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H· d E t·
diterraneo e nos pontos mui" meridionaesA Lrvvu l id ades gadado terreno que occuparam, isso e 0VISk O I OrlOr da península ítaliea, Após forte calor, co-.....�_S

teimando e'11 qualquer phrase que U IlU mo se estivesse sob a trem nda acçãoPara escrever a historia ímpar- escreveram; quem repara tudo isso, do simousi attrieano, o eéo ai.lI esenruvaDesta vez parece que a guerra sul
I b b idcial dos fados d'uma época, é pre- facilmente accreditará na seriedade T a pecto o rego, o scureci o por espee-

v, l'.
,

fi ,1 ricana tocará ao seu termo. Nada sa-
80 nimbo, que, S' bindo para o z ei ith,ciso deixar pas ar ba tante tempo, I destas discussões, suppora rmes e

oe-se ainda todavia de deríuitívo sobre
deixava apparecer o horizonte tinto deacalmarem-se as paixões, desappare- inabaláveis convicções, afinal uma a uegociacões entre () gelle�al Botha e
COI' vermelha, como o pÓI' do sol nascer m as pes .oas, extinguirem-se os sinceridade que não sabe pactuar com lord Kítch uer PU!,\ a cessacao tias ,hoa- regiões intertropieaes, ou as »trrorasinteresses que motivaram influiram hypocrisia e ficção. .ti!idades � ser ussignnda a paz. I?e Ddt3n- boreaes. nas zonas arctieas. Essa cor' L' •

L "

�

.lertou. Cidade do Transvaal, sítua a fi,
11 d d t ouco oecupava

e acompanharam os factos h storra- Ocorrem-nos porem algumas ques- sueste de 1.), etoria, anuunciurn que os
uverrne Hl. a en 1'0 em p

- U

toda a abobada celeste, dando á nntu-dos. Mas, se is nção tao completa tões. Se nã o se tivesse realizado a chefes Loers. cujos com mandos operam reza em deredor aspecto de objectos quetorna-se necessaria para se poder pro- scissão no seio do partido situacio- 111\ mesma região re�.iza,\'am, a 14: ?O se acham nas proximidades de grandesferir opiniões certas e fundadas, qua- nista de modo que o dr. Hercilio col- corrente. 11<\ mesma cidade, uma co�fe- fornalhas ou de vulcões em erupção. Os.

d'b I d h" .. re leia sobre a:s resolucões que deviam
iros d II ã

SI que decretos o trt una a IS- laborasse C0010 alliado SIncero co_m tomar O" exercites republicanos deaute paseugeiros e um paquete a em' o que,b t os o d L
- �

em alto mar. pre eueíaram tão extrsor-teria, tatn, em os con em�orane P: o parti.do do r. au:o, a apuraçao d s �)l op. stas de submissão, que Ih,�s 10-
diir ri« phenomeno, julgaram ser is odem e ate devem possuir bastante excitaria algumas duvidas? A com- n m feitas da darte do governo britau- d�;do a alguma eatasrrophe eismica emindepend ... ncia de charactér e clareza poso ç 10 da junta apuradora qualquer n o. O gun.·ral, Luiz Bot.h:\. COllll�l;Hl- ponto des conhecido do globo. O sabiode JUIZO para, ao menos, saber dar que fosse entre as uossivcis ou irna- d nte em chete rio exei cito b�el do
director do obaervato ío rio Ve uvío nt-d

'

ue de d' reito' .

I
I

t T ausvaul que coa vocou Oi! demais che-
ti ibuiu o phenomeno ii 31 ela vermelha

a ca a cousa o oome q ,

glnave:s.' a gu em _a a acasse C?ln? t boers rara. a reunião q te se deve ter do Sahnra, impellida para o norte pe o
lhe com et

'. ciande .t na? SJ nao houvesse dISS1-
1'8 izudo u'aquelle dia. na re erida eida-

vento sul d'Àtrtca,No actual conflicto c tre o par- dencia e o sr. Raulino Horn passas- d de DL, nuerton, espera \ a ali i a cQe Ate nos A ' !ii A ustliacos a neve tor-tido do dr. Lauro Müller e o qo. d:. se para o partido chefiado pelo sr. b� ia de Chri_tian Dewet., que h:t, dI
nou um aspect ,vermplhado.Hercilio da Luz, ainda bontem Intl- Elvseu Guilhenne, acharia elle por \ lha a 11),\1 chll.l5. t.orç:lda:s Uv ex I IDO

