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Quarta-feira, 2ú de Agosto de 1943 III Dr. Achíllee Balsini - Diretor Responsável III
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•

Londres, 23 (U. P.-Ui'gente)-A radio de Moscou re

produziu uma ordem do dia na qual Stalin informa que
Kharkow roi tomada de assalto. Acrescenta que 10 divisões
russas tomaram o nome dessa cidade.

MOSCOU EM FESTA
Moscou, 23 (U' P.)- A Russla reconquistou Kharkow,

Numa ordem do dia, Stalin participou que os soldados so
vletícos haviam tomado de assalto o baluarte li kr aníano
Deste modo tlca desmentida a afirmação alemã de que 'as
tropas nazistas não sofreram pressão alguma quando eva

c�ar�m a praça. Stalin expressou seus agradecimentos aos
VItOrIOSOS soldados russos.

Ao ser publicada ii ordem do dia de Stalin,
celebrou festivamente fi recaptura de Knarkow.

DlVISÕES DE IUIAHKOV
Moscou, 23 (U. F.)--�a ordem do dia expedida para

assinalar a vitoria russa em Kbarkow, anunciou se que as

1� divisões que tomaram aquela cidade, passarão n deno
minar-se no futuro "Dlvisões Kharknw",

Ainda b.oje ás 21 horas, 224 canhões saudarão os Iiber
,

tadores de Kharkow dlsparando simultaneamente 20 salvas

�cada um.

í
.

..

A referida ordem do dia, depois de citar os chefes
n:llitares que se distinguiram nesta ação, acrescenta, "Glo
rra eterna aos heroís que totuhararn pela Itberdaue e nela
independencia da Russía. M<)rte ao in vasor".

•

Moscou, 23 (D. P.J--O exeroíto russo ao entrar em

Kharkow, encontrou a cidade em chamas. Grunos íuceudí
arros e de demolirão alemães metodicamente dinamitaram e

prenderam rogO aos edilicins, cuavertenríoos numa ver

dadeíra foguei:a.
A vitoria sovletiea facilita o avance eu; direção do

Dníeper, posto que agora 08 russas co�t'lm com estrada
direta entre Moscou e Kharkcw, de onde saem outras ler.
rovi,18

_ que -liCc/I] a Ukrania central com a Z')!Hi do Do.
netz, o "rio Dnteper e a Orlmêla. A captura de' Khàl'i{ü-w
" compromete, além disso, seriamente. BEl posíçõss alemães

na zona do Donetz, condição agravada pela nova e poten
te ofensiva que acaba m de iniciar os russos na Irente do
rio Mius, segundo os eumuulcados fi _: hoje.

Chun-kín, 23 (A N) -Pela
primeira vez desde doís anos

esta. cidade roi bombardeada
pelos ninouícos os aviões de
caça dos chii:ie�es afastaram I

D inimigo.
@�"�.§>:�.�'Ol> •.�>!>+.:.++_+_.+...@

Forgas aliadas a vista da Sa
lamana.
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Débito
Veículos e Setnoventes
Inst. AnoBent. e Penso lutluf:i.rlarilJs
Materiâ! electrico
E8mohv� e. Dnnatíves

Immovets
Edincios
Moradias

Estável
Moveis' e utensíllas
Vf'lÜU!OS e ;�eroDv�ntelll
frl'f!:H'la

'

MBquinismo
força e Luz

Dlsponivel
Oaíxa .

.Bancos

Redisave!
Fahricação
Material electrico

Embnlage!;U
.Seguros
Combustível
Apl'cmHzagem dos Jl'.ldustrlàl'iclli
Impcist,os

.

Impressos .

Legião BI'flS. Aststeneía
Conta de Conservação
Acessarios

;

SG110s .

Desp. cl aumentos do
Fretes e despachos
Cctnisaõas
Ordengdos
Despesas' gerais
Juros e Descontos

I Moradies
I Fundo de Reserva

I Fundo de Reserva
! Depl.'N�Íações· .'
Fundo pa. Depre. ChI.
Grnmir.ação e Donuüvos
Divillelldo

u .......

