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'

' 2a"felra última, o

pre-I
pllrte do custeio, tudo bel-

No dia 2 do corrente, a das tarefas por parte dos piretor Regional, imedi.·1
nosso meio, detendo a feito 'Hans Gerherd Mayer, rendo os 60 milhões de

Dossa Aginclll do Correío funcionários de .rõdes IIS t,as providências, no sen Agência de J.Jraguá do compareceu expontânea cruzelros.

e Telégrafo recebeu a vt- cetegortae, Que
..

chegou a lido de serem

constrUidOS!
Sul, döS, ' condi mente à Câmara de, Ve- i A. reeen II do Prefeito

sila do Presi�en"e da E:n- louvar, na ccestao. -,

, lIn_ex�s ao pr.édlo, Que em- ções cond'zenres com .0 reedcres de Jaragua do' Munl�i .1 Ja' Câmara de

prêsa Brll;llierra de Corre-, ,,�m, companhia, do sr. phtlr.aQ eensívelmente 0,5, surpreendente desen.vol�l- Sul, afim de 'pre�tar contas Veread�res foi muito bem

lI's e Telégrafos, sr. Co' ManuÊ!1 Pövoes 'Fdho, 'A servrçoa, de correios em mento do-nesao munleíplo. de seus primeiros CIOCO recebida pois é • prtmel-
ronêl Haroldo Corrêa Ma- gente 1,0Cbl dos Correios e mês� de edmtnlstreçêo. ra vez, depoi� de muitos

loS, aco�panbado elo dl- Telégrafos, o oa Haroldo

M.- I f J'
,

� ôeguldo de mmucroee ex
anos administrativos Que

reror .reglonal �o 0C::T,. er. Corr,êa Matos, pe,rcomu ais Te e ODes para a rag u"a' posição, os Senhores Ve- isao acontece, reflelihd(l o

Alol.slo Hermehno RIbeIro. d�morlldllmente .as . depen- red�ores pudera�, se c�- perfeito entroeememo do

,A VISIIII, que se deu -aa dêncles da AgenCia tere . _
pecnar de edmtmatraçêo executivo e legislativo ja-

primeirlls horas da. rarde� IlUllense, consrerendo, na
.

A Assocl�çao Comer, mos a Vossa Senhoria os
que estäsendö deaenvol

rll ueense

'

contou com II presença de ocasião, Que as tnereleções ciet e lndustrtal de Ja.ragua protestos da nesse melhor vida, citando o alcaide g ,
'

personalidades representa já não comportem meís os do Sul recebeu ottcío da consideração. Atenciosa Jaragullense, os tmprevts O�o.rtu�l!me.nre is te se-

livas da cidade e das eles serviços, cada vez mais C�TESC. em FlorlanÓ· mente -'- Marcos Eduardo tos com' conserto de pe- ma�arlO Ira divulgar, por
aes conservadoras .e dei

a t d p'

1
polls, nos segulnles ttr Bandeira MaiiÍ - Diretor trole cemtnhões, relnsta- IÓPICOS, o período edmí-

'I
'.

d
cen ua os. o� ISSO, o mos' M iOB'·

...-

xou o nru er maximo a
.

- er o reeres ruee - lação da camare frlgorifiCII msrrenvo em quesreo, Que

emprêse muíro bem ímpres ::>resl,dente da Em p.r ê s a "Em atenç�o à SUII c�rtà Diretor" no Mercado, notificações mostra o grende desenvol-

'slonado com a organização Brestletre de Correios e de 26 d.e Junho último
A propósito do problema do IAPETC, do período vímento de nossll comuna,

doa servíçoe e a execução Telégrafos, determinou ao devemo� lofor�ar que era
dos reletones em Jarllguá de t961 a 1966, corn quest exigindo, dos ildminibtril-

pretensao �dll COTESC
do Sul, • Associação Co 8 milhões e construção de dores um redobrado esfor.

IOlItalllll' a C�nt�1I1 PC
• iS,2 mercial e Industrial infor- escolas estaduais, em Que ço na manutenção deBse

de 1100 termlDalS telefoDi
ma QlI,e seaundo comuni- omilnidpio conlribuiu com ritmo de trllblliho.

cos em abril p, passado. lO

No entanto em decorreo- cllçãü recebida da agincia
cia de Que o fabricante local da COTESC, tncon· EatadQ de Santa Catarina

não cump'lu o prazo p'e-
tram se à disposição doa

S t· d S P 'bI'.
Ein wahrheitsgetreuer Bericht von Paulo Kraemer visró, e' apó". inúmeros i nteressodos f i c h a s de ecre arla e egurança U lca

,So gelangten wir an eine 'neuerbaute Urw.lds entendimentos de nossa inscrição para aquisição
Dele

.

d P I'· d C d J t. d S I
hülle, die einem Brasilianer, José do Dorro, gehörte, Diretoria' com a Diretoria de mais 160 a p a r e I h o s, gaclà e 8 .cla a amarca e aragud D U

Dieser lud uns zuin Mittag ein. Hochvergnügt sahen da Standard Elétrica (fa- dbs quais alndll estão dia-

wir" wll,àdIwatze Bqbnen�lIufQ'etra,en wurden, Boh bricllnte) estilmos aguar-
poníveis cêrca de liSO, _..--.Comunica�ão

neo und Í"arIDh.ä, 'das'w.ir fOr unser'n Knurfenden dlfÍldo uful! mClDffea'jÍJÇlo, O'--preço básIco do D'P�, ....., , •• t, T ,

Magen ein wllhrer Leckerbissen. Ich fuhr denn auch final em Que ilQuelil, firma rtlhó telefônico é de dois O Sr. Dr. Lóu'rival Borja, delegalio de poltcia

lüchlig hinein, und untersuchte iluch nicht weiler die nos confirme 'ou' nio a mil' e Quinhentos cruzeiros, da Comarca d,a JaraguA do Sul, comunica apopu·

vermeintlichen Fleiachstückchen, die in d�1! Boh"en el'!tre-ga dos

eqUiPamentos,!
podendo, Ber .adQuirido à laQão em 'geral que; , ,

'

herumschwammen, Mein Begleiler sliess mich plötzlich A COTESÇ, dentro em vista ou para pagamento '1.8.,.. Tendo em vista que .elementos' ·inesc·u,

aD: "Ich kllnn die Geschichte nichl, runterkriegen", breve, comunicará ,a Vossa em dez, vinte" trinta, QUII- pul080s se in�Hulando agenle. cr,ítBnciados de mOi1-

meinre er. "Ja, weshalb denn nichl?" frilgte 'ich. "Nun Senhoria, a demllrche final renta, cincoenra ou ses- tepioa de apo�!nt8doria,. e8poràdioa�!,nte oompare-

,

aehen Sie denn nicht, dass di,e Stückcl1,en ,in der daquelas negeclações, sento meses. Para a aqui- cem neat. regla{), angarIandO. a,�soOlado� s�m qllß

Suppe geschnittene Schwe,insdärme sind?" - "Dann Lamentavelmente não slção em pagamento par apresentem qU81�uer credenClaQao legal,
.

