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d a Z Y R -3 6 R á d io D ifu so ra de L en çó is
P a u lis ta , em M a c a tu b a
Como se veio amplamente anunciando pelo Rádio e pela
Imprensa, no dia 11 do corren
te. a visinha cidade de Macatu
ba foi visitada pela «Caravana
36», da Z Y R -36, Difusora Lençoense, composta de «calouros e
infantes 36».

A Caixa Econômica
do Estado terá o seu
préd.o próprio
'íjaequeline Cochran. no comando de um «F-86 Saber>^
recebe congratulações do major Charles Yeager, da Fórça
Aerea do= Estados Unidos, por ter estabelecido vários recor
des de vôo e por ter sido a primeira mulher a voar em velo
cidade superior à do som. O major Yeager foi o primeiro
piloto a romper a barreira sônica.
Jaequeline Cochran, famosa aviadora norte-americana, pilo
tando um avião a jacto cobriu a rota circular de 100 quilô
metros perto do leito sêco do lago Muroc, na Califórnia, a
uma velocidade de 1.050 quilômetros por hora; a rota reta de
15 quilômetros a 1.088 quilômetros por hora; e a rota circu
lar fechada de 500 quilômetros a 950 quilômetros por hora.
A rota fechada começa e termina no mesmo ponto, envolven
do assim uma volta completa e eliminando o efeito do vento.
A rota reta deve ser coberta em ambas as direções para neu
tralizar o efeito do vento.
Em sua carreira de aviadora, Jaequeline Cochran superou
numerosos recordes estabelecidos por homens. Nas rotas fe
chadas de 100, 500 e 1.000 quilômetros, .'•uperou todos os re
cordes de velocidade estabelecidos por homens com aviões
impulsionados a hélices.
Jaequeline Cochran, que é tenente-coronel da Reserva
da Fórça Aerea dos Estados Unidos, recebeu a Distinguished
Service Medal por seu trabalho como chefe dos pilotos femi
ninos da Fórça Aerea durante a segunda guerra mundial. E ’
também m.embro da Legião de Honra da França. Jaequeline
Cochran é esposa de Floyd B. Odlum, presidente da direto
ria da Consolidated Vultee Aircraft Corporation. (F O T O US!S)

Mês e Festa de
São José
Como vem acontecendo há 15
anos, realizar-se-á, em nossa
Matriz, o mês e a festa de São
José.
O mês começará no dia 17
do corrente, para terminar em
19 de Março com uma gran
diosa e bem organizada festa
para comemorar conjuntamente,
o primeiro aniversário da inau
guração da magnífica e maravi
lhosa Matriz nova.
Para tanto o Vigário convida
os devotos de São José.
O programa sairá breve.

CflPELR ÜR USIDR
BRKKR

Dado o seu movimento sem
pre crescente nesta cidade, a
Caixa Econômica do Estado,
local, dentro de pouco tempo,
passará a funcionar em seu pré
dio. modernamente instalada.

Nascimento
Célia Maria Cicconi
Acha-se em festa desde o dia
6 do corrente, o lar do sr. Giovannino Cicconi e de da. Alaide
Cicconi, aqui i'esidentes, com o
advento de uma gracio.sa meni
na que, sob as águas lustrais
do batismo receberá o nome de
Célia Maria Cicconi.

Semana Santa e Festa
do Corvo Branco
Como nos anos anteriores a
Semana Santa será condignamente celebrada em Lençóis
Paulista.
A festa de Santo Antonio do
Corvo Branco será adiada para
os dias 26 e 27 de Junho, por
que de 8 a 21 serão pregadas
missões na Matriz pelos Padres
Redentoristas.

BRRRÜE

Será inaugurada e aberta ao
culto público, na data de hoje,
às 10 horas, a grande Capela
da Usina de Açúcar
Barra
Grande.
A Capela é vasta e confortá
vel, tendo com<^ Padroeira prin
cipal. Nossa Senhora Aparecida
e padroeiro secundário, São Ro
que, cuja imagem foi doada pe
lo Vigário.
Benzerá a Capela e celebrará
a primeira missa o nosso V i
gário, Padre Salustio Rodrigues
Machado.
Após a missa^ haverá chur
rasco.

