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�

_' N,o 2,589
Fundado em 1876'

Emancipado em 19S(

hutercn os manij'esfélm-s'el -Te:rr,oristas-
05 luterãno,s brasileiros, i Entretanto, s,

e d Ú v i das i nal e responsável, Por isso i c�mo n,ão te�do condições ',' - Criminosos de - Lesa-pátria .:

vem de tomar um!! eurude, i houve e se fôr missão dê i mesmo achamos que os i históricas' e culturais pera D' d J I' t P I FAdienre do cancelamento da! FLM interferir em assun- i motivos do cancelamento! uma vivência consciente;
• Ignos e u,s lçamen o e a orca·

6a, Assembléia Geral da j lOS polftícos nacionais, a: da !ia. Assembléia Iérem j da sltueçêo brasileira, Ca, i Por José Castilho Pinla

f'�deraçãd .LiJlerana M�n; I, pres�nça de �. Exci�. � i o p�incfpio cris!ííG ,de Ire- i lar e.conti,nuar par�icipan i ." Momentos há na vida das nações em que IIS

dlal, em Porto �Iegre. E�! Prestd��te. ,leria ensel�,�'i ter.�ldade e s?l.'dilnedade, j �o deste npo
..
�e t',abalho, atiludes enérgicas e até impiedosas por parte de seus

extenso m,:_monal, mamo ja, •
poeslblltdede de um: C.UIO d�envolv�me�to. em: e !�r�ar·se _umph�e no

governantes se fazem necessárias, se se 'quiser pre
testem-ee sob�e o mo�en j ?Ialogo,mes,mo e� termos i termos !nt�rnilclonals � um i pre-lulga�ento, na falt,a servàr a tranquilidade, o conceito e a própria sobe
toso _acoBteclIl!ento, que j tnternacronete. Nao c0'!1· i dos oblellvo� especítícos i d� fraternrd,ad.e e na tredl- rema nacionais, Êsses momentos dificeis podem 80-
teve !ao ne�allva rep,er-! preendemos porque enla� i da r:ed,�raçao Luterana ! çao dos obllt!IVOS da FLM brevír à qualquer nsçãó de um Instante para outro,
cus�ao, em Ioda América! esta posstblltdede não (oi i Mundial . i ne concep�ao do. seus

e uma vez presentes passam a exigir de cada um de
Latina" i considerada, exa!�ment�: Concluem os signatários: fU�:s���:' o documento s�u� fi,lhos Illrga dose

_

de co!age� e sacr�ffcio, .de
EIll"":-seu manifesto con-LPor uma Assemblelll que i do manifesto pela euspen- los pesrores Helmuth Bur. pernoüsmo e a�negaçao, pois neo rll�() e prectso

eluern que "cabe ao. lu-! se propunha tratar do lema: são por tempo indetermi.' H B' H Ib t
cortar na prõprie carne. -

,

, , ..e .

d \ ao Mundo" 'ger,' ans rrger, e er o O P f t'" d tu I t
ter,!lno� brasileir,Qs �a.nt�r 1 envie os I ,

i nado da pÍlrtici�ação ativa i Michel, Georg Bur g e r, I
' nosso a s es � viven o, II, ue men�, u�

, jl1dltigo cm:: O,SClt!.,gé·:emo-, QUlil_ndo I!,o mundo erp 9l,1� i P!!�80aL e-mllterJIlI, {J,_a FLM} VII Z' hl 'ti. ,;
deseee m,o"!entos graves, com aseéltos pessoais e, a

e optner sõbre o ecêrro ] vivemos existem proble- iàlé que o orgâDfsmo' re- r S
e r,n e..r Hls� er, . Z�Q�: b:ÖDCOS, II -brmas., e -carros pagalior.e&; com a ddJo'

das medidas governamen- i mas' e sttuações lncornba i encontr,e sua compostura i H
p'" I tg, hl_ermIann SI�I' 1 gração de petardos em lugares públicos e s,eqüestro

tels e a concordância des. \4fveis c o m o prtncípío '
li a consciência de sua i Wanlsf, IscM ehr'l ng� b et 'i'de representantes extrangeiros; incêndios criminos,os, ,

I'
, o ram e er Log er o, 't

-

d'
..

de'
t�s �om os fundamentais; c'ristão. a Igrej� está cha· ve,rdadeira finillid�d.e, por. fSchwanz, Os m'a r Falk, l,e

IIssaSSlDa os ,lO Iscrlll!!na os. Lo ? que ''!,laiS con�·
dlrellos do homem, pela! trlada a atuar com a men· que, "nossos dirigentes i � a u Lo Schroeder e os i trange, e!lverllonha e dOI mes!D,o, e que esses II!OS
vivência e, experiênciaisaiem renovadora de não foram ouvidos mas' bíl W If Öp'ide terrorlsme vem sendo praticados porcompatrfclos
., ,

'

'

, ! Cristo • rocurando abrir'" ,

- ,i pres eras o, gelDg '. i nossos 'que Dum momento' de fraqueza, desajuste
dlil�las, em. confronto com i ,p

, I a�usados. �O!lSO governo 1 Kress. Dr. Kurt Rosenber- 1 mental ou fanatismo abraçaram o terror e II cQvardia,
ii ,mil!l�navel mensagem i novo,s . �ammhos e �OVilS! Dao fOI OUVido ma� co.!'· i ger, Dr: Walfredo Benk.e, i-o' assassinato e a desonra, com isso tornando si
eVllngehca que �slamos i Possl�!hdlldes, atraves de! de.nado� Nossa Igr�la llao i H�rald Boelcher e MmlO, verdadeiros criminosos de lesa�pátria. ,

d�vendo ao nosso p,ovo. um dialogo franco, frater·' fOi OUVida mas difamada, Will. i Ainda êsses dias, repetin,do o que já fizeram

Flashes do Congresso Eucarístico ! O Nu'm'ero dos Depu,tados ! com ,os embaixadore� _norteame�icano e japonês no
'

, ,! : Brasll, e numa repellça0 de crimes que chocam o

BRASILlA. - Uin' Cristo de j:edro meäindo 4,20! , .,
'

, . _' ,

• ! mund!> porque
..