machen Sie die. Augen, 1;U", gab ich zur Antwort, podemos ainda fixar datll celados, haverá um acrés 2· - Con8ld�r8ndo, que e.m alguns CI8�8,. tals

"und easen Sie,lusti,g rlllrauf los." Und so I!'ing es, p.r. CI. e nt r e g ii dêstes c,imo de eois porcento ao elementos têm oblld� êxuo, pOlS além �e IludIrem

NÍlch bee!ldeter Mahlzeit fragle ich aus Höflichkeit, eQuipamt:nlos mils acredi mês !lôbre o prazo médio �esso�s �e b�a f�. alDda levam determmada qu�n'
was wIr �chuldig'wären "Zwei Milreis die Person," tamos Que isso po ss a sujeitando se os

adquirl!n.!lla
em dlOhelro, oom p�OmeSS8'B de aposent_3ooflal

Jetzt ,flÍlg meló Begleiter an zu schimfen" "Für sol ocorrer até o fim dêste tes além disso às con- breves eto., sem que delll:em em poder do IlHSres'

, chen Frllas zwei Milrela; ist der Kerl verrückl u:!w" IIno.
' diçÕes transcrit�s ao verso aado q�alqulr �ocu�ento digno de fé;

Ich lachte, be1;ahlle die yier Milreis, und wil' zogeo Na oportunidade reitera da ficha .de inscrição. 3. - AIs1m, dIante do exp08tG, alertamoB a

, unaere Pfilde weiler.
�

,

_ ',.

' tOdOB e prinoipalmente a populaQio humilde do in·

, Die 5childer,u,na, die',mait 'nilr VO," den Geoénd
terior, a fim de que não fa98m tais piaDOS de mon

.. ,...

9'dA. t
"

O" d 'p."
lepioa, a não ser quando tenham oerteza de que o

gemacht kalle,' filll.d ich nlchl Oberlrle�l!nj d�r Boden e
-

agos o· Ia o's ais mesmo é legal perante a lei e que o corretor Bllja
war esrtklasaia, das Kli,ma Iiess nichts, zÍ1� 'wünschen '" '",

lO
elemento oredenoiado, 'nio, devendo porém, fazer

übrig, war gänzhôh frei vom Mahlriafiet>er, und 'für" '''PAI, coluna ,mestra da 80ciedade, rlocetfa qualquer pOismenlo alltQilipado;
Brasilien gemässillt. Das Landschaftsbild verseZle a� h.omenagen8 do "GRl'l:MIO ESTUDANTIL •• - Finalmente, Bolioitamos a oolaboraQão de

mich' in BOIzücken, war es doch eino der � schönsteo, ELPfDIO B"-RB08A".
-

, todos no' sentido de quando aparecerem elem.otos I

die ich blaher' gesehen halle. Also kaufle ich mich 11' de '�go"sto • "Da"a do" Estudante" suspeitos" que oomuniquem de imediato o fato nesta '-

dorl IIn, Iiess mir von Jacarandá-Srändern und Canel-' delegacia e se possível trazendo 08 maipre. deta-

labahlen ein Haus bauen, Ziegelsteine zum Herd "Ser estudante é ser o sustentáoulo de um � lhes, tal como o número da placa do autom6vel

mussteo zwar stundenweit im Kanoe herbeigeschaffi oostume. progresso e cultura de umá, NaQão," quandO viajarem em oonduQão pr6prip etc,

WerdeQ; Iber schliesslich stand doch das erste Haus ' JaraguA da Sul, 4 de agô-to de 1970,

mil wirklichen Glasfenstern fertig da, Von der Land- O "GRl'l:MIO BSTUDANTIL ELPfDIO- DL' 1 B
'

Dl d

'wirtschÍlft verstand ich wenig, und so be�chältigte BARBOSA", saúda 08 gremislRs estu(lao'&es do
r, ourlVa orla, e ega O

ich zuweiieA 10 Arbeiter, wozu euch die Familienglie- COL:ÉGIO DIVINA PROVIDl'l:NCIA. bem oomo_'
der deo' Chico Mendes gehörteo. Eines Tages sagte todos os estudantes Jaragua,enses, pela passagem

',' n*"e,n.,1�esucher: "Wenn' �ie ao weflerwirtschaften desta dOia.

wollen, muss Ihr Milho Goldkörner Iragen, den dêr (Publlcado nelta ed1ç1o, por falta, aDsoluta de

Lohll', den Si� IUr die Arbeite� zahhm müssen, wird eapaoo na anterior) Retornou reeentemente:1I tal, frequenrllndo curso in-

dils 'Vielfache' des Er,rages 'ausmachen," Ich hillte "======================== esta Cidade o Sr. 'João tensivo de especialização

-mich blJld von de[ Wahrheit dies'er' vernünftigen Worte Zocatelli, AlI'l!nte Fiscal oa Eseola de Policia.

überzeugt. Doch geliel es mir 11m Jarllguá so gUI, O, natallrio de Dona Catarina Procópio Ferreira' lotado na Delegacill de Assim é Que, além si.

da��, �!ch mich nicht entschlléssen konnte, meinen No dia 6 do corrente; foi Sucesso
Policiíl da Comarca de Ja- atribuição de Fiscalização

Wohnort zu verändern,
' ,'1' .:.

, defluiu o natalicio dll Sra raguá do Sul, o Quill foi de ArmIIs, terá agora tam-

�o kllm d,as Jllhr 189õ heran, und allerlei Revo: Cáía';iná Ruysam Ersching, Procópio Ferreira, fa,
à Florillnópolis" convoca, bém as IItribuições de Fls-

I . ..

h f d B k d J
do pelo Exmo, Sr. Secre- calização de Jooos e \ Di-

utloosgerur te, ingao an, ie evöl erung zu beun· igna espôsa do sr. osé moso artísta píltrício,a,
..

ruhigen. Gomercindo Saraiva solte mit seinen Leuten Ersching, um dos trad cio presentou sé 4a.-f�ira úl: lário da �egurança Públi, versQes, registro de es-

Im Anzuge begriffen sein, dem Pinheiro Machado mit nais alfaiates da' cidade. O. tima no Cine laraguá, in
CII oode, durante 20 dillS tll�Cal,na�el'nirtOerS;.stéledrvuiaÇIOetdce.. '.0-

de R i t 'd E f
..

T d permaneceu naQueIa 'Capi- '"

n eg .erungs ruppen 10 er nt ernung elDlger a- 'acentecimento; comcrse,rJII r�r�r.etan o com !} sua np· _

ges märsche folge, 50 hiess 11:5. d_e se esperar"Dlovi,méiq!g,u !?V!I cla�se, o mon610lfo
, Mir persönlich kam der Gedanke an eine Revo toda a numerosa famifia Esra nOite choveu prat<!",

IUlion fast komisch vor. Ich legte ganz einfach an Ersching paui cumprimen- À':'�oltada cullural' foi ':�;'
die brasilianischen Zustände den Masslab deutscher tar a "Omama" e desejar rroaln.lI'd� pelo Rotary CtíJb

Verhältnisse, und so konnte ich 19'ich in eine solcbe lhe longo� anos ,de vida. locbt"l'évertendo parte 'da

Lage, was eine Revolution zu bedeuten habe, gar nicht Embora nao noliClassemOIl receita em beneficio do Na,

hineindenken. Bald köm sie mir wie eine Art Spiele o gralo evento. na opor tal dll Criança_Póbre,
rei vor, um sich die Langweile zu vertreiben, dann tunidade, o fazemos ligo
Wieder schien es mir ein Raubzug zu sein, der von ra, com muito prazer e

beutelustigen Banditen unternommen war, um sich real alegria. pois, a Frau
durch Plünderungen zu bereichern, Dass es sich in Erschi"g é assidua leitora

diesem Falle um keine Spielerei handelte. solte ich do nosso semanário. Os

gar bald IIn meinem I!igenem Leibe erfahren. cumprimentos desla folha.

