as pessôes do ex-Prefelto, pretext? pare se detxar melhor auscultar os Inte das 'Citadas vias que não

viços de implantação de coneentímento pere a plena o Presidente da Aesocte- Jaragua do Sul, relegade reeees dos moradores das encontrem acesso à estrada

água em Jaraguá do Sul. realização da o p e r a ç ã o ção Comercial e Industrial, à sua pröpna sorte. �e localidedee de Ilha dos mestra. É para a' magnl
C o m tais provtdênclas, bencärie, sabido como sc o Presideute da !Jâmera parabens esta o sr. Prefeito Monos e Três Ri.os, diste I sude de tão ímporrenre
fica alsegurada a tranquila sabe que, tôdaa as opere Munlclpal, o Vice Prefeito Municipal, que soube com Município, notadamente no assunto que venho a ape

normalidade de rets servt- ções em que entram os e Inregrentes da Sociedade muita habilidacLe conduzir que ae relaciona com a lar à prezada consideração

ços, um dos mais impor- municípios,- o Prefeito Mu Amigos de Jaraluá do Sill. o assunte pare um deste- passagem eôbre a estrada de V. Excia., pare que se

renres que p o d i a m ser níclpal precisa obter uma It população \de Jaraguá cho feliz, do qual estamos SC-56, em construção, digne encontrar uma fór-

IItlcados em nossa comu especial entreviste com o do Sul pode ficar trenquí - orgulhosos. treeho Nereu Ramos à mula capaz de auscultar

ae, de vez que a falta de Governador.
G Jaraguá do Sul, ende se oe Iídtmos ínterêaaea da

água no centro da cidade Felizmente, o er. Prefeito biflRcam as es t r a d iii s, quell região que, f a c e

é, cada vez mais acentuada

I
Municipal, não podendo Dona, For'míqa,I Mes-

cumpre-me levar ao conhe- não encontrar D o r m a I

e os poços por ventura atender às exlgêncíes Ieí- cimento de V. Excia. o acesso, aguerdam e con-

linda e x ist e n te s estão tas pelo Governador, por- selluiDle: Com a construçêo fiam Das sábias provldên-

,completamente poluídos e que es t a v a m acima de

I TI' I
A

I
da mencionada estradalSC- cíes desss Secretaria do

----.----- suas prÓprias för�as, con- re a u e o mpos o 3�, nos trechos acima Estado. Ralificando as

] I r I U U li P r e s ll D I' II seguiu contornar o tris'le aludidos, além de dois expressões do inequívoco
U U

dR' .-3.
co rres entre os mesmos, melhor agradecimento pela

VI -flfMOOC, ,_Enlace -.,�_ � ... , e.... �e.n-�a t�:�:/�d��'::,i���� ,���u��:'o ';:��. O�!

II�' � C I " r f Kah,'R" - Co'teollr. 5a.-feira última, realizou /'1
horas do dia 28 d,e porque, o nivel na nova II'rata 'oportunidäde para,

III O 8 ono rios e- U II U estrada ter sido levantada com aho aprêço e distinta
U U se na Escola Jaraguá, des- abril. último, contando com

Em data de hoje terá lu- ta c i d a d e, interessante a presença do Chefe do 10 metros, impossibilitando consideração firmar-me _'

ri�u as festiui�a�es gar mais um enlace, unin- r e uni ã o, preSidida pela Pösto da Receita Federal desl'arte, o Irânsito de Alen,ciósamente, Ass. Si

do os municípios de Jara- Inspetora E s c o I a r, Sra. e o nosso diretor, repre. pedestres, bem assim de golf Schünke - Presidente.

O Conselho de Admi, guá do Sul e Videira. De· Ziloá de Lourdes Grossi s'entand'o no áto o sr. ::>re

nistração da Fundaçio. s�jam�s nOI.referir ao �a· Franzói. Nil! oportuniddde, feito M uni c I p a I Hans Desastres
Municipal de Promoçãu t�lmôOlo da. Jovem Jandlra, em presença de mais de Gerhard Mayer. Após en

da Indústria recebeu do fllh� prendada do sr. �o�s. 50 professoreIl, procedeu· trega. fizeram-se ouvtr o

prefeito Hans Gerhard tllntl110 Rocco. Ru bin} .e

/
se à entrega solene do sr. Júlio Maffezzolli e o

lIayer, de Jaraguá do Sul, Senhora e o Jovem me�l- livreto, O o n li Formiga, Vice Prefeito de Jaraguá
oseguinteofíciG:-nTendo co, fIlho do .sr. Antoolo Mestre Tatú e o Impôsto do Sul, ressaltando a im
em vista a promoção da Costenaro Filho � Senho de R.enda", editado pela p,orlância do professor na

Todo carro tem sempre 2,4 milhões de carros,

VI FAMOSC que terá ra
.. d� melhor SOCiedade de Secretaria da Rö!ceita Fe, m e r i t ó r i a campanha de uma peça muito perigosa, morreram nas ruas e nas

lugar no mês de julho, Videira. -

. .. deral, p a r a distribuição esclarecimento do povo que não funciona direito es t r a das exatamente

08ssa cidade, esta Muni � cerem(>OIa rel�glQsl! aos escolares de n f v e I quanto ils suas obrigações exatamente nos momen· 10.030 sê r e s humanos,

cipa.lidade, no sentido esta marcada. para as �8 primário de todo o país, com a Nação. Os Iívretos tOI mais necessário.: o 8egunno o Conselho Na·

estrito de colaborar com horas de hOle, na Igreja com o fim di! educá.los deverão ser distrit>uídos motorista. EIBB peça, frá- cional de Trânsito. O

o citado empreendimen�o Nossa Senhora d� Fál.ima, quante aó dever cfvico do para os alunos dos 5 o
e gil e' insegura, é respon- número -dB pessoasmortas'

bouve por b�l!l, trans�erIr / em Barr� "do ,RIO Cerro. cidadão de contribuir para 4.° ano primário em tôdo sável, ,segundo e8tatisti· anualmente em cada gru-
a sua. tradICIOnal �esta « Correio do. �ovo_,., o Impc1isto' de Renda. A o município de Jaraguá dp cas internacionais, por po de 10.000 carros-

do "DIa do Colono', a agradece ii parllclpaçêlo solenidade teve infcio às Sul e municípios vizinhos. quase todos os desastres, in d i c e normalmente

quaLseria realizada êste ao mesmo tempo que en-
.

