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Resenha da
CHICAGO — Notícias da
quelas procedências revelam que
será aumentado o preço do ca
fé em Chicago.
ANCARA
As negocia
ções auglo-egipcianas acerca do
canal de Suez, causou incidentes
entre o Egito e a Turquia.
M EN D O ZA — Os prisio
neiros da Penitenciária de Mendoza sublevaram-se, havendo atos
sangrentos entre os detentos e
policiais.
ROM A — Notícias da pe
nínsula revelam que continuam
caindo fortes nevadas em todo
o território italiano, impedindo o
trânsito de trens, entre Nápoles
e aquela capital.
S. PA U LO — Com a san
ção da Lei Aliomar Baleeiro, po
derão os municípios contrair em
préstimos para financiamento de
servifos públicos.
RIO D E JAN EIRO — O
govêrno federal está tomando
medidas no sentido de incentivar
o plantio do trigo nos Estados
do Sul.
W A SH IN G T O N
De
partes competentes, noticia-se
que, depois do dia 23 do cor
rente, será lançado ao mar o
primeiro submarino atômico.
RIO DE JANEIRO

—

Nas

Importação de arroz
espanhol e farinha de
trigo argentina
RIO, 6 —■ Pelo Presidente
Getulio Vargas foram despacha
das, favoravelmente, duas expo
sições de motivos sôbre pedidos
de licença de importação de gê
neros alimentícios, pela C O F a P,
uma do ministro da Fazenda,
propondo o arquivamento de pro
cesso relativo -ao pedido de im
portação de arroz de procedên
cia espanhola, por se achar su
perado pelo novo regime instituido para o intercâmbio comer
cial com o exterior, por força
da instrução n.o 60; outra do
ministro das Relações Exteriores,
referente ao pedido do mesmo
órgão, para importar 58.800 to
neladas de farinha de trfgo ar
gentina, tendo o titular daquela
pasta informando que tal impor
tação está incluida no âmbito
do acórdo comercial firmado
com a Argentina em 23 de mar
ço último.

de Janeiro de 1954

Semana

fábricas de bebidas do Rio de
Janeiro irrompeu uma greve, fi
cando paralizados os serviços
de fabricação. Os operários exi
gem aumento de salário.
R E C IF E — Tomando água
de um pote, 11 pessoas foram
intoxicadas.

Dentro de poucos dias
teremos o Novo
Cinema
Os nossos leitores terão co
nhecimento quantas referências
temos feito acerca da constiução de um novo cinema nesta
cidade.
Dado ao progresso de Len
çóis Paulista em todos os seus
setores de atividade, era justo
que, nêsse particular também,
um dia, fôsse correspondida à
necessidade pública.
Assim é que desde alguns
dias, encontra-se, nesta cidade,
o sr. Mario Ribeiro, intenciona
do em adquirir um terreno on
de pudesse ser edificada a nos
sa principal casa de diversões.
IDepois de fazer vários estu
dos e pesquisas, quanto às si
tuações dos terrenos em condi
ções à um êxito completo à execução do plano da empresa,
agora temos conhecimeuto que
foi adquirido o Cine Guarani.
Segundo nos revelou o sr.
Mario Ribeiro, o Guarani será
totalmente demolido, sondo, en
tão edificado o novo prédio. Aliás ponto central, para uma edificação de tal categoria e que
muito virá prestar o seu con
curso para embelezar a nossa
principal artéria pública.
Sabemos ainda que a firma
será constituida entre o sr. Ma
rio Ribeiro e Passos, da vizinha
cidade de Botucatu.
Portanto, dentro de alguns
meses, Lençóis Paulista terá o
seu novo cinema, modei namente
construido e instalado, favoiecendo o bem estar dos seus
habituês.

Motorista!
Ao deparar com uma Via
Preferencial, diminua a velocida
de, olhe para ambos os lados e
atravesse devagar. Entretanto se
algum veículo vier na Preferen
cial, deixe-o passar, porque êle
tem Preferência de Trânsito.

BRASIL

NUMERO

819

Não faça isso dr. Getúlio!
ORLANDO M AZARI
P ro c .