contrariam ,os direitos _human()s, ,os
metros de cumprimento, esculpido em madeira pelo! O cnterle:' �� IJldl:açao do número de repres.�11 ,: terroristas sequestraram o Consul alemao Ehranfrred
escultor Gotfredó Thaler, de....Treze Tílhas, foi trans. i taot!s e�taduals as Camar� Fed�utl e �ssemblelas! V.?n Holleben, eXigindo, em troclI ,de sua liberdade

portado de Santa, Catarina e foi colocado nma cruz I Leglslallvas. p�s�ou li ser diferente, de ,acordo com a: sao e salvo, II soltura de 4Q terroristas; alguns com· I

de nove metros na' entrada ,da -praça' do 8. C,E,N,
, i nova Const�tulçao. '

" . ,_ ! provadamen�e culpad�s,de assaltos e h!lmicídios.
PREPARAÇÃO _ O Congresso Eucarfstico;, O p�ragrafo 2" do Arll,go 39 d� C<!nstllulçao i O governe)' braSileirO, sempre zeloso pel,!s com·

que mobilizou vários órgãos ,públiCOS e entidades ,vigente, dl� jO segumte relallvamente a Camara dos! prom!ssos _'ue assut,!Ie sej,am êles_ i,nternós ou exter-

particulares do Distrito Federal preparou !i00 Ifderes!Depu!�dos;. ; nos, mcluslve pela IOtegrldilde hSlca, e moral das r
'em cullura religiosa 'e dinâmica de grupo para a,' Para�rafo 2, -, O numero de deputad�s por i auloridades estrangeiras acreditadas Em nosso Pafs,
preparaçiio dos fiéis n'os colégios, DOS apartamentos Es!ado sera �stab�lecld(> em lei, na P!oporç�o. �OS! níío lêve dúvidas em aceitar as condições impostas
e nas residências., j eleIlores nele �nscrllos" con�orme os .segulDles cr'terlos: i e soltou os 40 margináis, recebendo de' volta, em

TEMÁRIO ...... Os sacramentos de iniciaçãQ, ba· i 'a ...- Ate cem Il!II �Iellorell, !res �e�utados:, i l'erfeito estado de 'saúde, o Consul Von lioIlebeD,

liamo. crisma e eucaristia serviram de trma para o! b :-- De cem mil, e um, a tres mll!toes de elelt�:! Agora, passado ó triste episódio, estamos ca-

Congresso, '

'

,I res, mal� um de�uti1do ,para cad•.g;��po de cem mil i çando os seqüestradores, legftim9s criminosos de

PROCISSÃO AÉREA. _ A missa de IIbertura i ou fracçao su�erlor a clß.�uentil,mil,' �

_

, : lesa'pátrià já, hoje indignos da cidadania brasileira,
� Conrresso foi em Pôrto Seguro, na Bahia, no i, Quant,o? Assembleia L�glslallva, parallrafo 6,! cuja p.r!são! julfamenlo e posterior, justiçamento pela
local onde foi celebrada a primeira Missa 'no Brásil.! diZ o"seg�1Dle, _ • : fôrça la deiXOU ,de ser uma neceSSIdade para se cons·

em seguida, o santfssimo foi transportado para i Pa!,ílgrafo. 6" - O numero d� deput,ados al tituir numa exigência dos brasilei,ros que não enve·

Brasilia em procissão Aérea. num avfão da FAB, j Assembleia�
Leglslallva corres�ondera ao

_, trlpl,o .da! redaram pelo caminhe:' d� conspi�.ção e da desordem,
Ico'mpanhado por Bispos sacerdot�s e aut0ridades.! r�presentl!çao do Est�do na Ca.mllra F�deral, �, atm.! �o assalto e do homlcfdlo organrzados, ,

MISSA E HINO _ F
"

J I Postma aulor da' gldo o numero de trIOta, e seiS, sera acreSCido de: ------------.....;-----......--...

Missli do Congres�o; est�v�el.��ePetrópo(i; a Um de I ��n��.� gualltos forem os depulados federais acima dei Comunidade Evangélica de Barra do Rio Cerro
*Mi��r, com os ,C��arlDos, ,na$!?�?F�:��de:i •

'

De acôrdo com êsse nove;.' dispositiVO legal oi No dia 31 de maio de Evang'élica, que tem à

foi o
a do �ongress�, O Sen�or, ai para o Hino! numero de representantes na Camara Federal e As i 1970, observamos na Barra frente de sufi Igreja o Rev.

do So v�n�eNar no oncurso aClon
! sembléias Legislativas, �erà determinado agora ,de i,do Rio Cerro, uma impor, Pastor Hans Spring, está

• , , ! acôrdo com o contingente ell!iroral de cada Estado,! tante inauguração. Naquela ini,ciando um movimento

l· O f' 'li Co I hl'll'sllS Isso' vem motivando aos Estados se empenharem 1 data, a Comunidade Evan· de alto sentido esportivo,
81 e IOUu n Du em campanhas de qUlllificação eleitoral, poiS do con igélica Luterana �de Barra pois, segundo todos'sabem,

BRASíLIA' - O 'proia- i categoria com função idêu- Irário muitas unidades dá federação verão diminuídas i do Rio Cerro, ,levou a efei, está a nossa cidade pIei.
de lei que ,trata das pr<). i tieas, sendo uma de for· suas representações na esféra Jedl!ral, bem como nas 1 to ii inaugutação de um teando para 1976 a séde
fições de oontador e de,mação superior e outra Assembléias Legislalivlls. ' i bem monlado parque in- dós Jogos A ,ber tos' de

, '.xiliar d. contabilidade'! de formação média, o que

1
---- i fanlil e I;lmíl praça de es· Santa Catarina, por oca·

8Ipecificando' aa fUDQões.! SI! corrige no projeto. 1 portes, para ii pratica do sião da pas s illl e m do'
lerã 'atado na 'pr�xima i N' C ml·.lão de Finan- Rep' r,esen tação i esporte base. nosso primeiro cenleaário
leOOlna na ComlBsao de i

a o
.

