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TAMBÉM A ELETiCIOÂDE 
PERDE-SE m

— o  gèlo eatregae em sua residência 
derrete-se um pouco pelo caminho... 
Essa perda de peso pode ser íaeL- 
mente determinada, recorrendo-se a 
uma balança.
— Uma parte de nossos suprimentos 
de eletricidade perde-se, também, o de

fórma incontrolável, no percur
so compreendido entre a usina 
geradora e a sua residência. 
E como os medidores de Iiiz sé 
registram os “kilowatts” con
sumidos, t or na - s e  impossível 
calcular o total dessa energia 

A que se perde e que, luíeliz- 
vl mente, ninguém pode aprovei

tar — diz “Seu” Kilowatt, o 
criado elétrico.

A ’gua em Alfredo 
Guedes

Amanhã, serão atacados os tra
balhos na instalação da rêde de 
A’gua em Alfredo Guedes.

Com o que jâ fôra efetuado, 
dentro de pouco tempo, o nosso 
distrito terá a sua rêde de água 
devidamente instalada.

/■c/ec/mentos
Adeiia Ortega

Deitando álcool sôbre seu 
corpo, faleceu no dia 16 do cor
rente, no Hospital N.S. Piedade, 
nesta cidade, vítima dêsse tres- 
loucado gesto, da, Adélia Orte
ga, esposa do sr. João Mas- 
trangelo.

O sepultamento da extinta 
deu-se no postrídio, saindo ofé- 
retro da Rua José do Patrocínio, 
da residência de seus progeni- 
tores.

P t

Palmiro Malatrasi

Faleceu dia 9 p.p. em Botu- 
catu com a avançada idade de 
75 anos o sr. Palmiro Malatrasi, 
pessoa há muitos anos radicada 
naquela cidade, onde gosava de 
grande círculo de amizade.

O extinto deixa os filhos; Al
bino, Winter. Adriano, ítalo, 
Clementina e Noemia; a irmã 
Marieta, o cunhado Silvio; as 
noras Ida Romanziní, profa.An- 
tonieta Grassi, profa. Carmem 
Leotta e profa. Elza Ferniclo; 
os netos Ahtonio Carlos, Albi
no Celso, Maria da Gloria e 
Miriaa Ignes.

O sepultamento deu-se no 
mesmo dia na necrópole daquela 
cidade com grande acompanha
mento, notando-se pessoas de 
tódas as camadas sociais.

I Agradecimento
 ̂ I A Família Malatrasi, agrade- 

I ! ce sensibilizada a tôdas as pes- 
I i soas que a confortaram no do- 
> ' loroso transe.

Grandioso Desfile de 
Moda Infantil

Já está grangeando entusiasmo 
do público o desfile que fare
mos realizar no próximo dia 9 
de maio, «Dia das Mães», no 
Ubirama Tênis Clube.

O desfile, que conta com a 
participação de crianças da so
ciedade local, constará da apre
sentação de vários tipos de tra
jes, como montaria, passeio, 
noite, práia e inverno, sendo 
que, de cada tipo, será eleita 
por votação, a criança cujo ves
tuário mais agradar.

Após o desfile, seguirá uma 
brincadeira dansante, durante a 
qual continuará a venda de vo
tos, que será encerrada com o 
término da brincadeira.

O resultado da apuração será 
dado oportunamente, ocasião em 
que serão entregues aos vence
dores, os prêmios respectivos.

Será para Lençóis Paulista 
uma festa inédita, que espera- 

j mos, seja de agrado geral.
A renda será revertida pró 

formatura do 2.o ano normal, 
sendo porque já expressamos 
nossos agradecimentos profun
dos às famílias que tão pronta- 
raente se mostraram empenhadas 
para o brilhantismo da festa.

A postos, cow-boys. jóqueis, 
toureiros, banhistas, donas dos 
trajes de noite, passeio e ele
gantes da estação que se apro
xima, para o grande torneio!

Nota; — As mesas já se en
contram à venda com M. Ma- 
falda e M. de Lourdes.