I De acordo com os estatutos sociais deveis eleg�r IHI

nroxíma assembleta g9.raI ordinarla os membros do Oon�
vimos .selho riscal para o e:o:erciciv de 1943/4.

'

.

Estamos a dísnosloão dos snrs. acionistas para quas
quer esclarecimentos..

Brumenau,28 cl0 julho de !f)43
C\hi'bl]o;;:e 1010 KARSTEN - lH!'eÜ\i'-Presidente

ou s('j� 1 B. ,�:CHEIDEMANTEL - Diretor·Gerente
WALTER !(AftSTEN - Diretor-Gerente

-------_ ....
�._--------_.

.

�2.129,5n
163.767,60
ó2.739,40

de Junho de 1943-·
Passivo

Não exigível
t C8!litnl
IFu�do �e Reserva

25�,153G,50 r Funda de ReSfOl'Va Iegal

I
Fundi) pa. _D0J)l'eciaçãiJ Clfl. duvido

.
Depfeela.:;oes

.

I Exigive!
! Socorros
lohrigacõer; a pagar

1.061.010,80 Duplicntcs ii pagai.'
O/C. Credores
C'ratWccções e Dunxtívos
Dlvldendo

19! tOf1tlfl,L'
í

ue ;__U"
.a : ' ... )..H. I :f'if'; ." 4.-) � ..l r.:, Cd..m�""1l��cã f.'\

1l;'.&V��
t�v ü.í� "V:::.fdi �jl� t;��""�� v

Deposito da Diretoria

I
1
•

700rO,OO

2.000.000,00
120.341-.20
RL36t:70
74·.22H;50
120344,20 2.396.279,(10

lí),(M6,í'O
3.695.00
12.820:8Cl

SPO.2º8;50
138.1 ó'?SO

1.56(i,OO
88.400,OU

170.232.40
341).159,90
i i 2.062,90
".100.000,00 1.11:l421,20� :�.25(j.30

1 '78.850,\-;(1

• A,22.56S,t:O
2.676,30
804'::)250
1.555,0'1
1.0Iô,90
5f}.35550
4.468:,,10

12.24�,70
7.375,00
fi 000,00

467.452,70
267,10

7.506,70

1.405,SC Dlversos
'9.027,50 Força e Luz
2.745,20 Fabricação
4.529.GC
16.411:50
.30.694,60
9.391,20
3.544,00
49.828,60
4.84º�40
867,50

7.874,90
48.232.70
157.279,10
112.000,20
42·033,10
'/8.445,90
404.5!7.80
.13.413,90
17551,20 I2.241,40
43.114.70 I
120.344:201
.. '10 3if A "O!� "- . _'.,L_ I'

.

74,22�\50
. 1�4.?62,OO I

4uO.UOO,ÜO l'Cr$ "'Tsm i ig,1õ
�-'>9...ii��1

õ.398,50
11.264,40

1.562.516,20

Blumenau. em �(') de [unhe de 1943.
WALTER KARSTEN B. SOHElDEMANTEL

Diretor - Gerente Guarda livros dipl. e reg. sob N. 9153

o Balanço e demais documentos referep.tGS ao exercício à....
encerrerío em 30 de Junho de 1943. pOIS que constataram ""i!!J J
{l maior regularidade e absoluta orâern.

.
'.-

Blumenau, 4 de agosto de 1943

FRANCISCO WEBER
GUSTAVO STAMM
ARTUR RABE JR.

�S$ii5�eni� �a �?(if. D�t'Kd $na1!l.Pl2ft

E·,!Wet;lli "ÜI em doenças dos olhos, ouvidos, nar!z e garganta.
Consultorio modernamente instalado em caracter permanente ;

nesta cidade li
Rua IS rle Nf)'.r�Ht!bro. 1393 - \dt>fro:ute ao Hotel Cruzeiro)

,,� .