'

" i Após culto festivo, teve de fundação, SalutIIr mo·

Educlção da Câmara e' ças Ber: a&r�Clad<�l�oJe: Elemento residente em OURITIBA, i lugar a cerimônia de inau, vimento, pois, no curso de
bl de Leg'I"la"a·o Soo'lal I, to do r, elmar olma

regI'st'rado n'o OORE do PR., desejO a 're. i guração, i!I que-estiveram 6 anos pódem as eutida·'
de'

" ..
,

' ,rãee qoe e Bta b e Ie e e o
,POlS de ter �ldo apre·; 'oé' de cOllcorre-ncl'a f' d t "d d 1 i-presentes o Drefeito e Vi- des desportivas e a Co·
elidi 'C

. -

d I cn. rio presentar lrmas es a Cl a e naque a 1 ce·Prefeito. TÔd9S foram missão Municip_al de Es-

JU8tiça
na omlssao e

i pública pa'ra exeoução de OAPIT.A.L à base de comisJ;lões: Favor i unâoimes ,em r�ssahar a portes recrular e treinar os-

Ente�de o autor, 'Sr. Ar' li proj etoB ar«!oil.lôni��e dirigir-se ao Sr, A. J. da Silva. i oportuna instalação de uma atlélas ,que haverão de

baldo Nogueirll, h a, v El r p,ara c�n�truçao de edlfl: Caixa Postai, 1898 i praça de esportes, em ter· rep�esentar )araguá dó Stil
_a qualidade profissional' ClOB publiCai, ,entre a� i rena -' gentilmente dc;>ado e vencer bem, na pequena
ba classe dOB cODtabilis-1 qoitetol superIOr a mil CURITIBA - PARANÁ ! pelo cidadão. Wolfgang olimpfada' catarinense de

laB,pela existênciá de duas! sslãrios·mÍnímol. 'W e e g e. A Ç;omunldac:le 1976.
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

DR. GUIDO GA§t::HO� comunica aos I

seus distintos clientes que passou a atender
em seu nôvo consultório, no EDIFíCIO
PICOLP, -delronts o Hospital São José:

1 '

CORREIO DO POVO Sábado dia 27·6-70 Página 2

. Cópia de edital recebida
.

do Oficial do,regislro Civil
de Corupá, N/E

Teobllldo Silnson e

,Noeli Rosi! Dàros
"

Ele, brasileiro,.. solrelro,
lorneiro mecânico, nalurlll
de Ri. Prelo do Sul,
Mafrit, nesle Estado; domi
cilii!do e residenle nesta

, 'cidade, filho de Adolfo x--_ __ _ _ _ -x
S!!nson e Pdlmira Sanson. !

-. �

i
dO;:�Ii���II�e!r����(llei��!, REPRESENTAÇÕES PÉROLA Ltda. !
Corupá, n e s I e Estido, ' ,

domiciliada e residenle em 1 AV, MAL. DEODORO DA FOlVSEVA, 899 !.

Corupá, nesle Esllldo, filha 1 J A R A G U! DOS U L -::...!..!. i
de André José Daros e

i A. II UNe I,A. I"
.

�:;;:Izan�;�:;' de 22/6/70 i
. Placas Esmaltadas para Terrenos e residênoias. I ! �r,!J). r�o"',-l�ll1l�ll·7�

..
"

f" ,�:lIll�Ingomar Hornburg e i todos os fins.
'

Bal�ários: Camburiú-' i l1J) /L 'W� U1IlV ILIOL
Inrrid Raduenz i Placas em Aerilico. Barra Velha -'- 'Armação -,- i

Ble, brasileiro, solieiro, p Lambris. Itajuba ,- Enceada -:' !

oi São pAaDuVloO_GGAuDanQabDaorSaf_ôErositaddoe 'do Rio' deauxiliar de escritório, na- i Forros. . Piçarras. 1 '

tural de Pomerode, �e!lte, Taoos. Cidades: Jareguá do Sul -
. i Janeiro _ Brasma. I

Bstlldo, domiciliado e re,' Cal BI G'
.

sideOle li Rua Vitor Ro· 1 para \coBstruçã? umErnau uarammm. i ,Processamentos perante quaisquer Mi.

seoberg, nesla cidllde, filho, 1

�
I

!
nistérios, Autarquias e Repartiçóés públicas

de Harry Homburg e Loni ; E R, O N' T E,,X I j
,em g�ral.

Hamburg., _,
Escritório CeDlral:

Ela, brasileira, bíilconiala, " 2
'

/

� � Avenida Fr,antUn ROos,evelt, 23 - Grupo 30Snatural de Jaraguá do Sul, , Leve seu oarnê, pago e escolha o tecido , (Folle: 52-1894)domiciliada e, residente tí , de sua preferência. '

Rua Rio Branco, neSla i 'fi .s: •• I f Z C' - 39

cidade, filho de Beno Ra. !
Não compre oarnê sem ven ear ,se ,�01 eanm-

l �iO
de Janeiro

����'::enz� Herla Slrelow i pado por Represenlações Pérola Ltd�. I Estado da GUAN,ABARA
"

................ .._, � ON ' _�

�

�!;�aád�� :u��u::���Ii::� Dende - se ou Iroca-se Ministério do fxúrcill-lIl(xércUo - 5'3.Região Mllibr I
e residente em Garibaldi, Um t e r r e-n o 14x35 l6a. Circunscrição do Serviço Militarneste distrito, filho de situado Ba Rua Prof, 5a. 'Delegacia do Serviço .MilitarFelix Henn Junior e ele Antônio E. Ayroso II mais Jaraguá do Sul - S. C. '

Maria Gaseho Henn. '

� um terreno de 17xgli com I Os cidadóe. 'abaixo relacionados d 4 ver i oEla, brasileira, solteira, cala residencial de ma
..

balconista, natural de d
.

-

comparecer a está Junta de Serviço Militar de
Sr; Jaraguá do' Sul, domíeí-

eira de 7x13 situada na Jaraguá do Sul, munidos de seu Certificado de
1iada. e residente em Ja-

mesma rua. Alistamento Militar, afim de retirarem seus Certi_
-.,---.------ raguasínho, neste distrito, Informações no local ficados de Reservista.

.

-.

. '7 d filha de José Schwarz e
com o Sr. Mário Funke Adelino Hasse, A I c e u Alexandre, Alcides

yen, e-se de Tereza Peng Schwarz, Manfrini, Alcir JOBé Maffezzolli, Antonio Pianezer
Ari 'Aldrovandi, Arn� Kenell, Demiro Lescowilz'Edital n, 7.2ii4 de 24/6/70

I
Carli Wolf, Ohatlea Harnack, ,Cirilo Reinke, GerIon

Renato Fietz e Campanha de Elllllltie, Klitzke, Gilbe�to Dareílío Raduenz, Haroldo Kisling,
'

Lira Riegel . Cl"" .Herberto Hentschel, Heriberto Krueger, I I do
Ele, brasileiro,lolteiro, Domingos Vargas, Irlneu Siewert, Irio ErdmanDO haslumeAlo d. I W t h 1 J é F