que no a n o pas. s a � o usado pela Organizaçio
aDo em comemoraçio ao via cumprimentos aos

,;========;==================;;
matar�m no mundomtelro Mundial da Saúde - dá

94° ano de fundação do distintos noivos e respec '_
300 mIl pessoas..Em 9� me n-o i de quatro na

Múnicipio, para os dias tivos pais e demais fami· por cen�o d08. �c�dentes, Suécia e quase seis nos

5, 6 e 7 de setembro do liáres. Compre Malhas' de Algodão o motorIsta dIrIgIU !Dal, Estados Unidos. Chega a

fluente ano. Transferindo,
e em 6 por cento gUIava .

assim ,a Municipalidade Diretamente da -Fábrica, um cimo que há tempo Oito n.o Japão - ond� OB

a8 felstividades do ,"Dia ESTRELLA Realizará p
devia estar no consêrto. motorIstas sio consIde-

d07Colono" com 8ua tra· F t' I
Não esqueça. e rgun t e os Sobram apenas " por rados muito inábeill - e

dicional expollição inter- es lVa
p r e ç o s d e a r t-i g ci s c o-m

cento de desastrell huma- a dez na Alemanha Oci·

municipal, acredita venha A veterana Soco Sport naménte inevitáveis. No d.ental - onde os moto-

a prestigiar e colaborar Club Estrella, de Nereu p eque nos d e, f e i tos d e Bra8il, eSS8 peça do carro, mtall dos outro8 paí.8es
com a VI FAMOSO, para Ramos, reAlizará nos dias dtl comportamento impre europeus

. t.ê!D. m uyt.. -

o maior brilhantismo!;le 16 e 17 demllio,umgran·, fabricação,. visível é ainda mais mêdo dedmglr, porcau.

tão marcante promoção .dioso festival esp.ortivo, perigo$a. Pois, embora se sa da falta de cuidado

joinvilense. Sendo o que nas amplas inslalaçõ�15

�
orgulhe de seus rápidOS do chofer nativo. E atinge,

118 me oferece comunicar do seu Estádio. No local '

'

�
® reflexos nervosos e de no Brasil, 41 pessoas

lirvo.me da grata oportu. haverá completo serviço'
R

sua perícia de pilôto, o mortas no ano passado

nidade para, com alto de b a r e churrescl:ria, � rA ..,Â brasileirtl é um dos piores em cada grupo de 10.000

apreço e distinta consi- além de disputas as mais �,
'

, (AI V,",,,
.

motoristas do mundo. Na canos. O bratlileiro, sen-

deração firmar-me aten- atraentes. Ninguem deverá Inglaterra, com! 4milhões tado atrás de uma direção,
ciosamente (a) H ans faltar às feslividades, que '� de veiculas, morreram de é dez vêzEls pior que o

Gerhard Ma�er, Prefeito lerão condução fácil para desastre, em' f968, 7.000 sueco e cinco vêzes pior

Municipal". Nereu Ramos. pessoas; no Brasil, com que o japonês.

o Brasileiro Guia, Mal

AS MELHORES! PELO MENOR- PREÇO Reconhecidas em Qualquer Cartório
-

'
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ende-se

•
' Um terreno com a área de 20.000 m2 com

casa de matertel de bôa c,!)nstrução e dependên
cias, com água corrente, situado em São Bento
de Sul, à Rua João Hoíímenn (perímetro urbano),
servindo para pequeno sítio ou loteamento. Zona
de bom clima.

Interessadoa queiram dirigir-se a A I f r e d o
Klimmek, Caixa p,estal, 12 - São Bento do,SuI.

CORREio DO POVO
"

Sábado dia 2-5-1,970 Pagina 2.'
,

:!�I�"",D2.!O��:: Edital�.��1!�ç!!1���.�.!ra8�!!�,��u�j�� �!�l�::I!�;� . Prefei;a
Ie

M;n�PaI de
- Direito da Ooma�ca de Guaramirll�, ßsta- Antônio E. Ayroso e mais lBrllgU' do �ulEmprêl4 )ornaliltica do de Santa IOatarm"" na forma da leí, etc ... um terreno de 17x:!5 com ,I U U U

"Correio do Povo" LIda.
.

F A Z
.

S A B E R a todos quantos o .prese'?te casa resídencíal de ma-. Portaria n. 32·1970, edital de eíteçäo, com o prazo de 30 (trínta) días deira de 7x13 situada na
_Diretor virem, dêle conhecimento tiverem, ou interessar 'mesma rua .

O .Prefeíto Municipal de Jaraguá �<? Sul, Esta-"Eugênio Vitor Scbmöckel oosse, que, por. p,!,rte de .Carlos Bublitz! �r.asileilo, InformaçÕel\l no local do .de. S!,nta Catarina, no uso e exercí�o de suai
ASSINATURA: casado, eomeeeíäeío, residente e domíellíado em com o Sr Mário Funke iatríbuíções Resolve;

,

.•
'

C $ 080 Massarandubinha, Município de Massaranduba, nas-
. .

Conceder lleenea:Anual '1 ••• N r, � 'C é' d dDR' I
Y

98Seme�tre ••• NCrl 1,20 ta omarca, atrav s e seu procura or r. eino - De acôrdo com o art. 13t, da lei' n.· 1 ; de
Avulso. • . • NCrS"0,20 do, Murara, foi requerida uma ação de . Usucapião YendQ-'SI' Y'e'r,renos 18-12·19ó4, adotada por esta Municipalidade:Número atrllllatio • NCrl 0,:12 de uma área de terras situada no .lugae Ribeirão A Benne Raduenz, ocupante do cargo de Tra-

da Lagoa,' no Município de Maslaranduba, com a torista do Quadro Único de Município, de 30 diaB,área de 216,000 metres quadrados, com as seguín- Situado 9 km. do centro a contar de 6 do mês em curso.
'

tes coafrontações: Faz frente, ao Norte, com 450 de Corupá, na Estrada Oumuníque-se, Registre-se e Publíque-se,
metros, C6m a Estrada. de R o d a g e m Municipal; Nova Corupá à São Ben- Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,27 de
Fundos, ao Sul, com igual metragem, c o m terras to, tendo 10 a 12.000 m.2 abril de 1970.