O

Vigário
Padre
Salustio

o Exmo. e Revmo. Sr. Bispo
de Botucatu. acaba de renovar
como faz todos os anos, a Pro
visão do Vigário de Lençóis
Paulista, a favor do Padre Sa
lustio Rodrigues Machado, até
31 de Janeiro de 1955.
O Padre Salustio está em
Lençóis há 15 anos. Para o car
go de Vigario-Cooperador foi
nomeado o Fadre Boaventura
Manara, que está aqui há um
ano.

D Palácio dos Rád ios serve bem,
^
porque oferece

O espetáculo realizou-se no
Cine São José daquela cidade,
alcançando franco sucesso, sàtisfazendo plenamente a enorme
assistência, que tomava literal
mente platéia.
Sendo pela primeira vez que
os nossos estreantes se apresen
tam em platéia fora de Lençóis
Paulista, pelo sucesso alcançado
estão de parabéns o seu anima
dor Salvador Gonçalves, o prof.
jesé Rossi que fêz os acompa
nhamentos musicais ao violão e
todos os elementos componentes.
Ü espetáculo foi gravado e
retransmitido, no dia seguinte
aos ouvintes da emissôra local,
A Caravana viajou em carros
especiais, oferecidos pela firma
Irmãos Carani Ltda.

Cinco candidatos à
Presidência do Estado
Notícias vinculadas de última
hora, dizem que no decorrer da
semana passada, surgiram cinco
candidatos à presidência do E s
tado: Adhemar, Hugo Borghi,
Prestes Maia, Cunha Bueno e
Janio Quadros.
Clomo se vê, tôdas as fações
políticas paulistas têm suas vistas
voltadas para os Campos Elíseos.
cada qual pretendendo eleger o
seu lider.
Entretanto, com cinco candi
datos, o páreo não será tão di
ficil como havendo somente dois.
Segundo se ventila, Adhemar,
com o aparecimento desses con
correntes, está sendo o favorito.
Pois, no interior do Estado, o
chefe do P.S.P. ainda gnsa de
largo prestígio político.
Todavia, tudo ainda permane
ce em ansiosas expectativas. Os
dias vindouros nos dirão onde
se assentará as pretensões dos
políticos paulistas.

Um Trem que apanha
um Ônibus
Noticia-se de Marilia que um
trem da Paulista apanhou um
Ônibus, entre Lucelia e aquela
cidade, havendo trinta mortos
e cinco feridos.
Assinem a Coleção
S a F a lv a
.Agente nesta cidade
Hermínio Jacon

o

Cine Guarani
FILM ES DA SEMANA
Hoje - à noite, em duas sessões
às 19.00 e 21,00 horas e Ama
nhã em uma única sessão às
20,00 horas, com Gary Cooper,
da Warner Bros

ECO

í

Acerca-te de mim..

D r. A ntonio Tedesco
M ED ICO
Clínica^ g e r a l - O p eraçõ es -

P a r to s

Rua Floriano Peixoto, 345 • LENÇÓIS PAULISTA • Fone, 61

Vontade Indómita
c o animado desenho
«OVO É BOM>

O p rin cip a l p ro d u to de L en çó is P a u li s ta n a s
F e s ta s do IV C E T E N A R IO de S. P a u lo ,
h o n ra rd a tr a d iç ã o d a In d ú s 
t r i a A g u a rd e n te ira P a u lis ta

Térça-Feira

Jóias

Fatídicas

policial com Penny Edwards

Armas de 0 \ io

A
Industrial e Comercial Orlando Mazari

far-west com Tim Holt
Quarta e Quinta Feira
o colorido com Errol Flynn

LEnÇÚlS PRULJ5TR

Montana, terra proibida
um desenho da Warner
CORSÁRIO SALAFRÁRIO

-

5. PRULO

-

RIO DE IROEIRO

Rpresentard com tôâas as Características âe Origínalidaõe
em luxuósas embalagens õe 30, 60, 100, 500 e 1.000
grs., as insuperdueis fDarcas