'

operário, natural ,de Co 'y.o es pa, os agundes Macbado, José La8ioBandeira e o canto G d J é M Vrupá, neste Estado, do-, do Hino Nacional são
as a� os athedi, José Icentí, Loreno Dalpiaz

miciliado e residente à Luiz Martim, Mario Papp, . Nelcir José Trisotto'
Reg,·strÇ) CI·y,·1 Edital n. 7250 de 24/6/70 Rua Felipi Frenzel. nesta obrigalórios, uma vez Nivaldo Müller, Orlando Gonçalves, Osmar H.enning:

.

f H porsemena.em lodos Osma D h' B d G P I R b'Iens Iensen e
. cI.dàde. ilho d.e,' er'm.ann r ",rsc mg, ernar o umz, au o o erto

, os �llIbl!lecimentos d S'l' R t H b \ R ld F kIvone Menegolli Fletz e de .A�IDda

F,e.tz'l
a, I va, ena o orn urg, ena o ran owiak

EI b 'I' I' Ela, brasileira, solteira,
de QUIllquer greiu de Sebastião Bona, Valdemiro Rabn, Val e r i a n �

.

e,
, , �IISI erro, so retro, domêstícs, natural de, ensino, públicos ou Preatínl;

.

IDduslrlllrl9, lI',a t u r a I deMalisàranduba.nellte Es- partlculares. Jaraguá do Sul, 2� de junho de 1970
Blu�e.n.íiIu, nesle. B.slado, .ado, domioiliada e resí- Haaa Gerhard Mayer, Preso da. J S M
domlclltado e residente em dente à Rua HenriqueIroupeve Centrei - �Iu- Marquardtj nesta cidade, C::>C::>O::::::--C:;:::OO:::::>C:::::O

.F==================",_====
meneu, n esre Eslado, filho filha de Osear Riegel e A, . t e,

I

n Ci -0-
.

o,d� WolfgélOg Jensen e de de Lueía Riegel. '\

MUD A 'SCílly Iensen. ,

Bla, bresuefre, eoltetra, E para que chegue ao oo-
-

prôíeesore, n III u r a·l de ohecinremo de tob mandei Frlltlliras e O,lt.mellta/s
Jaraguá do Sul, domici passar o psesente edital que
Iiada e residente em lere- será publicado pela impreesa Laranjeiras, Peeegueiroa,
guá,Esquerdo, nesre dlstrt- e em cartório onde será Kakiseiros, Macieiras, Ja· (

Ele, brasileiro. sclretro, to, filha de Guilherme atixado durante 15 dias.. Se . botioabeíras, etc. Roseiral. II d I li I d I é 'b di' Dahlias, Camélias, Conilivra or, n a r II e Menegotli e Ericil Modrock a gu m sou er e'a gurn Im-
f PI' ''===================�====d,

Jaragu' do Sul, domi,çi- Menegotli. I'edimmto acuse-o para os eras" a melras, etc., etc
liado e residenle em SanI!!

.

' IIns legaiS. '. \

Luzia, nesle dislrito, filho Edllal n. 7i�1 de 24/6/70 AUREA MÜLLER GRUBBA PEQAM CATÁLOGO
de Tercilio Demarchi e Anlonio Caubl Vieira e Olicial ILUSTRADO
Anil Stinghen Demarchi. Mercedes Silveira

@

Ela, brasileira, solteira, "Co .

d P
.

,doméstica, n a I u r a r de EI�, ; brllsileiro, soltei.ro,. rreto O ovo

, Jaraguá do Suf. dOlpicilillda operllrlo, nalural d� ".aJal, �
um Jornal a

e resilienle em SdOlll Lu, ncsle !3slaElo" domlcl(Ja�o Serviço do Povo
zia, nesle dislrito, filha de e re.sldeole a Rua. Joao ., =c:::::o�é:::oc:::::o=

Primo Leoni e Blelicia �lanlDscheck! nes,t� cl�ade,
, IEtiH''1I n A1� r�tar. <Í]r11\Prlstini Leoni. I /

'I
fIlho de M�rl� VIeira.

. �All.�1l ,�� Il.JIl �<ru.v
,

,

' . Ela, brasileira, solrelrll, " '.. .

Bdllal' n. 7246 de 18/6/70, ioduslriária n III u r a I de O Doutor Carlos Ronald Schmldt, JUIZ de
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Ble, brasileiro, !loIreiro, Joinville, ne s I a cidade" FAZ SABER � todos qu�ntos. Cl pres�nte edJta
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auxiliar de escritório, DI: filha de Anlonio Silveir,a com o pr�zo de trinta (30) dias Virem, dele conhe-
_

.F.) 84 433 457/001
e de Cecilill Silveirll cimento tiverem ou interessar possa, que por parte Assembléia Geral Extra�rdináriatural de MlI.séiri!n�uba, I 'de VITAL PLESANI, bralileire, casado, lavrador, Edital de Convoca"ãoneste Estado, domiciliado Edital D. 7.252 de 24/6170 residente e domiciliado no lugar Braço Sêco, Mil·

Y

e, residente em Francisco
Rolf Kroeger 8 nicípio de Massaranduba. nesta Comarca, atrav�8 Pelo presente ficam convidados Oll Srs. Acio,

de Paulll, nesle dislrito, Rosita Bruch de leu procurador Dr. HÉLIO ALVES, foi requerida Distas para uma Astlelllbléia Geral Extraordinária,
filho de Wladislau Gisda

uma ação ,de Usucapião da um illióvel localizado a realizar·se na sede social, à Av, Mal. Deodoro,
e ile Sofia Gasda. Ele, brasileiro, solteiro, em Braço Sêco, Município de Mal!saranduba, eDm 991, nesta cidade, às 15 horas do dia 11 de julho
Ela, brasileira, solleira, pedreiro, natural de Ja- a área de 77.743 ,m2 com as seguintes confronta- de 197U, afim de deliberar Ilôbre a seguinte ordem

induslriária, nalural de raguá do Sul, domiciliado ções: Frente, com terras do requerente fundos do dia: .

,

Jaraguá do Sul, domici- e residente' em 'Rio da
com terras de Bruno Gueder de um lado com

'

Lo - Ratificar os atos pratica40s,pelas Assem
liadll e residente em Fran- Luz, neste distrito, filllu terras de Paulo Sca,buri eJ de outro lado com bléias Gerais Ordinárias de 29.0465,29.0466,30.04.67, ,
cisco de Paula, nesle de Rodolfo Kroeger e terrt;t.8 de Angelo ScaburL Feita .a Justificação 290468 e Assembléia Geral Extraordinária de 31·
'dislrito, filha de Bernardino de Ver e n a Schünke Prévia da 'p'08se foi julgada PROCEDENTE por

12 1968;
Freiberger e Ida Reinhold Kroeger. sentença, E para que chegue ao conhecimento de 2.°) - Renúncia do Diretor·Presidente;
Freiberger. Eis, brasileira, solteir.a, todos e não possa no futuro ser alegada ignorânoia 3.°),_ Pr:e�nchimelDtQ'dos cargos dá diretoria,
Edilill n. 7248 de 20/6/70 doméstica, na tu r a I, de mandou expedir o presente edital, que será afixad� para completar perlodo de mandato. ,

Jaraguá do Sul, domici-
no lugar de costume e pUblicadO na forma da lei 'Jaraguá do Snl,�12 de junho de 1970.