�;.
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DecretollilLei
CHIA A SEcçio DE

Prefeito Municipal de Blu- Regula:ruento ea Tabela, enetos

menau, na conformídade do dis- ao presente decreto-lei, do Ilue
posto no artv 5°, do decreto-lei ficam fazendo parte integrante.
!11° �.202 de 8 de A?ril de 1939, Art' 30 - Este decre.o-let 'en
Cle'\lldame�te antorizado

.

pelo trá,riÍ em vigor na data de sua
Eur. Presidente da Repubhca. 1 p'ubl'caç='o. '

-

, :-,<.

, D,.l� C R E T li.:_ I !",,', : r ,

'

, Arta 10 - Fica creada,l).:'t Dire- Piéfeitura MUn!c;tpaI
10l'ia de Obras Publi 'fl3'(l secção merau, 25 de 8 1943,

.

de águas. ,
V""

� ., • c.. •

_ 'Dr. Ajonso Ritbe

Afta ;:!o � Ficam aprovados o Prefeito

casas de diversões I Afta Hl" - A execução do tre

ou outros fins que exijam uma cho ou ligação e privativa da

Instalação independente da obri- Prefeitura, porem, sem feita a

gatória, pelo disposto no art> custa do proprietário, ficando a

50, para prevenção contra íncen- cargo da Prefeitura a sua (OnSI2n

díos, torna-se neoessarío que o vação e a substituição, quando
ínteressar'o apresente, localiza- se \ eritioar a SU:1 necessidade.
das I1<iS plantas, as válvulas ge Ano 20° - Para que a 1-'r;::1>-'1-

incendio. tura proceda a execucão da liga-
Paragrafo único - Nessas líga- ção. deverá o interessado reque

ções, palra se evitar o uso da rer ao Prefeito,
agua para fins diversas do pre- ArfO ,::n o - ,\ Prefeitura prece- \ erií icação do hi lromctro. si o

sente neste artigo, será obriga- dera a elatúrc1ção do orcamento I mesmo não registra!' a

tória a instalação de hidrome- deste serviç�), considerando o dentro dos limites de tolera: !i Ia

l! �. � U lf �!U lI: N T � tros, embora no casode de íncen- custo das peças especificadas no cle 50,., as desnesas de orrcntcs

:v.. L U I..! R/ IYA L.!.. .!ii!!. U dia não seja cobrado o consumo artv 14", e a sua oompleta colo- correrão por conta (Ia Prefeins-

Capítulo 1 f'�sses serviços poderão ser man- . da água. cação ra.

ela zo- ,tidos, devendo porem, po�suir! Art') 14° - As ligações serro Paragrafo único - Sobre 0\''1- Paragrafo 30) - Precedida a

na de distribuição água e

dOSI'i�stalaç3es
especiais e sem liga- I constituirias, conforme mostra o lor do orçamento, a Prefeitura verüicacêo c '. erificada é! sua :

respectiva rê. ÇLO alguma com [) serviço publí- desenl o anexo, com as peças a c\)')r�lr�i 20"� (vinte por cento) de

1
exatidão, dentro elo Ul11íW Iix.: 'I)

CO, ,.,cguir enumerarias, começando- admínístracão. no paragrato nnteríor, Di) d..'"n •

Paragrafo 20) _ Estas insta- se do tubo distribuidor: AnO 22° - ApJu\ilCIO E:S:,2 01'- zas decorrentes correrão ];01' cun-

lações serão submetidas 11 anro- 1 - De um ferrule rosqueado camento pela P�,'feitur�1, () inre- ta do recl ama '1{"'.
-

vação da Secção ele Eng,:;n:1'ariél no tubo distribuidor; ressado será (011\ idado a f:Let i\l tO :. .1:::° - Quando

elo Departamento das Municipali- 2 - De uma curva de l:lO° (no- o deposito em dinh eíro, do \'3- leituras consecutív as elo l-i Jl ('1- 1 nr os.

dades, que as fiscalizará e f'üà'iJ- venta graus); 101' eirado.