Wil ick lac� BrBSiliel klm, In� VlIS icH VliI!Hrend
. ir IrI.S81 Reuaillill 1�93/94 lrleble (IV)

Aqente

Programação da
Semana da Pátria

'Fiscal

411.·feira úlrima, reuai-I romadas, f�i � criação .d�
ram se as clasees repre� uma Comls.ao Que Ira

Correio' do Povo sentallvas da cidode, sob eleborar o programa e

um Jornal a a presidência do Prefeito Isubmeterá
'

o mesmo aos

Serviço do Povo H,ms Gerhard Mayer, nQ demais membros, na pr6xi·
... � ...I forum local. Das aoluções ma semana, '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



An ive rsá rio s:

Fundaçõo: ffrtur Muller - 1919'
UCORRflO 00 POUO"

Eaaprê.. Jom'listica
"C;or.elo do Povo" LIda.

- 1970.-
Diretor

'Eugênlo Vitor Schmöckel

Frlltl'er., e 0r,,,.ment.,,
Laranjeiras, Peceguelros,
Kakiseires. Macieiras, Ja
botieabeiras,'etc. Roseiras
Dahllas, Camélias, Ooní
feras, Palmeiras, eto., etc

Fazem anos amanhã
Iracema Peters, filha

'«10 sr. José" Peters em
Curitiba;
O sr. Flávio Leasí:
Mailes, f i I h a do sr,

Helmuth Beyer, tim União
da Vitória;
Os gêmeos Ingo e Guí

do Köpp, filhos do sr.
Clemente Köpp, em Rio Ele, brasileiro. solteiro,
Oêrzo II; .

torneiro mecânico, natu
O sr. Valentim Josquim ral de Jaraguá do Sul,

Schmidt, em Jaraguazt- domiciliado, e residente
nho· em Jaraguä- Esquerdo,
Eifrida .Hstemann. -es neste distritro, filho de

pêsa do sr•.Egon Haíe Matias Panstein e Alvina
mann, em RIO da Luz; Bortolini Panstein.·
O sr. Osníldo Bartel. Ela, brasíleíra, solteira,

em <l:j1aramirim. costurllira, na t u r aI de

Dia 17 Jaraguá do Sul. domici
liada e residente à Rua Edital n. 7.288 de ! li8/70Tecla, espõsa do sr. Rio Branco, nesta cidade, . Hilberto Strutz eGerO'nimo Trentini; filha de Siegfredo Atana- Ruth BaerwlildtO Jovem Enio, filho do sio da Costa e Dellina

'Si'. Germano Santos, em Ribeiro da Costa. Ele. brasileiro. solteiro,
Rio da Luz. lavrador, natural de Ja-

Dia 18
Edital n. 7.Zl84 de 6/8/70 raguá do Sul. domicilia

A
�

C do e residente em Riu
A sra. Glacy Ribeiro nto�1O orreia e

Arro II, neste distrito.Reinke, e"põsa do' sr. Lurues da Silva
.. filho de OUo Strutz t'

Rolf Reinke, em Massa· Ele, brasileiro, solteiro. paulina Dallmann Stl'u1z
randuba; operário, na�ural de' Co-
Maria Catarina Alpers Tupá, neste Estado, do- Ela, brasileira, solteira,

taedt. filha do sr. Gustavo micilíado e res'idente ero doméstica, natural de Ja
Alperstaedt, em ltapocu- Corupá, neste Es ta d o, raguA do Sul, domiciliada
,zinho; filho, de João Gorreis e resid'ente em Rio Cêr-

Amantina Scheuer, fi
._.....

ro II, neste. distrito. filha
lha do sr. José Scheuer. de Emilio Baerwaldt e

em Jaraguá 84, nhas de Oliveira, espôsa Elisa Koepp Baerwaldt.
A srtli. -Janete SChlllz, do sr. João' Batista de

f i I h a do sr. Haroldo Oliveira, em Curitiba. Edital n. 7.289 de 11/8/70
Sehulz, nes.ta cidade; Dia 21 Venancio Darem e
Ricarda Charlotta Benz O sr. A r n o I do L. Maria Clélia ehiodini.

'Dia 19 I
Scbmitt;

O E Ib't F" A menina Dallilda Fri,sr; nge er o rei-
deI, rmia do sr., Brunoberger;

Braulio Junge, filho de ):?ridel, em �rês Rios do

Arno Junge, em Joinville; Norte; I
O garoto Luiz Paulo A garotinha Orieta Ra,

Marschall, filho do sr quel Vieira, filha do sr.

Herberto Marschall; Antonio Vieira;
O Jovem Genésio, filho A sra. Hildegard G.

dü sr. Bertoldo Panstein, Grubba. e8o.ô8a do sr. Ela, brasileira, solteira,
em Jarsguá 84. Harry Grubbe;

.

doméstica, na tu r ai de
O sr. Arno Henschell; Luiz Alves, neste Estado,

'Dia 20 O sr. Alido Drews, em domiciliada e residente
O sr. Ervino Grankow: Rio da Luz I; em Jaraguá - Esquerdo,
A srl;\. Dorothéa Mas . Lucélia Margareth, filha neste distrito, filha de

carenhas; ,; de Ana de Lourdes e Luiz Chiodini Sobrinho e

A sra. Benta Mascare Nestor Pedri. nesta., Altrude Chiodini.
.

!

Aurea Mülier Gruhba, ) ticial
Fazem anos hoje do Regí-tro Civil do I. Dis

Assumpta Zapella Pa- <rirQ da Co-narca de Iaraguá
vanelIo, espôsa do Sr. do 'Sul, Estado de Sana
José Pavanello, em Ilhs Catarina, Brasil. Edital n. 7286 de 11/8;70da Figueira; Faz Saber que comparece-
Maria, espôsa do 's-. ra-n 'no cartório exib.ndo os Osnildo Strenner 8

Alfredo Vasel; docum ntos exigidos pela lei Verônica Krpyssig
Geraldo Mflier, filho da afim de se habilitarem paa Ele, brasileiro, solteiro,

Vva. Elza, em Jaraguá 84; casar-se: lavrador, natural de Ja-
Maria, filha de Francle- Edital n. 7282 de 6/8/7U raguá do Sul, domicilia

có Luy; do e residente em Ga
'I'arcísío de Oliveira Ildo Nienow e I ríbaldí, neste distrito. fi

Motta; Loni Toni lho de Frans Strenner e

João Lauro Joerech; Ele brasileiro solteiro Maria Padatz ôtrenuer.
O sr. Ervinç Lemke, lavrador natura'l de Ar: Ela, brasileira, solteira,'

em Rio da Luz Vitória; rozeira.' neste B s t a d o doméstica, natural de Ja
Da. Elena Borges. es- domiciliado e resi<wnt� raguä do. Sul, domicilia

põsa do Sr. João Vergf- em Garibaldi nesté dilil da e residente em Ga
lio Borges, em Oorupà; trito, f i I h o' de ,Afonso ríbaldí, neste distrito. li-
Maria dos 8antoB Za- Nienow e Tecla Nienow. 'lha de Henrique Kreys

pella, espôaa do sr. Pe- Ela brasileira solteira sig e Elfrida Borchardt
dro Zapella, em Ilha da' domé�tica na t'u r a I d� Kreys&ig.
Figueira., Jaraguá do Sul, domicí-

liada e r e s i den t e em Edital n. 7287 de 11/8/70
Ribeirão Cacilda, neste
distrito, filha de Leopoldo
Toni e Selmira Carlini
Toni.