'

/ '

, de Iritteu Manke; extremando ao Oeste, com 480 me- altitude cerca 800 mettos Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
. Vende�se tros com terras de Alexandre Redmerski, e a Les- própria para construção

'

,

te, com igual metragem, em terras de Estefan6 so. de casa de veraneio, �

V END E S E. . bieranski. Procedida a Justificaç�o Prévia, foi a _ '_ -

Uma BICicleta. marca
mesma Julgada procedente' por sentença. E para ]. Inform_açoes com o .Sr.

PILOT, eslrangelfa eil}. que chegue ao conhecimento de todos e nínguem Kurt Hlllbrecht, Caixa
es lad? de nove, preç? a I possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz ex- Posta, 7 Corupá.

o ( eomblDa�.. Uma, Ga I.t a pedir o presente edital que será afixado no lugarTodeschínl, em perfeito de costume, publicado uma vêz no Díärlo da Jus,
estado.

_ tíçs e três vêzel no Jornal Correio do Povo, deTralar nesta redaçao. Jaraguá do Sul. Dado e passado nesta cidade de 'I lote na Rua Epitácio
Guaramírim, Estado ele Santa Catarina, no Cartório Pesl�a, 23,70 x 28.
do CíVEd e Anexos, aos vinte tl sete dias do mês I lote na R. Domingos
de abril de mi! novecentos e setenta. da Nova, 12 x 30.
Eu, (as) RBllfBllin, Escrivão, o datilografei e subscrevi. Informaçõ�s com o sr.

Certíftcad» s Extraviados(as) Carlos Ronald Schmidt, Juiz de Direito Frederico Moeiler, na

C E R T LD A O
'

Rua JoinviIle.
Eu, Walter Bartel. brasileiro, casado, residenteCertifico que a presente cópia .eontére com o ---------- -ã Rua Joinville, 1052, nêste município de Jaraguáoriginal do que dou fé. do Sul _ SC, declaro para os devidos fins queGuaramirim, 27 dlt\ abril de t970

M a I- S foram extraviados os certificados de propriedade
, ,Ralf Faltín, Escrivão do veículo Caminhão' Ford com as seguintes ea-

------,----------- '" raeterístíeas: motor .n." 98RT85234, placa n.· 61-22�ol,
ano de fabricação-1950, eôr azul, e da R u r a 1

C a m I- n h o�eS Willys, com as seguintes características: motor n.·
B8-321-283, placa n.· 10-8686, ioDO de fabricaçlio
1968, eôr Verde Bahamas, e Cinza KílimaDdjarol.

Dentro de dois anos, a' bem como a Carteira Nacional d<: Habilitação.
Divisão de Ônibus e Ca.

'
'

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 1970
minhões da GMC em Pon. WALTER BARTBL

tiac, .Michigan, terá ter- _....�"'-"'4��
:��::� �e: �����ç��e:e IT1\r -lllllllo 71 Al PI � t1lo1Ul71 "ll 1 Icaminhões meio·pesados. lUJ o /L, \\!.l\.\" � �U /L (OI.
e- ó qU'e'llnunciot1 o vice. �

,

presidente da companhia, ADVOGADO nos fÔros de
Martin J. Caserio.

'

A fábrica sel'á instala- São Paulo - Guanabara - Estado do 'Rio de
da em terreno da GMC, ( Janeiro - Brasilia.
numa área de 566.580 m2, , Processamentos perante quaisquer Mi.,
dos quais 140.000 m2 Is- t nistérios, Autarq_uias e Repartições Públicas
zem parte do projeto, in. ,

em geraL
'

cluido'se·além dafábrica·

i
Escritório Cen Ira I:

almoxarifados e amplia- Avenida Franklin Roosevelt, %3 _ Grupo 303ção da geradora de fÔr-
ça. Trinta caminhões por • (Fone: 52-1894)
hora é a produção espe· , Z C - S9 I

rada, onde serão fabrica.

L:RiO
de Janeiro,

'�dos todos os. v e í c u los Estado da GUAlNAB,ARA
meio-pesados da GMC e ��.Chevrolet.

_, • ',e ' ',>,.

pr�e:�:�áC�::::li:��f�� Certtf.cado Ex trav. ad o
d e dois andares 'com Eu, Arnoldo L. Schmitt, brasileiro, casado,

41 92.000 m2. Ao lado, um residente na Estrada Blumenau Km. 4, neata ci-

t�;.. -" ", alll:lOxarifad� de 27.000,m2 dade de Jaraguá do Sul-SC, declaro para os devi.

r.)"�"''''_;''':F-t;.
e,

iSOladO.
deste, o arms- dos fins que fof extraviado o certificado de pro-

r ,��(;f,( zém de [pneus, com õ.pOO priedade do Ve,culo "�ereo Willys (Automóvel)
E �:$ m2 fabricação do aDO 1966, modelo 2600 - Motor nr.m ,,:1l..'f. III <" ,�

•

O projeto reflete a B6.0!i8445, Série·6·tl4!:i·tI426, Placa nr. 10-8698,
.

M E IN'O'''' 8REITHAUPT S confiança na aceitação Cor Marrom cacau/cinza pérola.

Ir CO. '

,

.,' .A� .,

,

dos produtos GMC pelo Jaraguá da Sul, 28 de ab�il de 1970
r "" t,.l'

�

,.. n;aercado americano. ,Arnoldo L. SchalItt

I voce encon rara o nOVISSlmo �."'...X••••••==�.._."._...

