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Aprovoeitando a' ,bpo-rtum.dade .
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foi. debatida· a q'trestão da sindi-:'
çalisa'ção dos medíoos, mov.i:llliell�
to que está em; Ira.oca evolução
em todo o pai'z. FI01i então, �;eoot.
vido o aplÓio- de rodos ao 'Sinldi
r;ato Medioo .Brars:bI�ro. que está
d1!ri<glindo .a campanha . que visa:
g'aiz'aht!ir lConiÓig,namleiDte. ,á pro",,'
:lli.ssão do :rne<Ü!co.
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l{obérki de Maoedü Soares, cana', O sr. Leão Veloso fez nes...

presidente, e ministros Acir sa ocasião longa exposição da

.•..•
p
..ai.
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P�:r.el.'jra 13ra?,a., sec.!.teta.
no agenda' da

{)on:l)e�nG1.'.a1 �da.
nela,

da Embaixada José de Alencar ao mesmo tempo, i[ostruçnes aos
. New.'8 consul Otavio NascimentO membros da oomissão sobre aJ

.�rJ!t'O, mi!mbW5 daComissã!O Pre 'Ür1entaçã'Ü de s,eus trabalhos.

·

i P!erg'ttnta�se cdnstanH!ment'e
'quais são as causas das sêcas
e particularmente, qual a causa

da grande estiagem que nos as
sóla neste momento, A resposta
il:li!O é mall nem é simples, pO!Í3I

....

WiTIplica em complexas noções at,

mosferlces,

Vale do Ilajai·
Serão., �espon�av,eis pelo flagelo apenas as c�ndições locais r,' ���:�) ���a:OI��n�ri�:=
Pcrmenõrízandc �nms eslê f-e� I d� temperatura. Tamheer '08 moo. a ev:a�oraçao de ag;ua; 3Q ;:�tda uma camadade 5 metr,Qs de- es..

,n'Omei:'Ü podemos :!rzer que quan 'w1nent'O,s do ar, os. :'ent>05, P:o.., dechvldB;d.e?'Ü terr:el:o e da Sua
pessura, sendo que tres qui'ntns

to J?a1S quente 'estiver o ar" m8�fl �;em.p.r'Ovocar 'U� maJ.or,��umerl() per.meablbdade, P?"'3 quanto. partes desta! ag.uaVoHa ás zonas

umidade ele pode reter, de modo {]e Choques !entre: ,a� gO,L1nhas e ma�s plano e mais fHtr�vBl equatorteís sob a fonna de chu...

que quando D ar, fi ,uma rempe� apl'�s5ar a chuva. r. ,manor sera o it'!Oin��C�(} com,� (t�r::, vas e duais qut,ntas paríes são:
ratura qualquer, esta saturado I(} ?lSS0: se

�

deprehende que par� ra. '� 9t!1e, perm:h:u ,uma anfiLl"{ trans'portadas pelos 'II>eritos em
a t,eu:p'2ratura desce, m_na ceTro evrt�r as s.e;ca� prolongadas ,seia tração maior, d'I�anUta{!o, por- direção aos pólos, i ,�

,

A sêca qU2 nos aflige aqui no quantidade de agua díssolvâda preoso prímeírarnente ,fI.umenta:c tanto, a evaporaçao da agua; 4°. 'E' .
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'b"'l d' da: atores em ree vasne lmpiO an,.;
· 'o (.es e..." au () ale {) 1'0, ronuensa na orma d>e agua Ir- g'egue aumentan o .o pO, er eva- este' aumen a a POSSt LUC a e a . 'A d't'
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· ran � 'O 'u, 'e mo, {) que, Vl'::( 1S o e, {; uva, nm::uamen püraute ((OS ternenos. >evaporaça'Ü, <Os vapores que S>e
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'de 'tel.
suas (',ausas dev·em se.r mais g;é!"': 'te a umidade se condensa em �Ol.' \l.ejamos ainda o que aconle- :f.ormar-u são l'Ogio carregados e :�en;O er1nu�,l{)OO fel" :�PtreVl ,n. '
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- 0(", � ue ;nossas .nvas Dn,S as, p:rl,n,,\

raa<s, :nfrO 53 pOn:en {) IncraDllnar ma (e gotlill_las mmuscu as que ce CO,lU fi agua que �,ae �o .re tl da(\. l11arj;;",� lI;U� {e lQrnrem no..
. ,"palmente n�kp'roximidades das:

apenas as 'Üol1dmções locais. pÜ!r serem taQ pequenas podem terra soh a forma de chuva, �le. vos vapores dagua; 5° - da CI.
di!)'" de fi í'

Tod'Os :conhecem .0 ciclo D1% permanecer suspensas llO ar co� \'{!, gran1izo, ,etc, LOglO 4ue tora 8.-risienoül de uf!f}etação pois' as �larff�s, .•.
s �an s

ad' ueU'!es:

, mo neblina ou como nuvens, Es", o sóIo ,ela segue tres d.,esti,no.s: .f1.}'V'fYf.BS. !lbso,rvem ,f[rma do. SÓl):} .