Sexta Feira

Minha cara metade
com Dan Dailey, da Fox

da U.C.B.,

Sábado
com Walter Dávila

L UL A
Acerca-te de mim! Deixa ver
em teus olhos se há paz, se
estás contente!
Deita a cabeça nos meus om
bros quentes! Acerca te de mim!
O tempo já vai longe... há fios
de prata em teus cabelos...
E também nos meus...
Deixa afagar tuas mãos, mitar
teu rosto, embora já cansado.J.
Deixa lembrar teus beijos,
teus abraços...
Deixa lembrar também nosso
passado!
Recordar é volver! Vivamos
apenas êste instante:..
Sentir como se agora fôsse a
mocidade ardente e louca!
Vem, meu amor! Se te amei,
agora, muito mais te amo!
Os anos- se passaram... cami
nhámos juntos pela estrada lon
ga... da vida...
Sorrimos, chorámos, curtimos
máguas, dissabores, tudo...
Acerca-te de mim!
Deixa ver em teus olhos se
há paz ou se há tormento!
Vamos viver somente êste
momento que a vida nos reclama!
Achega-te a mim, assim, como
se a juventude ressurgisse em
nossos corações!
Façamos como outrora... jubi
losos... sentindo a vida em todo
o explcndor!
Acerca-te de mim... meu gran
de Amor!

João Gangorra
Mais

e um desenho de W alt Disney
V A Q U EIRO AVACALHADO

Bailes Carnavalescos
Como de costume, também nêste ano, se
rão realizados nos salões anexo ao Bar São
Paulo. 4 pomposos bailes carnavalescos.
A comissão organizadora não medindo es
forços contratou o «jazz Universal», con
junto já bastante conhecido nesta regiao
Divirta-se a valer tomando parte dos bailes
que serão realizados nos salões anexo
ro Bar São Paulo.

D eclaração
Declaro, para os devidos fins,
que no incêndio ocorrido em
meu estabelecimento industrial,
na noite de 19 para 20 de junho
de 1953, foi destruida a Apólice
de Seguro de Vida de n.o
22.929, da Companhia Segura
dora Brasileira, de que sou se
gurado.
Lençóis Paulista, 6 de Feve
reiro de 1954.
José Moretto
A responsabilidade pelos
conceitos emitidos nos arti
gos assinados é inteiramen
te dos respectivos autores.

Sirva-se
UMA COMPLETA
ORGANIZAÇÃO
BANCÁRIA
Ab SUAS ORDENS

d e p ó s it o s

DESCONTOS
« CAUÇXO
•
COBRANÇAS
« CÂMBIO
•
ORDENS DE
PAGAMENTO
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m a t r iz
r u a d e SAO b e n t o , 34\ — SÀO PAULO
AGÊNCIAS u r b a n a s
Brás Central, Lapa Luz
23 Filiais e Agências no lnterio>
CORRESPONDENTES EM TODO O MUNDO

uma excelente
edição de

A LT E R O S A
Está sendo distribuida agora
na cidade a edição de ALTE
ROSA, relativa à primeira quin
zena de fevereiro. Como sem
pre,, encontramos nêsse nevo
número do popular magazine
nacional mais uma sucessão de
magníficas atrações para o seu
numeroso público de iodo o
pais.
Na seção de ficção, nada me
nos de 5 esplêndidos trabalhos,
firmados por consagiados ro
mancistas brasileiros e estran
geiros, e ilustrados por verda
deiros artistas do desenho.
Esta é, sem favor, mais uma
ótima edição que ALTEROSA
entrega ao público do país, que
já se acostumou a admirá-la co
mo a revista de classe, para as
pessoas de gôsto. A assinatura
dêsse esplêndido magazine custa
apenas cem cruzeiros por ano,
devendo os interessados reme
terem essa importância em che
que ou pelo correio, para a
Soc. Editôra Alterosa Ltda., Cai
xa Postal 279, Belo Horizonte

V ende-se
1 caminhão Ford 1946, redu
zido em perfeito estado de con
servação. Tratar com o proprie
tário, João Morante.
Vende-se uma casa de duas
moradas, sito à rua Tiradentes
n.os 224 e 236, nesta cidade,
infoimações com o vendedor.
|oão Morante

S e ja aznigo do O E ’co
F a z e n d o u m a a s s in a tu r a
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ESCRITÓRIO DE RDUOCflClfl EfH LEnÇÚIS