"""="I''G8GoooJYE411. I BEBIDAS MAX WIIHELM S/A. !
Encontrará também melhor atendimenfo, sârviços rápidos e ge.rantido.s,' _,>' g iJAntes de' comp�ar qualquer pneu passe. sempre em

"

.

g R e vend e d o r d a i� ,

Com. e Ind�tBreithaupt S.A. '\'�,<" (}

�, ,-

"

rAvenida Getúlio Vargas, 268 ... Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Fone 262 n B RAHMA CHO PP :1r Caixa postal3 -Inscrição Estadual n,029 - Enderêç0,Telegráfico IIBI3EITHAUPT." � �
,

'

,
"

_ ",' �
l! '

em ,J�ragua ao Sul, �
I Alto Vale do ItaiaÍ, �, agora �
� tamb em integrando-se na 'I:�l Grande Florianópolis, i
(1 ,

Onde além dos seus produtos revenderá �
;�;':.,"=,:.:�r,,;::,,:;� �m:"=d�='i::.':." ::r�."S�J:;Tr..':1�� �,!..�_!!....��..._..�...,�....9.;.!.!.J

BNDBReÇO:
CaLu Postal, 19

, /lvenida Mal, Deodoro, 210

l.raguá do Sul - S. Catarina

Precisa-se para casal de
Itata em Curitiba - à rua

Bispo Dom [osé 2515.
Paia se bem - Em Jara·

guá do Sul informações na

Comercial Vteror.

Cosinheira dê firoo
E FOGÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�elBB8cia da Receitl fe�eral em Joiaville - 8C' fiUMI IHMß08 8.8. - ID�: Clm. e Baricullira
o que lazer com o "Cartão Cadastro"

.

de Valérlo de Souza Rosa

Abril de 197D
'

.=========0==========0.'
.

II A -dO II MUlto jovenB Bomos ainda,
/

" ntes de deci Ir
. ,III e, talvez, tenhamos lD1litos dias para viver.

" sua aplicação na Sudene II Gosto de '!-proveitar ·da vida o máximo,

II ( 8) -d II e quero viver bem.
,

I
arts. 34/1 I consl ere II Quando amo alguém, sinto-me feliz,
a enorme valorização li e, �e alg�ém �i7; que me ama, O acesso ao estudo da

I
blicidade e de Relações

_.
. mUIto mSls ftllIz eu sou.

das açoes das II Comunicação de Massss, Públicas, Rádio e 'rele'-

'I
Porém, quem eu quero deve ser cordial somente permitido às pes- visão. •

emprêsas industriais e deve saber perdßar, loas que podem Irequen- AB apostl'las fo'ram pre'_

d GI... I' para receber o amor de que sou possuidor... F Id d
O overno • 'I é C bIt t

tar a8 scu a es, a�ora parad6s por elementos de
.• II e e . so e o quan o a ns urezs é poss!vel gr.açss ao Cur- larga e�,perl'êncl'D na atl'-

II e maior que a imensidão do mar. d J 1 C
"'" .. ..

Cia. Siderúrgica Nacional: quem tinha so e orna .ISD?O p�r o -

vidadejornaHstica,alguns
t ação em l.°de janeiro.de 1958, pos s u i li Não quero mais ssber de voci, respondêncla, In s.t I t uído dos quais são responsá-
hoje 184 ações! II por

seres a rainha da belezs... pela "yerbo,,, Criação e veis pela modernizaçio
C

. ã
sou ciumento e fico magoado, Oumunlcação , da Gua- de várl'os setores da I'm-

II ia. Vale do Rio Doce: quem tinha 1 aç o II por seres entre muit08 a pretendida.... nabara b '1'

'II'
em 1.0 de' janeiro de 1958, po 8Il U i h o j e II por isso eu te imploro que me deixes, Elab�rado den t r o da prensa ralll eira.

150 ações! li e procure para, você técnica mais moderna do Os pedidos de inseri..

II
Petrobrás:· qú�m tinha I a\,ão em 1.0 de

II
um. outro namorado... ,ensino do Jornaliamo, o ção poderão ser dirigidos

janeiro de 1958, possui hoje 184 ações! --� Curso inclui Filosofia e à "Verbo, Criação e Co-

II
Sem 'BIBI lOS di,ldeados plgOS, sem (alar na nloriz!cäo II F t

,. História do JornalismQ, municação", Avenida Rio

unltáril das ações! , O OCOplaS - Técnica e Linguagem do Branco, 277, O o n j ú n t o

"II Hoje, a Cia. Siderúrgica Nacional, bem como ',',
.

J o r n a I, conheeimentos 1.309, Bstado da Guana-

a Oia. Vale do Rio Doce, bem c o m o a Ag'óra tamb.ém no Cartório, gráficos, noçõell de Pu- bara.

II própria SUDENE. sill as milDreS Iclonlslas da mallr II
II indústria d. Ioda o lerdeste: a D5IBR. "autenticadas na hora,

1,1 Seja você também! Além disso, ainda hoje, II Edificio da Prefeitura.
sua firma pode ser acionista da USIBA sem II

Ir. desembölsa alguml Como? chame hoje mesmo"
'---------------

um representante direto da
"�

I,' Usina Siderúrgica da Bahia S. A. ",'II USIBA Repr. p/Santa Catarina II
1'1 VICENTE-DE PAULA "

Avenida Mal. Deodoro, 208 liCaixa Postal, '78
II Fone. 399 I "
li Jaraguá do Sul ..:. S.O. "
lo========.�==�::;====�=.

A Delegacia da Receita Federal esclarece 1I0S

contribuintes do Impõsto de Renda, "de que devem

destllcilt o Certão-Cedestro, que está sendo enviado

para SUIIS resldêncíes, do Cartão de IdentificaçãO;
�tualizar os dados nele existentes, caso seja necessá

rio e devolvê-lo enexedo à declaração de rendlmen-
10;' ficllndo com o Cartão de Identidade em seu podêr",

Para melhor compreensão sôbre o procedimento
com relação a� Certão- Cadastro e com o Cartão de

Identificação, Oll contribuintes devem ler IIS instruções
constantes dos dois cartões, onde encontram todos oa

esclarecimentos necessários.

