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Prostanôo Gontas ao Povo 
o Prefeito Alinor V. Côrte 

vem de apresentar á Camara 
Municipal e ao povo diretamen
te o re latorio do ano que pas· 
sou. O relatorio, todo impres· 
so, é um áocumento claro e 
preciso. Quem o folhear, não 
poderá ter duvidas a respeito da 
proveitosa maneira por que foi 
empregado o dinheiro do povo. 
Como se isto ainda não fosse 
suficiente, a administração mu· 
nicipal, numa atitude profunda· 
mente democratica e exemplar, 
pôs á di3posição de quem os 
queira exami nar, todos os livros 
e documentos da Pr<!feitura. Da 
leitura desse documento, verifi· 

. ca-se : 
1. - Que o municipio encero 

rou o exercicio orçamentario com 
o significativo "superavit" de 
20:393$207, ou sejam aproxima 
damente 8% da receita. 

2°. Que o patrimonio munici
pal aumentou de 50:695$584, qua
se 18°/0 mais que no ano de 1935; 

ｾ＠ 3°. - Que a receita orçada 
foi de 235:000$000 e a arreca· 
dada 297:578$499 ou mais ou 
menos 25°/0 de acrecimo; 

4°. - Que as despezas não 
pagas, por não terem sido pro· 
curadas no tempo oportuno, a· 
tingem apenas á insignificante 
quantia de 290$000; 

5°. - Que a divida fiutuante, 
que anteriormente era de quase 
200:000$000, foi reduzida para 
32:052$480; 

6°. - Que a divida ativa, na 
importancia de 182:920$152, é 
inferior á passiva apenas em 
11:649$348. 

. O testemunho dos numeros 
não falseia. Dai o concluir·se sem 
medo de errar, que li situação 
ecol1omica do nosso munici
pio, dentro do regime liberal de
mocrata póde ser considerado 
bôa. 

Estd im ;:ressão não vos causa 
somente o aspecto ecunomico. 
Examinando·se a instrução popu
lar, vê se que tambem aí a si
tuação não ê pior. Se nesse 
sector ainda não se fez tudo, 
porq!1e em instrução sempre ha 
o que fazer, o que temos, já é 
muito significativo. Vejamos: O 
município gastou mais de 10% 
(33:048$400) na educaçllo popu
lar, mantendo 15 escolas, sub· 
vencionando outras ó e auxili
ando ainda com 3:600$000 a 

Escola Normal Primaria desta 
cidade. 

O numero de creanças matri · 
culadas é de 3.267. O comercio· 
por sua vez, reagiu á crise her, 
vateira e atravessa agora dias 
mel hores. A industria maderei
ra está em franco desenvolvimen· 
to. Na agricultuffl vemos a ad· 
ministração incentivando a cultu
ra do trigo, tendo distribuido, 
no ano de 1936, 123 sacos com 
sementes. As estradas de roda
gem têm sido bastante benefi· 
ciadas. O municipio gastou COr.l 
obras publicas 3 apreciavel 
quantia de 119:215$082. Neste 
ponto o relatorio é de uma pre· 
cisão fdignificante, menciomtndo 
o nome da pessôl que prestou 
serviço e o d is trito onde foi 
feito. 

Fizemos aqui uma ligeira a
preciação sobre alguns pontos 
do relatorio que é bastante ex · 
pl!cito e de formato agradaveJ. 
Da leitura que fizemos, concluimos 
como Quaisquer outros conclui· 
rão, que a atual administração 
se fez sentir beneficamente em 
todos os setores da vicIa muni
cipal. Disto tem o povo que a 
elegeu provas eloque ntes nos 
resultados que ai estilo, esma
gando argumentação .dos incre
dulos do regime. 

Vem de ser colocado á apre
ciação do povo a prestação ､ｬｾ＠

contas do seu representante 110 
executivo municipal. Ele que a 
examine. Na verdadeir'i demo· 
cracia é assim. 

T. T. 

Vrecdvenham-se 
oS incdutos 

Havenjo chegado ao conheci
mento da Delegada de Polida 
deste mlnicipio que os individuos 
Frederico Lessim, João ferrari e 
Eloy ｍ･ｮ､･ｾ＠ utão alidando tra· 
balhadores rurais ｰ｡ｲｾ＠ este e ou
tros Estados, pede-nos o sr. Teu. 
Delegado tomemos publico que 
nil1S(uem se deixe levar pelas UIII

tiú"as desses e outros individuos, 
se OI mesmos não apresentarem 
documentos com o "visto" daqt1t
la repartiçlo. 

Instrução l?ublica 
o Sr. Chefe Escolar recebeu 

um ｴ･ｾｲ｡ｭ｡＠ do Diretor do D. 
de Educação, comunicando que 
o professor João Tela!in foi re
movido de Itaiopolis para a es
cola de Lagôa do Sul, que foi 
nomeada a professora Olindina 
Rocha para a escola de Barrei· 
ras e a complementarista Ade
lia Conceição para a escola de 
Valinhos. 