O rei V�ctOI' Emmanuel empenha se.

d t S ma
•

_

t d f 8' t.oe>it'· pt ra "ltil'lstll' li 1ll(',IllH COIl él 11·
para que a emigra�ão it, lian� enc'uni-�llamente �n os, O q�e exc

, � a : ve:1tura tantos � ta� es renuos e ell-
ch n�t s de tornaI' qu,�lqllel' decisão �

nhe-se pal'a ao America do sul de preta-lores dUVida e d,ffi�uldaJes, o qu!.! sores da manulenç o de posse, se
I' • ,ito da qU.l:!l:itãu tia �pltulaçH.o do

18 i.\ ,í, �mt;l'e o. ort. VI COIl oé o- pn i� aI aSSUln o tt,� põ1e n'ctL c fosse entao ãesti uido do cargo do c.)t:,mando., bo 1''', me liantp a.; condiçoes entre 1ÓS se acham elles maL hem 10C,lé:l. a"ma mas pod fo a no cOlnbate, superillte dente? Se os nU!Tle:o"os e off'léciua8 ao:'l cne ei:! buel8 P,'l'[I, depo- lisados p'la affi.!litlade e raças e CObtu-s lo as questoes de validade, de com- terminantes cOllsiderandos que moti- rem as armas.
mes.

pete cia iu id caso "aram a dctnissão do dr. Genuino jJlus ça chauge, lJ[US c'esf la lllétl!l! Cf, ilhel'me II ao ,gradecel' a. VictorD de a eleição de :2 de Dezem- iá eralTI antl!S conhecidos ou ent"'Lo ('h �p. ei o que :.-.e pode u:zer do que se Emmanuel110 felicitações pOl' tel' falh do
d

. -

d 'u t
'

d
.

';l tem 'feito lJara ultimar as n\)bocif\(;Óe� a tentativa de morte contra suu p oabro p sa o, a COITIpOSlÇ ,o a.l, i a só depois da clissi e lCla appareceralTI.
1 perpett'aua. pelo operario 'Veil, nd pro-

-

N c< m o lmjJeri() do '.:eiU. Os d,'spac l�:.apu a o a e a apuraç.o 111cslua, a Se o nloti\'o da nomeac,ão do dr. 1 a- .

11 I
'

j de1 ruettell iI' a ltali'\, dentro em pone , al)er.qlle d a li !lO", l' Il"galll �a(l UI? ven a .-denuncia da apuraçi:o. ela lde:tina, varro ;)(:lra o cargo de procurador 1'0 caho I tI'onuH n::da e pos' \lei dedUZi!' t,ll'-Ihe a mão
é:l. de!>t!luição do supen 1te 1dente da geral seria aquelle mesmo que ins- p:U'a a orieutaç:io a este I"_':opeito de qU.��l O l'pichstag votou dois m�lhões de
capital e a manute 1« o de posse, a pirou a IcbO'islac.ão para proporcionar o::; le. Conturme elle'�, 08 EstClol!);; UIlI' mm'COB pn,t'a, a conf.1tl'llcção de uma e -

II' I C'
. tl'ada <Ie ferro nu colonia allemã de lestea.lnulaç· O da n0l11 a, o do dr. Ge- ao chefe do executÍ\'o a livre esco- do::; dedal'um :lOS a l:H os que a mil::

,I' \trl'cu.d não devh. actu,t1JUp.l1t· conclui,· accorf]o ' .dnuiil0 Vidal para d0sembarga or, a lha e de' tiluição deste empregado ju- . -'

d' O iml)eradol' Guilherme couce leráparticu!:ll' com qualquel �Jac;ao; 80 epOl�denunc'a do cr.111e de n10eda fal"a diciario? Fi lalmentc, se não houves- d' termina tas as -'egocla<:õe� da paz e repre�enta�ão IIO Reichstag ,�s ploviuclascontra o dr. Governador reje'tada peio se dissidcncia, queln sonharia em de- que lhe pr:í restituida a �ua
. lib<'l'da�e da Alsacia e Lorena.

dr. Gon1 s Ran1agt::m. a nOlneação nun..::iar o sr. Governador de crime de ac,ii.o, em bU.l.l> r�açoes mtel'IH1C10' O chefe da estação de e tradu qe
feITO em Duisburg. onde foi \ 81 do Edu-do dr. Navarro Lins ara o cargo de 1110eda fal:;a, por ter feito um pa- nues,
ardo VII. em sua Yingem á Allemunha,de pr curador geral do estado e a galncnto com apolices, quando faI- I elo imperadol' Gllilherm:> II foi or-
foi severamente punido.rnanutenc. o d'ella não obstante a re- tau dinhc:ro e as partes de bom gra-

d !l,tdo ao generalissimo \Valder.,ee que Em :\lunich realizaram�e, com aces asse o preparo de nova" expedições F
.