Consta nos meios extra-oficiais e populares que o Gileno
dé Carli. pretende, à todo custo,
conseguir realizar uma visita em
companhia do sr. Presidente da
República às Usinas e Distilarias
do País. E isto porque a demis
são de Gileno, do Instituto do
Açúcar e do Álcool, tornar-se
imprescindível e com a máxima
urgência para se evitar que con
tinue a errada política que está
sendo levada a efeito pela dire
ção da autarquia Açucareira,
que tem se mostrado muitas ve
zes falha, insegura e até disper-

Demonsfre boa educação,
não falando em voz alfa no
cinema, durante a projeção

Delegacia de Polícia
de Lençóis Paulista
Relação dos veículos autua
dos nêste município, por diver
sas infrações do Regulamento
de Trânsito, no período de 1 a
31 de Dezembro, de 1953.

PARTICULARES
21-69-30 — Lençóis Paulista,
Atraso de certificado.
21-69-10 — Lençóis Paulista,
Estacionar contra mão.
24-45-78 — Garça, Atraso de
transferência do certificado.
4-88-31 — São Paulo, Esta
cionar contra mão.
21-69-28 — Lençóis Paulista,
Atraso de transferência de cer
tificado.
CARGA

\

d e P ro d . d e A g u a r d e n te

siva, em várias ocasiões, reve
lando não raro incoercível pen
dor para a criação e cobranças
de taxas, com as quais onera a.
produção e viola deliberadamente a Constituição Federal, e não
tem sido outra, se não essa, fo
ra de qualquer dúvida, a sua
principal característica,
nêstes
últimos tempos.
Quer com essa visita, que pre
tende conseguir realizar com o
Presidente da República, acobertar-se de que está levando pelo
caminho certo as medidas que
visam disciplinar as produções
açucareiras, alcooleiras e aguardenteiras nacionais.
Jamais o Instituto do Açúcar e
do Álcool sofreu tanta afronta,
tantos desmandos, figurando sem
pre como réu condenado em
várias, ações cíveis, compare
cendo nas manchetes de algum,
jornal, castigado pelo seu êrro.
E isto porque até o prestígio
pessoal do seu Presidente, des
de há muito, está desaparecendo
completamente. E é por causa
dêsse prematuro desaparecimen
to de falta de confiança e inse
gurança legado por Gileno à
autarquia açucareira, que preten
de proteção pessoal do sr. Ge
tulio Vargas.
E ’ desaconselhável ao Presi
dente da República aceitar tal
convite e incumbência, porque
Gileno acabará rasgando com
pletamente o «cartaz» do sr. Ge
tulio que já está bem desbotado,
politicamente falando, e o de Gi
leno já está D ESN A TU RA D O .

Em

Lençóis

Paulista

Temos informações seguras
42-25-29 —- Marília, Estacio
que, no dia 21 do corrente, es
nar contra mão.
42-76-49 — Vera Cruz, E s tarão nesta cidade o dr. Nelson
Coutinho, Diretor da Divisão de
tacionar contra mão.
15-50-62 — São Paulo, Esta Assistência e Produção do I A.A.
e o dr. Fernando de Oliveira
cionar em local proibido.
41-83-77 — Macatuba, Por Guena.
Aquelas duas ilustres persona
não trazer consigo carta de ha
lidades aqui virão afim de to
bilitação.
3834-35 — Agudos, Falta demarem. parte da reunião dos
produtores do município, cujas
atenção e cautela.
3918-76- Macatuba, Falta depalestras girarão em torno da
fundação da cooperativa dos camatrícula.
navieiros lençoenses.
38-55-99 — Lençóis Paulista,
por dirigir sem estar devida
mente habilitado.
Hoje no Cine Guarani
38-97-93 — Botucatu, Por
entregar a direção do veículo a
A A ’guia e o Gavião
pessoa não habilitada.

O Pãlácio dos Rádios serve bem,

o ECO
Jyfoforista!

One Gudrani

2>r. José Ji. de Õ. J/íachado

FILM ES DA SEM ANA
Hoje - em Vesperal às 13,30 hs.
estupenda produção da UCB, com
Fada Santoro, Dick Farney etc.

ED U Q U E sua BUSINA U S A N ' DO-A M ODERADAM ENTE.

CLINICA GERAL

A LTERO SA

Perdidos de amor

ClRUKEin-mOLESriH ÜE SEnHORRS E CRinnçnS-PRRTOS

PO RTO FAN TASM A
Série conf-inuação.