Camdrd municipal 
Realizou·se sabado, o do cor· 

rente, mais uma sessão ordina
ria da Camara m!.lnicipal, para 
tomar conhecimento da prepara· 
ção de contas do Sr. Prefeito 
municipal ｾ＠ eleição da mesa. 
A camara examinou atentamen· 
te todos os documentos apre· 
sentddos, tendo os mesmos si· 
do aprovados por unanimidade. 
Em seguida foi feita a eleição 
da mesa, que ficou assim cons · 
t ituida : 

Presidente - Alvaro S. Ma· 
chado - reeleito; Vice Presiden· 
te - Sevéro de Almeida -
re.e1ei to; 1 ". Secretario - Mef' 
cílio Damaso, reeleito; 2°. Se· 
cretario - Teodolindo Vilanova, 
reeleito. 

Curso ､ｾ＠ Sargen
tos Od Força 

l?ublica 
Acha·se aberta, até 30 de mar

ço corrente, a matricula para os 
candidatos ao curso de sargentos 
da Força Publica Estadual. 

Os interessados poderão obter 
quaisquer informações na Delega. 
cia Especial de Policia deste mu· 
nicipio. 

ｾ｡ｾｩｪｩｾｮ｡ｾ＠ ｲｩｪｲｾ｡＠ ｾ＠ Luz 
1 

Continua com exito cres-:ente 
o movimento de colocação das 
ações preferenciais da Canoinhas 
Força e Luz S. A .. 

Nestes ultimos dias, foram co· 
locadas mais diversas ações, to· 
madas pelas pessoas seguintes: 

Miguel Pro",.piak, Maria lzabel 
da Gama d'Eça, Eurico Paul, Ir· 
mãos Zaniolo, Rdner /li Witt, 
Durval Machado, Hugo Bensch, 
MaIlOf'I Martins, José Pereira do 
V.Ie, JeR Ronter, Kablr ferrc!irà 
e Joio Leandro de Soua. 

Sombras que recordam ... 
PARA vocÊ 

Ela passou de longe, na minha 
vida ... 

Foi como uma sombra suave de 
primavera que roçasse, muito de 
leve, o meu olhar, desaparecendo. 
para sempre, no silencie. coufuso 
das distancias ... 

Foi como uma asa travessa de 
andorinha que tremulasse, em ma· 
nhã radiosa, sob um ceu risonho 
de porcelana, perdendo· se irreme
diavelmente no insondavel abismo 
da imensidade I 

Foi como um perfume de vio· 
leta, que se dispersasse em torno 
de mim, deixando-me, apenas nos 
sentidos, a vaga lembrança e a 
vaga saudade da sua presença in
visivel... 

Ela passou de longe na minha 
vida ... 

Mas quem sabe si, um dia, o 
mesmo destino caprichoso que a 
levou para não sei que distancia 
-primavera efemera, asa inquie
ta, perfume inatingivel,-não de
cidirá trazê· la de novo á minha 
vida, para alegria e gloria do meu 
destino! ! ! 
f CaoolnQas, março de 3V. 

OTELO 

No dia 28 ultimo, na churras
cada dos srs. Irmãos Fernandes 
8t Cia., ou talvez nas ruas da cio 
dade, fOI perdida a quantia de rs. 
300$000. Pede·se à pessoa que 
achou essa importancia o obse· 
buio de entregi·la ao sr. Valde· 
miro Elias, de q.lem será bem gra· 
tificado, pois essa q lantia é de 
grande necessidade ã pessoa que 
a perdeu . 

A Candidatura do sr. 
Armando de Sales 

Oliveira 
Falando ao • Correio do ｐｯｶｯｾＬ＠

de Porto Alegre. o deputa40 
riograndense, Dr. Sarros CassaI, 
disse que a candidatura do Sr. 
Armando de Sales Oliveira, a · 
pesar de nllo ter sido lançada 
oficialmente, já Se encontra en · 
raizada no espirito do povo pau
list&. 

Acrecentou ainda esse depu
tado que o movimento de po. 
titicos do interior e da capital li 
séde do PaHk!o Conslifudona
lista, aOnde via leVar a Ida li6-
'dãrfedSdt-, é corrtfno t entusl· 
astico. 
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_: () TRIUNfADOR: -

Al de eamcaçãe dI sorttados ｾＧＱｉｴｏｮｉ＠
AJinor VJt.ira Côrte, Preideote da Juuta de Alistameuto Mili

tar de Canoinhas. 
fAZ SABER que foram st'rteados para o serviço do exercito, 

na capital do Lstado, os cidadãos constantes da relação abaixo trans
mta e que deverão se apresentar até o dia 26 de Abril do corrente 
ano, nesta Junta, afim de receber o respetivo certificado de apresen
tação e obter os meios de transporte para scr encaminhado ao pon
to de conttntnção, na cidlde de Porto União, ('nde serão inspedo
najos de saude e dai para Joinvile, para serem incorporados ao 13 B. C. 