Edital n. 7283 de 6/8/70
Onésio José Pansteínae
Marlene Atanaaio da

Costa

Edital n. 7.285 de 7/8/70
Mauricio PedreÜi e

Maria Tereza Pellease

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ar
rozeira, neste Estado,
domiciliado e residente

-----------� =o::::::>o:::::><-==c::> à Rua Rio Branco. nesta

II
cidade. filho de Vitorio

S O C I A I S Pedrelli e Paula Pedrelli.
.

.

.

-

,
Ela, brasileira, solteira,

,doméstic'a, natural de===========d
Jaraguä do Sul, domlci-!'

Registro Civil' liada e residente à Rua
Rio Branco, nesta cidade,
filha de Nieodemus Pel
lease e Maria Klein Pel
lense.

ASSINATURA:
Auual • • :. CrS 10,00
Semestre " " CrS ft,20
Avulso. • '. Cr$ 0,20
Número atrasallo. . Cr$ 0,:12

PEÇAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Neto e Lucinda Gareia
Correia.
Ela, brasileira, solteira,

industriAria, natural de
Jaraguá do Sul, domici
líada e residente à Rua
Leopoldo Janssen, nesta
cidade. filha de Antonio
da SilVa e Santa Girolla
da Silva.

, -.-

BNDBAêço:
Cai_ Postal, III

IIvenida Mal. Deodoro, 210
Jarl(lUá do Sul. S. Catarina

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

Em
'COM. E" INO.

l
BREITHAUPT S.A.

você encontrará o novíssimo

'G8Goo'oIYEAR
Encontrará também melhor atendimento, serviços rápidos e garantidos.
Antes de comprar qualquer pneu passe sempre em

Com. e Ind. Breithaupt S.A. / '

Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Fone 262
Caixa Postal 3 - Inscrição Estadual n.O 29 - Enderêço Telegráficô"EÍREITHAUPT."

,
. -

Nelson 'I'he.ilacker e

,Elcila, Klitzk!' �

Ele, brasileiro, solteiro.
comerclante, natural de
Jaraguá do Sul, -domící
liado e resídente em Três
Rios do. Norte, neste dís
trito, filbo de Ernesto
Theílacker e SeU Mar
quardt Theilacker.
Ela: brasileira, solteira,

'domestica, natural de Ja
raguá do Sul, dumieilia
da a residente em Três
Rios do Norte, neste dis
trito, filha de Geraldo
Klizke e Liana Behling
Klilzke/

,

G8-segurança total nas curvas'

.]raças aos ombr+ ,"'·'edondados.
Ga·com cordonéis 3T·proteção con

tra calor, choques e r:ohaduras.

Ele, brasileiro, solteiro,
eletrecista, _ natural de
Jaraguá do Sul, domici
liado e residente em Ja.
raguA-Esquerdo, ne s t e
distrito, filho de Antonio
Darem e Cristina Lissen-
berg.

.

Vende-SI Terrenos I t ª j a �·3 Tênis Clube
Situado 9 kill. do centro

de eorupá. na Eetrada
Nova Corupá à Sio Ben
t9. tendo 108 12.000 m'!!.
altitude cerca 800 metros
própria para construção
de 9alla de veraneio,
Informações �om o Sr.

Kurt, Hillbrecht, Caixa
Postal, 7 eorupá.

C a.c. 84436377/001
Edital de Convocação

Ficam os senhores acionislas do Itajara Tênis
Clube, convocados para se reunirem em Bssembléia'
geral ordináril!, no dia 30 de agõsto, na séde social
do clube, para tratarem dos seguinles assuntos;

1 - Prestação de contas
2 - Assuntos' de interêsse do Sociedade.

Jaraguá do Sul (sq, 06 de agôsto de.1970
José Carlos Neves, Presidente

�-------------------------------,---------.Campanha :de Educação
CIYief

O hasteamento dd
Bandeira e. o ca010

do Hino Nacional são
obrigatófios, uma vez

por semana, em todos
os estabelecimentos
de qualquer grãu de
ensino, .públicos ou

particulares.

Represen tação
EI�mento residente em CURITIBA,

registrado no CORE do PR. deseja re

presentar firmas desta cidade naquela
CAPITAL à base de comissões. Favor

dirigir-se ao. Sr. A. J. da Silva.

ICaixa Postal, .1398
.

CURITIBA - �ARANÁ
�-------------------------------,---------

�--------------.----

E para que chegue ao co

nhecimenlo de todoo mandei
pa<sar o pfesente edi aI que
será, publicado pela imprell6a
e em ca<16r;o onde será
afixado durante 15 dias. Se
alguém souber de algum im
pedim,nto acuse-o para os

lins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Olicial

Comunicação
Levamos ao cf}nhecimento do público, que

estraviou se no trajeto de .Joinville Jaraguá, 1. (Ulll)
Bloco de Nota Fiscal Interestadual. contendo 25 fo'
lhas de n:Os. 12776 à 12800. da série C, da firlllS8'K O H L B A e H S. A. INDÚSTJlIA DE MÁQUINA
ELJJ:TRICAS, o qual fica sem valor. '

Jaraguá do Sul (SO), 06 de agôsto de 1970.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eslado, de Sanla Catarina

Prefeitura MUß'icipal da'
Jaraoud do ,8ul

. ,

Jarag.uá ·Fabril S. A. Corpu de 8om�eiros Voluntários �e Jar8Duí do 811
Edital de Convocação

O Prestdente do Conselho Adminislralivo do Cor
po de Bombeiros Volunrértóa de Jaraguá do Sul, no

uso de suaa atribuições e ne forma do art, 17 letra
"e" des seus estennoe sociais, CONVOCA Iodos os

membros do CORDO ATIVO da corporação pera II

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-sé no
dia'

-

26 de Agôsto de 1970,

LEI N. 264

OGeMF - 840482.426/001

Assembléia Geral Ordinária

Autorize Q Poder Executívo a conferir êmpres
limo e dá outras providênciais.