Fone —' 1-2-7 — Consultório e Residência, Rua Tibiriça 890

A venda mais uma edição do excelente
magazine

O principal produto de Lençóis Paulista nas
Festas do IV CETENÂRIO de S. Paulo,
honrara a tradição da Indús
tria Aguardenteira Paulista

Está em circulação o número
de 1.0 de janeiro de ALTERO
SA, numa edição que constitui
uma régia oferta de Ano Bom
a todos os seus leitores. A re
vista de classe para as pessoas .
de gôsto selecionou para janeiro
de 1954 magníficas páginas que
reafirmam a constante.preocupaçãa de seus organizadores em
oferecer ao público brasileiro
tôda uma grande variedade de
artigos interessantes, moldados
na sobriedade e alto nível mo
ral e cultural que caracterizam
o magazine de que Minas se
orgulha.
Além de suas habituais seções,
ALTEROSA, eiitre diversos ou
tros artigos, proporcionará aos
admiradores da boa leitura: FUI
COLEGA DE BÉRIA, o primeiro
testemunho direto sôbre o mis
terioso personagem que dirigia
os destinos.^da Rússia SoviéticaO DETECTOR DE MENTIRAS,,
uma pormenorizada explicação*
sôbre o singular aparelho que,.
nos Estados Unidos, é aplicado
em vários suspeitos; HÁ SIN
CERIDADE Nisso?, uma reportágem sôbre as mentiras que,
de tanto serem ditas, são aceitas
como verdades; O 4.o ANIVER
SÁRIO DA CHINA COMU
NISTA, etc..
^
Tudo issG aliado aos contos,
novela, páginas de modas, pas
satempos e dezenas de criações
lítero-jornalísticas fazem do pre
sente número de ALTEROSA'
um honesto espelho da atuali
dade, um manancial de ensina
mentos úteis e um volume dig
no de figurar na mais exigente
biblioteca.

Hoje - à noite, em duas sessões
às 19.00 e 21,00 horas c Ama
nhã em uma única sessão às
20,00 horas, a estupenda pro
dução em tecnicolor, da Paramount, com John Payne

A A ’guia e o Gavião

A
Industrial e Comercial Orlando Mazari

BARULHO NO BAZAR

desenho com Popeye

(e m

LERÇÓIS PRUL15TR

3.a feira, 2 filmes

Amor Invencível

—

o rg a n iz a ç ã o )

5. PRULO

-

RIO ÜE IRDEIRO

Rpresentard com tôôos os Características àe Originaliâaâe
em luxuosas embalagens ôe 30, 60, 100, e 1.000 grs.,
as insuperdueis (Tlarcas

com Gleen Ford

A lei do vaie
AGUARDENTE
DECANA

far-west com Johnny Mac Brown

Padrões

Quarta Feira

IdeJaNEIRO

de

Santa de um louco
nacional com Angela Fernandes

Alta
/ o cA

INDilMdOMHEÕíailOOmm

Quinta Feira

J EZEBEL

r io

com Bette Davis, Henry Fonda
e George Brent, uma das gran
des realizações da W arner
e o short
MAOS REVELADORAS
Sexta Feira

A
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LtNÇÓiS PAULISTA
SÃO PAULO

um passo do fim

d e j a n e ir o

VISITE SÃO PALLO NO SEU IV CENTENÁRIO

Movimento Demográfi
co de Lençóis Paulista
A. M. E.
Dezembro de 1953
LENÇÓIS PA U LISTA

um desafio à morte, para sal
var uma vida... com Spencer Tracy

'A L F R E D O G U ED ES

Sábado

SEQUESTRO

B O R EB Y

,

uma produção da London Films
e a continuação da série
PO R TO FA N TASM A
TO TAIS
Assinem a Coleção
S a ra iv a
Agente nesta cidade
Herminio Jacon

Total do Ano
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um a c o m pleta

ORGANIZAÇÃO
.BAN CÁRIA AS SUAS ORDENS

TOCE É DIFEFENTE DOS OUTROS T
Sim, você nâo 6 oomo uiuitus qu»
pensam que a vida consiste apera»
em “deixar viver". Você deseja con —
truir sua vida, você deseja fazer por
si mesmo muito mais do que o nundo
esi.-i .íâneamente ]A fez. Você sabe
quanto vale o conhecimento,pal)s qna do
é importante estar a par de tõoas as
coisas que vão pelo mumlo. Um ir n’ero
bem instruído é um homem que v .le
mais - e vaie ainda mais o bomeni
que e instruído sSbre as coisas do seu
momento.
Para inte.rar-se, cada rovo dia, do
tudo q anto aconteceu em sua cidnde,
no Estado, no l'a'S e no mun.;o. lel i o
o DIÁR.O [)E S. PAULO — o jornal de
sua gente. |ue é lido diàriaiwnle por
ma'S de 6CO.POO paulistas.
Unia assinatura do ülAiUÜ UL i
PAUl.O custa apenas Cr| 240,001