Ciã. Paulista de Força e Luz

Dr. Rivaldo de Assis Cintra

Aviso Importante

e

A Cia. Paulista de Fôrça e Luz, comunica aos seus consumi
dores em geral que, pelo Ato n.o 34, de 31-12-953, publicado no
Diário Oficial do Estado, de 3/1/954, o Departamento de A’guas è
Energia Elétrica prorrogou o regime de racionamento de energia
elétrica em vigor, até que fossem postas em funcionamento as no
vas unidades geradoras das Usinas: Jaguarí e Americana, bem as
sim as da Usina Térmica Carioba. Porém, com o aumento da vasão dos rios que abastecem as nossas usinas e com a entrada em
serviço da nova unidade de 10.000 KW da Usina de Americana,
além da diminuição de carga que se verifica normalmente neste
período de entre-safras, foi possível suprimir o racionamento de
2 horas, que vinha sendo efetuado.
Assim sendò, apenas os consumidores de FüRÇA MOTRIZ
deverão manter seus motores desligados diàriamente, das 18,30 às
22 horas, não se verificando até segunda ordem as desligações
dos circuitos mencionados no aitigo 8.o do Ato n.o 25, de 30/Ó/53
e Comunicado de 23/11/53.
As demais determinações do referido Ato, sôbre as proibi
ções, quotas, novas ligações, ampliação das existentes, sanções^
etc., continuam sendo aplicadas.
Nestas condições, solicitamos aos nossos consumidores a
continuação do regime de máxima economia no consumo de ener
gia elétrica a fim de retardar, o mais possível, a necessidade dc
restabelecimento do racionamento a que estaremos sugeitos até ao
completarem as obras já iniciadas da grande Usina hidro-elétrica
I de «Peixoto», no Rio Grande.
Cópias dos Atos acima mencionados, estão a disposição dos
srs. consumidores, no Escritório da Cia., sito à rua Geraldo Pe
reira de Barros, 553.

Dr. Osmar Delmanto
ADVOGADOS
ESCRITÓRIO EM LENÇÓIS PAULISTA;
Rua Tibiriçá, n.o 722 (Baixos da residência do sr. José Salustiano de Oliveira)
Os advogados atendem pessoalmente às quartas-feiras e sábados
Outras informações com o sr. Norberto, no Bar Central (Fone 35)

'I)r. J o s é j/i.

de Õ. jYíachado

C lín ic a

G e ra l

CIRURBin-mOLESTIfl DE SERHORfiS E CRIflnÇRS-PRRTOS
Fone — F2-7 — Consultório e Residência, Rua Tibiríça 890

V O C E S A B I A Q U E ...

O Professor
Augusto
Piccard, da Suíça, e seu fi
lho Jacques, estabeleceram
recentemente um novo re
corde mundial de profun
didade no Oceano. Usan
do um aparelho especial
com a forma aproximada
de uma esfera, mergulha
ram ao lado da Costa Ita
liana até a profundidade de
313 metros.

A Organização das Na
ções Unidas recLbeu pro
vas de que pelo menos
17.735 membros de suas
forças armadas, capturados
pelos comunistas na Co
réia, foram assassinados,
torturados, privados de alimentos e sujeitos a outras
formas de toin^ento desu
mano.

O couro do salmão de
Alaska está sendo usado
agora para substitui: o cou
ro vacum na produção de
vários aifigos. Alguns sal
mões el egam a pesar 10
kgs. e seu couro está sen
do usado para a piodução
de bôlsas, cintos, carteiras,
pastas e até mesmo cal
çados.

A cab a de sa ir IT m agazine p a ra fevereiro
Cada novo número de IT-magazine que é entregue ao pú
blico, mais se confirma o êxito
logrado por êsse esplêndido
mensário «de bôlsa» com que

D r.

foi brindado em junho último o
mundo feminino do Brasil. De
fato, a edição de fevereiro está
realmente excelente, contendo
um sem número de atrações que

farão a delícia das moças e das
senhoras brasileiias, pelo módi
co preço de 3 ciuzeiros.
Nada menos de 5 excelentes
contos, de autoria de famosos

João P accola P rim o
m E D 1C 0

C lín ic a g e ra l de a d u lto s e c r i a n ç a s - - C iru rg ia
D o en ças do O uvido, N a riz e G a r g o n ta
Ex-interno por concurso âo Pronto Socorro ôo Rio ce laiieiro
concurso
fíguinogo

—

âo fDQterniõaõe ôo Hospital São Francisco ôe Hssis
—

Ex-interno resiâente âo Cqsq ôe Saú ô c

P a r to s

Ex-interno por
à

cargo âo ü r.