, Duplicidade
No CIISO do contribuinte receber ,maia de um

"Cllrtão-Cadastrp", deverá anexar à declaração de

rendimentos o "Cartão-Cadastro" que tiver o menor

oúmero de inscrição.· O "Certão de identificação cor

respondente se.rá retido pelo conrnbaite.
De outro ledo, o "Certão-Cedesrro" e o "Cartão

de Idenrlflcação não utilizados, serão devolvidos pelo
,contribuinte 110 6rgão da ôecretarla da Receita Fede

ral (Delegacia, Agência ou Pôsto) do seu domicilio
fiscal.

Obrlgatoríedade.
O número de inscrição no Cadastro de Pessoas

Físicas, que consta do Cartão de Identificação de
Contribuinte, deverá ser mencionado obrigatóriamente:

1 - A partir de 1.0 de setembro 'de 1970:

II) Nas .receltes, recibos dehonorérlos, contratos,
procurações, e anuncias de publícldade relativos ao

exercício de atividade ete formação profissional de
nivel supertot •

.

b) Nas notes promtasörles, pelos emltenres, cre
dores, endossantes e evelístee.

I c) Nas letras de cambio, pelos _sacadores, saca
dos e endossantes.

d] Nas escrituras de compra e venda de lmévels,
que foram levadas a registro nos registros de imóveis,
pro compradores, vendedores e Intervententee.

e) Nos contratos de locação de bens móveis
e imóveis, pelos locadores.

2 - A -partlr de 1.0 de janeiro de 1971: ,

Nos documentos de lícenctemento dos veículos
automotores com mais de 30 HP.

Multa
,A omissão do número de inscrição no Cadastro

de Pessoas Fisiclls nestes casos, sujeitará o contri-,
buinte a mulla de NCr$ 60,00 por papel ou documento.

Atenção!
No caso de dependente não inscrito no Cadastro,

o número do cartão de quem êle depender deverá
ser ·mencionado nos documentos.

A pessoa fisiEa não sujeita à al'resentação de

declaração de rendimentos, cujo dependeute uecessi

tar do Cartão de Identificação do Contribuinte, deverá
inscrever, se no Cadastro de Pessoas Fisicas, nll Se
cretllrill Federi!.

Crônica
I. KotzAssembléia Geral Extraordínâria

"'CONVOCAÇAO - Olhe o caminhão do lixo! Olhe o lix�irG!
E em marcha cadenciada o veículo aVllnça rua

afora. Trrr! Trrr.! Rangem as rodas, parecendo
exclamarem: clá vou eu, lá vou eu». Pá! p�! pá!
Ai de mim! é o que diriam, numa queixa, as

latas, latões; caixões, com resíduos a s e r em
atirados no caminhão.

Sim, porque com verdadeira fúria o lixei

ro, tal um apache, deles se apodera e Oll bate

impiedosamente na earrocería, como se fossem
GS culpadoe, OB inspiradores da remoção do li
xo! E não há vasilhame que resista ã. mãos
do coletor. Parece Sansão devorando os filis
teus.

Engraçado, não é bem o termo, mas é in
teressante observar-se como cada ser humano.
oada pessoa; de aeêrdo com aua sensibilidade,
desempenha bem; com perfeição' determinada
profissão, enquanto que outras não o conseguem.

Lembro-me de um senhor de certa idade,
que há tempos atrás exercia as funções de lixeiro.
Sua distinção sua educação revelam-se nesta pro
ttssão.que como as demais,não deixa de sernobre.
Oom cuidado, entornava o lixo das latas no ca-

minhão Stlm dal\]ficá-Ias. ,

Era comum ver-sé os donos dos' vasilha
mes, não raras vêzes, jrem ao seu encontro 9

dar-lhe o mesmo a fim de auxiliá-lo em sua

tarefa, ao menos num mtnímo, num segundo. E
êle, muito digno, aorríndo, os agradecia. Muitas
vezes parei para fitá-lo e pensava: êste é um

tipo inesquecivel! Dlstínção natal Educllção de

berço! Depois êle sumiu
Então, as pobres latas de lixo passaram

a ser tratadas com o maior escárreo da paró
quia. São amas.adas fim três tempos, rechadas
e, muitas V6Z8S após a passagem furiosa dos
senheres removedores de lixo, até a pobre lata
foi-se para o caminhão sem ao menos dar se
a mínima 8atillfaçio aos seus proprietários. Que
providenciem outra. ora bolas!· •

\) Numa tarde, quando as pobrezinhas (ai
latas bem entendido), eram rudemente tratadas,
um menino gritou para o coletor: «cuidado com

a lata! Que é que está pensando?»
'

[j Outras vêzell; como acontece quando esta
ou aquela circunstância não o permit8', o

«fenemê» não circula, ou a gente se vê obri

gada, por exemplo num domingo, a colocar
certos detritos, digamos egalínäeíoa», no latão,

�-é' claro. qua.�no. ·.dia_saguinte, mesmo que�
tome certos cuidados, a coisa não cheira bem.
E o funcionário, coitado, Ilempre enfurecido,
ataca de rijo. Pá! pá! pá! Entorta daqui e dali!
Ai, ai, ai! li: com uma cara de meter medo;
«Ufa! Qui lixo fidido!

É a dona da iata a explodir:
- E onde há lixo cheiroso? A gente

paga prA tirar o lixo, acabam com as latas da

gent. e ainda acha ruim! Olé!
E o «feneme» prossegue na sua marcha,

com seU. tirâniCO coletor.
� I

- Olhe o eaminhão do lixo! Olhe o lixeiro!
Tôda profissão, por mais humilde, bem

e�ercida, enobrece, eleva, dignifica o hqmem!

. São convidados os Senhores Acionistas, para
a Assembléia Geral Estraordinária, a se realizar
no dia 28 de maio de 1970, às 9 (nove) horas, na se
de Social em Rio do Oêrro km. 14, nOste muníeípío
de Jaraguã do Sul, para deliberarem aôbre a se-

guinte, Ordem do Dia
1) - Aumento de Oapítal Social. com aproveita-

·mento de fundos;
2) - Alteração parcial dos Estatutos;
3) - Alteração do mandato dos Diretores;
4) - As.untos de interêsse Social.