Os que o não fizerem, ficarão sujeitos ás penas estabelecidas 
nos Regulamentos Militares e Codigo Penal do Exercito. E para que 
chegue ao ronhecimento de todos, lavrei o presente edital, que será 
publicado pela imprensa local e alixado nos lugares publicos depois 
de assinado pelo Presidente. ' 

DO ATO :\iELlM - Secretario da Junta 

Relação dos sorteados 
I lzaltino, filho de Pedro José do Prado 
2 João, filho de José RIbeiro de Lima 
3 Alexandre. filho de Estefano Artin 
! Angelo. filho de Maximiano de Oliveira 
5 Vi r, filho de Leonardo Ischineski 
6 Antonio. filho de André Wormesbeki 
7 Serafim, filho de EJgenio Prestes de Meaeiros 
S Mignel, filho de Gregorio Gonçalves Fernandes 
9 Otavio, filho de Antonio Paulino de Lima 

10 Paulo, filho de Julio Kulcheski 
11 Alberto, filho de Antonio Fonseca 
12 Vitor, filho de Leoncio Pert:ira 
13 Otavio, filho de Francisco Soares 
14 Miguél, filho de Candido Lisbôa Alvares 
15 Heleoàoro, filho de Cipriano de Oliveira Silva 
16 ｂｯ｡ｶ･ｮｴｾ｡Ｌ＠ filho de Manoel José Leoncio 
17 Pedro, ＮｦＱｬｨｾ＠ de Jordão da Conceição 
1 Gregono! filho de Antonio Peres de Carvalho 
19 estor, filho de João Lores da Rocha 
20 Leonidas, filho de Felipe de Barros Pereira 
21 Paulo, filho de Leopoldo Fernandes 
22 Vidal, filho de João Xavier Morais 
23 Vitor, filho . de Lindolfo Pereira dos Santos 
ＲＲｾ＠ o:merval ,. ｦｩｉｾｯ＠ de Juvenal Silva de Carvalho 

J loa() Mana, hlho de José França 
26 Alelxo, filho ;:te José Karvat 
27 JoaqJ!m, filho de Marcolino Daarte de Carvalho 
2S ｅｳｾｄｬｓｨｵＬ＠ filho de ａｾ ､ ｲ￩＠ Kaspichaki 
29 Jose! filho de Maria Ribeira da Costa 
30 DaVid, filho de Francisco de Lima 
31 ｊｯｾｯＬ＠ ｾｉｨｯ＠ de Hemenegildo L. Maçaneiro 
52 Joao, filho de Vicente Santos Castro 
33 Salvad()r, filho de José ｆｾｲｮ｡ｮ､･ｳ＠ Colaço 
34 ArgenuTO, f.llho de Joaquim Fernandes 
35 Vladis!3u, filho de Miquita de Kuchner 
36 AntonIO! filho de Felipe S. dos Passos 
37 FanJ, filho de Saliba Nader 
ｾＹ＠ Jonno, filho de Bernardo de Castro 

Pe?ro, ｦｩｉｾｯ＠ de Augusto Elias Parede 
40 ｊｯｾｯ＠ Maria, filho de Antonio Vicente Lisboa 
41 Joao, filho de Ladislau Tespczwski 
42 Am,a1io, filho de FranCISco Alves Munhoz 
43 Jose, I1lho de Bc.guslau Renchenkowski 
« AI!redo, filho de Benjamim da Costa 
45 Joao, filho de Joaquim Pereira da Cruz 
46 Antomo,. filho de Nicolau Humenhuk 

Canotnhas, 17 de Fevereiro de 1937. 
ALI OR V. CORTE ,- Presidente. 

RADIO MENDE 
O soberano das 
ondaS curt s. 

Ioformações com: 
AL VINO WAGNER 

Canolnhas 

TEU "\T" 
Muito eu tenho procurado em 

ti esse "que" ent:antador que pus
sues e o qual é incomum na ma
ioria das jovens qUI:! em meu ca· 
minho crl1:z.aram. 

Atribúo, ás vezes, á tua ruti
lante inteligeocia que sempre pro
curas dissimular com a ｣ｾｰ｡＠ da 
mode tia iovoluntaria - que se 
diga de passagl"m.predicado subil
da tua fidalga educação. 

Outras vezes, ás tuas maneiras 
simples, sem exageros, sem ges· 
tos espalhafatosos, sem orgulho 
00 tratameoto. 

Penso tambem em teu nome. 
Um cortejo infiodo de nomes fe
mniinos ante os olhns desfila, mas 
um deotre eles, eu o acho tão 
belo, tão sonóro, tão agrada vel e 
esse é o teu, pois, quem não a· 
cha o nome da mulher amada o 
mais belo dos nomes de mulher I 

Mas, creio que o tetl cit» prin
cipal ésta quando tu olhas meiga· 
mente pelos <cantinhos dos olhos>. 
Todas as vezes que dpste modo 
me diriges o olhar, parece que 
tt! vejo derramares, tu mesma, 
um frasco de gr;!ça infinita sobre 
a tua fron te, atraindo, assim, to
da a simpatia dos que te veem. 

Enfim, cúmo a pmoção crea o 
ｲｩｴｭ ｾＬ＠ o ritmo produz a beJe:o:a e 
a beleza desperta a emoção, direi: 
em li, tudo tem <i t>. 

MARTIUS VANDELLl. -
AGRADECIMENTOS 

Do sr. dr. ｂｾｮｯｮｩ＠ Laurindo 
Ribas, conceituado medico que 
acaba de estabelecer·se nesta 
cidade, recebemos cativante car
tão, em que, cumprimentando· 
nos, agradêce a noticia lJue de· 
mos de sua chegada a esta ci
dade. 