São lorge ( R i o ôc laneiro)

ficcionistas, afiarecem nesse nú
mero de IT: Drama de Carnaval,
Medo de Atnar, Um Carrossel
e Quatro Destinos, O Colecio
nador de Noivas e Papai. Con
tos que emocionam e'encantam
capazes de agradar a todos os
paladares, ainda os mais exi
gentes.
E há ainda em IT de feve
reiro uma série de magníficos
artigos, entre os quais podere
mos mencionar: «Você pode
«segurar» seu marido. As Mais
Belas Cartas de Amor, O Tri
unfo de Marjorie
Lawrence,
Compreenda Seu Filho, Pode a
Ciência Tranformar a Noite em
Dia?, A Arte das Apresentações,.
Voam Para Deus, Novos Trata
mentos para a Alta Pressão du
Sangue e O Marinheiro Miste
rioso.
Mas não é só, porque IT apresenta também magníficas se
ções permanentes, tôdas muito
bem cuidadas e ilustradas, des
tacando-se: Modas, Beleza Femi
nina, Testes, tiumoiismo. Deco
ração do Lar, Quitutes, Enci
clopédia do Lar e Trabalhos
Manuais.
Muito embora possa ser con
siderada uma grande revista, no
gênero de pequeno formato,
aliás a única revista dêsse gê
nero exclusivamente feminina
que se edita no país, IT-magazine oferece a sua assinatura a"
nual por apenas trinta e cinco
cruzeiros. As pessoas interessa
das devem enviar essa impor' tância, com seu nome e ende
reço completos, para a Soc. Editôra
Alterosa Lida., Caixa
Postal, 279, Belo Horizonte.

LEIAM

«o D IA »
O matutino dc maior ven
da avulsa na capital,
Nesta cidade;

Caixa, 35

-
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Lençóis-Paulista

- Lst. de São^ Paulo

Agente: Assunta M . A ie lo
Correspondente ,• Hermínio lacon

Aniversários

íJ^eôator-Chefe: Hermfnio

licon

Superintendente: luarez lacon

FAZEM ANOS:
HOJE — sra. Dalva Coneglian; menino Luiz Carlos Conti;
srta. Voanirce Coneglian.
AMANHÃ — sr. Breno Bre*
ga; menino Edegar Brandi; sra.
josefina Cimó Feres, esposa do
sr. Lidio Feres.
DIA 16 — sra. Antoniefa de
Santis; menino Clovis Baccili;
sra. Antonieta Giovanelti, espo
sa do sr. Alcides Muller; srta.
Neyde Zan; sr. Antonio Ranzani.
DIA 17 — sr. Alexandre
Chitlo; sr. Antonio Pasquarelli;
menino Lourival Bergamaschi,
filho do sr. Tonin B. Bergamas
chi, residente em Palmital.
DIA 18 — sr. Cezar Giacomini; sr. Antonio Lorenzetti; sr.
João Lorenzetti.
DIA 19 — sr. Antonio Bene
dito do Amaral.
DIA 20 — srta. Maria Luiza
Tocei, residente em São Paulo;
menino Luiz Carlos, filho dosr.Fuad Feres e de da. Olivia de
Almeida Carvalho Feres.

Gazeta de Agudos
Depois de um longo período
de inatividade, voltou à ciiculação a Gazeta de Agudos, agora
sob a competente direção de
Achilles Sormani, fendo como
proprietário Hercules Sormani e
como Representante Célio Sor
mani. Semanário independente,
o reapareciiuento de a Gazeta
de Agudos veio concretizar ve
lha aspiração dopôvo agudense,
afirmando-se-lhe
como «Pregoeira da Paz» e abrindo uma
nova fase de vida dedicada aos
interesses da comarca. Cumpri
mentando o trio Sormani, dese
jamos ao nosso colega longa e
feliz existência.