{)
.' a.Ja.l-,.a.çu,' reja uma :as ca.u-.teórko das aguas: da sup-2rfiC'J:e, ;-J- (_' b. tas 2'útrnhas assim suspensas uma lmrtre se infiltra m.'l torra, e a.4JlJt11JDJ'.am.intensampnte. s�s meus

..,uu.porta.. ntes, em o.ra;.'dos mares, tlo�, lag<os, terrepos � -

d .... · fI ,�

chDcand(Jws� umas com as 'OU- outra pa'rie corre na sua. super� E' sabirlD qt1:3' as arvores para .

nao a� Ul�lcaf o �ran\.�e .

agellJ'
umidos, das pla'htas, -etc. ha uma

tras >13, ju:níanuo,se cada vez ellx f.idê dirig.indo,;,s� parb: !Os rios, fünnai1elll um metro \:ubico -de d� secas ql1�..

BO
.

ult�mam�I\te.continua ,evaporaçãO de agua, maiúr mffilêfo, clãD origem ás lagos e pa:ra !() .mar e'a, ter•.i lenho, absorvem pelas raizes nos tem assola,do com, mtenSlli!a",
Est-es vapm'\3s d'a'gua t�ldem a

gotas grandes 'qlH! caem sob a edl'a parte se evapora; Esta eVd... mais de mil metrGS cubieos de rl:e. ,Urgem, pDlS/• �ledldas. s:eve..t
subir, reunindo�S'e nas alturas pn 1 b t ."

f0:1111a (i'e chuvas, poraçEi:o .nos. interessa particular.. agua que soltam no ar pielas n_sSln�s parI! COil Ir es a lnlp'r....'"

ra formar. as l1uve.ns; lDgo Ç!,Uf" Como se percebe, a causa mais mente,;e depende de varias iaM sua,> folllu's. Em: media, as p1an... vldencLa.{ fazendo '\.mgp;rar. oo:Qilj.
!Uma corrente de ar ido encontra impol1:ante para umn0ntar esta 'tores; tas, dur,ante sua formação. eva.. rigor o Ci:odigo FlPre�ta4
estes vapOl'SS d'a'gua,' eles se precip.HaçãQ ou quéda em :for.., ! 10 - da temperamra all1.bi.en.. pormn ;dois milhÕies
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os que são (�esC:r-en

:oo�>eJ1Sam e ca�l sobre a r.erra ma

..
de phuva é. a COnd8I1Saçã:o... l'e, PQjs qu.a.nto.· mais

_ q:xenve tros ��ços d'f.l ag'.la por h'ectare orar que
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�I(:) �N(.t.
em; 'Forma de gott:culas de a;ua, das gotinhas, seja por ;l1'ova maior será a' evaporaçao; 2° � ele ma�; .
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'

.

ciclo se ;t'ep'ete C{lntitlUament;8, 1 qi.da aO' �rl seja ppr n.ova A.u.éda si 'O � é m,aj.s sêco p1a�or será . do aI) 'ct:(l..o� .solar e aos )nen.tQs 1 qu:e rui e�
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IUJOMOVEIS ?
DISQUE FONE'

Uosqul-"oiabsolutamente inofensivo
1"'.1.. .I pele. EficÍent� proteção' contra

Wetzel PICA�ÀS DE MOSQUITOS e

.. - outros Insetos,

t500 'L PU ze i ro I Prefiram a farinha Fafiriclda
pelo MOINHO. JOtlVILtE

r a no

Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC



;f � t�.� CZI e� r:�J��i � �� �.Jj ��� m7!f:'g'y't ��\J.YJ'.� . .,.,.��

Pre{;iSa-1'!6 de' um empregado com bõa prática.
st:\l'viçe> de escl'itól'io� conhecendo correspondência e com,
noções de contabilidade.

Os interessados queiram dii'igir-se, por carta
nusü:dta, à r€.dação deste jornal, sob o endereço, "Prá
tíco de Eseritórío", com iadieações de sua idade, estado
civil, €lTInrepos lá oc'upadc's, conhecimentos e nreten-.L o J ro..

ÇÕGS de remuneração, bem assim esblarecer a sua situa
ção com relação ao serviço' militar.
$-�-t>-�-�-�-��-�-;) (I._.'_*_+-'-"�._._"_�-'-.'��; ,
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il �l � I � � I b � ij cp;i � 'i:'/. �> � � � til
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1 aLllliCi LtB tUlhas lu) lGlnaaô POillar, i}.lt

de um
U!TI eosinheíra que saiba cozinhar perf:;:iü�rn( nte ?: tH11 rapaz14 .. 15 anos para serviçàs domestic ...is.

