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Julio e Hilda Germer 

Zusammen! 

Ich kenn' ein Wort: ihr kennt es auch, 
Ein Wort- in stetem Gebrauch, 
EinWort~ besungen wohl noch nie, 
Und dochvoll hoher Poesie; 

. vo11 trauten Dufts, voU helIer Flammen; 
Das schlichte Wórtlein heisst: "Zusammen". 

Einst wandelte in ernstem Sinn. 
Ein Jüngling einsam vor sich hln; 
Und einsam eine Jurigfraustand, 
r .egt1 fest · ihr Herz:in Gottes Band. 
Undsiehe! ·Seine treue Pflege) 
Sie fügt zusammen ihre wege: 

Zusammen vordes Herrn Altar 
Stand still und froh das teure Paar. 
Die Sonne strahlte heU urid schõn, 
Es g1ãnzten Feld und Wa1d und Hõ]:m; 
Ob je sie wohl 50 lieblich waren, 
Wie heut' vor fünfzig'Jahren? 

Und zweisam nun an Gottes Hand 
Ging' s ' Tagfür Tag durch' s Erdenland: 
Cal> Seine' Huld den Freudentrank, 
Zlisanunen ná.hm inan ihn mit Dank; 
Zusanunen blickte man zur Sonne:·· 

' Geteilte WOIÚle íst doppelteWo~e! 

Zusanimm! ACh, es,kâtn auch Schmeri~ 
Wie bel::t.e da 'da.sHerZ! 
Doch eines sprach dem andem zu 
Ulld flehte: Vater, truste Du,! 
:B.ins hoffte" wo11t das· andre zagen, 
Geteiltes Weh ist halb getragen! 

:rJusammen, Freunde, welahe jGnad' , 
7.:usammen a'uf çiem schmalen PIad, 
Znsanunen in dem Dienst des Herrn; 
Zusanunen folgend einem Stem! 
Zllsammen . auf das Ziel, das Eine, . 
Geht euer Blick: ' Er ist' s alleine! 

Zusammen, o, noch manches Jahr 
Erhalt' dich Gott, geliebtes Paar! 
Znsammen wallt durch Berg und Tal, 
Bis Er euch ruft im Albendstrahl 
lns Vaterhaus, 'woher wir stammen, 
In alIe Ewigkeit 2luSammenl 

Dora Rappal'd 

• - o. 
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AS ORIGENS 

Abaixo, V, Sa, encontrará alguns da
"'-cios--que merecem destaque. r:,0 quediz re~I:ei
-t .. ..1 as Origens e a C0!llposlçao das FamIlIas 

(;ermer e Letzow. A ramuía' ... Genner teve 
sua formaç;1o iniciada com o Sr . Andreas 
August Germer, natural de Ing;eleben Bruns
wigne, Alemanha, onde' nasceu em 01 de 
maio de 1847. . 

Andreas emigrou para o Brasil ~m ju
lllode 1869, tendo se naturalizado brasileiro 
em 28 de setembro de 1876. Andrea!': casou- . 
se com Catharine Wagner, tendo então nas
cjjo 9 filhos. Um deles foi Arthur Germer, 

Arthur Germer nasceu em 06 de agosto 
de 1876. Casou-se com Anna Ber tha TJlrike 
Hoernke. Deste casamento nasceram 8 fi
lhos, um dos quais foi Julio Germer. Arthur 
Germer faleceu em 09 de setembro de 1936 . 

J ulio Germer , nasceu em 11 de setem
bro de 1911. Casou-se com Hilda Letzow em 

Julio e Hilda Gel"!l1er casa!~m·se dia 11 de maio de 1935 

1] de maio de 1935, dando origem a dois fi-
lhos, Ingeburg e Ivo. 

Júlio Germer iniciou suas atividad~s piOfis-
'sionais como FUnileiro na--Firma Kofke em 1!127 . 
Em 1932 iniciou seus servi.ços no Bar de proprie~ , 
dade de seu irmão, Adolfo Germer. cujo bar e,r3 
conhecido como ':Tatu-LclCh" pois localizava-se no 
porão do antigo Hotel HOlétz, na esquiria. das .. 

, Ruas 15 de Novembro e Alameda Rio Branco, on
de hoje se encontra o B!IDcoBradeSco eo Grande ' 
Hotel Blumena:u. Em 1934, tomou-se .proprietár io · 
do mesmo, ficando assim até 1937. Em Janeiro de ' 
1938 iniciou suas atividades na ,Empresa Força e 
Luz, atual Celesc, onde veio a aposentár-se em 
1974. Sua esposa Hilda continuou dedicanqo-se ao 
lar. 