Jaraguá do Sul, 26 de abril de 1970
Edeltraut B. Gumz - Diretora Presidente

Proibição-
É expressamente proibida a entrada de pes

soas estranhas em nossas propriedades litas em

Ribeirão Grande do Norte para caçar, e causar

outros danos.

�ão nos responsabilizamos pelo que posse
acontecer aos iufratores.

Jaraguä do Sul, abril de 1970
' .

.

Ângelo Fontana e José Maffezzolli
I

x ;c .

! INSTRUMENTOS DE MÚSICA'!
� Il.m gera� espeCialmente I
! G a i t as e AcordeDes t
! de 8 a 120 baixos t

! Todos' das melhores !
, marcas Estes em ,

t Oferta Especial com !
t 10-20-30 e até 40% de !
! abatimento.

'

!

I ' ,PIANOS:- HARMONIOS i
I �ns!u!entos para Orquestras, Bandas e [onjuntas Modernos: II
! Violinos, Flautas, Clarinetas, Pistons, Trom- t
! bones, Saxofones, Baixos e Baterias com- !
! pletas, Guitarras elétricas em diversos t
! tamanhos e apresentações, Metodos;-eont.ts;- t
1 Pálhetas enfim tudo, que fôr do ramo V.S. !
! encontra para pronta enirega na: !

i Expedição "L1�AMUS�CAL" I
I PAULO KOBS I
!

Säo Benlo do Sul -. Cx. Poslai, 39 - Rua J. Lacerda, 242
i

!
Estado de Santa Oatarina !

................................................. 1"+0 .

Curso de Jornalismo
Por Correspondência

Lê i'a
A

- "Por Esse Mundo de Deos"

... Um livro de agradável leitura e do me
lhor quilate literário. (COA Noticia"-Joinville).

Dr. ReinoI'doMura..a

J II '.t\.BVOG.t\.DO=·�II=
� Escritório ao lado da Prefeitura

A venda na Ti po g r a fi a A l' e n i d a

��.4��.�,��._��������A�p.:��?��D�O�S�U�L������ �==e=n=a==lu=a,==fi�li=a=I.======================�

MÁRIO TAVARES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



t Todesanzeige und
I Danksagung
I Am 25. April 1970 wurde mein Mann

Eduardo Kellermann
im ,87. lebensjahr io die ewige Heimal abge
rufen_

c o R R E I· O O O . P O y O E!��!�!.ad�� m�'��!��'�.t!�:���,� louváveis está sendo de- do o intariçr do m.unicl--�-O--L-----.-R-A-OO-'-OO-S-Q-L-�-A-N-T-A-C-A-n-p-I-N-A-)----S-'-B-A-D-O-.-2-D-B-M-A-I-O--D-BI-9-7-0-----N-�-2-5-8-1 ��cl�a�od�Hd��od�Ja��' do a�
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doro Franzöi, Juiz de Di- Cálculos otimistas deixam
reite da Comarca de Ja- tranaparecer que o eleito.
raguá do Sul. procurando rado jaraguaense defer4
aumentar o número de ultrapassar os 14.000 elei
eleitores em Bua Oomarca. torss, quantia. aliAs. daO Prefeito Municipal de grande significad,o para
Jaraguá 'do Sul, Rr Hans o município que comi
Get�ard �ayer. como Dão

I
núa sendo o 7.� colocado

podia deixar de ser. em- na arrecadação de I C.M.
prestou seu integral apôio no E�tado.

o �UE VAI' PELO LlONS Dia Mun�ial �as T1,IIcomunicações
, '

' ,17 de MaiO
Ao entardecer

Luiz Onofre M. Ribeiro - PY • SV

Certa tarde outono, após cansatívo dia de
Melvin Jones não deixa da ser um g r a nd e trabalho, buscávamos a renovação de espírito, --�-----------------

homem do passado. digno de admiracão no presen- como de hábito, operando nOS80 equipamento de
te, pois pregou o Serviço Desfntereasade, na ii u a radioamador.
iutegrtdade, em função do futuro.

' De pronto estabelecemos contáto com outro
O espírito leonístleo nos leva.a servir, porém colega, êste residente na cidade de Presidente

DOS impõe deveres compatíveis com a nossa von- Prudente. no interior de São Paulo, 6, enquanto
tade, exigindo o cumprimento dos deveres relaeío- daqui descrevíamos a beleza do colorido do céu
nados com a nossa condição de Ieões, ao entardecer. tarde divina e maravilhosamente

Podemos ser, apéstolos do serviço desínteres- bela, aquêle colega dizia do panorama divisado da
sado, heróis de uma missão altamente notável. mas janela do seu quarto de rádio: morava em contí
não alimentando egoísmos dexenxabídos, fazendo nuação ao campo de aviação do Aeroclube local
prevalecer pontos de vtste pessoais, exibindo ze- via ao longo do verde algumas crianças que brin'
los imprudentes e, até alegando bea intenção como cavam. um víralatss que latindo parecia querer
subterfúgio de atos impensàdos.' participar da brincadeira. no horísonte grossas

Quando Isto ocorre, tocados por verdadeira nuvens prenunciando, talvez. chuva feate e no
varão de nondão, descobrem-se pretendídas Iacunas. meio a isto tudo os vôos das andorinhas, rasantes.
na �ormação leonística, anacronismos nos estatutos chilreantes - à vêzes assustadas com' os ruídos
por incômodos, incompetência nos dirigentes por dos avives de treinamento. Aqui - dizia êle -

atraaadões, tacanhos. incompreensivos ou até in- graças a Deus tudo é caracteristicamente calmo. Ele, brasileiro, solteiro,
transigentes. ,CODIO uma cidade do interior. feliz e ". .. nesse lavrador, natural de Gua-

Oonflítes? Não creio; apenas desajustes, infi- ponto interrompeu sua fala com um grito aflito de ramirim, neste Estado.
delidade de príncípíos, malbaratamento de convic "barbaridadô".. . domtelllade e residente em

ções, pois acredito que Melvin Jones não tolera- Pedindo que permanecesse na freqüência o ltepocuzínho, oeste distrito,
ria soberbos, não protegeria presumidos. não am- colega correu até o local do acidente ajudando a filho di Gustavo Streit e

pararía díacolos, di8cordaria de atitudes dúbias e retirar dos despojos um corpo ainda com vída.. ,Elsa Walz Streit.
até comprometedoras para com o clube. Dois aviões tinham se chocado em pleno vôo. Ela. 'brasileira. solteira.

