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JARAGU.1 DO SUL

Ano LI N,O 2.592

CORREIO DO POVOI
JARAGUÁ DO SUL' (Santa Catarina)

Pr!!�i!O"Ob�""�O�����. '�!"O;d!�i��!�� Enlaae da Silva.· Cruz e
..
de LimalBaile das férias

rude"do sr. ':fans Ge�h.llrd! lease em Ieee do gemil áto � A Capital da Repú�lica, perto, eis que oe pais da que: desponta pa�a o Bra- AgradouMeyer, Pr�fellO Munlclpal i porque: a yl FAMOSC e abre as suas porIas para i jovem Simone, hú alll'uns sil, porque: o Rlbamar e

de Jaragua do Sul, cole ; empreendlmento com em- receber dois de eeus díle-! aDos IItraz nos brindavam cremos que o casal ADto· O Baile das F é r i a e,

borando elícienrememe no j pia repercussão em todos tos filhol. Ás 17 horas de lcom ii ale:gria de luas nío A u'g u S to (Gerelda promovido pe:lo C.A. Bee
lérmino da� �ial de ace:I-! os, quadranl�s do Pafs, e hoje: deverão comparecer i couvivêaclas, o Ribamar OtOD) de Lima. sabem re pegdi, dia '11 dC? corre�te,
S6 ee Pavllhao da VI FA-Ille d� exteríor, estendo os à Igreja de Santo Antonlo, i o provecto e esclarecido ceber os convívas como elcençou o desejado êxtto,

MOSC, gesto.qlle demons- i orgenizedores e�penhad_os II jovem Simone, filha en- i lre:reDIe: do Banco do B�a pouc0l!: A l.m�raDç� da Com, u�a orq�estra de
tra al�o eapírito de co!a-! Da mllxIIIUI divulgaçâo, cemadora e prendada do i eil S.A. local e: II Senhora recepçao DOS e aVlvadlll.gabarllO IDternacl!>Dal, eo

boração e cempreensec, I er. José Ribamar Ferreird i Flôr de Liz a enfeitar a ainda mate quando evoca- mo eöe ler Beppí e se�s
recebeu do seu colega da i contando se com o com- dI! Silva Cruz e Senhora i sociedade local com a Sill mos a visita feita aos pais I SoliSIal'. animou o balle

cidade das Ilõres atenelo I parecímenro de personali Flôr de Ltz Bandeira de i personeltdede e charme. da noiva, né Guanabara, deditado aos earudentes :

so convite, pa�a ,�er. Hos-I d�des �epresenlatival! da Mello da Silva Cruz e o: hú questão de pcucos anos. jaraguilea:Sel. Aliáll�.c!lube
pe�e ,do MUD I CIP lode! Vida DlclO�a.1 e do e,xter.ior, jovem Arino, filho benquls- i Agradecemoa o convite ,rande parcela de e_Xlt� _

a

joínville, no decorrer dai Desneceesérlo- sere dizer to do Senhor AUglllltO de i que noa foi enviado e:, em- Aqui do nordeste: cata- Iuventude Da orgaDlzaçao

mostra, de 18 do corrente I que a Feira de Amostras Lima e Senhora Geralda i bora motivos de fôrça ríaenae levenramoa Dalllas promocional, que deu ..a

11/2 de IIlI"ôstO. [é sobremaneira vanrejose OtOD de Lima ocasião em i maior nos -íeçem perma- preces pela felicidade: da IIDimlição carecrertence e

O oficio é alrradecimen· ! pare röde Santa Cerertna, que serão decÍarados ma- i necer em Jaraguá; temos ôímone e: do AriDO, com auxiliou eficientemente Da

rido e: mulher' perante as i a iranquila certese de qae os votos de muitas vell.-I vende de mi:s�s, Bom tra

leis dos horneas e de Deus. i será um movimento social turas, exteneívos aos que- balho da mocidade. Para-

A notície nos toca de ' à elrura da íovem cidade ridos pais. - bens.

FIDESC tem nova dirfção
A FUDdilção Intermúalcipel pere o Deseuvol

vlmeato do ESlado de Santa Catarina, esteve
reunida dta 10 do cerreute Da encantadora cidade
de Pomerode, em função de cODvocação feitlI,
quando reunida a antig-a dire:loria na cidade ser

rana 'de Rio Neg-rinho, No evento foram tralados
diversos e imporlantes aSSUDlos relacionados com

o desuvolvimimlo do norte-nordeste calarfnense,
congregando 18' municfpiqs.

'

Na oportunidade foi eleita a Dova direçio
parI! o biênio 1970/1972, composta doiS seguinles:

Presidente de Honra: Olafr Be:cker, ex Pre
fclto de São' Beilto' dó Sul;' ! -

-

Vice Presidente de Honra: Dr. Harald Kar
magn, Prefeito Municipal de JoinviIle;

Vice-Presidenl't de Honra: Mário Jung, Pre
feito MúniciplIl d. Ppmerode.

EXECUTIVas
Pre:sidente: José Camargo Filho, Prefeito

Municipal de Siio Francisco do Sul;
1.° Vice·Presidente: Eug-ênio Vflor Schm,ö

ckel. Vice Prefeito de ,Jaraguá do Sul;
'2,0 Vice-Pre:sidente: Anselmo Kraisch, Prefeito

Municipal de Luis' Alves;
SecretlÍrio Geral: .Eco.omist/! Waldir Celso

Fiedler.
'

Co.SELnD CURlo8R: Efetivos
Ornith Bollmann, Prefeito Municipal de São-)

Benlo do Sul; Won Sleing-räber, Prefeito MUDici

pai dé Corupá; Horlt Waller, Prefeito· Municipal
de Campo Aleg-re; Álvaro Spitzner, Prefeito Mu

nicipal de Rio ,Negrinho; Aldo Pasold, Prefeito

Municipal de Schroetler; Ivo Bramorski, .Prefeito

Municipal de Massaranduba; PauliDo João de Bem,
Prefeito Municipal de Guaramirim.

Suplentes
Luiz Carlos Garci'!. Vice-Prefeito de JQin

ville; Luiz Duvoisin, Prefeito Municipal de Garu
VII; Abilio de Almeida, Prefeito Municipal de

Araquari; Thiago Aguiar, Prefeito Municipal de
Barra Velha; Abelardo Correia, Prefeito Municipal
de Denha; João dos SanIos. Prefeito MUÇlicipal
de Piçarras; Hans Gerhard Meyer, Prefeito Muni

cipal de Jaragut! do Sul. '.