/l11t'tlj)
n:- o for possivel (li" C;t1l1� ,',,,' �'ln

rá exigir o emprego de mate- 0 - De um pedaço de cano, �é�ragrafo ,lO) - CO!�Cll�ídü o na,r c1 agu; .collsumi:l:l. em .V:11. I
rondi '�>, do - ,,-

riais aconselhados pela técnica, com 25 a 50 centímetros de com- se1\I(O. SI El apropnaçao do 11W::;, a PF'I81tura Iará, Imediata- 00 prn.meta

Paragrafo 3") _ Quando se ve- primento; me"lrt1 aeus,!]' p:,rêsso cm rela- mente, a substituir.50 l·O bir!i ')'- [li),ortlfl.1 r\:

4 - De um,} luva; çto au orçamento l1['e\'lO. s2rá o metJo, E', admitirei. � COl;;:,ll!rO 1T,-1
5 _ De uma arruela:

-

meSi1'O de\ol\'iclCl ao intc'ressiJ- pccti,? como sendo, () da �m'di! I
3'r(1 c;.','l:lllh í'�1 t: )'11' '1 ,;(j�

6 Canos :até a cai�a de re- r\). de (1m3 mes:'s 3'lL�rIn .. .':s, ue U;](l.! "_l')J ,t' 1 C!' c .} i \ 111'

gistro, localizada no passeio, a Paragrafo 20) - Si in\'ersi.l1n::n Paragrafo únÍcü - As de"p"- selO' <', ;:..

60 centimetrQ3 do muro do pré- te, houver faHa, o infere:5"ado sas elecolT2nt:'s cio co l"C'rtu ArF' "1�' - r-; '�' iI,) (;C' I -,U, ;(J

diü: den'rá cobri-la, suj<>itando-s"õ' i1 aparelbo ! orr,'t'd0 pm CO'li::-,

1 - De um registro de cabeca pena;idade estipule,da rü [api.u· ef2feitura üU dn rol1Sl!'11l 'ü"

quadrada.
'

lo respectivo. CO;1forl11� fI)!, I) deLeito, mo i:::t-

� _ De unM luva;
. Art" 230 - A execm:ão, [on- do !lvr CiWS�l Eorm:ll 0:1 ;r ()' ;1lJL

.1 - De uma arruela; sen'cl";o e substituição cio ire- dl11icando-,.;" l'l11 l'J.I!:t CébC), ') Cli�-

10 - De um pedaço de cano cl1'0 interno ou instaiiH:ão será 1:,03to no pal'agr2\10 2°

até {) muro divisório da prédio'. feita ror profissionais h;:;_bili a- artigo antcrior�

.

Paragrafo único - O' regi3tro dos e deYid:amente registrados C,,�ítul� \!
cltado no nO 7, será protegido. na Pr2feitura, e totalmente pagos Do e31abelecinW117rl el:l:; tT.:as

ror uma pequena caixa de alv"- pelo [lroprietário, ficam]') a ca1'- de consumo,

nada ele tijó:os, provida" d" un;a go ela Prefeitura, a fiscalizacão Ana :::Z':o -- A. tax'" t'o ""''''jro

tampa de ferro fundido. d_essas ob�as as quais de\ e�ão de (..... IJas�:,cimen�,) '(l�' /;gU,��; �. '�'(1
Arto 150 - Nas instalacões I() ooe:le_cer, mv:ogralmcnte, as dis- c-Jordcla do Prol' 'iei::irij ,2 C.]'I'

,(!iametro mínimo admiridc; é 'ele p03lcíles a 'Clas re!eI211t'ó's e C{OS""

I preenc'e�'á um,1. parte li' a (orr2S-

34" (treis quartos de polegada). t311Ü'�� d:s;e ,:.:��lalllel1tv, ,.�.k�,
lJl()l1dente 20 consu�nn r2pwado

Paragrafo único - Nos ramais Pal(lgI�JO :1l11l0 - A PleLt'ltU� normal, por este fóe;?;tll'l111�'1 ü

secundários, unicamente, será ra o--gamzara este registro � 8:\1,. e, outra \'aria\'cl ou ';2 L "CP",oo,

admitido q diamêtro de 1�" (meia ped1r,t tiS cargas de habifitaçzlO uhJfo;·m:.- o COl:SUl110 if:'xtr.w(di-
p.olegada). dos encanadoreS, t.obrando Cr. 8i nário ou SUPCI ior ,!O 1101'n111.