- Brindou nos com um exem
plar do seu ninuncioso e bem 
ｯｲｧ ｾ ｮｩｺ｡､ｯ＠ relntorio o sr. Ali
nor Vieira Côrte, 'prestimoso 
ｰｲ･ｦｾｩｴｯ＠ municipal. Agradecemos 
cordialmente a valiosa oferta, 
maOlfestendo o alto apreço que 
temos por s. excia .. 

ANIVERSARIOS : 

Fizeram anos em Fevereiro: 

-:- a 3, a srta. Milita Casa· 
maJour, prendada filha do sr. 
Gastão Casamajour; 

. -: a 4, a menina Maria Bojars
kl, hlha do sr. ｾｲ｡ｮ｣ｩｳ｣ｯ＠ Bojarski; 

- a 4, o Jovem Eugenio fi-
lho do sr. Luiz Doerlitz· ' 

- a 10, a srta. Div; Côrte 
prendada filha do sr. Alino; 
V. çôrte, prestigiado prefeito ' 
mumclpal. 
. - a 11, a srta. Zilá Melim 

filha do sr. Gentil Melim, cole.' 
lor estadual nesta cidade, 

- a 16, o sr. Rodolfo Kno 
açougueiro nesta praça' p, 

S 
- a 26, a menina' Gisela 

chlessl, filha do sr. João Schlessl 

Convite· 
u i ..... I. • 

Sociedade Coperati ... 
cola doa Prodaeto,.. 
Herva Matte de Canola 

Conforme estatue o ar1fgo Z1 
seu pagrapho unico e segulntei 
dos Estatutos desta Sociedade 
e, para o seu devido cumpri
mento, esta Coaperativa tem o 
prazer de convidar os seus 8S
sociados, para a Assembléa Ge
raI Ordinaria, a reunir· se no se
de ､･ｾｴｬｬ＠ mesma Cooperativa 
no dia 30 de Abril proxlmo ｶｩｮｾ＠
douro, as 14 horas, para tratar· 
se de todos os assumptos pre· 
vistos nas disposições citadas 
dos estatutos. 

Pela Sociedade Cooperativa 
Agrícola dos Productores de 
Herva Malte de Conoinhas. 

Epaminondas Ricardo da Silva 
Director Presidente; Reynaldo 
Krüger, Director Commerclal' 
Paulo Ritzmann, Director Geren: 
te; Conselho de Administração: 
Roberto Ehlke, José Grosskopf, 
esrlos Wagner. 

Livro de Registro de 
Compras e vendas e Con
signações. - Prorrogação 

de prazo. 
O sr. Coletor Estadual desta 

cidade recebeu a 3 do corrente 
o !elegrllma que publicllmOS a
baiXO, elfi que menciona a pro
ｲｯｧＮ｡ｾｯ＠ do prazo para inscrição 
dehmtlva dos contribuintes do 
imposto sobre "Rendas e consi
gnações" bem como para a au· 
tentificação do livro de <Regis· 
tro de Compras>. 

<Fpolis. 
Circular. - Comunico fins 

devidos que, decreto 85 ontem 
ｰｲｯｲｯｾｯｵ＠ ｾｴ￩＠ 31 corrente prazo 
para Inscnçãu definitiva contri· 
buintes imposto vendas e con· 
signações bem como autentica
e.ão livro registro compras refe
ndas prorogações devem ser 
ampJamente divurgadas. 

Dantas Natividade sup' Dir. 
Resp. Exp.» 

- a 27, a sra. d. Catarina 
Scheler, esposa do sr. João 
Scheler. 

Fizeram anos neste mês: 
- a 2, a sra. d. Augusta Wiese, 

esposa do sr. Paulo Wiese' 
.- a 3, a sra. d. Lotte' Sch

ｭｾ､ｴＬ＠ esposa do sr. Hugo Sch· 
mldt; 

-a 3, o sr. Guilherme Loef· 
fler, .fabricante das afamadas 
cervejas <MOCinha', <Nó de Pi
nho> e .Jaú. Chops»; 

-ontem, o Jovem Adauto Ala
ge, estudante; 

d 
- hoie, o jovem Orti Macha

o, estudante. 
-a 11, o sr. Hugo Schmldt, 

Ｆｭｰｾ･ｧＸ､ｯ＠ da firma H. Jordan 
Oa .. 

" A todos, as felicitações de 
-O Triunfador" , 
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Cervejaria Call0inhense -Guilhel-me ＱＧ ﾷ ＮＬｾﾷ ﾷ ｲ･＠
Wir empfehlen dle beatena bekannten Flaachenblere der Cerve)arla Canolnhen.e 

Nó de Pinho,dunkelundJahú ChOpS,hell. 

Intenvenção ｆｾ､ｾﾭ

r elI ｾｭ＠ Melto 
Grosso 

o Presidente da Republica 
assinou, sabado , um decreto de 
intervenção federal em Mato 
Grosso, tendo sido nomeado in
terVE'ntClr o capo do Exercito, 
Manoel Martins. 

ｃｯｬ ･ｾ ｯｲｩ｡＠ Esta d oal 
EDITAL 

Faço publico, para conheci
mento dos interessados, que, du
rante o corrente mês, se proce
de nesta coletoria e nas de Tres 
Barras, Colonia Vieira e Papan
duvêt, á arrecadação sobre o im
posto de Industria e Profissões 
com 5% e Patente de Bpbidas 
e Fumo com 10% O primeiro 
mês de atraso ddimposlos acar
reta a multn de 5°io e c'3egundo 
10 Ofo.No terceiro s€'rão extiaidas 
certidões para cobrança executiva 

Canoinhas, l' de Março de 1937. 