Como se, Silbe, a ·Fundação existe desde
,1968 e tem a seu favor um execelenle número de

:serv'iços preslados à causa. Dentró em ,pouco a

CONTAP e o SERPHAU, deverão enlregar a

cada um dos municfpios os I'rabalhos 'para o

de:selivolvimento inlegrado da micro-regiio, base.

que servirá pllra os lulúros empreendimentos de
cada município._ Aliás, o seu slIcesso já eslá

assegurado, I?ois, o Estado da Bahia, vem de
adolar os principios de Dossa Fundaçio para
criar entidade semelhaDle na lerra de Rui Barbo
:sa. A próxima reuDião terá lugar em São Fran
cisco do Sul. em datl! II ser ainda mllrcada.

. .

,

C e. r t i f i c a � o' 1 x t r a v i a d o
Eu, 'Germano Hen1'ique Harnolt, braaileiro,

casado, residente e domioiliado a Rua RutloUo
Hulenuessler, deolaro para os devidos fins que foi
extraviado o seguinte documento:

Um Carnerßo INPS.

Jaraguá do Sul. 16 de julho de 1970
Germano Henrique Harnolt

.

Sábado, l§ de Julho de 1970
Fundado em 1878

Emancipado em 1934

Enlace Schulz· Stange
�

Bm data de hoje, dois VII e Senhora e Max Fie
jovens jaraguaenses reali· dler e Senhora.
zllm o sonho de suas vi- A 'cerimônia religiosa
das, unindo se pelo:s sa- dar se-á,' logo mais, na

grados laços do ma.trimô- Igreja Matriz' de São Se
nio. Noliciama:s, pois, com ba:Slião de Jaraguá do Sul,
o máximo prllzer a uniio às 18,30 horas, sendo ii

da jovem Neusa, f i I h a i benção dos enéia paraniD'
prendada do casal dr. Ar- i fado pelos 'Srs. Dorval
n'/lido 0110 (Z..ilka) �çllllJzi Ma�clI"o e Senhor., pcu
com o sr. Millon' Slange, i gla:s Stange e Ivone Wolf.
compeIenIe radialista, filho i Braulio Dória e Sra.' e
do casal Weroer (Eroa) i Valéria da CosIa e Sra.
Slange. i A recepção dos convi

O áto civi) deu se às i dado:s dar se-á nas öepen·
19,30 da ontem, leslemu- i dências de fesla do Itajllra
nhado por parle da noiva, i Tênis Clube. "Correio do

pelo sr. Weroer Boehm e i Povo", IIpresenla cumpri
Wilma BoehlÍl e Airson i menlo:s 4015 disliDtOS noi·
Garcia e Dalva Sch!llz e, i vos\ eXlensivos aos res

por _parle do noivo pelo i pectivos pais e demais
sr, Gelúlio Barrelo da ,sil 'familiares.

Enlace Radünz.- Hornburg
.

Repercute agradavel' Sr. Wigold Johann Leilzke
menle o movimenlo social e Senhora.
que concluirá pelo' casa, À 6 "'O h d h-
menlo de dois ornamentos 15 1, ,u oras. e oIe,

'da sociedade local; É que,
na Igreja E�ang�lica Lu

nesla data, deverlio com lerana_ de Ja,agua do Sul,

parecer no Forum local, dev�ríl? ser abençoados

às 10 horas, iS jovem ln I Os no�vo:s, e.o:' presença

grid, filha encanladora do d?8 paiS, familiares, con

sr. Benno Radünz e Se- vldados e: as le:Sl.emunhas,
nhora e o sr. Ingomar, por parle da DOlva, p.elo
E':sforçado comerciário do sr., Carlos" Falkowskl e

escritório 11 Comercial e Crlsla. Radunz e, por pllr!e
concluenle

-

do Curso Téc d? nOl�o, pelo sr:. Euge·
nico de Conlabilidade, filho DlO Vilor Schmockel e

do sr. Harry' Hornburg e
Senhora.

Senhora, sendo o áto tes- Após II ceremôDia reli

temunhado, por parle da gio:sa, os convidll�os 'se

noiya pelo Sr. Elizaldo rão recebidol Da residêo

Leulprecht e Senhora e, cia doiS pais do noivó,
por parle do noivo pelo bairro de Nova Brasília.

VI, FAMose
começa hoje
A V,I FAMO.5C aconle- prodlltos dos quasi! 90 di

cerá hoje, abrindo as suas ferentel qua produzimos e

portaiS aos milhare:s de
vi:sitantes, Será, ':sem dú
vidil, um acontecimento

que muito beneficiará a

e c o n o m i a catariDe:nse,
moslrando aos forasleiro:s

a capacidade do nosso

crescenle p a r que fabril.

Jaraguá do Sul, eSlá pre
senle ao certame com

"slllnds", portando alg,uns

exportamos para o re:slo

do Paf:s e exlerior. A ex·

posiçio, a maior de San Ia

Catarina, d e v. r á estar

aberta ao públiCO alé o

dia 2 de AgOsto próximo
vindouro. Joinville eSlá de
parabens pela elaboração
da feira de a:noslras de
1970.

Noivadó
JIßicl MOrBIS
ClaDI Bernardo BI�r

1 Curso para Profes
: Isares, Municipais
i Vimos de tomar conbe
i cimeDlo que a Prefeitura

Ripercutiu gostosamente i Múnicipal de Jaraguá do'
DOS meios so�!!is de. Ja'.i Sul e a Inspetoria Esco
raguá do Sul e JOinville, i lar Municipal, acaba de,
a DOlfcie do con1rato de'i orgaDizar um Curso Inten
caaamento de Janice Mo- i sivo de: Férias. O curso

rae:s e Claus BerDardo i em causa compreend� !l8

Buhr. O feliz evento deu- i malérias de
-

MIl-:em�lica.
:se DO dia 4 do corrente, i M o d e r o a e Gramática
na residência da nOiva, nl i Aplicada e terú a duraçiio
cidade das f1ôres. Janice i

'

é professorII, filha do ca- i de 16 a 22 do 'corrente
sal Nelson (lacira) Moraes i mês. O local do curso ae