J'
cusa do dr. Navarro, a númeaç �o do do taes valores aceitara111?

!\� Itel'iur do im!'el'io. presença do Imperador raneI co osed J
.

-'l .t de" da Austl'ia, importantes festas para. ce-
r, ose ue �"1.'·u a amara para JUIZ l\ auestão d..: validade nos as- Em 'ri u-'l\,:U, rpbentou grave con·

lebl'ar o 00. linnhersario Ilatalicio doda cOlnarca da c:ap t�l, eis uma ,.,erie sl1mpto� constitucion8.cs e juridicos é tltct nlire os J'us.,os e os inglezes, ares·
H.egente da Ba\ iera. príncipe Luitl oldo.de factos! to.do� I. plica ldo u.na g.ra- innegavelm0lite uma das mais gra- ito- oa conct's8,10 <le um rel'l'c·no.

O productos de s3cchal'ina e outros-

-d d d d RllS�ia. pi' lhibe em Port- Arthur o
f d

ve qu\::�t o J�lr lea, o os lS\:Utl os
ves, isso princlpal:l1ente por causa t. b ('imento de Ol1U'OS bancos que empregados em adoçar, oram grava ose re olvldos d Ull1 modo d ametrallne.n- das cO'.lsequencI·as que, em grande I

. com a axa de 80 marcos POI' l$ilo. no
d d

- nl0 é (Im rllSe.<o� ou C ll1leZee.
intuito de prohibir a impol'ta�'ão d'nqu 1-te oe- pQ5to or ca a um os menClO-

parte, apenas são determinaveis e No porto ele Ma 'Im! o de pmbarca-
les productos do Estados Unido..nados partidos. abrem uln campo vasto para duvi- � 600 mal'inhei,'08 I ussoS. Es�a noticia

Os banqueiros das pI'incipaes praçasMa lte�d'o. �om �odo o es�upulo das e sub�erfugios, gerando uma gran-
Ou pl'olullda irupl'l "ão na COI ea e

commerciaes do irnper'o gel manico con-uma perfeita Imparcial dade, nao nos de serb d':! novas invalidad s e Slnl,;e- JapãQ. stituiram-se em poderosa associação, de.

d I J.Ji - Hllnl!�ang .acha onerosas de- t·· l'to 'd ote o dr RI'esse
convem entrar na apreclacão e qua -

ros ou fin2:l'dos escrupuloso Na-o ad- � que OI e el prasl e , .
'

<..J 's Il, ('o'bdiçõ s impostali! pela Russia
�quer d?S pontos lltlg osos.

. I11Iramos que no fervor Ja lucta par- a a naz. Acreuita-se toda\'ia -que Li- Como um dos l'esultallos da COD e-
Sahentamos, pore 1. como I 1S- .

ce-s' ma-o de �,ecursos, ar- CI' fi t d ccor encia sobre a reforma das congregações, tidana ng lang nge es ar em esa
eligi9sas entl:e o gener ai dos jesuitas es mos, urna nota charuc erisfca üJ.el

e meciidas, em que aliás a H.u ia.. tendo ella a.liá
ardeal Rampolla, o Papa propor 31 t d d' r tõ s rdo ecreto, lavor i Rus'lia

d
es o s�.o � Inp lcareln ques e

1 pensaria. O que, porem, no
ut'dol' da exiatencia Jitica da Clnna, CêSS da parte dos reCllrs s a congre.'" sobre a. 'Ya1 <!ade dê certo �ctos..

ema-
co "lnicto actual nos parece muito pe- gaçõ espanholas e prntuguezas em be-nados Ja do tlo� r executIvo Ja das riO'o o é esta multidão de invalida- U na r.bun ante chuva de areia ca. neijêt ao l'endas dos d{)us estados.