ｾ＠ JOSE' A. BASTOS, Escrivão 

João ｾ｣ｾｩｮｾｬｾｲ＠
Casa de Secos e Molhados, 
Fazendus, f erragens, Louças, 

Miudezas_ 

Compra de Hervtl Mate e 
Produtos Coloniais pelos me

lhores Preços. 

ALTO DAS P liMEIRAS, Ganoinhas 

CORTUME SCHINDLER 
O mais bem instalado desta zona_ 

Grande Stock de COUROS de to
das as qualidades a PREÇOS 

sem concorrencia. 

SOLAS p. arreamento fi mfinque. 
SOLAS DURAS para Sapateiros. 

SOLAS para Correias. 
VAQUETAS fi cromo a e man'lue_ 
COUROS de veado, cabrito, etc. 

Para compra de Couros e Solas 
prefiram este Cortume. 

DIGA a sua mamãi ou ao pa
pa que somente preferes os typos 
d'! calçadfls para cri:\1lça, da casa 
SELEME 17 de Novem bro esqcli
na Paula Pereira, 

Armazem 
Vende-se um annJzem de secos e molhado: , com bõu ｦｲ ｾ ﾭ

guezia, bem sortido só com artigos de lei, nesl ,l CidJde a rua Vi· 
daI Ramos, pe rto do Correio e Telegrafo, 

O mollvo da ｶ･ｮｪｾＬ＠ não desmerece o vaIar do negocio. 

A tratar com com DONA TO MELlM. 

A Gerencia da CANOINHAS FOR-
ÇA E LUZ S. A. previne, a q uem in
teressar possa que, todo e q ualquu 
assumpto rel ativo á mesma, deverá ser 
tratado em seu Escri p torio, á Rua Vi
daI Ramos N. 36, com o snr. Alltonio 
Nicolazzi todos os dias utcis, úas 8 ás 
12 e das 14 ás 16 horas_ 

ｾｾ＠
CAVALHEIRO!. . , 

Desejas uma bôa ta'l1isa? um 
par de calçados? 

Venha ver e escolher a gosto 

CASA SELEME, rua 17 de No
vembro esquina Paula Perei ra_ 

Industrielle. 
Die billigste Antriebskraft liefero Explosionsrnotore mit e i

ner Holzkohlengas-Anlage. 
Suchen Sie nnch heute meine Werkstatt auf und überzeu

gen Sie sich selbst v,m der f"belhaften Leistung meiner Anlagen_ 
Daselbst wird auch jede autogen. Schwelssarbelt 

ausgeführt. 
OFFICINA MECHANICA de 

CARLOS RIED E, 
Canoinhas, Rua 7 de Seterrbro. 

Korbmõbel 1I1 Moveis de vime ; 
Die moifemslen Gamiluren der O · - d d 00 s Jogos mrus mo ornos a 

Firma GUILHER.ME SCHULZ, firma GUILHERME SCHULZ 
foinville, beziehen Sie zu lw1ÚUlr- de ｊｯｩｬｬ｜ｾｬ･Ｎ＠ fornece a pl'C<;os 

sem conelll rencia 
renzloseJl Preisen durd. 

Otto R ichter, 
Canolnbas_ 

Oto Richter, 
anoinllas • 

Rua 6 de Dezembro_ 

M. JORDAN <& CITA. 
Filial Canolnhas - Matriz : Jo!nvil1e 

SECOS E MOLHADOS PO R ATACADO 
Com pra de HERVA-MATE e P rod utos Coloniais . 

Distríbnidorcs mlnsivos dos afamados Rad ios." Fada " 
Vendas a prestações. 

ｾ＠
ｲｾｵｲｯ＠ ｾＬ＠ ｾ ｾ ｉｾｭ ｾ＠
ｓ｜Ａｾ￣ｯ＠ de Fazendas e Ar
ma ri llho!';. 
ｓ ･｣ｾ￣ｵ＠ de Calçados, 
Secção de Chapeus. 
Secçãu de Ferragens 
ｓＢｾ￣ｯ＠ de Sacarias. 

CANOINHENSES 

Cooperai para o pro
gresso de Canoinhas, 
adquirindo açõe!l da C. 
força e Luz S. A .. que 
vai dotar a nossa cidade 
de luz e força motriz 
de alta tenslo. 

II LOURENÇO BUBA 
Rua Paula Pereira, Num. 40 

CANOINHAS 

Fahrrader und 
Motorrader 

der welt bekannten 
Fabriken 

ｾｬ￣ ｮ ｴ｣ｬ Ｌ＠ Schlãuche, Lateruen, 
Enatzteile U5 " ·. 