é Claus é o compelente i rá o Grupo Bscolar Mu
economisla e indultrial, i nicipal "AlballO KIIDzler",
residindo alualmente em i à rua Victor R-osenberg,
Curitiba, filho do nosso i Desta cidade e destino-se
muito cODhecido e: e:stima- i a ,Professorea do CROP.
do AlfoDso Bübr e Char i Excelenle iniciativa da
lolle Meyer Buhr. ESla t In:spetoria Escolar Munici-,
fôlha apresenta seus cum i pai, que viza alualizar o

primeDIOS aos noiVai e i DOISO já COmpetlDle corpo
respectivos pais. i de profes:sores municipais.

tiraDO Iscolar ·'Prlf. nllal�O M. fiOßCBlves"
.:Jar'aguá do Sul

Dia 18 e 19 de Julho
GraDde fesla' juninIl em beneffcio de suas can

�has de de:sporIOs.
Diversões a valer: - Baile à Caipira, Churrasco,

Galetos, Chope, Quentão, Pinhiio, Amendoim, Sor
teios.

Convidamos 1115 auloridlldes e o povo em geral
para a seguinle programação:

Dia 18

18 horal - Aberlura ,do feata com um variado

programa dos alUDOS do 5.0 Grau alu:sivo, às !ellliVi
dade:s, cODtinuaDdo com ADimado Baile Público Inter
na - 60a música.

Dia 19

8 horas - CuIro Evanll"élicO para II comunidllde
e o público.

9 horas - Missa campal parll o povo em geral
e cOlllinuaçio dos festejos do dia, com animllda dan

ça da juvenlude à 'Iarde alé 18 horas. ,

Agradecemos a SUl nobre colaboraçllo
AC08lilsAo.

Receita fe�eral' tIm nôvo ,Oalegado
A Delegacia da Receita! <;> .sr. Hélio Millon Pe

Federal, em Sento Calari i reira, durlInIe muitos anos I

Da, acabll de ver designa I foi o eficienle delegado do
do'um nõvo d e-l e ga d O,! Impôslo de Re D d a ea

Sediada em Joinville, vimos !"Manchester Catarinense,
de receber doia atenciosos
ofIcios, comunicando (I

dispensa das funções, do
sr. Hélio Millon Pereira 'E'

II pos:s!! do nOvo delellado,
sr João Pessôa Garcia_

granjeando largo circulo
de amizadea e um nio
menos circulo de admira
dores pela sua capacidade
profi:ssional

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO rovo .ôábado dia 18-7-70

Uen�e - se OI lraca-IeI�· -,

Um t e r r e n 'o 14x35' A t e n ç a o !
situado Da Rua Prof. , •

'

Antônio,E. Ayroso
email

I
F a rm a c 1 a C e n t r a Ium terreno de 17x�5 com '

casa residencial de ma- Agora completamente remodelada edeírá de 7x13 sjtuada na
mesma rua. sob nova orientação, comunica que está

Informações no local apta a 'atender a sua distinta clientela,
com o Sr. Mário Funk.e Rua Cél, Emílio Carlos Jourdan
c:::>c:::>c::::::o-c::::n::::::oc:::> Jaraguá do Sul - SC

Fazem anos hoje
O sr, Eugênio Gascho, Os interessadca deverio comparecer no local,

em Jaraguazinho. dia e hora desígnadoe, par. arremata911.0 dos ob-

Fazem anos amanhã jetos acima. E para que Jiinguem pOllsa alegar ig-
norância, ê públicado o presente edital, na formaO, JOTem Osní Meyer, da lei. Dado e paliado nesta cidade di Guaramirim, c:::>c:::>c:::>--==-c:::>c::::a

nesta cidade. Bstado de Santa Catarina, no Cartório do Crime,
Dia 20 Civel e Anexos, aos dezenove de junho de mil no·
A sr•.

'

Vva. Maria ,noêntos e setenta. Eu, (as) Ralf Faltin Escrivão, o

Grubba; dAtilografei e subscrevi. Situado 9 km. do centro

Fausto, filbo d. Artur (AI) Carloa Ronald Schmidt, Juiz de Direito de Oorupá, Ba Estrada

Emmendoerfer; O E R T I D A O
Nova Corupá à São Ben
to,' tendo 10 a 12.000 m.2A Ara. Diva, espôsa do tT ó'

'

fé
sr. Mário TaTarel da ..

Cer I ICO 'que a presente c pia eon re com o altitude cerca 800 metros,
Cunha Mello; oríglnal que dou.�é.. própria plua construção
Terezinha, filha do Ir. Guarammm, 19 de Junho de 1970 .de casa de veraneio

Rudolfo Reeck;
"

Ralf Faltin, Ellcrivll.o
Informações com o Sr.

Jo?n:fIiefrn� J.nge, am �D"'·P".-R·4Iei'-irO'"'l-d"'o ::u
....

p....:a� �:::al,I!Jl�!:�:�. "Caix:
O sr. Rudollo Kailer; l J .- ...-!l 1 "=====-=======;===========o!!

A Ira. Rosalína Jorga, J
'

II II
' ,

;�Sl� :1::::0 Stulzer; l ' Escrit6r:::::��:feitura �«&8&-) Vá em frente
o Ir. Mario Müllar, 1,Á com pneus

,::5::�;iE���:�:::' �;iif�:�,:;i�ãviado .G8 .ra dos Reis, filha do ca-

'�Bai Leny a do ,Ir. Vare- Cerlificado de 'Propriedade 0.1' 10 'fJ773 'GO'OD EARdiano dOB Reis, em Co- Ford - A· 1928 .-

rupá; Meror n.O - 256930 '

WI.Ao, sersap'ôsGaerdtoa srW.'WLaal= 4 cilindros - 45 HP. --:..:=.::" ','
'

,

r' Jaraguá do Sul, .08 de julho de 1970.
ter Lawin, em Nereu Ra. Curl Viebrantz
'mos;

Osmar Bortolini, filho
de Artur Bortolini e 'dll
Helena Bortolíní;

,

O sr, Reinoldo Bartei,
nesta cidade,

Dia 22
O sr .. José Erlching;
O er. José J. Braga,

filho do Ir. Lauro Braga;
O sr. José Müller, em Já estão sendo preparados nos computadores

Corupá. do Serviço federal de Processamento de Dados
SERPRO -, os Cheques de foupança que todos os

Dia 23 allsalariados que dellcontam Impôsto de Renda na
Srta. Ma,rly Mattar; tOllte receberão dentro em pouco.O IIr. Guilherme Spln- O cheque - um impresso simples, contendo o

gIer; nOllle a número do contribuinte- e a importância-O sr. Delfino Raduenz; trazem esp.aço em braço apenaI para que cada
O Jovem Ismar Anto- um ,indique a instituição financeira onde desejanio, filho do ar. Miguel e aplicar e assine o documento.