Arto 160 - Todos DS tutos uii� 20U,f'o de emolumentos. Arto .140 -- A pdrt::' fixa ser':.

lizado3 nas instalações, serão de Gapi�ulo �V ra1culada ::o�Jre o ,'alo" lo::ati\ ()

fC:JO galvanizado do tipo esc;;, Da j'{"i_!,ularização e medic;iío cio I di() predio, ütrilHlin,lo-5e um fk-

Iludo pelo proprietário, aC011S0' consumo. terminado \ 1)1 ume para o co 1-

Denomina-se Ligação O trecho lhanrlo·se o uso (l.e nlatprl'''I j'd"-'1-
e"e lO d d'

-

- �'e. Arto ::-tO - Sa\l.·o caso esta- SUI1-:O menl'a!.
Xl rn a en\'açao, que 00') tiro ,lO adotado 113;': ll'gac"��,

J

nle� l'
- ... '

'b 'd
., v"::" belecicl(l por lei, de modo ahwm/, paragra;o 10) - Para efliíq

�a na canEl lzaçao \llstn UI' o' A1'to 170 - A in�tala(';-"
'

f
.

l'
�

I
ra e vai até o muro divisóri'o pp...... d d

" < .';;v s�ra o OrneCltllento (e agua PQd-erá (este cálcul,J, fiCZlH1

,

v,1 a os el1canamemo� Jul S<>1' fe't' o' d .' r
-

l'
co prédiO canIDrmo está il1clir l '

,,- ,,-, 1 'O I> [ ell\ açuo lvre.

, � "a- Jacos necnssanos pelo' ) I A to
,- .\ f' d

do na planta elucidativa a,1exa r rietar' .

L

A'
, ", l.ro- ,�::;;)O _ l-<.� llU- L' l'2guJar e

e descrito no arto 140 .,
P
'd I?S, Cndo. porem, oDnga- mechr u consumo de água elo

. •. torre aue a pa�IJr elo mu 'O i'
.

d' 1 1
Der.omina-se Instalacão O t1'e- Ç"orio't ir o' ,

I (}\'l� p1'e ro, [()/,i]. a (erivação será

cho interno da deriv�ç-{) 140 :lcado ,no n 1;) do arro pro\'ida I k U1l1;} pena ou hidro-
a , ,_as segumtes peças que for- metro,

maré,Q o cavaletf' QU2 recebprá
opurtunamcnte, o aparelho l'egU�
larizador ou medidor de con�u.-

éssa ins-

nará.
ArfO 70 - Estas conccssõ2S,

sendo a título precário, so sul ....
sistirilo enquanto falem julgar
das coJ1venientes.
Paragrafo úniro - Verificada

a necessidade de serem coostrm:
das instalações de trafamento ou

utilidade de ser caçada a conces

são, a Prefeitura intimará o SeU

oroprietário a iniciar as obras
de refúrma, DH inutilizar o ser�

viço, dando para isso o

de 60 dias.

CapitUlo II
s�guintes Da (onstituÍí�Eo das deJiyações,

Arto ti - Para que seja feito o

sUprinl'2nto de água, cada pré
dio será dotado de uma deriva
çf,o própria, a qual se compõe
de duas partes: a Jíoacão '2 a

insíalacbo.
n >

1 Uma lu\'fl
2 - Uma arruela
o - Uh1 p�daro de cano

1.5 metr(' de cümprimento
4 - Um cotovelo
5 - Um pedacú de cano de

0,60 metlOs de comprimento
6 - Uma iuva
7 - Uma curva de BOa

com

Paragr.l1u 1°) - Esies apare
lhos SP1511 dr' tipo rln\'idal11'2nt0

aproval:u e aS3enta{IOS no ca\'a

lete citafÍ,) no 81'tO 17°, alltes

do regisll () cle aSil, conforme
mostra o de.;enho ill1c"_lli.
paragníd :-;0) - As pel1ElS te

rEo as di1ll211SÔE'S e formas indi,
cadas no {I "S2{"i}O anexo.