C'rewi98enhafte Aus(ühr ung 
aller Reparatun'o_ 

Die ｢ｩｬｾｴ｣＠ Verll:8ufsstelle um 
blesigeo ｐｉ ｾ ｴ ｺ ･ Ｎ＠
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ｾｌ｡ｾＧｾｮｾｏｉｾＮｰｾ｢ｾ｡ｳｾ＠ __________ ＭＭＭＭＭＭｾｾＺｾｏｾｔｾｒｾｉｕｾｎｾｐｾａｾｏｾｏｾｒｾＺＭＭＭ __ ｾｾ＠ ______ --______ ｾｾｾｾＮｾＴｾ＠
4.) - que a ｰｲ･ｦｾｲ･ｮ｣ｩ｡＠ ､ｾＮ＠ lções........... VJ RfIb., 

para o aumento de capital consistirá: a) - na Pi'iDIIi iJô dividen
do minimo de oito por cento (8.%) ao ano; b) - na prfpridade e 
preferencia no recebimento do divldéndo, ata o lildle dt oito.,.... 
cento (8%) ao ano; c) - será (j remane5C7,!le dos Iucios da Soc::a.; 
dade, uma vez satisfeito o ｰｾｧ｡ｭ･ｮｴｯ＠ do ､ｬｖｬｾｾ､ｯ＠ ｾ＠ lções prefe
renciais, empregando no pagamento de um dlvlde,:,do. 'l1ul1 e prorlOr
donal as ações comuns, cabendo as S?b!as aos aCIOnistas de ambas 
as categorias, s<!m dIstinção; d) - dIreito de ｶｯｴｾ＠ nas ｾｮ･ｳＺｮ｡ｳ＠ con · 
diç&s dos aciof!i tas comuns. e ｾｯｳ＠ term?s do artigo Ｙｾｬｮｴｯ＠ dos Es
tatutos; e) _ dIreIto d hscalllaçao ､ｯｾ＠ atos .da . adminIstração, ·nos 
termos do paragrafo terceiro do artigo pr/lll . lro do ｄｾ｣ｲ･ｴｯ＠ n. 
21.536 de 15 de Junho de 1932, elegendo um membro du Conselho 
fiscaL' Para eleição desse fiscal só votarão os acionistas portadores 
de açÕi!S preferenciais, cumpridas as formalidades do artigo decimo 
quinto dos Estatutos, passando. dé,ta forma, o Conselho fiscal com
posto de quatro membros alterando·se, assim, o artigo decimo tercei
ro dos Estatutos. 

Ata da primeira Assembléa extra
ordinariada Canoinhas F orça 

e Luz S .. A .. 
Aos vinte e ｳ ｾｩ ｳ＠ dias do mês de fevereiro, do ano de mil 

novecentos e trinta e sete, nesta cidade de Ca nninhas, no escntório 
da Canoinhas f orça e Luz S. A. á. rua Vidal RaIT'OS n. 36. presen
tes os seguintes accionistas, q;Ie ｴ･ｮｾｯＮ＠ cumprido o disposto no art!
go deci o sexto dos estatutos constltulam numero legal para as dell· 
berações: snrs. Octavio Tabalipa, Direclor PresiJente, Elza ferreira 
da Gama Lobo d'Eça, Emiliano Abrão &Ieme, OSlIy da Gama Lobo 
d'EÇ1 com proCuração com poderes especiais doS aCIonistas Tranquil· 
lo de' Clrli. Angelo de Clrli, Ir,não & Companhia. Carlos Hoepcke 
S. A. e D. Alexandrina Damazio da Glma Lobo d'Eça, D. Edite Me· 
tin, ｳｾｮｪｯ＠ acionistas D. Irene d' Aq!lino representada por sua pru
c.lradora, com ｰｯ､ ｾ ｮＺｳ＠ especiais, D. EIz.1 ferreira da Gama Lobo 
d'EÇ3, verificados ('s poderes procuradores, constatado lJaver nu
mero legal f i ceIo Présidente ｏ｣ｴｾｶｩｯ＠ Tabalipa convidado a 
acionisb D. Elza ferreira da Gama Lobo d'Eça, para servir como 
secretaria da p;esente reunião. Em seguida, o snr. Presidente expoz 
os fins da presente reunião, LnJo o Edital dl convocação publicado 
no jormllocal cO TRIU Ｇｦａｄｏｒｾ＠ de 16 de corrente, de acôrdo 
CJm o artigo 19 dus Estat.ltos. Conforme expoz o snL Presidente, 
os fins da presente reunião éram deliberar: 

a) - bre a amp!ilçãa dlJs serviços e instalações atuais que 
ｦｯｲｮｾ＠ luz a CI:1aJe de Canoinhas e construção de uma nova rêJe 
elétrica q.lC Iiganjo é3tJ ciJade ao povoado de São Lourenço (Muni· 
cipb de Mafra), per n/tl a captação de energia elétnca, correspon
dente a novecentos H.P. mais ou menos, da rêJe geral da Empreza 
S.JI Brasileir;; de ElctriciJade S.A. (Empresul), dé acôrJo com as ne· 
gociações já entabolJJas com éssa Em preza, q.le está de acôrJo com 
｡ｱｬｬ･ｬｬｾ＠ fornecimento; 