E, nessaa circunstâncias. ou os recalcitrantes Dois tripulantes de um dêles saltaram de pára- doméstica, na t u r a l de
d D t O Ih Apluna, nesre Eslado, do- Ele. brasileiro. solteiro,se submetem ao espírito 1 e o n 18 t i C o, apesar de que as. o ou ro apenas um. om o apare e um I d I d J.

t 1 d miciliada e residente à Rua evra oro natura e era-eventuais de.Iícíêucías dos homens e nas c o i s a s, Jovem se es ate ara no ver e gramado... á d '" I d
.

li dI di t t f' I" d
. � [oinvllle, nesta cidade. filha gu O...,U. omtcí a o etrilhando a senda- da serviço desíutereseado, ou o me ia amen e UI so íetta o a aVISth' seus ld I

.

ht
.

R' di . de Reinoldo Trlbbes e
resi enre em rapocustn O.Clube lhes aplica 08 dfsposítívoe estatutários o.ue paren es aqui no ao e pe Ir que partissem ur-

t d í

r r
í

ítlh d'I.
1 b Adelia ,Mohr Tribbea. Des e I s r I t o, I o enão Bouberam respeitar, li que não quiseram obe. gente, se possíve eom um om médico... Raulino de Araujo e Ma-decer. ' Hoje, em um q,uarto do Hospital da: Aeronáu- Edital n. 7199 de 28/4/70 ria Vargas de Araujo.Tal. porém, não sucederá se fôr cultivado. o tilla. um jovem casal acariciando um filho de ano EI b'l 1.... . . Victor Slrebe e II. rasl eira, so teira.espirito leonistico. todo êlu fel·to de bom senso e e melO me lDdagou como a ramllia soube do aci- d

..

I d J
v

Elidia Klilbunde omesllca, natura e a·equilibrio, de operosidade e desinterêsse. de oti- dente na hora leDl que o mesmo ocorrera. - .

raguá do" Sul, domiciliadamismo e de esperança, de firmeza e dignidllde; tal - Nós. radioamadores temos um sexto senti- Ele. brasileiro, solteiro, e residente em Itapocusi-não sucederá se prometermos permanecer fiéis ao do: o da solidariedade humana. Nada mais.' lavrador. naturllI de Jara· nho, neste dislrito. filha deO 'd 1 I i t' I I d 1 t guà do Sul, domiciliado en sso 1 ea eon s lCO pe o qua evemos u ar, cus Artur Gonçalves de Araujote o que custar, esperando contra tOda esperanç'a. Registro Civil e resídente em Jaraguã- resideDI� �� Rh;) �Il Luz I, e de Maria da Cu D hlprovando do que som o s capazes em função da Esquerdo, neste distrito. neste dlstrllo. filho de Araujo.prática do espirito leonístico que promove a nossa Aure1 Müller Grubba, Ciicial filho de Alfredo Koch 8' AuguSlo Strebe e Irma
autenticidade de leões. do R.egistro Civil do J .Dis. Plula Foerster Koch. Isberner Slr.eb.e. .

Bditlll n. 7.204 de 29/4/70
OBS. _ }';;ste artigo deixou de ser publicado dia 25/4/70, por trito da Comarca de Taraguá Ela, brasileira. solteira, 'EI�•.brllsllelra. solteira. Laurindo Salvador e

ab�oluta falta de espaço. .. do Sul. Estado de Santa industriAria. natural de d0l!lesllca, natura_l �� Jata Anita VolpiCatarina, Brasil. Jaraguá do Sul. domici' gu� do Sul. domlcl�la�� e
__ reSidente em Rlbelrao Ele. brasileiro. solteiro,

1 Faz_ Sa.ber que comparece- )jada e residente à Rua
_ 'Grande da Luz n e s t e operário, nalural de Gus-R t

-
, ram no cartório exibindo. os Profesilor Antonio Airolo, _. '

'
. . Represen açao documentos exigidos peia lei nestacidade.filhadeFran- dlstrllo, fIlha de Emlho tdavo lichllrt. nesta ESlado.

f, d h b I cisco Malhal'ro e Matl'lde Klabunde e Irmgllrp GUlz omici iado el'esidente em
Elemento residente em OURITIBA,

a 1m e se a i itarem para
da Silu, Klabunde. Nereu Ramos, Desie distrite.

registrado no OORE do PR. dese]' a re.
casar-se: filho de Alfredo Salvador

Ed' I
'

23/'/ O ,Edit.,1 n. 7.200 de 28/4/70 e de Alisla Salvador.presentar firmas desta cidade naquela Ita D. 7.192 de ... 7 Edital n.7.195 de 24/4/70 Eweldo Geisler e Ela. brasileirlI. solteira.OAPITAL à base de comissões. Favor Roberto Alfonso Adratt e Adolar Kübne e Laura Keiser doméstica. oalural de Luiz
dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva. Renata Krueger Alida Junkton , Ele brasileiro solteiro Alves, neste Estado, do-

L
11:le. brasileiro. solteiro. l!;!e •. brasileiro, solteiro, Ilavrador, naturai de Jara: miciliada e resideote emOaixa Postal. 1398 esoriturário, natural de -

1 Nereu namos, n-ste dl'slr' I"mecaDlCO, natura da Ja- guá do -Sul. domiciliado K L

CURITIBA - PARANÁ Corupá, neste Estado, do- raguá do Sol. domiciliado e residente em Garibaldi lo, filhll de Liberato Volpi
____________________..: miciliado e residente ã e residente à Estrada neste dislrito. filho d� e de Clara Volpi.Rua Rio Branco, nesta Nova, neste distrito. filho Rudolfo Geisler e Ema

'

cidade. fl'lho de Augusto F
... E para que chegue ao 00-de 'ç"derico Kühne e Hoeb:er Geisler. h