����o, ,en�:�!d:i�!�it�m,fi��� Dado e passado nesta, Comarca d,e Guaramirim, Alex Barg-Dir. Presidente

no Cartório do Cível e Anexos, aos dezoito de
de Gustavo Bruch e de junho de mil novecentos e setentl1.: Eu (a) RalfGuilhermina, K r u e g e r Faltin Escrivão, o datilografei e subscrevi.
Bruch. (l:I.s) Oarlos Ronala Schlliidt, Juiz de Direito

CERTIDÃO
Certifico que 8 preseQte cópia confere co� o

original do que dou fé,
Guaramirim, 19 de junho de1970.

Ralf Faltin, Elcrivão

fundaçii.: flrtur Muller -'191'

"CORRflO DO POVO"

ASSINATURA:

Vendr·se
EDlprê.. Jomaliltica

"Correio do Povo" Uda.
-1'970·
I' Diretor \

Eúgênio Vitor Schmöckel

Uma fábrica de taman
cos e calçados em geral,
sito à Rua Joinville, nesta
cidade. I
Informações com o

Nilson BaggenstosB

Anúal . • . • IiICr$ 10,00
Semestre • • • NCr$ 11,20
Avulso. . . • NCr$ 0,20
Número atrllll8llio ,. NCrS D,22 Uma' Camioneta Oha

vrolet 30, e um terreno
de 20x50 m.

Informações _

n<ua Expedicionário João
Zapella, 136

BNDBAÊÇO:
Cakaa Postal, 19

IIvenida Mal. Deodoro, �IO
Jaraguá tio Sul , S, Catarina

casar-se:

Aurea Müller Grubha, Cticial
do Registro Civil do r.Dis
triro da Comarca de Jaraguâ
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela le
afim de se habilitarem para

Edital n, 7247 de 19/6/70
Luís Mário Demarchi e

Maria 'Leonl

Certificado Extraviado
Eu,�08É WATZKO� brasileirQ, casado, resi

dente em Jaraguá do Sul - SC., declaro para os
devidos fins que- foi extravi'ado ,o certificado de
propriedade da Lambreta, ano i964, com as seguin·
tes característic,ae: motor nO LB 150.,LIR- 70,624K,
1 cilindro, 6 1/2 H.P. e chastois nO Li 50 17957, côr
azul e branca.

Ja!.'sguá, do Sul, 15 de maio de 1970.
José Watzko

Ele, brasileiro, solteiro,
MÁRIO TAVARES

\

'L ê i a
"Por Êsse Mund o de Deus"

Ettital D. 7.253 de 24/6/70
JOlé Henn �
Maria Schwarz

... Um livro de agr�dável leitura �e do me·
, r, ' I

lhor quilate literário. ("� Notici'a"-Joinville).
Ä venda. na Tipografia Aven�da

e na lua filiál.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esclarecimentos da R e c e ii a F e d e r a I
A Assessoria de Relações Públicas da D. R. F.

de Joinville divulgou os seguintes esclarecimentos:

Obrigação. para os que viajam
A Delegacia da Receita Federal de Joinville

eatá alertando as emprêsas transportadnras, agen
ciss de viagens e outras organizações turísticas

que executam serviços de emissão e expedição
de p8ss�g�ns interna?ionai� para que cumpram
as instruçoes que obeígam o viajante a apresentar
declaração de Impôsto de Renda para se auseatar

do País.

Norma� Novas de Arrecadação de Impostos
O Secretário da Receita Federal, Sr. Antonio

Amilcar de Oliveira Lima, assinou Instrução nor

mativa reformulando as normas para arrecadação
dos impostos federais pela rêde bancária.

A instrução determina como se fará a admis
slío dos bancos no sistema, as penalidades a que
estlío sujeitos em caso de não cuinprimento das

normas e o fluxo de documentos de contrôle.
Determina por último que os estabelecímentoa
bancários deverão entregar díãriamente, até dois

dias úteis após a arrecadação, um boletim diário
de arrecadação e que as receitas arrecadadas
deverão ser. imediatamente depositadas nos esta

belecimentos do Banco do Brasil de sua jurisdição.
I

A partir de 10 de- Setembro será exigido o

«Cartão de Identidade» "-

A partir de 10 de setembro !lerá exigido o

cartão de identificação dó. contribuinte, expedido
para quem declara Impôsto de Renda, nas ópera
ções que envolvam esczítura pública, netas promis
sórias, letras de câmbio, contratos de locação de

hpóveis, atividade profissional liberal e licencia
mento de veículos.

A Delegacia da .Receíta. Federal, através da
OperaçãrrImpõstc de Renda, íaíorma que os coa

tribuintes que ainda não apresentaram declaração
é.te ano devem fazê-lo, para evitar futuros pro
blemas com o fisco.

�.

V A G A
-

Oferece-se vaga para aprender a refrigeração,
com inlltração integral. O candidato deve e.tar

quites % aeniQo militar, ter o. ginásio, que
tenha nocõss de comércio, que 'fale o alemão e

de preferência qua dirija automövel.
.

Informaçêes com Rudi Bruna
I Rua Venânoio da Silva Pôrto

.

VENDE-SE
Um terreno com a áru de 20.000 m2 com

cesa de metertel de bÔII censtrução e dependên-

Ielas, com água coerente, sltuado. em São Bento
do Sul: à Rua João Hoffmann (perímetro urbano),
servindo para pequeno sflio ou loteamento. Zona
de bom clima.

I
lateressedce queiram dirigir-se a All r e d o

Klimmek, Caixa postel, t2 - São Bento do Sul.

I
Fotocópias

Agora também no Cartório,
autenticadas na horá, .�

,
Edificio da Prefeitura.

!_

rn�--e--e
..........

_""_""--e�D�, Reinoldo lIuP8P8

! , II ABVOGAD!JL_ i
T Eserítõrio .0
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..