A procissão uã Se
mana >anta

4.200 fiéis concorreram a pro
cissão da Sexta-feira da Paixãc 
nesta cidade. A afluência de ca
tólicos ao cotejo foi feito poi 
meio de distribuição de progra
mas que, na sua totalidade, al
cançou aquele número de pes- 

í soas.

Demonstração da conta: ^̂ Formatura Professorandos^^
Pago ao Conjunto M usical:................................................
Idem ao Bar do Chopp, de Irmãos Pettenazzi: .
Idem a Irmãos Luminatti;................................................
Idem a d iv erso s:......................................................................
Saldo Depositado no Banco do Estado de São Paufo 
S/A. desta c id a d e :................................................................

120.00
25.00
81.00 
35,00

5.722.00
5.983.00

Veada de entradas «Um Show Para Voce^*;.....................  2.999,00
Firmas patrocinadoras de «Um Show Para Você»:. . . 950,00
Vendas de Votos: ......................................................................  304,00
Mensalidades pagas pelas alunas referentes aos meses: .
Outubro, Novembro de 1953 e Março de 1954:. . , . 1.130,00
Rifa de uma Garrafa de C ham p an ge:...........................  600,00

5.983,00

Lençóis Paulista, 15 deJAbril de 1954 

Ccraissão geral

D Palácio dos Rádios serve bem,
« í .



o ECO
M EU C A R O  BRA SIL

L U L A
Cala-se na treva o grito de 

revolta! Há treva pelo mundo, 
embora o sol inunde de luz o 
espaço e a terra! Há treva por 
tudo e há tormento! Há gemi
dos e esteitores de agonias pe
los poiôes infectos e pelos de
graus de escadarias, onde cria
turas sem tecto cumprem resig
nadas a sorte malfadada! Não há 
sol e nem luz para essa gente. 
Há somente trevas nêsses olhos 
baços, cansados de espiar so
frimentos! Mulheres descabela- 
das que seminuas, arrastam cri
anças famintas e maltrapilhas! 
Parece isso incrível, meu Bra
sil, mas é a pura verdade! De 
tempos para cá, aumentou mui
to o número de misérias.'Quan
to mais autarquias se criam, mais 
aumenta a desolação e deses
pero. Vergonhoso é o ter que 
falar assim, dentro íie teu solo 
tão cheio e tão farto de delicio
sos frutos, de águas salutares, 
de brisas caprichosas de flôres 
perfumadas, de pássaros colori
dos, enfim, nada falta e no en
tretanto o que vemos? a miséria 
que se redobra por todos os 
cantos. Virgens jogadas ao léo, 
sob a fumaça negra dos dias 
que transcoirem! Incalculáveis 
desditas se espalham, sem que 
ninguém evite. Nossos gritos, 
nossos rógos não são ouvidos 
porque os homens estão surdos. 
Brasil, meu Brasil. De nada va
lem nossas pregações. Não ve
mos nisso senão o fogo crepi- 
tante da nossa boa vontade de 
servir. Perdemos o nosso tem
po, porque batemos em tecla 
morta. Somente para uma EN
TIDADE que espia, seremos re
compensados nas nossas lutas. 
Vês? Dizem que em um dos 
teus Estados, o feijão é jogado 
para os porcos, o arroz é quasi 
dado e a falta de organização 
dos homens capazes, deixa pai- 
te da humanidade morrer à min
gua, quando tudo sobra. O que 
fazem êsses homens? banque- 
teiam-se do bom e do melhor, 
são constantemente homenagea
dos e cercados de abajuladoies, 
nada mais. Seus tempos são to
mados em recepções e festas, 
quando do outro lado, choram 
seus irmãos ao desamparo fatal!

Há dentro de nós, meu Brasil, 
uma revolta amargurada! Nossos 
destinos são iguais. Sofrer é 
sempre sofrer!

Igreja de S. Benedito
Não há muito tempo, fizemos 

menção que a firma Garrido & 
Filhos construiria a Igreja de 
São Benedito, na Vila Mamedina.

Agora, entretanto, soubemos 
que a firma Garrido & Filhos 
dará início à construção dentro 
de poucos dias, no mesmo local.

Muitos populares e comer
ciantes estão reclamando, ülti- 
mamente, contra o horário que 
vem sendo obedecido para a 
lin peza das ruas da cidade.