Alice Sch�arz; Basta ter sido descontado o Impôsto, de Ren·
Edson,. filho do Ir. Ma da na Fonte (I não ter feito declara,ão de rendi-

nuel AlbInO Duarte; _mentos pOlitiva - islo é: baita não 'tar impôst� aIMa�llit Mey Odebrecht, pagaI' apõe a declaração - para receber tal che-
em RIO do Sul,. que, Ele correspondi a 12% ao impôlto ratido.
A sra.Yolanda WHhelm Para utilizá.lo nio há nece8sidade de se

Driesllen, �epô.a do It. acrescentar qualquer pagamento: êle é dado peloNelaon Drlel.e!1' .
Govêrno. O probh.ma que vem preocupando as

A _sra. AngebDa One)· emprêlas financeiras é que poucos Babem disso.
pel Schmitz, .�pô8a do Qualle todos OI qu� reoeberam o documento vão
Ir. Pedro Schmitz. pensar que Ie trata de mais uma cobrança, se> as

Dia 24 instituições fi.nanceiras não �encretizarem a tempo
O Ílr. Harry Buchmann; o plano de dIVulgação que Já estão preparando.
A sra, Laurita Nagel; Documento único, de arrecadaçãoo Jovem Kurt Kllchen- -

'

bIlcher, funÍ!i'onário de TOdal as notificações para psgamento do
A Comercial. Impô.to de Renda, penoa fillica. aerão emitidal a

parttr dêsto mês através do documento único de
arrtlcadacão - DUA - que deverá set usado,
obrigatMiamente, por todos os contribuintes para
o pagamento de 'tributos federais. O documento
único de arrecadação terá 8ltU uso obrigatóriamente
para todos Oll contribuintes; pessoal físical e juri·
di,cu, até o fim dêste ano, e foi criado 'pela Se
cretaria da Receita Federal para padrooizar OI
documentol de arrecadação, adap,tando-os às exi
gências do' procelllsmento de dados, e da microJJil
msgem e, principalmente, para facilitar aos con-
tribuintes o pa(Íamento da tributos. I

Edital de Leilão
flnda�.: flrtur Muller - t�1I

E..pre.. Jornalística
"COlI'elo do POYO" Lida.

• 197D •

Diretor
Eugênio Vitor Scl!möckel

ASSINATURA:
ADual . • • • NCrS ID,OO
Semestre . • • NCr$ 11,20
Avulsa. • . • NCrS 0.20
N'mero,atr_tlo. NCr' D,22

BNDI!AiÇO:
,

Cu. POIltat, 10
IIvenlda Mal DeodOl'o, 210
Jaraguá d. Sul . S. CatÍlrini

UCORRflO UD, POUO"
""

O Doutor Oarloa Ronald Schmidt, Juiz de
Direito da Comarca de Guaramirim, Estado
de Santa. Catarina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER a todol quanto interessar possa,
ou o conheeímento dêste haja de partencer, quê,
no próximo dia 27 (vinte e Bete) de julho, às ,10,30
horas, na Porta Principal do Forum, sito no Edifí
cio da Prefeitura. levará à público pregão de ven
da e arrematação, a quem maia der e major lance
oferecer, Indepeldlnle di allllaçao, OI objetus abaixo
delcritol, penhorados a JOSE DEQUESH "ESPOLIO"
nO,1 autos de Aç!o Executiva que lha move ME-
CANICA NEIIRING LTDA.:

,

1) 700 8aCOi de aniagem avaliadol por Cr$180,00
2) 2 macacos grandes, para camínhão, avaliados
por CrI 100,00 3) 1 aro com 6 furos, pala F-600,
avaliado por Cr$, 100,00 4) 143 'luvall para WC
avaliadol por Cr$ 71.50 5) 2 balelras com 12 bõ
cal avaliadas por Or$ 150,00 6) 1 baleira com 5
bOca_ avaliada por Cr$ 40,00 7) 39 cadeiral de pa·
lha avaliadall por Cr$ 126,50 8) 300 lacos de ania·
gem avaliados por Or$ 90,00 D} 1 balança de pra
tos para 30 qullos, avaliada por Cr$ 30,00.

AlDliversários
§OCiaDS

Receita Fed�ral
A Delegacia da Reeeita Federal em Joínville,

através de sua AS811180ria de Relações Públieas,
divulgou as seguíntes notai:

-

Cheque de Poupança já está sendo; Feito

Vende-se'
Uma Biciclela mllrCII

PILOT, cSlran2'eirll em

eslado de nOVII, preço à
combinar. Um II G a i 111
Todellchioi, em perfeilo
cSlado.
Tralar Besll redllção.

MUDAS

Página Z

Frotller•• c Orn.ment," \

Laranjeiras, Peeegueíros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooní- •

feras, Palmeiras, ete., ete.

PEOAM OATÁLOGO
ILUSTRA:QO

Leopóldo 'Seidel
- CORUPÁ -

,

Y8n�a-SI Tarranos

__ I • -._

AchtuDg!, I

Zentral Apotheke
(Farmácia Central)·

,

Jetzt vollständig remodeliert und unter
neuer Orientierung, ist fähig Ihrer vor
nehmen Kundschaft zu beliefern.

Rua Cêl. Emílio Carlos Jourdan
Jaraguä' do Sul - SC

t

L ê i a
A

uPor ,Esse Mund o de Deus"
MÁRIO TAVARES

... Um livro de agradável leitura li do me

lhor quilate literário. ("A Noticia"-Joinville).
Ã Tenda Da Ti p o g r a fi a AT 8 Di d a

e na sua filial.

Vá direto a,
Corni·e Ind. Breithaupt �.A.

Nós temos o melhor. pneu para seu carro: GS Goodyear, com

ombros arredan.dadas; cordonéis 3T e a exclusiva borracha Tracsyn.
proporcionando mais resistênci� e

I segurança. Venha visitar-nos.
Estamos aparelhados para a fendê-la cada, vez melhor.