'-*lfwl -·'·Vá em frente
com pneus

fi8'��
GOOOIiEAIiI ,

p:

�- l'

Vá direto a

Com. e Ind. Breithaupt S.A.
Nós temos o melhor. pneu p'.ara seu carro:

_

G8 Goodyear, Cdm

ornbros arredan.dados, cordonels 3T e a exclUSiva borrach� "Tracsyn,
proporcionando mais resistência e segurança. Venha VISitar-nos.

Elitamos' aparelhados para a'tendã"lo cada vez melhor.

'<, COM. E IND. BREIIßAUPT S.A�
Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguä. do su} - Santa._ ?atarina - Fone 26�
Caixa Postal 3 � Inscrição Estadual tI.O 29 - Endereço TelegráfiCO uBREITHAUPT.

Vende-se

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal da
18rlllí' du lul

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
.

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

A Vista da Informação Como Requer
Oswaldo Erschlug, requer vistoria e habite-se,

Ida Freiberger, requer vistoria e habite ss, Erich

Sprung, requer vistoria e habite-se, Vigande Grose

ilaa, requer licença para eonstruír casa residencial
de madeira, Gualdino Piva, requer Iiesnça para cons·

trução, René Ralow, requer lícsnqa para construtr
casa residencial, Manoel Machado, requer licença
para construir, casa resideneial de madeira, Sieg
fried KrentzfeId, requer licença para construir casa

residencial, W. Hinsching Com. Ind. Ltda., requer
licença para construir um prédie, Affonso <Gaedhe,
requer licença para construir uma casa residencial,
de madalra, Alucindo Stolf, requer licença pa·ra fa
zer uma cirCA de madeira, Laudelino Macedo, re

quer licença p/aumentar sua casa residencial, An
tônio Atanáaió da Silva, requer lioenoa plUa cons

truir um rauche, Osní Nagel. requer licenca para
demolir um puehado de madaira e reconstruí-lo,
Ivo Baumgärtel. requer licença para construir um

rancho de madeira Elly Weher Koklinski, requer

licença para construir um rancho de madeirs, Gio
vaui Alvise, requer vistoria e habita-se, Guilherme
Pradi, requer vistoria e habíte-se, Oswaldo Bening,
requer ,istoria e habita-se, Leonir Silva, requer ,is
teria e habite-as, José Tobias, requer vistoria e ha
bite· SB, José' Scheuer, requer ,ietoria e habite-se.
Gêza Rodolfo Fischer, requer ,istoria e habite- se.

CONCEDA-SE
Guilherme Pradi, requer alvará de localização,

Jorge Manar, requer estabeleeer-se como Represen
tante Antônomo, Marmoraria Hass, requer licença
para construir mauseléo.

()- CERTIFIQUE-SE'
Seno Staehling, requer certidão negatiu, Wal

demar Rau, requer certidão negaríva.
ARQUIVE-SE

W. HinBc�ing Com. Ind. Ullla, requer licença
construir o SeJl prédio.

INDEFERIDO
Br,az Manoal ·de Aloantara, requer autoriuQãe

para poder assinar projetoll de CBsas e cons�ruçõe8
de madeira.

Jaracul do Sul, 22 de junho de 1970.

Llma ßtclcleta marca

PILOT, estrllofeirll em

'estado de nove, preço à
combinar. Uma G ai ta

Todeschini, em- pérfeilo
estado.
Tratar Deslil redllção.

Compre Malhas· de Algodão
Diretamente da Fábrica.
Não esqueça. Pergunte os

preços de ·artigos· com
p�e.quenos defeitos de

fabricação.

Vende-se
1 Caminhão Ford F 350,
em perft>ito estado de

oonservação, a n o 1960.
Para melhores ihforma
,õeil nelta redação.
Com. Ind. Schmill S. A.

Vende.;.se
I lote na Rua Epitácio

Pessôa, 23,70 x 28.
t lote na R. Domingo!l

da- Nova, 12 x 30.
Informações com o sr.

Frederico Moeller, na

Rua Joinville.

�iiH'fLM�SíAl
I. BRÂ�Mi�Oc�opp I'
'1; ", em Jaragua do' Sul. �
� Alto Vale--;--do Itaiaí. e. agora I
� tambem Integrando-se na �
li ,Grande Florianópolis,. �
� Onde além dos' seus produtos revenderá �
1....2�:..:���...v� ...�.,..��.... : ..,��=���a
--Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Çomissão ,Municipal de
Saúde em

, '
� Marcha

"Coluna ROTARl" e; o OUE VAI PELO LlD�S ,,,.11:�.�'::�·O�':.I:l.'!·:;�n1:;:::1 :: ::��:��
; ,

' i mos a relatar:
�

MOVIMENTO DO ANO' ROTARIO 1969/1970
S h R l'd.J - M' -

C 'd! As atividades programadas para. maio, eon..OD O -I- ea I a.e - Issao umprl a ..
, tando de quatro reuniões DO interior, aleançara.t. - A Cala da Amizade, centribuíu eom ser-

viços de sindicâ_cia Ação .Seeial,' comparecimento i CL Pawo Moretll i plenamente seu objetivo. Estas reuniões são le._
,festa bsnefioíeute de Rio Negiinho, para a confso- '. ..

\ ,'i lizadas tôdas 8S aexta-Ieíras à noite, com inten••
i li 6' . E passou. se mais um ano ..• , Fmda maIs uma i divulgação anterior. Todos colaborliBl. Trêa faixa.ç o I li enxotais para recem nscldos póbres, e gestão leonístíca, en.volta na suc.ellsão dos meses '. despertam a atenção dos agricultores. Estas, fora..� coletas em beu:eficio da Creche local. 365que _formam o rosäeío dos dIas que marcaram i conseguidas pelo Sr. Horst Stein, presidente do2, - Foram edmítídos 5 novos coaipanhetros: nossa presença semanal uesta coluna. i Líons, A Prefeitura Municipal as transporta a cadaJoão Batista Prim, José Ferreira Cruz, Antonio 'I líd de unde realí á iã (l) fTeixeira dos Santos Jor., Januário Stinghen e Lau' Julho de 1969 ... SONHO. . . ! oca I !l e on e rea izar-se- reuni o. s p.ro essO.