, Ingeburg, sua filha, nasceu em 22 de Maio de 
1936. Ca:S01~-se com Wilson Edmundo Koprowski . 
em 15 de setembro de 1,956. 

Ingeburg e Wilson tiveram dOis filhos,Renato 

nodas de Prata em 14 de maio de 19SO. 

e ~,lárcia . Wilson faleceu e11121 dê- Junho de 1981. 
IrwscurO" dedica-se ao 'comércio. Renato nasceu 

.: e~ 10 <d~e Agosto de 1958, casou-se com Veronil:a. 
Quintino em 21 de Maio .de1980. Do casamento de 
Renato eVeronita ' na.."Ceuuma filha, Maritza. · 

, Márcia nasceu em 21 de Àbril de 1963, casou->;e 
com' Silvio Feltrill em 23 de Abril de 1983. 

Ivo Genner nasceu em' 12 de Dezembro de 
1944. Casou-se com Mauren Dorit Becker em ·16 
de Setembro de' 1967. Desta união n asceram três 
filhas, Àurena I{,arla, Ellen Kathia e Lilian Anette. 
Ivo dedIca-se ao Comércio e Mauren ao Magbté
r io. 

Carl Letzow, natural da Alemanha, nascido . 
em local é data por nós-desconheci~s. Do seu 
primeiro casamento com Elisa'beth Graesser, nas
ceram 8 filhos, . Max, Gustav, Franz, Hedwig, Hel-

. muth, Heinrich, Helene e Richard. Seu' segundo 
casamento deucse com a Vva. Agnes, Weidlich, na
ta Heiter. (:ar1 Letzow ex~lf,ceu a profissáo de Pe. 
dr€;irobern . como os filhos, com exceção de Heirí- ·· 
rÍch .. que <feídlcou-se a profissão de Sàp-ateiro e Ri
chard, que tornou-se Técnico .em · Máquina.,. Carl 
Letzow faleceu em 1938. . 

? ,.< 

Frailz 'Le~zow;'um dos filhos de Carl, nasceu 
em 09 de Abril de 1888. Casou-se com EUa Thom
seri em 23 de Abril de 1913, nasceram desta união 
quatro filhos, Elisa:betIi; Hilda, Victor, falecido em· 
1919 e Amo. Franz Letzow exerceu a profissão de 
Pedreiro. No período de 1919 a 1920, construiu 
em Pomerode a Usin:a; .Elétrfca da Firma Weege e 

)nstalou a Queijaria .da mesma· firma. 

Por sua dedicação. e .eficiênqia demonstrados 
nos serviços ora prestados a 'émpr~sa, foi corivida
do a ocupar o cargo de Mestre Queíjeiro. Sua. fi
lha EIizabeth. de~cou-se a ernerrnàgem no Hospi . . 
tal Santa Catarina onde apqsentou-se. . ' . 

Amo dedicou-se ao Comércio, na LOja Wi1ly 
Sievert, cnde atualmente ocupa o cargo de Diretor 
Financeiro . ' 

Hilda dedicou~!Se . ao lar,. . 
Franz Letzow faleceu ém 20 de Dezembro de 

J q?fl 'e EIla Letzow.sua espôsa em 05 de 'JuÍho ' de 
1984 COlILa. idade de 92 anos" 

" ~ . . • ;:,)v 

. " 
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Prezados Amigos: 

No transcor rer des tas B~das de Ouró'::d6; 'Ci;lsal ·Julio e Hilda Germer, 
resolvi pegaIt:~no pé d 4! alguns conviclados aqui presentes., 
Autoria e ' r es ponsabilida,de de· . IVO NORBERTO GE~'MER. 
E lá vai... chumbo 

~IOTORISTAS 

Profissionais ou amadores. 
cOmpetimos a qualquer categoria, 
Dirigimos de carrinho de mão para Blume

nau e de ônibus para Pomerode . 
Raimundo e fria Volkmann . 

VIúVAS 
Livrés e'd~pedidas: ' 
Gerda Gaulke. 

(Pomerode) 

'lI 

Anita Backmann (mais conhecida por Dancin ' 
Day). " 

Ingeburg Germ.er . 
Adele Bublitz. 
Angela Volkann . . 
E para não dizer , até tem homem 'nesta para

da. .. Erich Becker que está de olho na boutiaue 
delas. '.. " , 

POLíTICA E nuMOR 

O nosso amigo Haroldo Backmann, candida
to à ·presidência da C'âmara dos Vereadores de 
Blumenau dizia: ' 

• Se não for para ser presidénte; Vice não que-
ro ser". . 

- MUSEU DE CARROS 
Otto Gross na última enchente salvou 

menos suare1iquia o DKV'; ano '19.50. 