LEIAM
•

DEPÓSITOS
«
DESCONTOS
« CAUÇÃO
« COBRANÇAS
•
CÂMBIÒ
•
ORDENS Dl
pa g am en to

ítANCO NACIONAL DA (IDADE DE SÃO PAULO S. A.
ii

“

1924

m a t r iz , r u a de são b en to ,

341
SÃO PAULO
ÁGÉNCIAS URBANAS
Bros Central, Lapa Luz
23 Filiais e Agências no Interior
CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

“O

D IA »

O matutino de maior ven
da avulsa na capital.
Nesta cidade ;
A g e n t e : A s s u n ta M . A i e l o
C o rre s p o n d e n te :

H e rm in io Ja c o n

o ECO
Dr. Antonio Tedesco
MEDICO
Clínica geral - Operações - Partos
Rua FlorianoPeixoto, 345 - LENÇÓIS PAULISTA • Fone, 61

A minha mãe pelo seu aniver
sário natalício
Como é feliz quem pode dizer que ainda tem Mãe!
MÃE é luz iluminando a vida, é candura, é perdão, é subli
me bonança, é coração que pulsa a tôda hora, é lábfo que
sorri, é olhar que chora, é fôrça, é coragem, é proteção, é
luta, é tudo enfim, para seus filhos! Os liames dêsse amor,
não tem medidas!
Minha Mãe! Hoje completas mais um ano de tua vida
tão preciosa!
Acolhe-me em teus braços! Recebe os meus beijos de
saudade, da curta ausência que tão longa se torna! Irei breve
te ver, mamãe querida, luz dulçurosa que me aquece a vida!
Vivo sempre na luz azul do teu olhar de Santa! O ’ Mãe!
Como és serena e augusta. Tudo que existe pelo mundo
imenso, diante de teu olhar, é glória vã, sem música e sem
flôres!
Rogo á Deus das alturas, que, mesmo entre dores e amarguras, sejas o meu luar de bênçãos pela vida!
L UL R

Cia. Paulista de Fôrça e Luz:
AVISO IMPORTANTE

—

Racionamento de Energia Elétrica

A Companhia Paulista de Fôrça e Luz, leva ao conhecimen
to dos consumidores em geral que, de acôrdo com autorização
do Departamento de A’guas e Energia Elétrica, foi reduzida de
4 para 2 horas, a partir do dia 23 de dezembro corrente, o pe
ríodo de racionamento diurno de energia elétrica.
Nestas condições, o racionamento em referência passará a
ser feito como segue:
a) — Suspensão do fornecimento de energia elétrica a todos
os consumidores, das 8,30 às 10,30 horas, todos os dias da se
mana, excetuados os domingos. Ós Consumidores de fôrça motriz
deverão manter os seus motores desligados das 18,30 às 22,00 ho
ras, diàriamente.
b) — Continuam em vigor as demais determinações constan
tes dos Atos e Comunicados publicados nêste jornal dos dias
30/8/53 e 6/12/53 referente as proibições, quotas novas, ligações
e ampliação das existentes, bem como das sanções que serão aplicadas aos infratores.
Cópia dos Atos e Comunicados acima mencionados, estão ~à
disposição dos senhores consumidores, no Escritório da Compa
nhia, sito à rua Geraldo Pereira de Barros, 553.

F BR
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Informas imparciais,
sempre em primeiro
mõol Naticias de
grande atualismo.
paro dar ao
leitor uma idéia

MBMBE!

I

Também os noltcios de

exata do ponoromo

interesse femimno I As seç6es
de modas e culinária,
crônicas sociais, etc.

brasileiro • mundial I

A.

SI
l!
a
Á
'
i'

E principolmentet
e Suplemento Feminino I

C A SA

DE

M Ó V EIS

«SEIS

IRMÃOS»

E CHEGOU n VEZ DB RBPflZIBOB!