,COM. E -IND. BREITHAUPT 'S.I.' � I

Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguâ dI) Sul '_ Santa CAtarina. - Fone 262-
Caixa Postal 3 .. Inscrição Estadual !I.O 29';' �derê\)o Te!fl9,ráfíÇo'J6REITHAUPT.fJ

,
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! INSTRUMENTOS DE :MOSICA !
I .'

em geral, especlaillenle I
I Gaitas e AcardeDes I
! ' !
, de 8 a 120 bajxos ,

! Todos das melhores !
, marcas. Estes em ,

t Oferta Especial com 1
! 10-20-30 e até 40% de !
1 abatimento. \ I

I _

. PIANOS, - HA�MONIOS I
I Instrnme�t�s para OrQDestra� !andas e [O�j�� I,-

I!
Violinos, Flautas, Clarinetas, Pistons, Trom· ICorroio do

'

Povo CIllPllIIa de EIIIIoIIie ! bones, Saxofones, Baixos e Baterias . com� I; um Jornal a' 'CiYIII
1 pletas, Guitarras eléUj.oas em diversos !

,V A' G .. A
Serviço do Povo '

O hasteamenlO d.l 1 tamanhos e apresentações, Metodos, Cordas, !Bandeira e o canlo ! Pa14etas enfim tudo, que fôr do ramo V. S. IIOf
.

d f
. - Vende se do Hino Nacional :säo' t ta "r ga na'eraca-se vaga para apreu er a re flgersçao, .

-

! encon ra para, pron, �n. e .

" Icom Inst'rução integral. O candidato deve e�tar 1 terreno sito ·à Rua obrigalórios, umavez,.
,

quites c/o serviço militar, ter' o ginãsio, que Joinville, fundos c/ 7 por :semina, em Iodos � E.,xpedição "LY.nRBAMUSICAL" �.tenha nocões de comércio, que fale' o alemão e morgos,

s/benle.
itorias,

C/.1
os ealabl!lecimenlos , ,

d f·A' d'
..

t 6 1 de QUIllquer arBU de I B'e pre erenCla que 1rl)8 au om ve. água corrente. ..! PAU L O X,O S �l
![Jformações com Rudi Bruna Informações c/ o Sr. ensino, públicos ou

, ,
Rua Venâncio da Silva Pôrto João na Fáb. de Balas parliculares.

I São Benlo do Sul, - Cx. 'POSIll, 39 - 'RI. J. Lacerda, 242 i
"====

I
" Sasse. 1

,

-

r Estado de Santa CatarÍ<na !
( .,.. FH � .

f8EBT0A�w=SiAl f'RErRESÉNT"Äç-öÉs-piRõiAitd;�i
�;:.

. ! ,

ii 1 AV. MAL. PEODORO DA FONSECA, 8119 I
R d d d a l. ! J A R A G U Á D O S�U L --' S. c. '
even e or·

'
, ,

g, , bl A.IIiUNCIA I

� B RAHMA, CH O PP !� I! r���:so!S�n��das p�ra ��:���s� r��d����i Ú _ I� .' ,

. � i Placas em Acrilico. Barra Velha - Armaqão - Ili
.

em Jaragu'á . do Sul. � 1 Lambris. Itajuba - Enceada - 1
g' H 1 Forros. Piçarras. . I

.,t;:.:, Alto ,Vale ado, I, t.aJ-aí. e. �gora i:.:J'! Tacos. Cidades: Jaragüã do Sul- !f .
_ �, Cal para construção. Blumenau G1;1araIl!irim. ,

� tamb�m Integ!an�o-�e na U I ERONTEX I I
fl ' G�a,�de Florlan.oPO.115, � ! Ig g , L,eve seu carn'ê pago e escolha o tecido

.�
. Onde,além dos seus produtos revenderá � � (ie sua preferêncja. '. I

8.'. B' R A H M'A'� C H O, P P i::l li
Não compre oarnê sem verificar se foi carim-

.

L,g '. l bado p�r Representações. Pérola Ltda. '

, ,
()c!.. :"�r ,.. , .:.•�, ,, •••• o/.;>- � , �.l•••••,. � ,�. x� o...............

'

E'dJI"ltIiaZlo dd••Dpirrealtço.d:OcßlomaprcraaZdO" Gd;ar3amO'"�IS Protótipo Co rvette
II A Chevrolet mostrou, no último Salão Inter

nacional do Automóvel, em Nova Iorque, um pro-O Exmo. Sr; Doutor Carlos Ronald Schmidt, tótipo Corvette para motor central.
, Juiz de Direito da Comarca de' Guaramirim, na

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO forma da lei, etc. __
' Foi necessário muito estudo para solucionar

SENHO� PREFEITO MUNICIPAL OI problemas que um carro d. 1 metro de altura
FAZ. SABER a todos quanto interessar possa,' apresenta,-principalmente' em relação à entrada e

A Vista da Informação Como
( Requer ou conhecimento desta haja de pertencer, que, no saída do mctorista ou passageiro. Porém, o . protõ

Alida Bähr, requer vistoria e' habíte-se, Ga. próximo dia 27 de julho, 'às 10 horas, na Porta tipo, feito com muito carinho, pôde mostrar exee

briM Maurissens, requer número para sua casa Principal do Edifício do Forum, andar superior lente acomodação, ar condicionado e bom espaço
residencial, Jo_é Joio Vàilatti, requer-Iícença para do prédio da Prefeitura; levará à público pregão de bagagem. Os instrumentos e conteöles foram
demolir s/garagem e reconstrui-la, ,Edmundo A. de venda e arrematação, a quem maís der It maior agrupado. convenientemente, enquanto o desenho