, DANÇ,/\S ERóTICAS 
.4 

Consulte profisSiQPms de galbarito: {) 
Evaldo e Renate Jaeger. 

o NOIVO 

tudo, 

Já nãO dó:rtxl.ia mais direito preocupado cem 
a musica para esb;!. festa. Thtava até pensando em 
unl'à. banda internacional. , 

Acabando indo' no Oktober-fest contratando 
. aSsim uma .banda de lildaial. 

ENGEN1IARIA. 
, Agora, para seus 'futuros projetos, con.s~lte 

Tusnelda Gross mais conhecida como (MaUSS1)do 
fundamento ao acabamento, tudo de primeira . 

" Para qualquer tratamento de dentes "grátis", 
ao pessoal destas Bodas de ouro consulte: ' ' 

Dra. Izar A. de Oliveira. Só que terão . que' 
viajar um pouquinho . . , s6 até Brasllia - DF. 

I 

O noivo está ainda .de regime. Em janeiro, já 
comprqn seu ' terno para as bodas. Após 30 dias ' 
vestiu ,lo mesmo. para dar uma' t reina dinl1 a , e 
quem diz que ainda servia . Outro .dia saiu corren
do para a médica : 

Está Já j lrocurou a sojução:É seu Júlio para 
emagrecer só deixar de comer. ' 

Os gordos sofrem . .. 

.' Para quem quiser informações solire' . Ref1o~ . 
restamentos e desmatamentos no morro do Spitz· 
kof, Victor Germer o· informante. 

,BOM DE BQLA ' 

~!l~. riem o técnico ' da' seleção :quer, pois foi '_;,. 
dar uma de calcanhar tipo . (Sócrates) e lá foi o 
calcanhar. Sílvio Filtrim ..:..... Bom de Bola . 

Compra e venda de' grandes imóveis em Bal- . 
neário Camboriú, consult.7'para quem conhece ' o 
negócio: Sot~a Funke Lobe.' . 

Apressado é o nQsso amigo Pastor Bruno: Um 
dia destes furou a sin'a!eira da rua XV de Novem" ' 
bro _ Quando foi emplacar o· carro nem o guarda . 
o perdoou. Pastor sofre .. 

Galã, carro último tiPo Puma, m~toJ 400 ci
lin<lr::tdas e outros babados e nada das galega:: de 
Blumená:u. mo:rderem , na isca do Dr. Joel (dentis
ta), f0níbs desCObrir que ' na isca tinha sar.dinha e 
as Blumezui.uenses estão 1!costumaJdas com chucru
te ·.comSaISicha, . 

:BÍiAsn. E ARGENTINA 

Na. última temPQrada. 'de 'verão com '. tant.cs 
argentinos em Blumenau, IVQ Germer estava meio 
apavorado procurando algum pata traduzir seu 
cardápio de X saladas de suaLanchonete -(m~s 
conhecida por , Mickey Lanches,. Porque os grm-
gos só pediam hamburger. ' ' 

Os interessados as aulas partiCuIfltesde um 
'prá dentro e wn prá fora fale com ~na Leocâ.dia, 
costureira de primeira. ' 
------~--------------~~~~--- , 

VOCl!: SABIA 
Na casa do 'SÍlvio e Márcia á.inàailã6 __ chegOti 

a cegonha, ' mas o Silvio já usa' fraldas, ' porque 
quando dá um ventinho meio forte ele se c, . _ to-
do. ' . 
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Homem forte em sua última façanha, Walter 
Germer só desviou de cotoveloâã bati~-do . seu 
fusca contra o opala. Taí ele saiu são e salvo. ' 
l.<? f~~,<l_e opala nQFerro Velho). 

Melancia nasce debaixo da. terra. Aipim fica 
ymduràdo em galho, é assim a horta da Aurena 
K. Germer, a última mancaida dela foi plantar ma

. r[icujá. onde plantou a fruta inteira. O que, que é 
isto Aurena. . . 

--.:.. ... _--_ . __ . - ---- - - ---_._ --- -- -

Pesrador - Adquiriu' via ' contrabando a me
lho r marca de carretilha para pescar em Camboriú 
'úopximeiro lance quebrou a bendita, agora sópe
ga Siri com material nacional o puçã. Renato Kçr 
prowski. 

~IOT{) E ÔNmUS VOLVO ' 
Ele de moto para dar aula em Pomerode/Ela . 

de ônibus para levar passageiros Blu-Pomerode. 
Uta e Frank Volkmann. 

Resumo: Vestibular, ' faculdade e Casamento'é 
0 . gll~.res~u prà_~árc~a Fil_t_nrrl:...: _'_. ___ _ -

Financiamento,- dinheiro fácil fale com aVe-
ronita Koprowski - Caixa Alta. . 