HANS GARHARD MAYER: Prefeilo Municipal
de Jaraguá do Sul, Eslado de Sanla Ceterlne, no

U80 e exercfcio de suas 'atribuições.
'

Faço seber a Iodos os hebnenres dêste Munlcí
pio que II Câmera Municipal de Vereadores aprovou
e eu senclone a seguinle leí:

. "

Arl. 1.°) - FiclI .0 Chefe do Poder Executlvo
Municipal eurorlzedo a contreír no Banco do Esredo
de ôanre Carertna S.A., empreslimo por antecipação
da receite gereda pelo Fundo de Parl\cipaj;ão dos
Municfpios no lrnpôsto söbre Clrculação de Merca
dorias, aré o limile de Cr$ 25.000,00 (vmte e cinco
mil cruzeiros).

.

Parágrafo Único - Para os fins conetentes no

arligo enrerlor, fica o Chefe do Poder Execulivo
Municipal, eurerízedo a oferecer como gaTiuJria de

pagamenlo ao' mutuante, as quotas do Fundo de
Parlicipação dos Murncípios no Impôsto sôbre Otrcu

'

laçíio de Mercadorias que couberem a êsre Município
Art. 2.°) - Este lei enrraré em vigor ne data

de sua publicação, revogadas es disposições Em

eonrrãrto. .

Palácio da Prefeitura Municipàl de Jarllguá do
Sul, 6 de egôsro de 1970.

Hans Gerherd Meyer, Prefeilo Municipal
A presente lei Icí publicada nesta Dlrerorte de

Expedíenre, Educação e, Asstsrêncle .Social, oos 6
dias ,do mês de agôsto de 1970.

,

João Malhias. Verbinenn, Direlor

Convida-se IIS senhores acionistas desta socie
dade para comparecerem a Assembléia Geral Or
dinária, a realizar-se no dia 25 de setembro de

1970, às 14.0U horas, na, sede social da sociedade.
à Rua Jorge Czerniewicz, 590 eilt Jaraguá do eu!,
SG, a fim .de deliberarem sôbre a seguinte:

Ordem do Dia

1.°) Criação de novos cargos de Diretoria;
2 o} Alterllção parcial dos El!tátutOF';
So) Assuntos de interêss6 da sociedade.

Jarsguá do Sul, SQ, '04 de agôsto de '970.

,

Hans� comerci:l AllrO S. A. - Eng. e Empreendimen'tos
�ejnOldoMUP�" Filial desta cidade

! 'II II' (Necessita de elemento cap"cilado para admi-

ADVOGAD4)1 , nistrar seu escritório' em Jaraguá do Sul .

'i Rrquisitos: >

1) Enviar aos cuidHdlJB dêste Jornal sté dia
Escritório ao' lade da Prefeitura 15/08/70, carta fazendo sua apresentação e anexan-

A DO SUL �
do oeu "CURRIOULUM VITAE".

'

2) Possuir diploma de Téenico em Contllbili-

�i>--"- _
dade ou qus saiba fazer lançam,entoR de Caixa e

x ...,. _ ...:_ ...:x ProJ'etos' de
tenh� od�h�cimeõlo da Legisloç'ão Trab'alhista.

!
'

'I . 3,)-"1>os8a àpresl'ntar no futuro carta 'de leio·

� REP'RESENTAÇÕES PÉROLA Ltda. � Reflorestamento neirla\i';\/passada pelo comér.liio destB cidpde.

i AV. MA.L, DEODORO DA ,fONSECA, 899 ! Iniciada há POUCOR.anos C e r t i f i c a d o E x t r a v i a d o
! oi A R A G U.( DOS U L _SC! no País, o reflorestaml-n

, to já obteve r�sultado.s
! A .N II N c::: I A ! positivos. Colocado den-
! . t tro da polftica de incen,

1 'Placas Esmâltadas para Terrenos e residência,s .! tivos nscais, apresenta

i todos os fins. Balneários: Camburiú - i um número cada vez

1 Placas em' Acrilico. Bárra Velha - Armação - ! mais ehwlldo de projetos.

1 Lambris. ltaJ'uba - Enceada' _ !
Osúltimosdadostécnicos

, acusam um total de 2&4
! Forros. Piçarras. t projetol' para S. Paulo, ..li
! Taoos. Cidades: Jaraguâ do Sul - t já aprovlldo8. O Paraná lEdlHan �e lPtacaJ.
! Cal para construção. Blumenau - Guaramirim.. ! possui 16S; Minas Gerais, .

\
'

! ! 51; Rio Grande do. Sul, O Douto.r Nazareno Knabben, Juiz substituto

i I I
41; Estado. do Rio" 24; em exercicio do cargo de Juiz de Direito da Co-

E R O N T E X .! Espírito Santo, 2 e GlIiás, marca dt! Jaraguá do Sul, Estado de Santa Csta-

!. � L Os incentivos fiscais rina, na forma da lei, etc, ..

, li destinados. aos projetos FAZ SABER, a todos ·os que o prese'nte edital

1 Leve seu carnê 'pago e escolha o tecido ! de reflo.restamento. visam virem, com o prazo de v'inte (20) dias, o.u dele

! de sua preferência.
.

i criar uma mentalidade cunhecimento tiverem e interessar possa, que hão

, Não compre carnê sem verificar se foi carim- !
flo.restal nu PaIs, destina- de ser arrematados, por quem mais der e' maior

, b d R ti
-

P' I Ltd ' do a frutificar com () lance oferecer, em frente às portas do Edifício. do
! a o por epresen açoes ero a a. i correr do tempo. Os da- Forum, no dia 24 de agôsto p. vindouro, às 14
lt ,...� _ """._ rN dos divulgados pelo lns- horas, os bens penhorados' ao. executado. MAX

P:::····�:==,·· .. ·_·�, = ·, · ..,= , _ =,·
', 33" �ietuntv�oIBvl�mI!Se·inletlo·rO'FdIOereDste8-l ROBERTO SeHUG. na ação 'e;ecutiva que lhe

I B
a move Herbert Gaedke, abaixo descriminados:

fi BEB IDA S
,
M AX W I L H EL M SIA. 11 �:8g�f:�i�::f!:�!�: �e2 ��:�����A:f::������e�::�c�1�:::� :n:��i!�

I. J (AABe) dade, fllzendo frente com um caminho particular
fi .

!l) projetado, travtlsl'ão. dos fundos ,co.m terras de

IH.
,

R e vend e d o r d a 1. Vende - se uu· lrDell-Se Romeu bastos, extremando de um lado com terras
U U dos vendedo.res, e de outro lado com' terras de

B RAHMA CHO 'pP �"l sl'tUuamdot enrar eRnuoa Ip4Xr(S,f5. Frederico Schulz, registrado nesta Co.maróa, no

Cartório competente, 80b n. S2.546, Us. 103, do

,

,

,
,

. B.�: ucAa�st,a�::r�e�S�J.O'd· e�n�crl.�a�l�d��e�m�.o�_ �i:i��"Sn�� 8c��I!:�r�Ss).8m CrS 1.600,0./0 (um. mil e

. B � Assim serão os referidos bens arrematados

11:. em Jaragu a, .d o, Sul, H:: dmeeisramaderu7aX. 13 situada Da por quem mais der e !pßior lançe oferecer acima

H B do preço da avaliação. E para que chegue a noU.