corporaçoes oq 'll.ess0flS revestidas do d�s p;çtendidas, que poderá um dia 11 no di.\ 10 -do corrente li ooute, na Está marcada para o dia 6 .de Abl'llchara�ter otn
A

c afJ;. t 'azer consequenc as funestas para o cid.\de de Nnpoles a vinda da esquadra. italiana li cidadeQ I d 'l'ra�irlo r elo vento d'Africa c.'lhiu 1 T 1 a vem """Ud"l' o presl·deo.........
uem eu as

, pon erou
110"SO Ine'lo socI·al. Era por aca o tu- t ( e ou on q e DA.. �Q.J

n Jne. mo dia eln Roma grande qu.anti- Loubet a ess� Inlsma cida d . Fazem-seos argument?s e a u o apego do isso inevltavel e necessario p�ra I d le pollen de tamareira. gralldes J>reparati�ôS para EJ receber cou..-com que os 10�a� os I�- o bem publico e a estabilidade de . a -me ma data. Bobr a cidade de d'g amante. Lo.tl.bet será acompanhadodos defendem n o so qu ep nlaf.) nossas instituições? Ou sera e t-a rmo tornlOU-S espe nuvem a� r de eu minitl I!o&. Tod:\ a. esquadra traD-mas ate alavra, t o am- questão de inval'dades tão seria co nd lbada, cabi do �OIlCO d pois ;:,otta � eeza do M:eâ terraneo p!lrtic� r' dosplame te, re etidas v zes, m d �V& com � I e ie ta cõr do sang e. f, 'os etfootuaJos por oc lão d re-fp�tio dos leI'tores, senlpre dos mes-
a caro- líefiomeno -a tnbuido â accumu cepÇão da quadm taU na.� * do pó V I m .fio trazido do Sab ra il losmo assumo tos, amontoando raz s

entos. .Fnlleceu em Trie te o patriota ero teás cartaêla ,u assobre as OUtra ,não E tf mb m extraordinari6 o qU& se Czernatovitch, companhelfo de lutas decedendo _adversario oe TI uma poUe- � observou por aquelles dias ao Bul do .Me- Gal' baldio
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passado. entre as respeetivas admini
strações, começa a via terrestre fi er mais
utílísnda pelo publico correspondente',

A Administração Beasilelra. empe
nhada em contribuir para que o serviço
exterior sul se torne rapido. e ao mesmo

tempo seguro, estabeleceu, alem da fis
(!fiUsa�'ão, uma esretistica especial. cujos
resultados serão publicados semanalmente
pela imprensa, afim de habilitar o publi
co correspondente a julgar por si da ce

lerídade com que o mesmo serviço está
sendo feito pela via terrestre,

As medias semanaes obtidas, de 6
de Janeiro proximo findo a IOde Fet e

retro ultimo. constao do quadro abaixo,
e por ellas vê-se que a media da demo
ra de um telegramma de qualquer esta

ção brasileira a Buenoa-Ayres, vae sem

pre melhorando, ficando reduztda. a 37
minutos na ultima semana para Buenos
Asres e a 47 minutos para Montevidéo,

i _

Semana

1-10

Oliverio Vieira de S. Junior,

o serviço de imprensa paga 315 reie
por palavra.

A presteza e a estabilidade do ser

viço pela via terrestre induzio 8 compa
nhia Galveston. ligada fi Anglo-Ameri
can, a propor o encaminhamento do ser

viço internacional. europeu, norte-ame
rleano e para o Brasil, por intermedio
das linhas terrestres, tendo proposto uma

reduccão de taxas para esse serviço, qUE'
começará a vigorar breve, devendo ser

publicadas opportunamente as uovas ta
X!l8,

Para acompanhar a sua concorrente

já annunciou a Western Telegraph Com
pany Limited por intermedio da Becre
taria Internacional de Berne, que na mes

ma occaeiâo reduzirá as suas taxas igua
laudo-as ás da Anglo-Amerícan Gal
vesto'fl,

O regular funccionamento da linha
terrestre está pois produzindo beneficos
resultados quanto á rapidez do serviço
exterior sul e o bnrateamento das taxas
internacionaes.

o abaixo asslgnado pretende vender 1\ con

dições bem favoravoís todos apparolhos de sua soo
bredíta fabrica: 2 prensas, muitas díversas for
mas, machlna para cortai', caldeira, vasilhas etc.
Tambem uma partida de oleos de cheiro de di
versas qualidades. At; machinas necessarías para
fabricação de caixinhas de papelão. Uma provisão
de papel jaspeado de cores e dourado e papelão
branco, proprio para as caixinhas dos sabonetes.