Outro caixa forte é o Heinz Günther, alto fun
cionário do Banco do Brasil para empréstimos, fa
le com ele, só que dos juros ele não fala. 

Nossos amigos do Rio Grande do Sul os 'da 
família Ferreira e I,.etzow são de Santa . Catarina. 
porém só"moram em Pelotas e não são Pelotenses: 

ORDE."i CRESCENTE 
Primeiro professora, .depois auxiliar dedire

C;ão, agora secretária; próximo cargo aposentado-
ria. lVIauren. ' -_ ... _ - - ' _ ._---_ ... --' - --- ----- --

"1' Ap6s várias tentativas e .ou.tras tantas desis. 
tências nas::euo filho homem. ' dünthets'e Cieide 
Becker. ' 

Enquanto O'')?reféitode' Bllull:eÍlau não colo
car, os prometidoS postes de borracha a Tuth Lach 
não dirigirá ' seu baita Fuscão. 

POLIV ALENTE 
O Cabral homem elas sete profissões. mecâni~ 

co, ,caixa, padeiro, motorista, pescador, recepcio
nista e até cozinheiro é. 

o- nosso · ami.go Roberto, 'famoso pescador e 
caçador do Pantanal Matogrossense. Um certo dia 
de caçada o bicl10 caçado foi tão grande, ' mas tão 
grande que o rabo ficou em Mato Grosso e a cabe. 
ça em São PauJo, era um baita tico-tico. 

, O famoso frabricante de dobradiças Paul 
Weiklich agora aposentado é pescador profissio
nal em altOInar. Certo dià pegou um peixe tão 
grande que pensou em adaptar pma ddbradiça pa~ 
ra trazê-lo a Blumenau e mostrar a seus ~migo.s. >. 

Olímpia: e Lindaura já fizeram de tudo 'para 
casar, trocaram a isca, fa~m declarações de amor 

, e nada. ;." esté 'lia' hora'; senão fica coroa . 

REGIME 
lJi1iculdade passa-a Ellen, já consúltou 10 mé

. dicos que lhe ' receitaram regimes; e continua a .cO
mer, comer ... 

. ~--,.~--_._---------

Certo dia foi dado a :riJ.amàd.eiia para a :Marit
za e disse ela não quero senão vou ficar barrigudá 

. . como o opa. 

.' Ar fresco de Rio do Sul é o que o casal Jan
sen preferiu, nã€> suportando o ca~or de·Blume
nau . Será que ele sabe~, qUa.I!.to mais quente me-
lhor ? . ' 

O Alcides motorista de ônibus, sabia de cor 
todas as curvas de Pomerode - Blumenau. Cer
to dia' quis f~r uma'via~m de marcha ré, lleste 
trajeto, mas infélizmente a Polícia Federal o im
pediu desta façanha, por isso trocou de empresa 
- vai e venha pela Penha . São Paulo - Blume· 
nau.' 

.' . ABACAXI X PEPINO. / 
Se você tem um abacaxi para descascar (Ou. . um 

pepino · para resç>lver consulte o homem certo 
além de ser ' contratado para certas repartições, 
porque não resolveria o seu. Este é o Sr. Victor 
F. Sasse. . . 

E o Amo Letzow, depois de aposentado virou 
'"menino propaganda" da loja onde ele é gerente. 

SÓ,falta agora, ser manequim. . 
.i · 

. 1 . . 

Para quem quiser contràtar um instrumentis. 
tapara umshow. ,Celli Letzow de São Paulo para 
Santa qata.rina. A ,Ciclínde é 'a empresária. 

])esta a té óRudi Mass . salbe. '. Que Astrit 
Maâs dormiu com o Ivo uma nóite. No ônibus,ló

. gico .. , de São 'Paulo a Blumenau. 

PINTOR MODERNO . 
O mais novo artista 'da cidaq,e. Fale com Ivo 

GrossJ ele pinta o 7 e a Ani se~a as tintas . _ .. _._ 
/f,' 

Se você precisar de uma baoo d~ 8 anos fale 
com a Lilian A . C.ermer porque fraldas ela já sa·· 
be · trocar . {' , " 

. Agradecemos as pessoal:! que colaboraram com dados d~s famílias Germer\ e 
Letzow para a elaboração deste jórnalzinho, também a Fundação "Casa Dl'. Blumenau" 

. na pessoa do Sr. José Gonçalves, pelo consentimento dos impressos na oficina deste 
órgão. , ., ··,.·,, ' 

As festividades comemorativas das Bodas .çle Ouro serão realizadas a partir d~ 20h30min ' do 
dia 11 de maio de lÇl85 na Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga-. ' 6" 
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