D E

êles também têm o seu

Jrm õos ^ a sso Stda.

interessei A redaçSo
cuidadosa do DIÁRIO DE
S. PAULO 0 o formo
criteriosa de selecionar
os notícias tornam-no

Peças avulsas — Móveis em Geral
Tudo que você precizar para sua casa, você encontrará na
CASA DE MÓVEIS «SEIS IRMÃOS^

um jornal da família.

Rua Geraldo Pereira de Barros, 379
—
Caixa Postal, 18
E .F.S . LENÇÓIS PA U LISTA Estado de S. Paulo
òm* hoje mesmo orno assinatura - apenas Cr$ 240,00

Papa Pio X será canonizado
em 29 de maio proximo
CIDADE DO VATICANO, 5
— Na praça São Pedro, em Ro
ma, será realizado, no próximo
dia 29 de maio, a cerimônia so
lene da canonização do bemaventurado papa Pio X. Assim
foi decidido pela Congregação
dos Ritos, de acôrdo com o Co
mitê do Ano Mariano, com a a-

provação do papa, No dia se
guinte àquela data, pela manhã,
a primeira missa solene em
honra do novo santo da Igreja
será celebrada na basílica db
Vaticano, por um cardeal, em
presença do soberano pontífice.

Anunciem nêste Jornal

Diário de S.Paulo,
o m a is co m p le to m a tutin o paulista l

Aviões a jacto exibir-se-ão em S. Paulo dia 25
Rio, 5 — 0 Ministério da Ae
ronáutica, como contribuição aos
festejos do IV Centenário, en
viará a S. Paulo, para uma série
de demonstrações, no dia 25 do
corrente, duas esquadrilhas de
seus aviões a jacto, no total de
24 aparelhos. Depois de fazerem

Dr. João Paccola Primo
fn É D I c 0

díriiGa geral de adultos e crianças - - Cirurgia
Doenças do Ouvido, Nariz e Garganta
Ex-interno por concurso ão Pronto Socorro ào Rio ôe loneiro
concurso
flguinagg

Caixa, 35

—

òo moterniõoáe âo Hospital São Francisco ôe Rssis

Partos

várias exibições, os aparelhos
serão colocados num ponto cen
tral da cidade de São Paulo pa
ra visitação pública, juntos a
uma exposição aeronáutica. A
esquadrilha de aviões a jacto
que irá a São Paulo terá como
comandante o major Rui Mo
reira Lima.
A sua preferência por de
terminados programas de
rádio, pode não ser a mes
ma do vizinho: use de ur
banidade e de boa educa»
ção, Ugandooseu aparelho
receptor de modo a ser
ouvido tão somente em sua
própria casa

Ex-interno por
à

cargo ôo Dr.

—

Ex-interno resiôente ôo Cosa ôe Sauôe São lorge (Rio ôe loneiro)

-

Fone, 48 -

Lençóis - Paulista - Est. de São Paulo

O anúncio é a ifonte de
riqueza nos tiegócios.
Anuncie, pois no “Eco” e
verá seus negócios progre
direm ràpidamente.

e:
li

SOCIAIS
Aniversários

Keôator-Chefe: Hermfnio

l-jcon

Superintendente; luarez lacoi$

FA Z EM ANOS:

HOJE — sra. judite C. Ciecone, esposa do sr. Virgílio
Ciccone; sr. Mario Andretto; srta.
Luiza Biral
Marques; jovem
José Antonio Scatula.
AMANHÃ — sr. Odilon Oli'
va, residente em São Paulo; sra.
Gina Giofre; srta. Idalina Mada
lena Stopa; menino José João
Batista Paccola, filho do sr. Jo
sé Paccola Neto; sra. Adélia
Sartore; srta. Maria Colomera.
DIA 12 — srta. Berenice Rossi; jovem Valdemar Coneglian;
menino Edemir Coneglian; sra.
Maria Moietto Paccola, esposa
do sr. Luiz Paccola; menino Hermenegildo Luiz, filho do sr.
Florindo Coneglian; jovem Do
mingos Mastrangelo.
DIA 13 srta. Dayse Paccola;
jovem Alexandre Moretto; meni
na Daicy Pasquarelli; sr. Nardy
Zillo; jovem Valdomiro Vieira;
menina Maria Zuleica, residente
em São Manoel.
DIA 14 — sr. Amadeu Lini;
sr. Moacir Gomes.
DIA 15 — menino Nél Marques.
DIA 16 sr. Armando R. Pac
cola, residente em Lins; jovem
Wilno Canova; srta. Marina Lorenzetti; menina Maria Mima
Basso, filha do sr. Mario Basso;
srá. Yolanda Frezza, esposa do
sr. Olavo de Oliveira Lima.