Para contratar com o proprietario.
Guilherme Scheeffer,

Blumenau

EOlTAES ambos ars. hypotheen mos nossa gt atídão.
Em conta das acções tem a so-

ciedade bonado as mensalidades seguin-
te aos socio :

Bel nardino de Senna Cunha 47$000
Cario Antonio Duarte . . . , 47$000
Mar!o Dias Correia . , , , , , 1 $000
para os dous primeiros o abono já exee
deu o valor das aecões e pal'a o ultimo
faltão ainda 7$000,

Olivério Vieir» de Souza Junior, em

exercicio da presidencia do Conselho Mu
nicipal de Itajahy, convida aos membros
do mesmo Conselho e seus immediatos
em votos, em numero igual. a compare
cer no dia 5 de Abril, ás dez horas da
manhã, no paço municipal para o fim de
proceder a divisão do município em sec

ções e a eleição das com missões de alis
tamenté. E para constar ão affixados edi
taes d'este tbeor nos lugares mais pu
blicos e é publicado este pela imprensa.

Paço Municipal de ltajaby, em 26
de Março de 1901.

OBSERVAÇÕES

Emprestimo
Do emprestimo auctoríssdo pelos es

tatutos art. 29 já forão emittidas 138
acções no valor de Rs. 2:760$000, e co
bradas 8S primeiras prestações sobre 30
acções na importaneia de Rs, 300$000,

Das 138 acções emittidas, furão doa
dos a Sociedade 3, sendo as de ns. 1 2
pelo aeeíouísta Sr, Claudionor Martin de

- - --�-���--����--� Araujo. viajante residente no Rio de Ja
neiro e a do D,O 3 pelo nosso soeio Sr,
Alexandre Smokowski, sendo por isso dig
nos de que se lance em acta um voto de
gratidão, (

.. )
Não obstante a crise financeira que

se faz sentir, a Sociedade poucas difficul
dades tern exprimentado na passagem
das acções.

A confiança e sympathia sempre cres
cente. que dest'arte o publico tem dis
pensado a nossa Sociedade, é aecentua
da no facto de termos até no Rio de Ja
neiro encontrado aceitação e honrosa
confiança, aonde já contamos alguns ac
cionistas. N'este sentido muito devemos
ao digno socio Joaquim Marques Bran
dão, que embora ausente, tem pugnado
sempre pelos interesses e desenvolvi
mento da nossa Sociedade, tornando-se
merecedor de ser classificado como so
cio benemeriio,

Predio Social
D E N TIS T A Como sabeis, já se deu principio a

Communica a08 seus amigos e fre- ��n�trucç�o do edific!o social, tendo se

guezes que chegou a esta cidade e of- ja diapendido a quantia de Rs. 2: 119$100,
tereee seus serviços no Hotel Brazil aon- estando agora '1 obra parada somente á
de se acha hospedado. espera do madeiramento que deve che

gar por todo este mez. Com o fim, de se
fazer economias contratou -se somente a
mão de obra. de pedreiro (em osso). dan
do 1\ Sociedade todos os materlaes, e

pretende-se fazer o mesmo com os earpln
telros.

A obra foi orçada em 10:000$000
porem devido a economias ou vantagens
na compra de materiaes, pl'esuse-me não
exceder de. 9:000$000,

Balanço
Em annexo encontrareis o balallço

e contos de receita e despeza: estes VOi
demonstrarão que a receit'l foi de RR.
2:672$950 e a rlespeza de Rs, 1:427$OiO,
resultando um excesso da receita sobre
e despeza de Rs. 1:245$930, que v iu
augmentar o nosso capital.

Capital
Para vos provar o progresso da nos

sa sociedade, ligeiramente vos damos o

comparativo; aSSIm é, que. instnllando
se a sociedade em 21 de Mar�o de 1897
sem capital algum, já na primeira ges-.
tão assignalou o de Rs, 492$500, na se

gunda o de Rs. 764$62b, na terceira o de
Rs. 2:340$510 e na quarta o de Rs, '"

3:586$440,

Avisos

fabttiea de Sabonetes

Ven(Ie-se uma Prensa Hydraulíca com

a força de 200,000 kilograrumas, e todos os appare
lhos necessaríos para a fabrlcação do oleos,a mo

do mais moderno.
Tambem vende-se a prensa só, sem appare

lhos. Para contratar com o proprietario.
Guilherme Scheeffer .