, ,

'

,J:es av�sam seus alunos, A Campanha Nacíonal derival Rothenberger. 'Sonhava com a necessidade de, semanalmente, i Erradicação da Malária, distribui em cada C88a d.3. "'7D,8senvolferam-se atividades de colocação malgrado todos os contratempos, me fazer presente i localidade um panfleto convite para reunião. Ainda
da- placas indicativas na cidade e de segurança BOB nesta coluna para representar o nosso . Clube 8! nas sexta·feiras à tarde, uma viatura também dálacolaral, mediant. esoalcnamanto de integrantes da seu dinâmico presidente, CL Horst Stein, que me i prefeitura municipal percorre a Iocalldade, conví,
Guarda Mirim., 'imcumbira de tão honroso encargo. ,! dando pa�a reunião na voz do Sr: MUtoG Stange.4. - No periodo feram' editados 2 boletins. Sonhava com a possibilidade de, através da i O clero, I�pre!lsa fala�a e escrita tam�ém tem

5. - Realização de reunião conjunta, de 00n- variação de aseuntos, tornar a coluna senão total. i da�o BU": lDestlmáve� aJuda. Êste e8f�rço mteg�&do
fraternização entre os R.C. de Jaraguá do Sul e t I o i tic m sua matêrí o menos mar-:

tem s!lrtldo seu.s efeIto�. A_ írequêncíe às r,:umõe8
Guaramirím, no Rastauraute 2 Irmãos.

men e e n R a e Ia,.a
L

. [tem SIdo masaais. A pnmerra, levada 8. eteíto em
6. _ Confecção ,de duas nOfa8 e belíssimse ca?am�nte co!'relata c.om a doutrma 110 eomsmo, i Jaraguá 84, fói abrilhantada por interessante- pa·

flâmulas. '

,

cuja dívulgação tem �Ido u!Da con�tante .de. nosso, lestra pelo Dr. Mario de Souza. Estiveram também
7. � 'RealizB"ão do Natal da, Ortanea P6bre,

Clube,. c�r.reando.lhe lDcluSIV8 vános premros de i nesta reunião os Senhores Hans Gerhard Mayer.. .. real aígnífícado para nós. .

i Prefeito Municipal e Coordenador da Comissio �campanha de anlariação de fundos, patrocínio do
Grupo Má«icG Los Faillggi, partida futebol1stioa Sonhava com a obrigatoriedade de, sem es- i Horst Stein, presidente lia Liens e Coordenador
entr. C.A. Baependi e Grêmío Juventus, deBfile merecimentos, manejar esta arma poderosa da i da divulgação.
d d b t t d 1969 d "M' palavra Im prol do cumprimento de um dever.] . -as e u an es e

.

,com a presença as IS'
numa luta inerme, mas por todos Oll títulos sagra-] • .

A ,�egunda reu�llão, teve lugar no �alao An-
aes" JaraguA, Joinville e Timb6 e 'apreaentaçâo de

do por tôdall as circunstâncias imperiosa. ' I tomo Muller, em Trmdade. Nesta fêz se presente,Agnalda Rayol, no lançamento do filme "Perigo à '
, .novamente O Sr. Hans Gerhard Mayer, o qual em

Vista". '

Junho de 1970 •. : REALIDADE... i feliz oração incentivou os agricultores a melhora-,

8. - Saudação à Frank Borman, primeiro . i rem suaa instalações sanitárias para que consiga.astroaauta rotartano. Penetro na , amarga re�hdade do pssltildo e,! mOB nosso objetivo, que é, baixar o íridíce de ver.
9. - Prosaegaímentc do. movimento, visf;ndo pelos.corredores ínsondâreta do. tempo, vâseulh» i mínose. A seguinte, realizou-se no salão do Sr.

dar à Jaragul do Sul, 6 SIlU hino, tendo em vista es eDl�mas de um sonJ:l.o que nao é futuro, que! Rudi FrankII, em Garipaldi. Esta contou com o
o prõximo centenjrio. nlo fOI presente, que Já ';lão será p8�sado, porque, comparecimanto do Vereador Sr. Sigolf Schönke,
.

10. - Apresenlação, pelos companheiros Kauf. J:eflete uma satl8faç�0 (ntlma que nem a ·pena, nem! o contabilista Sr. Mauro Koch e o industrial Sr.
mann, Dietrich, MarcaUo, Mario, 'Silva, EWald e

as �êtras podem registrar.
'

! Victor Bauer, o qual com seu entusiasmo proferiu
Aldo, de um trabalho intitulado de "MiDha Vida Penetro na doce realidade do presente, que i eloqöen.te palestra. sôbre a importância. da Higiene
em 5 minutos".

"

m. acena a bandeira 110 término de uma jornada, i' c�mbate à vermInose. A última reumãe do mls
, 11. - Participação diréla ou através da allão para tranlferir a outrol a incumbência de, com a i reallzou·ss no Salãodo Sr.

_

Geraldo GU�E. Ne.t.
de companheiros, nos movimentos pró BR-I01; teimosa persistência, proll!ilguirem na divulgaçio i cont?u se. com a col�boroçao �� Sr: PUmo GereBt,
construção da ,Estrada Corupá Jaraguá; 'Guarami· do Leonilmo através delta calUDa.. ,fp.nClOnárlO ds PrefeItura MumClpal, o qual eD'ear·
rim-BRIOl; Jubileu de OurQ do jornal local "Cor' ," ' i regou'se de passar os' filmes,. Estes filmes sil.o
reio do Povo"; 10. JogOif Abertos de, Santa 'Cata' Penetro na doce·amarga realidade do futuro, educativos emprestados do Consula.do Americano

para identificar·me com êle, permanecendo Da i
,

' ,
.

,rina; 96.0 ano de fundação de São Bento do Sul; trincheira do dever e aguardando a palavra de i Nestas quatro primeiras reuniões foram atio·Centenirio da cidade de Tilllb6; Baile do Chopp ordem da nova diretoria que deverá eatruturar ai i gida. aproximadamente 780 pe••oas, ali quats re·
da juventudl jaragu••nse; pr6 reergui.euto 40 funçõel que a cada CL deverá competir. i caberam explicações s6bre verminose e profilaxia,"Viva a Gente", de Juagu'; 1 bandeira para cada