Arto 2['j0 - Quando füI' iuloa
do OpUrll1110, d Prefeitura �Ie�t ..
minará D 11:::0 obrigatório de hi

drÔlmetJ'H 3,
I Paragr�!ú) único - Nu,;; caso ..

(Ollfiit-,õ�·3 rio aríO llOt st'ri 0\,_

ü'di...,o Llill ímico recibo. 1'0 (,t!clt
se €llg10i}t1,;;O todas as

'

rJc\ idas,

mo:

e por SUd c mIa,

Arto 2.')" _' fi. Prefeitura' �Ó
instalará t.b hidrometros depuis
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�11 ErrA. fOlma l\�trOgpenvcr eata SUDt-'l'''"Prodncão umc iUle::e,::,:c'?1to (;cn19d�� ga.(i�ica

I í, , c:trU'I.-:áz da um omhleni9 que i'f:Hãt<: cr épcéa de 1 v'17, 61?cc(t_: �03 b,:dl?s !üJ;:h,c:o[;, da:
li int9Z'e�t'!anie IS origina! Cemedírr de Oduvoldo VicrDe! f,lmcrda no: }�.l'gentinaH;:; prQH:'iiçãn. d0S Ç!Gng:::i;!'ú 1;; do SG:lsaCK:'"C_J·:':':'O,

1JmQ: l:lrodução cheia de bom �umol' que gsrá: ..ec�bi.dCt bem por qualq',Hõ,r publico I 1. � Um ótimo- Hlm do: F O:;{ l I,

,e'�'�r�da� � C":t � 2' 00 Balcão CtO� i 00 �j ���-"d''_''�r�'''!1�· rr�'� ? oo B�_'<__ ','(:R,,:-'J r�'�:; Ln�-"'),�!I\\t.i.A :'�lIE �iW J�' g�lt�Q. IW _i, ii G#z:r,iJ�lS.Ia'&.>"ti�h.�<t_��"!I �,:IJb't' �} �- � _,.. <J �.Jt,._ H' �""� ""�I-'

-'@<ê-�.++•• i>.<t_+++�_+._.-a.+++G>X {i)�••• ii4>�,��++.4>�+��.-t++-ex (�n,-t.<p·�H +.�_+++. �+�_••�>t(!.@X e++.,,�f!;1i>� �-*"'4r��4>-l>-�4>{\·$4>4 ex 0+'*' ê'���'*<t-1>$--t 1) ?<t><G_!)""� �"'�0:\ G ," 'i'f)� :;.. t �'H'$,.�,t;$-'���·<1>.;}�<t>�(�
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Tiais 'especificados, não COnÜ\'8T
todas as peças essenciais obríga
tórias, descritas nos artigos 14(;;
J 50, 170 e 18°, ou infringir qual
quer outro dispositivo deste re ..

guiamento e das instruções, não
será feito o suprimento üe água.
Paragrafo único - A Preíet

tura inrímará, por esse motivo,
o proprietário, a proceder as re

formas neóessarlas no prazo de
20 dias; não sendo atendido,
� prédio ficará sujeito a penari r
{iade do artigo anterior.
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de D. Edith. Sclineider com G na- ..
;

cimento de um. menino, ocorrido ........
110 dia 2:.! do corrente.
- Do SIlI'. Maneei Luiz dog
Santos e de D. Elza Voiqt dON
Santos com o naciniento de II ma.

menina, ocorrido no dia 2'{ fio
corre /I te.

A [amilia
querido filho

enlutada pdo

Delerio NUdo Russi

a

E\y;addo Ka MueUer IRUA 15 - 1307
JH.iENTE-AUTORISAJ'>O I

�Bm���������=-��__ t

Com a idade ele 2 meses ocorrido no dia 22 do
corrente, profundamente penhorada aaradece a to
das as pessoas que acompanharam o doloroso tran

se, que enviaram, flores e que acompanharam a

ultima morada.
A Familia Russi

fUtOS f DEMIHS .
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