I A 1 t V 1 d I t Info.rmações no local cia a público .e conhecimento dos interessados,

i.: O a e
a

O � J a I. e"
..
agora i.� com o, Sr. Máriu Funke. foi expedido o presente edital, que será afixado

b d
� no. .1o.cal de costume, às portas do Forum e publi.

& tam em ln tegr.an, O-s.e na B V d.
càdo. no jornallocal "Correio do Povo". -Dado 'e

H q eu e se pallsado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos sete

ij' ,

Grande Florl�nopohs� � I PI�OT, ���;�:;�iroml:� :�Fs�t�y7.::, d(a�Ul����e�no ::hfui�,U�!��:V��,s :
11 Onde além dos seus produtps revenderá � eslado de nova, preço à (a) Nazareno. Knabbea

H
B

.

:) combinar U qJ II G a i I a Juiz Substituto, em exerc.
.

fi R A HMA' C H O P P ß Todeschi�i, em perfeito A. presente cópia co.nfere co.m o original; dou fé.

g B estado.. Jaraguá do Sul, 7 de julho de 1970

CS::.:,=......." ...... , ....... , ...... " ..... · ..'=' ..·,_.h,j=" ......,== ........=r .......l. Trotor nesla 'redação. O Escrivão, Amadeu Mahfud

1.0) Exame e aprovação do balançe geral, ne sede sectel do Irajara Tênis Clube, à� 21,00 heras
conta de lucros e perdas e demais' documentos cor- em primeira convocação e às 21,30 hores em segnn
respendentes ao exercício �indo em 30 06 70; de e última convocação, com II segutnte ordem do

.
2.0) Eleiç-!\o da nova Dlretoría nos cargos já ,dia: a) Eleição do nôvo Comando Geral - g�slã(j

exlatentes: 1970/73; .

'S.o) Eleição dos membros, efetivos e suplentes b) Assuntos gerais de Inrerêsses da Corporação,
do. Gonselho Fiscal; e confOCl, ainda, na forma do § único do err. 20.° dos

-'.0) Assuntos de inter�ssé da sociedade. esreruros sociais, todos os membros do Conselho Ad-

A v i so' mlntstrenvo e Delíberenvo. e os senhores tndustrlats,
Acham se a disposição dos srs. aeíontstes OS comerctenres e o' públiCO em geral, para a reuião'

documentos a que' se refere o artigo 99 do deere o real.zer se no dia

to lei n
" 2627 de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul r- ',SC, 04 de agôsto de 1970,
Hans Gerhard Mayer, uiretor Comercial

Assembléia Geral Extraordinária
Convidamos os senhores aeíonistaa da Jara

guá Fabril S. A. para aseístlrem a Assembléia Ge
ral Extraordinária, a realizar-se no día 25 de se

tembro' de 1970, .es 15,00 horas, na sede social da
sociedade, a Rua Jorge Ozernlewícz, 690 em Ja

raguä do. Sul, SO, a fim de deliberarem sôbre a

seguinte: Ordem do Dia

26 de Agôsto de 1970,
!li!I sede soclal do lrelere Tênis Clube, às 20,00 horas
em primeira convocação e às 20,30 horas em segun
da e úlrima .convocação, com d seguinte ordem do
díe:

.

a) Exame, verlftceção e aprcvação ou não do
b-alanço' geral anual reterente ao período de

.

agôslo de 1969 a agôsto de 1970; ..
.

b) Eleição do nôvo Conselho Administralivo-

gestão 70/71;
c) Eletçäo do Conselho Fiscal -'geslão 70/71;
d) Assuntos gerais de inlerêses da corporação.
Jaraguã do Sul (SO), 22 de julho de 1970.

,

Dr. Gerd Edgar Baumer
Presidenle �o Conselho Adminislralivo

L ê i a
"Por Êsse Mund o de Deus'"
MÁRIO' TAVARES
... Um livro de agradável leitura e do. me

lhor quilate literário. ("A Not1cia"-Joinville).

A venda na Ti p o g r a f i a A v e n i d a

e na 8ua fili81.

Eu, José Autôriio Vice.ozi', brasileiro, casàdo,
residente e domiciliado em Santa Luzia, municí

pio ele Jarsguá do Sul, 50, declaro para os devi
dos fins que fqi extraviado o stlguinte documentQ:

, CARTEIRA DE MOTORISTA .

Jaraguá do Sul, 12 Je agôsto de 1970.
José .Antônio Vicenzi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREI'O 00: ,rov'o

Extraviado

Conselhos do Ministério da Saúde

Calendarlo cfe Vaelnaçöes para
Prevençio de Certas Doenças infeeeiosis
Até I' mês - B C G'

.lNO LI JARÁOU( '40 SUL (SUl"''' cATiulnu) SÁBADO, t6 DI! AOOSTO DI! 1970 H.O 2,696 2 mesel Vacina trlpllce (difterla-coq\leluch••
������������������������������������� tétano)

, Vacina antipólio, tipo "Sabin"; triv..

As' Surptisas do �ebidas ,!l\ax Wn.,�e.lm s. A·13 �:�fna triplice-DPT' .

"7olkswag''en p'/ '1971
.

CGOMF 84\429 869{001 4" �:��:: ��g���i�,�r� "Sabin", triv,.V I
,

'Assembléia Geral Ordinäria
'

lente
\

'

Três novos carros da V.olkswagen para o mercado au- São oonvidados os senhores acionistas desta 6 - ,Vacina alltivari6lica
tomobllistlco brasUelro: o sedán 1500, apelidado de "FUSCÃO"; '/ V'

. '1' tí "S bín" t·
o 1600 TL' de capota "FAST BACK"; e o Karmann.Ghia TC. sociedade para participarem ,da aesemblâia geral, acma antípo io, IpO amrr', rIV,.

�lesforamf1nalmente apresentadoa pela Volkswagen, nurante ordínãria que te rA lugar no !iiI! 31 de outubro de lente
a convenção anual de seus révendedores. O sedan 1300 COD· 1970, às 9' horas, na liede liocial, à rua Joínville, 9 Vacina contra o sarampo
tmuarl a ser prQduzido, com melhOramentos na lataria. n.594, na oidade de Jaragu" do Sul, a fim de deli- lB Vacina tríplice - DPT '

O Sedan 1'500 - Fuscào 'bél'arem sõbre a aeguinie. Ordem do Dia:,
" Vaoina aatípölíe, tipo "Sabin", trivao

LMais potência, melÉhores ultrapas8agene, melhor aproo 10) _ Exame, dísoussão e votaeão do Relat6rio lente
veltalJlellto de marchas, Isto que promete a VOLKSWAGEN: v

com o lançalllento de seu-nôvo sedam l5OO; com 52 HP. Na da" Diretoria, BalanQo GeriH, éonta de Lucros e 51 anos - BeG '

lataria, (I nGvo 1&00 - o FUSCÃO - as modmeações estilo no Pe'rd1J:a, Parecer do ConlÍêlh'o Fiscal" referente ao 4 - Vacina trrpli'Ce - I)PT
eapô �U!ljro (�tor), que é,�als,quadradQna,parte�nfertor� exEfrc1c\io' (noerrsd'ó em 30 de junho de 1970;

,

õ -"'Vacioa alitivarióIica
O "FüSCÃ"O" vem com Jlmln'á ÚDica nos parachoquBs, dlvi', F 6 BeG'
dida áo meio pôr um friso prêto .. No capO do motor, existem 2.°) - Eleição dos membros do Conselho is- -

dual aberturas adicionais de ,cada lado, Pllra refrlgeraçllo. As cal li respeotivos súpl�nteB e fixaQÁô ,do's Beul ho- - Vacina antlpólio, "Sabin', trivalente
lanternas, traseiras têm o formato de um ferro de pa"ár norärios; ,7

,

,'" - Vaoina antidUtérica-tetàDiea,- DT
roupa. N�ssa liultiM, foi lnc1u(da a Iuz-de ré, que Be acende 3.°) _ Outros assuátos de inlElrABse social; 'tO' "

- Vacina antivariólioa
automàtt08mente, qlfando a D;larch4 ré é engatada, � SO

" .