Fazemos nossas, também, es
sas reclamações para chamar a 
atenção de quem de direito, a 
fim de que se transfira para um 
horário mais oportuno a limpe
za das artérias lençoenses, pois, 
realmente, está sendo ela feita 
em hora imprópria. Quantas ve
zes iá. vimos levantar-se ondas

cipal que, no seu labor, não le
va em conta o movimento dos 
transeuntes, até mesmo em ho
ras de grande concentração de 
pessoas com a chegada de ôni
bus nos respectivos pontos. Isto 
não só põe em perigo a inte
gridade física dos indivíduos, 
como vem também afetando as 
casas comerciais, cujas merca- 
doiias sofrem deterioiação.

de poeiia na Rua XV de No- 
vembio, provocadas pelo correr 
da vassoura do servidor muni-
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industrial e Comerciai Criando Mazari
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grs., as insuperdueis marcas

ALTEROSA é uma publica
ção que se tornou conhecida ein 
todo o Brasil graças ao esforço 
de seus editores para proporcio
nar ao público uma revista ela
borada com artigos assinados 
pelos mestre.s da literatura na
cional e mundial e com reporta
gens de atualidade, além de rni- 
dar do apuro de uma linguagem 
sadia, capaz de servir como sal
vo conduto para a sua entrada 
nos lares.

Dentro dos mesmos preceitos, 
a Editora lançou IT-magazine, 
a revista de bolsa que é uma 
jóia oeucada ao espiruo leuimiuo.

Agora, numa camoanha para 
conseguir mais 30.000 accinan‘'cs, 
Af-TF^G).>A lhe 'oferece u-nn 
oportunidade única, qual seja a 
de obter, mediante a sua assina
tura, o receb'mento, inteiramen
te grátis de IT-magazine.

Sim, faça ag ra uma assina
tura íuual de A LTER05A , 
ganhando uma assinatura se
mestral Je  íT. realizando assim 
uma eccnoi.ua de Cr$ 38,00, 
como demonstraremos a seguir:
24 n.os avulsos de Alterosa Cr$ 120,00 

6 n .°s  de IT-m.-saiine . . , 18,00
S o m a .........................................Cr$ 138,00

Pagando apenas 100 cruzeiros, 
V.S. economizará Cr$ 38,00.

Mas há ainda, na presen̂ ê 
campanha, uma oportunidade 
melhor, qual se'a a de assinar 
ALTEROSA por 2 anos, para 
receber inteiramente grátis, uma 
assinatura anual de IT, reali
zando, dessa maneira, uma eco
nomia de Cr$ 86,00, como se 
segue:
48 n.os avulsos de Alterosa Cr$ 240 ,00 
12 n.os de IT-magazine . . . 36 ,00
S o m a ................................................. Cr$ 276 ,00

Pagando apenas 190 cruzeiros, 
V.S. realizará uma economia de 
Cr$ 86,00.

Se já é assinante de ALTE
ROSA, poderá também aprouei- 
tar esta oferta especial, reno
vando agora a sua assinatura. 
Se o é de IT, poderá enviá-lo 
a um amigo.

Mande a importância corres
pondente à assinatura que dese
jar, em vale postal, carta regis
trada com valof declarado, ou 
cheque, à Sociedade Eoitoi-a Al
terosa Ltda., Caixa Postal 279 
Belo Horizonte, Minas Gerais..

s in ro n is E  seu  r p r r e-
LHO RECEPTOR PPRR fl 

Rfl’D10 DE TODOS
ZYR-36. Sociedade Rá

dio Difusora de Lençóis 
Paulista — 1.530 KilociclosT

S eja  am ig o  do O E ’co 
Fazen d o u m a  a ssin a tu ro

Limpeza de ruas da cidade J
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Dr. João Paccola Primo
fn É D I c 0

C lín ica  geral de ad u lto s  e c r ia n ç a s  --  C iru rg ia  
D oenças do Ouvido, N ariz e G a rg a n ta