Blumenau.

T'r-í bun.a livre
Aristides Franco Me Irelles, Douto!' em medi

cina pela Faculdade da Bahia, clinico na Capital
do Estado de R. Paulo, etc.

Attosto que tenho empregado na minha elínl
ea em diversos casos de dyspepsías as pílulas do
Dr. Faro, illustrado clinico em Porto Alegre, e

com tão bom: resultados tf ue não hesitarei em em

pregai-as e aconselhal-as em casos taes,
O referido é verdade e o attesto in lide me

diei.
S. "Paulo, 8-7-98.

Dr. Franco "�fci1"elle8.

1-10

REVls·r ...\. COM�I.�G� C �9 ))PR{)GJl.�SS()«

Itajahy, 23 de Març'o de 1QOJ. Ernesto Haertel

MERCADORIAS POR Préeos de comprr.s IPimS de V('lldaR[
40$ a eos ,�)oo

26$

Aguardente de 20° ,

Araruta . , , . .

Arroz íngles, superior ,

" " regular
AFl:mctlr m3l1l'I.VO sop.or

.. maseavínho •

"relluado em barríea,
Banha de ltajahy
Bacalháo. , ,

Café do Estado ,

Carne vertle ,

Cera virgem, , .

Colla ordinaria, limpa ,

Courol! l"eccoS , . .

" t'aIgadOtl, , ,

Farinha ('spociaI, Surnh�
" lina. ,

" commum . .

Farinhas de trigo:
Americana
do Rio da Pr.ata

Feijão pu�to, SUL erior ,

" "reuuIar,
}<'umo em corda, �uperior

" " ,. fegunda
Gomma 01'1 polvilho
Kerozene. . •

l\f&nteiga nacional
Mel , , •

Milho graúdo ,

" miúdo, . • ,

PhoFphol'oS ,

aI • • . • .-

TOnl'lnho de rUIU iro ,

Xal'que do Rio Gl'8oJ)de:
S� li't-em a PJaijno.1:

" naoional
do Rio da Prata 1""
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Pedras , • . • •

Pranchõe, <\@ lei, , ,

TabOM: Céstàlllnho de lei, largo
estr,o

,. qutll, ,.

,. ,. 18l2O
Al'soa.lhO"garuba

, , Fol1!o gamba •

't • �assú
Te� iIíi.�. . . .
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'l'ijolOll

480 litros
1 kilo
00 kilos

dito
1 kilo

dite
140 a 1 '0 RELATORIO

lllustres Consoctos.
1 kílo
tina
Arrobe
1 kilo

Ilito

Socios
Em Março de 1900 compunha-se

a Sociedade de 110 socios maiores e 67
menores; d'e�e8 [J deixarão de pagai'
st.\as mensa6tàdes e d'aquelles 37 tan1-
bem ficarãO em atraso, tendo alguns
sollicitado a sua eliminação, O socio
maior Argentino Gomes e os meno

res .José Joaqu;m Rodrig. es, João José
Rodrigues e Fernaudo �osé Rodrigues.
pedirãO dispensa das mensalidades. por
se terem auzentado para fóra do Estado,
Compõe-se, portanto, a Sociedade, actu
alm•. de 78 socios contribuintes maio
res �9 menores e mais 1 socio b0110-

que está aquem d'aql1illo que a

ciedade deve eSpel'al',
Banda de Musica

0(1 a 900

9S 11 O...

I 770 a 780

I 64$ a 65S
,

A directoria da Sociedade Carnava
lesca. »Guarany.« tem o maior prazer de
dar-vos conta do Sf'U mandato. fl rela
tar-vos os acontecimentos de maior vul-
11 succedidos durante o anno,

5(1)

"

"

um

45 kilOF
45 "

45 "

Ball'h'a
2 .meto neco
6U 1,1l0R
60 "

15 "

15 ..

1 ,

Caixa
1 kilo

dito
õ6 1,i10�
02 t,

lat I ou caJ.
80 lilll'ol;
1 kilo

80$
50$ a õõ$

86S

dIto
"

900
50$

l5$a6$
moio
��o cub
druna

,. 15
10$
óSõúO
0$
6$dnzia

"

.,

milh iro
•
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