O N' IS S'' 12" BC rr

" . MOTOR O MAIS IMPORTA:NTE: O motor dO' FUSCÃO . AVI AOS A 10 TA'· - u

..

é o mesmc que équlp,.;va o Karmann·Ghia 1500.,Tl'II.balha em Enc'ontrám 86 'à diaposiQão dos senhores aoío

�alX� rotaçllo e é fUil!lldb com liga lev� dI! magné81� e alu- nistas, na spde soclal, os' documentes a que' se
'

mfulo. Apesar do aumento de Potêllcla a fábrica glirante que refele' O ar t.• 99, dô Deoréto- Lei n. 2627, de 26/09/ '

o eoasumo de guoHna Illlo se alterou - 11 km por lItro. Oi
19'0.,6 HP a mals ,déslle motor prqporclonam maior Iorque, o que '*

quer dizer poaslbilld"de de manter velocidades maiores mes- j.. i:aguá do 8u'1 (8'0), 10 de agôsto de 1970
mo em dubldaa acentuadas. A velocidade máxima do FUSCÃO Morilz Max WilhelÓl, Diretor Presidente
é dê Í40 km/h. A VÖLKSWAGEN dá agora uma opçllo em

seu FUSCÃO -' frelol a dísno Qal rodas dianteiras, Quem
qulzer poderá "exigir a InstalaQllo dêsst> equipamento opeto-

__,....

,n!-l·rOs freios liörmals, à talllbor. silo maiores (área de Imito O." Fra_Cl''sco An·tODI'O Pl'CCl'ODemaior) do que no antigo 1300, A bItola Irl\selra alargada, os .'

. aros dOI pneus floaram a lI1ela polegada.m.als lareos e tol
Ilistalada. a "barra, o:l,mpensadora". O resultado destas três
mOdificações é que o carro ficou mills estävel: Numa ourva
em velocidade, a ttindenola de ·utn, veiculo sem,.a barra com,

, pensado�a, é fazer as "rodas �echarem p,ara dentro. A barra

compensadora.:.manté� as:rodas n., poslçlo .normal.,
,

O (wr�l\IOR: O iDterior do nOro VO�1{S é mals I�uoso
e está l'roteltldo com matetial antl·ruldo; revestido e forrado.
O painel 6 decorado oom um material que I)le di a aparên· R 'd�

.

. Ö NR'., .1.
ela de jaoara'Qdi. Os,botõe. de,"qman�o fRram remo,delado� I

eBI ..ncla .. ,

r, ereu .�C),. ,

• redesenhadol. Os bancos tambem s(o novós, de deslinhos cOKUrAr.. - SANTA c....TAKI.1itA
äiiãt6m1éos ia laterars dás portal! têm. melhor acabamentQ, _

'

oom uma faixa horizontal, feita d�, material Idêntico ao di> _._.,;,__
painel -,o jacarandá. O FUSCÃO ta:mbêm ted novas cores:

. -

, l!ra.!c�.o-IOtuf!, beJe·çl.ro� #VI!J:m�o-cerejl, verde·fOlha, azlil C'er'ti-fi-cad" Ext'raVl-adA.dlAmanle, azul-pavllo e lAranja-granada. '-, V '"

" �TsJ�ckf.TtJ���J!�ta �ue desce ,em .outv� HÍIái-iõ Maeatrl e Evaldo Maestri" declaram
..

suave atá a traseira do carro. 'frata-se de um recurso dli para os· a"vid08' fios, que foi extraviado o Certifi�
aerodln4mlclI',para cbnse.uiJ: J;IIalQl' estabilldade, pols a cli- caöó de PrapriedáCle ao veioulo Me.rcedes Benz
pota "FAST-BACx.:", nllo ,provoca. turbul'il,ola no ar. i oom às seg'uintes ,êÍlracteristicas:Eala é a pnnclpal cuacterístlca dê.te nOvo, carro da
VOLKSWAGEN. O sedao lIuBs pO'rtas,. cOm mot(lr lIDO «!,� ,N'.p do certlfi'cadO:' 218.991, N.o, do motor:
61i :ß:P, �epreseJÍta ;um", ,",v,er8mcaç�0 d�1I produtos. d,a 3219.B01'202U240, ano de labfioaçlo: 196B.
VOLKSWAGBN pira o mercadó automobilístico braBßelro.
Essa dlverslflcaç!o comecou no ano passá(l(l COi:n.L o lanQ.- 'Jaraluá do Sul, 29.dIt,Julho de 1970
,níénto do:sedan ]600 quãtro portas e da perua Variant yw, ,

'1600. Era a pioneira IndúBtiia automobßístlcli do pais aliall' Hiláriu Maestri' e Ev�ldó Maestri.
donando o a�t!lma de.produzir apenas 8 tipos de veiculos: �_;__ ....:..,_:. _'_ ___;�__�_�------------..;..;_----,-

Sedan, Kombi' e Kal'mann·GhJa. ,

-Multo parecldp pom a Variant VW 1600 e com p Sedan
1600 quatro portas, este "FAST-BACK", vem com faróis du
plos na ,trente l4 faróis 2a2). O motor plano, 1600, dois car

búradorel, 65 HP, propIcia um espaço extra para malas na

traseira, além do PQrta-malas dianteiro.
. ,

LUXO INTBRNO: O luxo interno também está presente
Deste oarro. Foi .utilizado ·,materlal antiruido para tornUo
um'carro sU.mcio�o internamente. O painel foi reve�tldo de
jacarandá. O parachoqul! de lâmina 1).ulca, é igual ap da Va
riant VW 1600, com. protetpres de bt>rracha (Garras). Como
opç!o mpdêlp, há uin porta pacotes que poderá' ser Icres
centildo ao carro.

'
,

.
. ,

MOTOR: Também para Gate carro a VOLKSWAGBN
gaJ:llnte um consumo de llkm/litro de gasolina. A velocidade
lliáxima proporclone.da p!'108 65 HP e dois carbliradores é
d6 160 km/hora. O freio a disco é original nesll' modêlo. A
estabilidade é garantida por' um estabUizador dianteiro e
barra compensadora na t�aselra. ,

, O torque 6 um ponto destacado peja', fábrica. Em 1."
marcha, elte veiculo vence rampas de 'até ,4',8%.de Inclina·

çllo. A bateria deste carro é Oarregada mesmo em marcha
lenta (como a Variant" graças ao B,llernador 'de 12 volts e

85 amperel·hora. As cOres: branco-lotus, vermelho-cerela,1
,- bege.claro, verde·fGlha, azul-diamante. Além dls.p .há cOre�

metálicas: vermelho-colorado.. azul atlas, verde-amazonas ·e
ouro. .