Barbi; requer liceon�a' para cOJ)struir'éum muro de fan�. ofere��r" acima da avaliação, o objeto 'da traseira - como dos píoneírce Monza GT de
conareto e grade de ferro, Max. Arthur Fiedler, abaixo descrito, penhorad� a EDUARDO TESTONI, 1960 - resulta de um estudo simultAn.o de refr,i
requer vistoria e habíte-se, Jairo Wiest; requer

nos autoa de Aç�o Bxeoutíva que lhe move ALVI· geração do motor, viiIla à ré e requisitos aeroäí-

licença. para construir uma casa residencial, Rigo NO SIEDCHLAG. nãmtcos.
Brand, requer aprovação de plantas p/empréstimo 'Ums ge)adeirii (refrigerador) marca Clímax, Ficha 'TécDica
da Caixa Econô,mic8, Mario Meier, requer vistoria em bom estado de conservação, avaliado por Cr$ Ràdas. especiais de magnésio, dianuliras de
e habíte-se, Pedro Rengel, requer licença pará 200,00 (Duzentos eruzeírosj. , 15x8 polegadas -e traseiras de t5x9; suspensãoconstruie muro 'em freDte sua cua. dI'anteira e traleira independentes, combinadasNão havendo licitante no dia e hora delig·

r- C O N C E DA- S E - '( nados para a praça, fica de.de já deaignado o dia co� molas espirais e amortecedores em uma só

Joio Mathias Verbiilenn, 'requer 15 dias de 10 (dez) de ag'ôsto, as 10 horas, para a realízacão unidad'e' Ireío e dísco nas quatro rodas, com ca-
Y librador' de alumínio 1.270 quilos de pêso, se�dolicença pára tratamento de saúde, Harry Karger, do leilão. As pessoas interessadas, deverão com-

".{010 para o eixo dianteiro e 56% para o traleIro;requer licença 'para estabelecer-se com ramo de parecer nos dias e horas designados, para arre- I'
1 d dnegócio_,c/fca de móveis, Brna . Schönau, requer matação do objeto referido. E para que ninguem poâe ser usado qualquer motor Ohevro et,

.

es e

licegça para estabelseee-se como Costureira Au posse alegar ígnorancla, é publíeado o presente ",2 lttrcs, até '6,8 litros com 8 oilindros em V e

tönoma, Maria Pereira, requer licença pará esta· edital, por três vezes ne Correio do Povo de Ja- tranamislão automática ou manual.
,

belecer sc, com o ramo de Picador de Carne e raguá do Sul, e afixado no lugar de costume. Dact_o DimeDE!ÕeS
Verdureira, ,Orlando Catarina Scareíner, requer 1:1 passado nesta cidade de' Guaramirtm, Estado de Comparativamente, e.tas são as dimensões
exoneração de I/cargo nesta Prefeitura. Santa Catarina, aos dezoito dias de junho de mil aproximadas do protótipo, em. relação ao Corvette

- .D E F E. R I D O _ novecentos e setenta. Eu (as) Ralf Faltin Escrivão, Cupê de 1970:
-,

o datilografei e IUbscrevi." CO'III{e CupêAn� K. Will, requer licença para construir '

(as) Carlol Ronsld 'Schmidt, Juiz de .Díreíto Distância entre eixos 2.500 mmmausoléo, 'Braullna dos Santos Rosal requer Ileen- C E R T I D A O Bitola dianteipa 1.360 mmça para construir mausoléo.
. , Bitola traséira 1.363 mm

C E R T I F I Q'UE. - SE"":' Certifico que a presente cópia eontére com Altura
I

.1.200 mm
Jaraguá 'Veiculos Ltda., reque por certidão a

o original do, que dou-fé. Comprimento 2:565 mm

'baixa da firma individual de Norberto Sehulz, Guaramirim, 13 de junho de 1970 Larlura 1.700 mm

Osni Nagel, requer 'por, certidão se existe ou não 'Ralf Faltín, Escrivão Quase R�alidade
uma construção de madeira no tereenc. de sjpro- _-""-1.------------------...,

.

O protótipo Oorvstte vem tornar quase reallpriedade, Alfredo Mohr, requer por certídão desde,

F
'

,
.

dallle o desenvolvimento de um carro, .allporte de
que data tem pago o Impôsto de Alvará de Licen,

O'10COPl-as" motor central, razão de \muitas horas de pesquisasça,fIda Schulze, requer por certidão que a firma
"

de projetistas e engenheiros' da Oorve-tte.Fca. de Conservas Alvo não mais existé, Manoel I �' ,
'

Luiz da Silva, requer por' certidão se o terreno 'Agora também no Cartório,de sua propriedade !!lItá ou não sujeito a desapro- ,

priaçio,- Orlando Catarina Schreiner, requer por autenticadas na hora,
�:�����r:. tempo de aerv!ço .

que prestou à esta Edificio da Prefeitura.
,

.

Jaraguá do Sul, .16 de julho de 1970;

Eslado 'de Sanll Catarina

'Prefeitura Municipal da
laraDli �I' Sul

Curtelte Protótipo
2.350 mm'

·i.550 mm

1.549 mm

1.070,mm
2.545 mm

1.715 mm

'C • r t i f i c a d o
-

E x t r a v i, a d ß

.�,L- _.�- -------- --

Decreto de 15 de Julho �e 1910
'I

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es
tado de Santa CatarinM, no uso e exercício de
luas atribuiçõel, ij,esolve: ' (

Exoner�r, a pedido:
De acôrdo com o art. 101, Item.I, da Lei n.•

198, de 18 de dezembro de 1954;

Eu, INGOLD BUETTGEN, brasileiro, casado,
industrial, residenfe e dpmiciliado em Rio da Luz,
Município de Jaraguá. do Sul- SO., declaro para
8S devidos fins que 'foi extraviado o Certificado
de Propriedade do Càminhão Ford ,ano 1950 com

as i!eguintel! caracterí8ticas:
, Motor 8RT ;-17824, 8 cilindros, cor verde clara.
Jaraguá do Sul, 30 de junho de 1970.

,

,INGOLD BUETTGEN
, ,

\

Orlan"o Catarin,a' .Schreiner, do cargo de
C.ontador do Quadro Único do MuniCípio, li con,tar
delta data,

Palácio 'da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 15 de julho de 1970,' .,

HUI Gerhard l\Iayer, Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�_I n nUE VAI PELO UONS .t Todesanzeige II�
_

und Panksagung
R 1 t" d At"d d d Cl b I Der Herr über Leben und Todt hat em 4.e a orlo as lVI a es o a e'· Juli 1970, unsere liebe Tochter, Schwester,-Gestão 1969/70 Nichte usd Cousine,

IIse Trapp,.
aus diesen Leben in die, Ewigkeil

, abgerufen. Sie starb im Hospítel SlInta,
Cruz, in Curitiba, inlolge einer schweren
Kopfoperation. ,

Liebe Verwandten und Bekannten .und liebe
Leídttragende.