Diretor: fUEXRnOKE CHITTO
ANO
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CIDADÃO
Se você já completou 18 anos
de idade, trate de se alistar co
mo eleitor.
Procure sem demora o Car
tório de Paz, desta cidade, que
se encarregará de preparar todos
os papéis necessários à qualifi
cação. de eleitores, transferên
cias de titulos e requerimentos
de segundas-vias.
Lençóis Paulista, 11 de feve
reiro de 1954.
O Escrivão Eleitoral
Paulo da Silva Coelho

Dia da indústria «18
de Fevereiro»

prefira o melhor preferir\do

STUDE BAKER
Automóveis, Caminhões e Caminhonetes

17 Hâ mais de cem anos
MÜSSEY-H
máquinas e implementos agrícolas

o Vigário da Paróquia, Pa
dre Salustio Rodrigues Macha
do, desejando comemorar reli
giosa e condignamente o «Dia
)8 de Fevereiro», dedicado à In
dústria, está organizando um
programa de comemorações, com
o fim de promover u na grande
campanha de industrialização de
Lençóis Paulista. Para tanto vai
pedir o concurso da Câmara e
Prefeitura Municipal, da Indús-tria. Comércio, Lavoura, Impren
sa, Rádio e outras entidades.
Do programa contará alvorada,
missa solene com sermão e ou
tros atos.
Urge industrializar Lençóis.

Motorista!
ED U Q U E sua BUSINA USAN 
DO-A M O D ER A D A M EN TE.

Fundada a Coo|3erativa dos Produtores de Aguardente da Zona de Lençóis F^auüsta
Aprovados os Estatutos - Constituido o Capital - Eleita a Diretoria
Como vinha sendo ampla- ^
Nadim Temer Feres
mente noticiado, realizou-se no Conselho Fiscal
dia 10 do corrente no salão da Haroldo Cacciolari, Adib MaCâmara Municipal, a reunião de luf, Vicente Moretto.
fundação da Cooperativa dos Suplentes
Produtoies de Aguardente da Primo Casali, H ugo Boso, V ir
Zona de Lençóis Paulista de gílio Paccola.
Responsabilidade Limitada.
Estiveram presentes à reunião
Foram iniciados os trabalhos os srs. Virgílio Capoani, Pre
presididos pelo sr. dr. Francisco feito Municipal Dr. Fernando
Assis Machado e secretariado de Oliveira Guena, Executor Téc
pelo sr. Nadim Temer Feres. nico do SECRRA no Estado de
Inicialmente foram debatidos os S. Paulo, Lidio Bosi, Coletor
estatutos e aprovados por unâ- Federal, Luiz Azevedo, Gerente
nimidade. Foi decidido que o da Distilaria local e os seguin
capital será constituido de quo- tes produtores: Francisco Assis
tas-partes no valor de cem cru Machado, Vicente Moretto, An
zeiros cada, e os quotistas su tonio Foltran, João Baptisía Du
bscreverão quinze centavos por tra, Albino Cacciolari, Ídolo Fer
litro de aguardente, produzida rari, Dante Andreoli, Santo Pac
na safra anterior. O capital ul cola, Carlos Lopes, Virgílio Pac
trapassará a Cr$ 600.000,00 ini cola, Hugo Boso, Fernando A.
cialmente, aumentando a medida Frezza,
Germano
Turcarelli,
que se inscreverem novos co Manuel O. Cuevas, Ângelo Za
operados.
carias, Primo Casali, Adib MaFicou deliberado que nenhum luf, Haroldo Cacciolari, Nadim
cooperado poderá vender seu T. Feres e Julio Andreoli.
produto stm autorização da Co
A fuiiHação da Cooperativa
operativa.
veio ao encontro das necessida
A seguir procedeu-se a elei des e do interesse da coletivi
ção da diretoria que ficou assim dade aguardenteira, que, dtsde
constituída:
muito, lutava por ésse ideal e
Diretor Presidente
que afinal coroou-se de êxito, {
Antonio Foltran visando proporcionar no futuro |
Diretor Comercial
estabilidade da classe e uma aDr. Francisco Assis Machado j lavanca propulsora para o proDiretor Secretario
gresso da nossa queiida terra.

CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO
L)br« teus problemas da mecanizacõe

A uS SRS. FAZENDEIROS
Are suas terras eni qualquei tempo com
os afamados TRATORES AAASSEY HARPIS
ern 28 modelos. Arando mesmo em terre
no seco, o TRATOR M.ASSEY HARRIS,
demonstra o motivo porque conquistou os
l“.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 — Picadoi de forragens
— Debulhador de milho, manual e com
polia

Completo

estoque

SER V IÇ O

de

Peças

Genuinas

e s p e c ia l iz a d o

REUEnüEDORES FlUTORIZflüOS
GARRIDO & FILHOS LTDA.