' ,

. O Kar�ann-Ghia TC
'ö nõvo KARMANN.GHlA TC lembra multo pouco iI�

linhas do .antlgo. Neste c.auo a velQcldadll máxima atinge
160 km/h. �egundo a ,fabrica, O nôvo KARMÂNN·GHiA TC é

� capaz de fazeI:. Ur, km/litro, com o motor· I�OO de' 65 HP.
Guardanllo as características empregadas ria Variant, seu

motor também é plano. O espaço Interno acomoda perfelta
meme cinco pessoas, com um pequeno espaço para malas
na'traselra, além do já tradicional porta·malas dianteiro.

,

O INTERlOK: O alto luxo do Interior manifesta-se no

painel acolchoado com materlalaritlofl1acante, relógio eletrico,
janelas laterals e, quebra·vent!Js maiores, bancos anatOmlcos,
piso revestido cOm tapetes. O para-6p'oque é em lâmina única,

,

pràtlcsmente fazendo parle da latatia. nste KARMI\NN·GHIA
TC lembra multo o Porsche alemllo. As cOres do KARMANN
GHIA TC silo: amarelo·manga-, vermelho·montanha, laranja
granada, azul·pavão, branco,lotus e verde-f6lh&.

Os outro,s V,elculos Fabricadósl
A Volkswagem acredita que o modêlo sedan 1800 ainda

vai encontrar multa aceltaç!o e, por Isso, )!Iantém a produ· ,

çllo do modêlo sedan 1,800 com 'Inovações de estilo .. O 1800
vem com o mesmo parachoques do FusçrÃO ([.âmlna única
com friso prêtol, a tampa do motor é mals quadrada embal
xo, o porta,rualas ganhou um fecho de segurança. O painel
de instrumentos é agora apresentado, em duas cOres, cpm
os botões djl comando redesenhados. A Variant VW 1600 e o

Sedan 1600 quatro portas também continuam em fabrlcaçllo,
só que as novidades para estes modêlos silo bem poucas a

Variant vem com faróis duplos (4 faróis 3xZ) redondos com

maior lntensldade, de luz, O capô dianteiro da Variant VW
1600 foi lIgeiramente redesenhado. O Sedan 1600 quatro
portas recebeu, como modificação, o nõvo desenho do capO
dianteiro.

'

.

Sem sombra de dúvida � VOlkswagen dominará ainda
mals Q mercado autbmoblllstico brasileiro com o lançamento
da NOVA LiNHA VW 71, que, para tranqülUdade dos Jara

gUBenses poderá ser adquirida e admlrad� na Jaragllá Vei
culos Ltda" ,Revendedor Autorizado, que mantém planos de
financiamento até 80 meses, com. apenas 20% de entrada.

Atenção
o Sr. Gustavo Heusclíel, proprietário da "OFI.

CINA AUTO REAU', eomuaíce a lua distinta clien
tela e amigos, que passou a atender em suas no

va8 inlltalacõeo a Rua FsJipa S'chmidt, 93 80 lado
do�Moinho Schärfer.

Eu, ANSELMO 'MAESTRI, brasileiro" o..allo,
molo'rítita, residente e. domiciliado em Jaragu6 do
Sul - SC, deolara para-, oa dnidol fins que foi
ext'ruiailo o seguinte dooumento: '., .

CARTEIRA DE MOTORISTA N.ó 1-08881

JaraguA do -Sul, 04 d. ag08to de 1970
,

ANSELMO MAESTRI
j: ,

Eu, 'Jod, Watzto, brasileiro, c,.!la�O, reliid��·
te ,em Jaraguá(�o Sul, �C, declliro: .p�tá, oI! ,d,�VI
dos fins que fQI;"Extravlado a ca�telra �e �pto.rIBti
n.O t0889B \' ._ " ., ,

JaraguA do. Sul, 29 de julho d."'1970. ,

, " "José Watzko.

C�rtificado'Cirurgia e Clhuca de Adultol e Crianllai
PartoB -' Doenll81 de, Senhoraa

HOSPITAL JESÚS i>E NAZ�RÉ - OORUPÁ

"

GARANTIMOS QUE f

NOSSAS PECAS NÃO
'PREGAM PEÇAS.

Quando v. Instala em seu veiculo Volkswagen uma

peça original VW, pode ter certeza de uma c,oisa:
ela nunca vai querer roubar o 'espetáculo.
Porque as peças originais VW são

componentes de um elenco anile todoií
trabalham em harmonia.
Qúando 'uma peÇa não é legitima, o ,

espetãculo é sempre Interrompido. Pórque
ela pede muilas atenções, cuidados
especiais, álém de lhe dar·uma tremenda
falta de confiança na hora de Oma viagem,
E tem m.als, A peça original VW ê

,

'

sempre Inslalada com ferramentas

'especiais para ela, pelas mãos de
homens especialmente trelhados para
lidar com elas,

.
'

Màis ainda. Só em nossas oficinas Y.

pode tér a cerleza de que a peça original
VW ê original mesmo.
Garantida por 6 meses ou 10.000 km,
Por isso, não se esqueça.
Quando v, prega uma peça no seu VW,
v. estã pregando urna peça 'em y, mesmo.

Chato, nê?

fivenida marechal Deodoro, 312 (fundos)
Jaraguá do Sul -:..:.. Santa Catarina

Jaraguá L tda.Veículos

Visita' às Obras
da Rodovia
Corupá/Jaragúá,.
Na tarde do dia 'li do

correnle: umD c�missão
composta de direlores da

Associação ComercIai e

'Industrial de: Joraguá do
do Sul e de elementos do

Rotar}' e Litlna C�b, I-

, componhoda do Engenliei.
ro I>aulo da Nova., do llr
ma que emprelíou DS obres
de construção da estrada
'Corup6/Jaraguá do Sul e

do Dr. Bortolello, Enge·
nheiro (lo Plameg, que
supervisiona DI obras,' vi,
eilou a referida rodovi ••
Na oporlunidllde poude

D comissão' constillar, °

andamento da construção
foi seriameDie prejudiCAda
pelo mau tempo que CIIS·

tigou tOda a região DOS

úlIimos meses.

Se gun d o, inforinllÇóes
presladas pelos cilados
engenheiro., dentro �os
próximos 10 ou 15 dIas

deverá estar eliminado °

atual desvio que e&tá seU'
do utiUzado pelos vefcu!oS
que demandam eorupa e

vice· verea, pois naquel.'
prazo deverá estar cooclul-
do o acesso à rodovill elll

construção, 'pouco adiilDdleda primeira passl!lgem e

nivel, depois dà Casa Co

merciai de WaldemiÍr RaU,

na 'antiga estrada pl COI.pi.
Por oulro lado informa

,ram os engenheiros que
se- o tempo se' motUive!
flrm,e, a eatrada eS t a,r:
completamente conciu1d
IIté finS do cprreote .lIDO,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