Bei uns Ist nun alles wüst und leer
Wir haben ketne-Iíebe llse mehr
Lieb Schwester, Vati und Multilein
Waricheineliebe Schwester und Töchterlein
Gott der Herr den ich auch lieb war
Nahm mich zu seiner Engelschar.
Wir danken all�n Verwandten, Bekannten,

die lieben Nachbarn, für alle aufrichtige Teil
nehme und Hilfleisren in den schweren Stunden,
die Sorg und Grab schmückten und ihr das
letzte Geleil il'aben. Ganz besonders danken
wir Herrn Pastor HansBurger für die Trost-:
worte im Hause und am Grabe, sowie auch allen
lieben Sängerbrüdern und Schwestern des Ge
sangvereins der Kirche Cristo Redentor, in der
'Ruil jaú. -

_ ContiDuaçlo elo número anterior

Janeiro/70 - Sem campanha eapecífíeadá,
FEVEREIRO/70 - Realizamos a "Campanha

da Garrafa Vazia e do Caco de Vidro", eujo re
sultado Slt destina ao plantío de ärvores nas ruas
da cidade. 't

Naquela oportunidade fizemol também mais
uma signifhlativa coleta de talões de luz.

Março/70 - Por ocasião da Interclubes dà
Região L-tO, realizada em n/Cidade, as domadoras
realizaram o 1.0 !!azar das prendas por elas

con-Ifeccionadas até então, que lhes rendeu CrI 357,UO.
Destino desta 'Campanha: Dtstribuíção de Oeberto
res aos Pobres.

ABRIL/70 - Foram colocadas t5 plaeas indi
cativas de ilstradas do íateríor, confeccionadas
com reeursoa obtidos junto ao comércio e à indús
tr�a que IS patrocinaram em troca de lua propa
ganda. .

MAIO/70 - Foram coloeadas maia fi placas
índíeatívas de estradas do Interior.

- Através do CL Presidente, o Clube parti
cipou na preparação e divulgação de nova Oam.
panha da Higiene, através da Com. Municipal de
Saúde, que semanalmente promove palestras nOI
diversos núcleos populacíonaís do interior, lob o
tema, "verminose e lIuas eonsequêncías''.

JUNHO/70 - Plantamos lU árvorel nall ruas
Estéria Lenzi Frtedríeh e Presidente Epitácio<Pell
soa. Esta campanha, importou em Cr$ 275,00, até
aqui obtidos COol a venda de garrafas vazias.

- Desmus à 8ra. Maria Rosa, que também
teYe lua casa inteiramente destruida por incêndíõ,
dois colchões e duas camas.

- No dia ti/junhO foi realizado o 2.° bazar
de prendas das domadoras, resultando daí a im
portância de Cr$ 632,00 que acrescidos "aos Cr$
357.00 obtidos anteriormente somaram Cr$ 989,00. -------------------••
Com esta campanha elas distribuiram 181 coberto-
reli. aos mais necessitados de nossa cidade. Aqui
vale ressaltar que esta foi nme campanha cujo
resultado se deve- �xclusiva!Dente à abnegação da,,1domadoras de nosso Clube, que não mediram es
forços e durante 10 meses confeccionaram suas

prendae que ao final renderam o neceasäríe para
esta dístríbuíção de cobertores. Esta Presidência
quer manifestar o seu agradecimento e do Clube
por mais esta demonstração de que elas estão im
buidas do verdadeiro espírito -leonístíeo.

Campanha da Instalação da repetidora do Ca
nal 4 (TV IGUAÇÚ) - Bllta campanha vinha sa.! arrastando já por duas gestões e não escapamos
ao mesmo desafie. Apóio muitas tentativas, sempre
inJrutlferal, sm letembroi69, solicitamos ao Sr.
Phuntzenreuter, de Joinville, para ínatalar' uma

repetidora' do referiqo canal. Estava delinitinmen-
te rellolvido o problema da aSliduidade da imageI!l.
Restava agora saldar o compromisso que aSlumi
mos, ou sejam Cr$ 11.000.00. Saímol à rua para
cobrar as promissórias que muitos ainda não ha
viam pago e mais de um'a Tez não eons.guimol
levantar o dinheiro neceslário para a cobertura
da preltação do mês. Aí foi decisiva a coiaboraolo
da Prefeitura Municipal, \então atraVi!s do Prefeito
Victor Bauer, que liobria a parte que faltava para
que pudelsemol ,.aldar o nOSBO compromissso.
Ainda agora, o atual Prefeito Han. Gerhard Mayer,
colaborou para a liquidação dos últimoB Cr$ 2.000,00.
Foram meleI de trabalho dispendidos na cobrança,
muitas vizes o. CeLL lendo até delacatadoll mall
temos a latisfação de não paliar à próxima gestão
qualquer compromilso desta clmpanha nein mel:
mo de manutenção, porque já doamol a repetido
ra à municipalidade.

Oom ó atual Prefeito, em troca de lua gran
de colabaração, acertamos doar à municipalidade
todo o resultado ati! agora obtido com a CAMPA-
NHA DO TALÃO DE LUZ, campanha 8sta que

da cidade para que istes cumpram o Registro de
não pode ter continuidade tendo em vista que a Hóspede!!; à Cotellc, pedindo ,.�formu!ação no levan
Eletrobrál deixou de cobrar a taxa que permitia a tamen-to dIS necessidades de n/Cidade em telem
troca dos tolões por Obrig3çõel. Assim CrI 4.100,00, nes urbanos e ao DER, solicitando melhor conser
em Obrigaçõel da EletrobráB, mais 'Cr' 6.370,00, vaoão das eiltradas que demandam a Joinville e

em talões de luz amda por trocar, num total de Blumenau.
Cri 10.470,00, pauamos àB mãos do Sr. Hans Ger- Se deixamol algo por fazer, nio o foi por
hard Mllyer, ressalvada a nosla solicitação de que

falia de vontade, se algumas v�zes fomos mais Jude"
I b 'd t b'

_. .iatransigentes mesmo, os CCLL que nos compreen·o reeu tado o ti o com 8S as o rJgaçoes Bela aproo dam, se erramos, o foi involuntàriameDle, porque sem-veitado n,. construção de um asilo de velhos, que
pre estivemos imbuido do' melhor propósito de servir.sempre foi a finalidade desta campanha. Ao! CCLL Il).ais uma vez o agradecimenloAlém daI campanhas meneionadail, regiltra-. sincero pelo colaborilção que nos emprestaram. às

mos 8S .de apoio a,caU8al de interêsse públicos, domadoras, elta, moravilhosas e incentivadoral de
de que participamos através de cartas, a s8ber: n/CCLL, tenho para elas meu sincero muito obriga-
1i0 DER, por dual vêzel, solic.itando a mudança no do.
horário da linha de ônibus JARAGUÁ DO SUL/
FLORIANÓPOLIS; ao INPS, solicitando eolução ao

problema do Hospital São José; à Delegacia de
Polícia, lolicitando que interceda junto aos Hotéil

Joinville, Juli 1970
Im Namen aller Trauernden
Die Ehern

\ Wilhelm Trapp, u. Prau Alma,
geb. Kupes, die Schwester llea Leonora TrIPP.