" .! bem como folhetos sôbre eomo construir uma f08sasala de aula; 35.· ano de fundação do RC, de Jo' E, ,nest6 mIsto de sonho .e real!dade, peloll i silDpIes que satisfaça as condições básicas de hi·invme; 10· ailO de funda,io d,o R C. de Timb6; mermos 365 degraus pelol! quaIs d.ICl aos poroes i giene e Ilaneamento.
'

angariação de fundos para0 HOlpital e Maternidade do passado, subo a escada do presente, para per- i
São José; fllsdaQão da Academia Joinvillense de corrlr os correderes do futuro. E se 'no permllso i �aDeamento básico como é sabido, é um pro·
Letras; falecimento do Camp. ex·Governador José dêsstls 355 degraus h.6uve cochilos, se vacilações i blema cruciante no municfpio. Esperamos que I'sta
Maruri; Grupo de Escoteiros Jacoritaba; Ibcola existiram. se imperfeições aconteceram, S8 trope. i campanha - com a participação ativa de todos 08

iuperior d. Educação Físioa, de Joinville; 25.0 ano ços. marcaram minha presença semanal nesta co- i lfderes urbanos integrados nesta Comissão, obte-
de fundação do RC. da São Francisco do Sul; 65,0 luna, resta·Ble o consôlo de, nellsa .eia cent.nai aha resultados satisfatórios. ' '

ano de fundação' de R.i.; iostalaoão da Agência tio de artigos publicados, estar contida a satisfação i '

INPS, em Jaraguá; instalação da Bibliotéca Muni· de, ao depor aa ar.mas, sem abandonar a luta, pO-i�*'*l�!:@(lBl**Ç@:3�**�
cipal; 10a. Conferência Distrital, em Joinville; elei- der diz!}r: MISSÃO CUMPRIDA. i �ção do Camp. Egon Schulz; fúturo Governador do EM TEMPO: Constituiria grosseira e imp�r,! � A t e n

-

ç ã ti !'

Distrito 465, divulgação do Dep, Es&. Autôno,IDo de 80ável omissão de nossa parte se, neRte enseJo, i �Turismo e festa junina de conguçamento entre Ro- deixássemos de externar ao Correio do Povo e ao

il?'\
F a r m a' c.- a C e D t r. a Itary eLions., seu diretor, jornalista Eugênio Schmöckel, nOS80S ! .

12. - Promoção do Concurso Estudanlil sôbre melhores agradecimentos pela gentileza de, sema· i . ,

a Semana da Compreen8Õa Mundial, vencido pelo nalmente, abrir as páginas do jornal para a publi· i Agora oompletamente remodelada e
3.° anista de contabilidade, Álvaro Tomuelli. -

cação desta coluna. " i sob. nova orientação, eomURica que está
13. - Coloca,ão 'de peu'ô'al desempregadas.' Muito Obrigado i, apta a atender a sua distinta clientela.
14 .

..:.. Reuniões rotirias em locais de trabalho Rua Cél. Emílio Garlos Jourdande companheiros, valentia para efeito ds frequência. II-------------------I!!I!! I Jaraguã do Sul se15. - Pal1'8t,a e hamenagaus alusivas ao "Dia
,

i
do Soldado", pelo Cap. Adernar Lopes PeS&Ôà, do i
13.0 B.C.; Semana,da Árvore,' com plantio de exam- t ßg_fi1dOO(-mOnlo "i '. A c b t U D g! 'pIar na cabeoeira da ponte Abdon Batista; Semana I:L I: � ,

da Saúde; Dia da Criança; Descobrimento da Ame·

::::",!
� Z e ,n t r a I'· 'A P o, t b e k erica; CenteBirio de nascimento di Mahatma Ghandi; ,

Aoa parenles, amigos e conhecidos, par-
Dia do Médica; Di. do Dentista; Dia do Profesaar; licipamos o falecimenlo de nosso queridO pái,
Dia da ONU; Funda,ão RotAria; Dia da Bandeira; sôgro, avô e bisavô, (Farmácia Central)Dia da Re8er,is�a; ,alestra do sr. ;Eggon João da

MD"
.'

!,"""""",
•

Silva, Prn da Associação Comercial e Industrial, ":!_'" az orlng, Jetzt vollständig r�modeliert und unter
a'hordanlio problemas comuns à ACIJ e ROlary, de �nascido em OSI.Preussen, 'Alemanha,' em !6 de neuer Orientierung, ist fähig lhrer vor·
curaos da melhoria entre empregados e emprega� Selernbro de 1879, tendo imigrado para oBra.' nehmen Kundschaft zu beliefern.
doros, reinvidic8ções 80S campos das telecomunica· sil em ã de Maio de 1881, desembörcando no R C 1 E '1' C I J d"ÕI'S, integra"ão", do ,Vale do ltapocú, ensiDo,comu-' ua é. II}110 ar os our ap.. .. Rio de Janeiro. J ã d SISenieaQão telefônica e Plamllg; Semana da Compreen- Faleceu nesta cidade, no dia 16 de Junho aragu O u -

�ãÖé��n:�al�����°'õ��::rti� d�a����I; d�0�9�Ô,ged� de 1970, com 90 aDOS, 8 mêses e 20 dillS. i tl'�ICIC�_at>83Ç8:!e:i$liI3Cl�*��:)IÍ:l
Jaragui do Sul e Dia das Mães. Por êste intermédio, desejamos agr�decer

.

a lodos os que' nos assiSliram nesras horas

':""",1 l-Dr. FraDI"isco AntOllio PiceioDe
16. - Colaboração de companheiros na venda

com seu auxilio, que enviarAm f1ôres e corôas
do livro, "Por êsse Muodo de Deus" de auloria do

" e que conduziram 9 falecido Alé a úllima mo
C,pmp. Mário Tavares, com renda em favor da Cre

. rada. � 11:;D 'l: C o _ C_1liI._�. 1'rche .local.' Agradecemos, também, ao Rev. Pllslor
17. -' Duás visitas hon'rosas do Camp., Gover' Wolfram Melder, de Guaramirim, pelas palavras ( Cirurgia e Clhuila de Adultol e Criançal

nadar do Dislrito 465 - Anlonio Affonso de Figuei ,de conforlol proferidas em casa e à beira do P�rt08 - Doençall de Senhora II
redo Júnior e mais dos companheiros do's seg'uiotes

I
lúmulo e ao dr. Wrildemiro Mazurechen, p,elas

clubes irmãos: 3rusque, Siio Bento do Sul, Rodeio, atenções médicas.
'

'.

Timbó, 'Guaramirim, Mogi das Cruzes-SP, Rio do Sul,
São Borja-RS, JOinvill.e.JOiDville.Sul, São Francisco Jara8'uá do Sul, Junho de t97Q R8Iidinoia: Dr. N.rell Ramal, "19

Ido Sul e o Camp. Ernsl Braun, da Alemanha, do A famm. enlutada CO..uPÂ - .....l!Ir�.A. CAT.1IIi.H.III!<fA
R.C. de Biperlch Ris5.' 1IIIIII!1ii�-----------------
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