, . b) ,- uma vês feita éssa captação, ser f,)rnecida luz e eneqria 
eletrlca a VIIla de T res Barras e ao povoado da Estação Mlrcilio Dias' 

c) - realizar o aumento de capital necesS1TÍo á construção da: 
<;.Iella rMe, pela emissão de ações ｰｲ､･ｲｾｲＮｃＺＳｩｳＬ＠ nos termos Jo arti
go primeiro das Disposições Transitórias dos Estatt:.tos e de acôrdo 
com o D.!CTeto ｦ･ｪ ｾｔＮｬｉ＠ ｾＮ＠ 21.536, ､ｾ＠ 15 de J!lnho de 1932; 

d) - U'Tla vez realizada a nova captação ficar o Dirdor Ge
rente, na for':la da letra - D - do artigo deci no primdru dos Es· 
tatu los,. autonzado a ｡ｬｬ･ｮｾｲＬ＠ nelo preço minimo conslante do lauJo 
de avaliação da conshtJição da Sociedade, os maq linismos e apare· 
lhos que não forem mais ｮ ｾ｣･ｳｳ ｡ｲｩｯｳ＠ ao uso da ｓ ｯ｣ｫ､｡､ｾ＠ ｢ｾｭ＠ como 
desde já sob aq.lela mes,ta base mini ma, alienar os imovei; pertencen
tes ｾ＠ )CI:da,!e, que lhe não forem necessarios, ｡ｰｬｩ｣｡ｮ､ ｯﾷ ｳ ｾ＠ ores· 
pecllvo produto nos S"rvtÇDs de ampliação e melhoramentos da rêde 
e respectivas instJhções; 

e) - autorizar .0 Diretor qerente assinar por si, ou bJstante 
ｰｦｩＩ｣ｾｲ｡ｾｯＺ Ｌ＠ em JOll1vllle. o contrato com a Empreza Sul Brasileira 
､ｾ＠ EletnclJade :;. A. (Empresul) para fornecimento da energia elé
trica aCIma al.ldtd1, pelo preço, prazo e conjiçõcs que brem julga
das <!o Interesse dl ｓｯ｣ｩｾ､｡､･Ｎ＠
. f) - autorizar os Dirdores a acordar com a Prefeitura Muni· 

cipa! de Canomhas as alteraçóes ｮ･ｾｳｳ｡ｲｩ｡ｳ＠ no contráto atual de con· 
cessa0, nos ｴ･ｲｾ ｯ ｳＬ＠ da. Lei Municipal n. 5 de 26 de OutLlbro de 1936. 

Exposto .is!0, fOI ｰ ｾ ｬｯ Ｎ＠ snL Presidente lido o par cer do Conse
lho fiscal, assln3do pelos fIScaES, snrs. Paulo Wiese, Emiliano Abrlo 
:;eleme .e _ ｗｾ｡ｮｪｯ＠ <?Isen.q le, unanimemente se manifestou lavo ravel, 
a ･ｸｾｳｬ｡ｯ＠ ｊｵｾｴｬｦｬ｣｡ｴｩｶ｡＠ feita pelo ;nr. Presidente, para aumento do 
｣｡ｰｾｴ｡ｬ＠ da SoCiedade, cumprindo se, assim o disposto nos artigos 94 
e ｾ［Ｉ＠ do Decreto n. 434 de 4 de Julho de 1891. s.Jbmetido a votos 
f 01 este parec:er .aprovad? pelos acionistas, presmtes, abstenjo·se ､ｾ＠
de v\.. tar o ｡ｃｬｾｮｬｳｴ｡＠ Emiliano Abrão Selem.!, por ter assinádo o parecer 

._Em ｾｾ､｡＠ o snr. Presidente declarou Que estando presente ã 
ｲｾ ｵ ｮｬ｡ ｬｊ＠ aCIonistas C'lI numero superior a dois terços, por si ou legi
ｴｩｾｾＧｔｬ ･ ｮｾ･＠ representado, as ｳｾ｡ｳ＠ ações mai, de quatro quintos do ca
pt SOCial nos termos do diSposto dos artigos 8 e 11 do Decreto 
n. ,21.536 de 15 de Junho de 1932. sublletida a discução da Assem
blea a proposta lJara aumento de capital destinado aos fins acima 
expostos, por meto ､ｾ＠ subscrição de ações preferenciais, nos termos 
ddaqbuele Decr«:to. deltlle!ando e aprovando á ａｳｾ･ｭ｢ｬ￩｡＠ depois d 

c ater o assunto segumte: e 
L) -:- que o ｾｵｾ･ｮｴｯ＠ de capital, para os fins expostos se fa. 

ça por meIO de emlssao de ações prefere .. . b .' 
encerrada a 31 de Março . . d DClals, cUJa S:J ; cTlção será 

2 prOlomo VIO ouro' 
contos '?re - 9ue essa ･ｾｩｳｳ￣ｯ＠ seja de duzent:)s e oitenta a tresentos 

conto de ｲｾｴ＠ ｴＸＰｧｴｾｾＩ｜ｾＥｲｾＺｴｾ､ｯ＠ em ações d.o valor de um 

CO ｣ｨｾ､｡ｳ＠ ｾｾｾｾ［ｾＺ･ｾＯＺｾ＠ das respectivas entradas em cin· 
a o ･ｮｾｲｲ｡ｭ･ｮｴｯ＠ da subscrição; 