QU3: to em C�:Ba de
1i3.

r,-, !,-l�g'·f·< -, (;"";!.� :"1- :,......
��':"'-!I1�....J!!�), -.::. �-j i,"=-'" ,,'�:í�i �,,��

Vende-se D1V8r&(lS do F,; ;]r;(�::c[io At�I,;à e j q,: lc�\}l
e' IUt.I.Dão se fsferenc[::.s

redação,

B

i�C}L:fn� se �5 ':Hsposição dos senhores 2e!ü�lL;fas, no
d(:':;i� So 2�f�i;�(le� ii Rua São Paulo s/n: -- Itoupava

letras a, b

-----

Uma casa com necocle de I_ <O

S€f3CS e n10�bsdc�; @i!Uiirl2 na
E!1:Ct'uzilh<"\rb, 10 [';,.,uta rEü ISalto G:o P;()� te, bem rrWl:lhHb" Icom bD�ia��(l f.ergu!'"!zia, poz j

prece b�n',t�irr slmo. I
IIlIormr,ções com Ricardo

B�rg.

E;'Liitie, dssc��gs2.o e �M:��(j"-acãa (?o
D�r�toI'jaJ Pa.l·C�'.;""!� U�r "(]')�,,�s2:1ho ?i::J�11,D�1nt�iif�(;-�-: eão J ,:3

Um tf'.i�rt::])�J com frente a

I'Rua l\.fIiutls GerEf��.
Ótimo para casa de me

l'aiH�.
Tratar com Hugo Rad\ke

Rua :anIlas GeF:f.H:8, 50

'lende,r:e uma CSl'rCC�,
um CEWalo, cem cav,21;)
preparo.

Rua rv�f;)��s Gerais 52

de
e

1 eTIg��nho de açàesr com.
pleto.

�i�i1tsr CD;!'; o Sur .. !::-')n�tBn ..

tino Seibt r<ib�irão Braaeo.
�

S�j CD�vl.��icg CJ
(J ue S/}"I
a 11�f)lffZ-�r 88 no d1,� 25 i..�;. f -; V ;l ���!�O 6.:3

séde, à rus Fi:;:'�::J.:o r���;x�. Zfj I\],�

Oi€l'tf\S a 70 w 150
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luslilllto Nacional·' do Pinho
EDITAL
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PARASITINA evita as situações desagra
dáveis que podem ser causadas pelas co

ceiras, Eliminando os parasitos que provo
cam eSS&S situações, PARASITINA impede
também que êles se reproduzam, sendo

.

eficaz no tratamento das frieiras e sarnas.

PARASITINA não mancha a roupa nem a

pele e deixa um cheiro leve. e agradável.

ntaçãoRepres
Atacadista importante de São Paulo de ferro Ia

minado para fins de mecaníea e construção, chapas,
tubos etc. PROCURA pessoa ou firma habilitada a

representa-la nesta cidade e redondezas, com capacidade
produtiva e esperíeneía no 1'3tqO de repl'esen}i9ões.

, Cartas á
.

SOC .. Helbras Ltda,
Palmeiras 32,9-389 - ex. Postal

SÃO PAULO

fofo AmAOOR (G� Scholz)
Recomenda-se pelo
Esmerado Serviço

Rua 15 de Novembro; 596

com viagens regulares entre Haja! - Santos

(aixa pO$tal 36 - Endu Talegr. "Guida"

ITAJAI' -'- Rua Pedro Ferreira nOS. 68/72

Remedio que
tomar!

Se seus males são: Reumatismo, embora
crônico, em SUas diversas Iórmas (lumbago) ola
üos, nevralgías intercostais, etc.) dõres de ca

, baça tenazes, Mires nos ossos, supuração dos
ouvidos, ulceres no céu da boca, feridas rebelo
des, gomas siriliticait e outras doenças causadas

pela impureza do sangue

,

eo deveEste

ESTÃ nas suas mãos tor
nar-se atraente. Não se ex

ponha, portanto, a fracassar.
Lembre-se de que. fazer a

barba, diàriamente, é um

irnp-rativo de higiene e um

dever d·e bom-tom; A boa
aparência ajuda a vencer na

vida. Com um aparelho Gil
Iette e � insuperáveis lâmi
Das CilIette Azul, legítimas,
'poderá o senhor barbear-se
em casa, confortàvelmentc, .

sem e;�por .. se aos perigos das
infecções trans!nl��í�ieis. É o

processo mais prático mais

higiênico e mais econômico,
sendo, por isso mesmo, uni
versalmente adotado por
homens de qualquer idade.

'II·

- Parece um .sonho 1 Alas no igrei:!! Coniuyo vooi.;!

htardlO Nupci(,J{! É um milagre I Um mUngr2 cie GiUetie I

IlARI:;eln�O
ACONSELHA

GAP.AN'f!A POSITIVA: Compre um pacote
de- .dez lômlncs. e- U5e duas. Se não ficar so

fsfc'ftoJ deve! .... o os oito e será reembotscdo.

B9 8r;:graven d$ maneira a csúsnr
Mri�!! aborruirucDt'O'&- 'Todas as ar

fHÇÚM do' apparelbc reaníratorfc,
f1'i.m9. simples grjPPGj hronchíte ou

6enfrio.do;- precisam da um. remedic

,,,pido e er!l'Jllz. O Xarope.Sêo .Jcão

fi • indicado para entes ;
�30zr. W_- tu:::t eemedlo f':
de aaboe agredavel, pura

�';:1'

�oços;. velhos 8 ereancaa,

fabrica
Bh.nncoau

.�
,
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