-

d d d
'

Adratt Junior e Martha n eClmento e to 06 man e1Fri8da SaBss Kühne, Ela. brll8ileira. solteira. d IAdratt. ....1 b 'I' 1 passar o p,esente e ita que..,. 8. rasl eira, so teira, 1I0méstica, natural oe Jara, .

bl' d IE18, brasil81'ra, soheir,a. d é f • I d
sera pu Ica o pe a imprefl6aom 8 IGa. na.ura e gu� do Sul. domiciliada e e em cartório onde serádoméstica, natural de ja- Corupá. neste Estado. residente em GlIribllldi, atixado durante 1 S dias. Seraguá do Sul, domiciliada domiciliada e residente à neste distrito, filha de alguém soubw,de algum im-e residente à Rua Rodolfo Estrada Nova. neste dis Alfredo Keiser e Elvira dHufenueulsr. nesta cida- trito. filha deWilly Alberto Krohnko Koiser.

-

, pe im,nto acuse-o para os
L L L lins legai5.de. filha de João Kl'ueger Junkton e Adith Junkton.

AUREA MU"LLER GRUBBAe Frieda Krueger. Edital n. 7201 de 28;'4/70
-,

Edital u,7_196 de 25/4/70 Rufino da Rosa e
O icial

Edital n, 7,193 de 24/4/70 Nelson Pommerening e Marie -Cooinck

-::--1Adolar Valdivio BeBeke e Margli Acenira Trapp Ele. brasileiro. solteiro. Campanba -de Edulllio
Elfi Gelsef Êle. brasileiro, solteiro, ferroviário, ,natural de Ja' . CiYlc.

l!;le, brlSileiro. Bolteiro. contador, natural de Gua: raguá do Sul. domiciliado O hasteameolo d"
motorista. natural de São ramirim, neste Estartá, e residente em Três Rios Bandeira e o canto -

Bento do Sul, neste Es- domiciliado e residente à do Sul. oeste distrito, filho, do Hino Nacional slig
tado. domiciliado e relli· Rua João Marcatto, nesta de Amaro RO,sa e Deolindll obrigatórios. uma vez
dente em Corupá. neste cidade. filho de Frederico Rosa_ porserna_a, em todo.
Bstado.fllho de Guilherme Pommerening e G e r t a ,Ela, bras.. solteira, do- 01/ CUltabelecimentos
BeBeke e 'Frieda Beseke. Zastrow Pommerening. méslica. natural de Jaraguá de qualquer grlÍu de
Ela. brasileira,lolteira. Ela, brasileira. Bolteirll, do Sul, domicilillda e re- ensino, páblicos ou

industriária, natural de doméstica, Datural de Gua- sidente em Três Rios do perticulares.Guaramirim, neste Estsdo. ramirim, 'neste Estado, _N:.:o:.:r:.:le::.• ..:n:.:e:.:s:.:;le:..:d:.:is:.:t:.:ri:.:;to:.:....:.fl:.:·I!J;:,II�==========domiciliado e residente à domiciliada e relidente à l"

Raa Roberto Ziemann, Rua Joinville. nesta eida- D Fnesta cidade. f i 1 h a de de, filha de Eugenio Trapp r. raDeisce Antonio Piedone
Francisco Gesser e Erna e Erminia Sacht Trapp. :M:�D-':CO - C_:R._:M:_ 1'%
Hornburg Gener.

, Edital n. 7.197 de 25/4/70 Ciruraia e ClhJloa de Adulto. aCriançai
Edital D. 7.194. de 24/4/70 Aloiz Carlos Guinter e Partos - DoençtÍl de Senhoras

Reinaldo Koch e
-

Uraula Raaseh
Maria Malheiro 11:le, braeileiro, �olteiro, HOSPITAL JESÚS DE NAZARt - OORUPÁ

l!;le, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Gua- Residência: Dr. Mereu Ramol, 419
alfaiate, natural de Jara- ramirim, neate, Estado, COlRUPA. - ......l!If�..... C.....�.....H.INA____.. •• guá do Sul, domiciliado domiciliado e residente I� ,;_ • _.

Espírito Leonístico
CL Paulo Morettl

Edital n. 7198 de 27/4/70
Nelscn Streit e

Silvia Trlbbes

em Guaramírim, neste de Ricardo Coaareate Co
Estado, filhe de Leoncio n!_nck e Paulina Coninck.
Guinter e Ana SaIDu-' Edital n. 7,202 de 29/4/70lowski.
Ela. brasileira. solteira. Arrrrando Murara e

doméstica, natural de: Co· Ianice Maria Ropeli:J'o
rupä, neste Estado. domi- Ele. brasileiro. solretro
ciliada e residente em lavrador. natural de LOD:'
Schroadsr, neste Eetado, Iras - SC. domiciliada e
filha de Ernesto Gustavo residente em Nereu Ramos,
Augusto Raaach e Olga neste distrito, filho de Hl
Raaach. lario Murara e de Helga

Murera.
Ela. brasileira. solteira

doméstica, natural de Ja�
raguá do Sul, dorntciliada
e residente em Nereu Ra
mos. nesre distrito. filha
de Celeste Ropelato e de
Amabile ôtínghen Ropellllo.
Edital n. 7.203 de 29/4/70
Manoel Godofredo de

, Araujo e

Maria de Lonis Areuío

I t !m�,,�m?o�!,:! �.�d�!m?

I-icar
o passamento de meu querido eapôso.

r
. Eduardo KellermanD

ocorrido no dih 25 de 'abril de 1970, com a

idade de 87 anos.

Por êste intermédio desejo agradecer a
todos que apresentaram manifeslaçóes de pesar
e que acompanharam o extinto até a sua úhi-
ma moradll.

'

JaraguiÍ do Sul, abril de 1970
ßSPÔSA HELENA KELLERMANN

Hiermit möchte ich deu besten Dank aus
prechen für jede teilnahme an den Trlluerfall
und allen die den lieben Entschlllfenen zur
letzten Ruheställe begleiteten.

Jarllguá do Sul, April 1970
Die Gallin Helena Kellermllnn

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