Logo que fôr subscrito o aumento de capital será convocada 
uma reunião especial de acionistas preferenciais para elegerem aquele 
ｭｾｭ｢ｲｯ＠ do ｃｯｮｳｾｬｨｯ＠ fiscal, cujo manda to terminará no prazo que 
restar aos demais membros daquele Conselho. Aprovou mais a As
sembléa, por unanimidade de votos dos acionistas presentes as pro
postas feitas pelO snr. Presidente, em todos os seus termos relativos 
ao fornecimento de ILlz e energia ･ｬｾｴｲｩ｣｡＠ á Villa de Tres Bar ras c 
á Estação de Marcilio DiJs, a alienação de bens que não forem mais 
neccsSJTÍos ao uso aa Sociedade aplicando· se o respectivo prodúto 
nos serviços de ampliação e melhoramentos das rêdes e respectivas 
instalaçõts; á assinatura do contráto com a Empreza Sul Brasileira 
de Eletricidade S. A. para o fornecimento de energia eletri
Cl e a acordar C'lm a Prefeitura Municipal de Canoinhas as alterações 
necessarias no c:)ntráto da atual concessão. Pela Assembléa foi ainda 
r ,solviJu que todo o saldo liquido de b..<>fIS q.le forem verificados no 
corrente ano , eja aplicado igualmente nos serviços da remodelação 
e aplicação da rêJe e instalações perter.centes a Companhia reservados 
｡ｰｾｮｊｳ＠ os di videndos que tiverem de ser pagos as ｡ｾｳ＠ pr .. ferenciais. 

Pelo snr. Presidente foi exposto ainda que, determinado o ar ti
go dezesseIs dos Estatutos que, anuahnent". se realizará no mês de 
fevereiro de c.1da ano a ａｳｳ Ｎｾ ｭ｢ｬ￩｡＠ geral ordinaria para tomar conhe· 
cimento do relatório, . bllanço e contas da Diretoria, bem como pa
recer d Conselho fiScal, acontece porêm, que, constituida a Compa
nhia em. O.ltubro do ano proximo passado, ,omente no fim de Janei
ro prmamo passado chegaram os !inos ･ｮｾｭ･ｮ､｡､ｯｳ＠ para a aber
tura dl escrita da Sociedade. 

,Impossibilitado está désta fórma a Diretoria de apresentar o 
rdatorlo, bal;.uço e contas referentes aos meses de Novembro e De· 
zembro do an') proximo passado e Janeiro do corrente ano, bem como 
o Consl"lho fiscal de apresent.1r o seu parecer. No silencio dos Esta.' 
tu.tos submete, assim, o c;;so á Assembléa ora reunida. Esta por unani
mIdade deliberou que o movimento relativo aqueles mezes seja 
mduldo no balanç'l a proceder· se na época regulamentar pelos Esta
bbs, tomando d la conheCimento a Assembléa na !)rimeira seção 
ordmana. ｎｾ､｡＠ maiS havendo a tratar, pelo snr. Presidente foi encer
rada a reUlllao, da qual se' lavro!l a presente ata que é assinada por 
todos os presentes. 

., Eu Elza Ferreira da Gama Lobo d'Eça que escrevi e assino. 
(assmados) OctavlO Taballpa 

. Elza ferreira da Gama Lobo d'Eça, por si e pp Irene d' A· 
qum?, Edite Melln. O.sny da ｇｾｭ｡＠ Lobo d'Eça pp Tranquilo de 
Caril, Angelo de Caril, l.rmão & Companhia, Carlos Hoepcke S.A. 
e D .. Alexandrma DamazlO da Gama Lobo d'Eça. 
Emiliano Abrão Seleme 

VisiJe11l a Casa Sdrmt um com· . ' promzs.<o dt compras: I a casa qUt 

niJo faz. COIlCurrmcia t t zpõe o 
Im vanado sfock a visla do c/imo 
Ir O arligo I qllt faz o preço. 

ｖ･ｮ､･ﾷｾ･＠
Um Caminhão Ford, tipo 
25, por preço de ocasião. 

Informações nesta re. 
dação. 

Por preço da. ocasião 
ｾｭ｡＠ mobilia de sala ､ｾ＠
Jantar, quarto e ｣ｯｺｩｾ＠
nba, pi.nho envernizalo. 

Mais ｾｮｦｯｲｭ｡･ｳ＠ nes
ta redação. 

. Louças vidros e ferragens va 
nado stock na CASA SELEME 
Rua 17 de Nov. esq P. Pereira. 

A' Praça 
Ｎｆ｡ｾｯＮ＠ publico que duas Notas Pro· 

ｭｾｳＮｳｯｲｴ｡ｳＮ＠ ｲ･ｾｰ･ｴｩｶｮｬｬｬ ･ ｮｴ｣＠ de 6:000. 
e. u.oooS. emttuJas a meu favor pelo Sr· Augusto Krügcr, foram extra· 
ｾ｡､｡ｳ＠ .. teud.o por esse moti,-o pro· 
ｶｬｾ･ＧＮＧ｣ｾ｡､ｯ＠ Junto ao emitente na sub· 
sbtUlçao das mesmas 

Não terá valor a1g1;m qualquer en· 
dosso ou desconto que pon'entura 
ｰｲｯｾｵｲ･ｕＱ＠ fazer com 09 titulos ex· 
travlados. 

Canoinhns, 16 de Fevereiro de 1937 

NATANIEL HIRSCH 

Minba senhora' 
Não escolha ｶｯｾｳｯ＠ par de calça

dos sem primeiro visitar a casa Se· 
leme, que recebe diariamente os 
ultimas tipos. - 17 de Novembro 
eaquina Paula Pereira. 
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