Nachruf
Gar manchmal über deine Kraft
Schlaf, liebes Kind, schlaf wohl zu guter Nacht
Jesus iat der Dich bewacht.
Verschlafe die erlittene Schmerzen
Wir schlteseen dich in unsere Herzen.
So ruhe wohl! Galt hat an Dich gedacht-

Und hat alles wohl gemacht.

Certificado Extraviado
Eu, DARIO VALENCia, INACIO, brasileiro, ce

sado, guarda fio, resídenre e domiciliado em Jaraguá
do Sul-SC·, declara' para os devidos fins que foi
extraviado o seguinte documento:

.

Uma carteira contendo.,o cernê do iNPS, c/fo·
tografia.

Jaraguá do Sul, 09 de julho' de 1970.
DARIO VALENCIO INACIO

---------
--�

Dr, Fra.cisco Antonio' Piccione
lN[:2.D -.:co ,.., C.lIil. JN[. -:f. 'Z

Cirar,ia e CUbles de Adultol e Cr\an981
Partol - DoenQ'1II de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÃ

I '�Ii Reilidinoia: Dr. 'Nereu Ramal, 4111

L-UP.lIi..
- 1ÍI'&;l!f%,A, C.A..r.A.lIil.D!fA

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

casa de material de bôa construção e dependên
cias, com éÍgua corrente, 811uado em São Bento
do Sul, à Rua João HoffmaDn (perlmetro urQano),
servindo para peq�eno sflio ou loteamento. Zona
de bom clima.

Int�resslldos queiram dirigir·se a Ä I f r e d o
Klimmek, ..cl!lxa postal, 12 - São BeDto do Sul.

Continuaremos, /15 servir e a aprellder, porque
somente ERRA AQUeLE QUE NÃO PRINCIPIA A
APRENDER, POR SUPOR QUE JÁ É TARDE.

Saudaçõel, CL Hor., Stein, Presidente

MARQUARDI S.A. IniL de Malhas
Rua Walter Marquardt, 1120

Jaraguá c::IO Sul.(SC)
N,ecessif. �ara colocação imediata:

1 - Moças e rapazes com instrução secundária
e boa apresentação, com e sem prática, pare
auxiliar .de escritório. Pede-se .no entanto,

• boa caligrafia. )

2 - Moças maiores, que tenham curso de "Corte
e Costura", ou que já tenham comproveds
prática.

Os candidatos deverão apresentar-ee no Depane
mento Peaaoal da Elllprêla, para entrevlste, ma
nidol de documentos.
�-------------------------------------�

Atenção
o Sr. Gustavo Hensehet, proprietário da "OFI·

CINA AUTO REAL", comuaíca a'lua distinta clien
tela e amigos, que paeseu a atender em s\las no
TaS Instalaçõeo a Rua Felípa Schmidt, 93 ao lado
do Moinho Schäfter.

I���
11 São :a���G:U��a:::a f��:;a:: do Rio d 8

Janeiro - Brasflia,
Processamentos perante quaisquer Mi.

'l
nístéríoe, Autarquias 8, Repartições públicas '

em geral.
,Escritório Ce.ulrall ,
,

Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303 I
(Fone: 52-189')

f Z C - 39_
Rio de Janeiro

Estádo da GUANABARA ,

iii
��,-�..-.(I1e1

,

�

t !!!!�������!�"I.
camas ii todos os parentes, vizinhos e

conhecidos, o íalecímenro de nossa querida
mãe, avó" bisavó e rererevö•.

Amália Schreiner Meyer,
viúva de Oito Meyer, ocorrído II 1,30 hore do
dla ! 1 de Julho de 1970, com a idade de 91;
anos, 10 mêses e 1 dle.

,

Por êste íntermédio desejam ag-radecer a

todos os parentes, amigoI e conhecidos, pela
assistência DO difícil transe, que acompanharam
o féretro até sua úllima morada, que ofertaram
flõres e corôas, em especial ao Rev. i1iIstor
Hans Spring. pelas conaoledores palil.vras pro
feridas no domicílio e a beira do túmulo, à
Fllmilill Menegolti, à Senhora Thom,sen ii; 10
sr. dr. Erj.ch Kaufmann. '

\
JarDguá do Sul, Julho de 1970

Em profundo luto: 13 Pilhas', 23 Netos,
!i8 Bisnetos e 3 Tataranetos.

/ 1...

Todesanzeige
'�nd Danksagung

Allen Verwandten, Nachbarn umU�ekann·
ten reben wir die naurige Nachricht, das es

I
Galt dem Allmächtigen gefallen hat, unsere
Muller, Groesmutler, Urgro.smulter und Urur·
grossmulIer,

Wtwe. Amália Schneider Meyer,

t

am 11. Juli 1970, um
'

1,30 Uhr. im Alter von 95 Jdhren, 10 Mo
nilten und 1. Tag, in die Ewifkeil abzurufeó.

An dieser Stelle danken wir allen Ver
wandten, Freunden und BekanDten die uns so
hilfreich zur Seile 8 t a n d e D, die der lieben
Entschlafenen das letzte Geleil gaben, die Blu·
men lund Kränze spendeten, insbeson'dere dan·
ken wir Herrn Pastor Hllna Spring, die Trost
worte im Hause und 15m Grabe, die Familie
MeDellOtli, Frdu Thomsen und Herrn Dr. Erich
Kaufmlnn.

Jaralluá do Sul, Juli 1970

Es Trau8r1ô1: '13 Ki!1der, 23 Enkel, 58
Urenkel und li Ururenkel.
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