Jfoivado
Participa-nos o seu noivado,
ocorrido no dia 26 do mês pas
sado, o jovem Edgard Rodrigues,
filho da sra. Olivia Rodrigues,
residente em São Paulo, com a
srta. Adelia Therezinha Chitto,
filha do sr. Alexandre Chitto e
da sra. Alice Paccola Chitto, re
sidente nesta cidade.

Diretor: [ILEXRHDKE CHITTO
ANO
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Lençóis Paulista, 10 de Janeiro de 1954

Missa de Aniversário'j
A família Ghirotti, por nosso I
intermédio, avisa às famílias e j
pessoas católicas que, amanhã,
dia 1 1 , às 6 horas mandará ce
lebrar, na Igreja Matriz desta
cidade. Missa de aniversário, em
sufrágio-da alma de Daiclé Ghi
rotti.

prefira o melhor preferirido
S T U D E B A K E R
Automóveis. Caminhões ^ Caminhonetes

Ubirama Tênis Clube
Baile de Aniversário
A diretoria do Ubirama Tênis
Clube, querendo assinalar a pas
sagem do 6.0 aniversário dessa
entidade social, no dia 23 do
coi rente, fará realizar pomposo
baile, oferecido aos seus asso
ciados, abiilhantado pelo afama
do Jaz Bandeirante, da vizinha
cidade de Jaú.
Traje passeio.
A U M EN T O DO PR EÇ O UA
GASOLINA COM UM
RIO, 6 — Conforme antecipa
mos há vários dias, o aumento
do p:eço da gasolina comum se
rá mesmo de 50 centavos por
litro, no Distrito Federal. Nos
Estados, êsse aumento sofrerá
pequenas oscilações, de acôrdo
com as despesas de transporte
e outras correlatas. A majoração
em aprêço decorre dos agios que
a gasolina passou a sofrer des
de 1.0 de janeiro. Sabe-se que
o agio para a gasolina de avia
ção, incluída na l.a categoria, é
de Cr$ 7,00 e para a gasolina
comum, que figura na 2.a cate
goria, é de Cr$ 12,00. A fixação
do aumento deverá ser decidida
pelo plenário, do Conselho N a
cional do Petróleo.

kmã

H â
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Possantes, duráveis,
eficientes e econômicas
pagam-se em pouco tempo
com o próprio trabalhe
Mantemos perfeita
assistência mecânica
e grande estoque dg
peças sobressalentes
para sua garantia.
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O Prêmio Casa da Liberdade de 1953, simbolizado por
esta placa, constitui uma homenagem aos soldados das Na
ções Unidas na Coréia. Foi oferecido em seu nome ao sr.
Dag Hammarskjold, secretário-geral das Nações Unidas, em
cerimônia realizada a 22 de noven brn último na Casa da
Liberdade, em Nova Yoik.
Como convidados de honra, paiticiparam da cerimônia
diversos veteranos de guerra da Coiéia e representantes de
dezessete Nações Unidas cujas tropas lutaram na Coréia. O
prêmio dêste ano foi oferecido pela Casa da Liberdade em
cooperação com importantes organizações cívicas e educacio
nais dos Estados Unidos,
A placa de bronze, desenhada por Lesli Nobbs, tem aproxiniadamente 30 centímetros por 25 e contém no centro
o símbolo das Nações Unidas.
(FCTC USIS)

Are suas terras em qualquer tempo com
os afamados TRATORES MASSEY HARRIS
em 28 modêlos. Arando mesmo em terre
no seco, o TRATOR MASSEY HARRIS,
demonstra o motivo porque conquistou os
U.s prêmios na Exposição Internaciona' de
Toronto (Canadá).
Máquinas agrícolas de tração animal —
Arados — Cultivador — Plantadeiras —
Segadeiras etc. — Motor estacionário com
polia 2,3 e 4 H/P — Picador de forragens
— Debulhador de milho, manual e com
polia
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