P a rto s

Ex-ítiierno por concurso âo Pronto Socorro ôo Rio cie Toneiro — Ex-interno por 
concurso ôa fDQterniòoòe òo Hospital São Francisco òe Rsais à cargo úo br. 
flguinago — Ex-interno residente òa Cq s q ôe Soúàe Sâo Icrge ( R io òe loneiro I

Caixa, 35 - Fone,48 - Lençóis-Paulista ■ Fst. de São Paulo

E D I T A L
Nos termos do inciso l.o 

do Provimento n. XXllI do E- 
gregio Conselho Superior da 
Magistratura datado de l.o de 
Setembro de 1953, CONVOCO 
o Sr. Dr. Promotor Público, Srs. 
Prefeitos Municipais de Agudos 
e Lençóis Paulista, Revnios. Srs. 
Vigários das Paróquias de Agu
dos e Lençóis Paulista, Drs. 
Delegados de Polícia de Agudos 
e Lençóis Paulista, Diretores do 
Ginásio do Estado, Instituto N. 
S. Sagrado Coração, Grupo 
Escolar, Drs. Médicos, Advoga
dos, Dentistas, ;,Farmacéuticos, 
Representantes da Sociedade de 
S. Vicente de Paula, Congrega
ção Mariana, Legião Brasileira 
de Assistência, Instituições Civis 
e Religiosas, membros do atual 
Serviço de Colocação Familiar 
e demais interessados para 
comparecerem no Edifício do 
Fórum local, sito à praça Tira- 
dentes, no salão do Juri, às 14 
horas do dia 21 de abril de 
1954, a fim de se proceder a 
reorganização do Serviço de Co
locação Familiar da Comarca ae

I

Agudos.
V.íA

ESCRITÓRIO DE RDUOCRClfl EfTl LEPÇOIS

Dr. Rivaldo de Assis Cintra
e

Dr. Csmar Delmanto 

A D V O G A  D O S
ESCRITÓRIO EM LENÇÓIS PAULiSTA:

Rua Tibiriçá, n.o 722 (Baixos da residência do sr. José Sa-
lustiano de Oliveira)

Os advogados atendem pessoalmente às quartas-feiras e sábados 
Outras informações com o sr. Norberto, no Bar Central (Fone 35)

M O T O R I S T A !
Não corra eni excesso!

M ais vale p erd er u m  m in u to  n a  vida,
dc que a  v id a n u m  m in u to .

Dr. Antonio Tedesco
M ED ICO

Agudos, 8 de Abril de 
o  Juiz ile riie ito  

João Estevam de Siqueira Jr.

Anunciem nêste Jornaf!

Você sabia que...

C lín ica  g e ra l - O p erações - P a r to s  

Rua FlorianoPeixoto, 345 • í ENÇÓIS PAULISTA - Fone, 01

Aos 18 anos de idade. 
Carlos XII, da Suécia, di
rigiu um exército de 8.000 
homens contra um exército 
russo de 80.000 h'^mens e 
derrotou-o inteiramente em 
menos de trinta minutos.

Carrol Chatham, quimico 
americano, é o primeiro e 
o único homem do mundo 
que conseguiu produzir com 
êxito esmeraldas artificiais. 
Suas gemas sintéticas são 
química, física e opticamente 
idênticas às esmeraldas na
turais. Carrol Chatham con
serva em segrêdo o seu 
processo.

A energia atômica de 
meio quilo de urânio refi
nado podería conservar u- 
ma lâmpada de 50 watts 
acesa durante cinco mil e 
novecentos anos.

?0CE É DlfEREUTE M S OUTROS t
T006 HàO é COniO EHUltüS íJU®

pensam que ft Tidn consiste apenae 
•m “deixar viver” . Você deseja con^ 
truir sua vida, vocô deseja fazer por 
■i mesmo muito mais do que o mundo 
esuoLíâneamente JA fe*. Vocô sabe 
quanto vale o conhecimento, sabe quanto 
é importante estar a par de tôdas as 
coisas que vâo pelo mundo. Um homem 
bena instruído é um homem que valo 
mais — e vale ainda mais o honieni 
qua e instruído sftl^e as coisas do se® 
momento.

Para into:rar-€e, cada novo dia, do 
tudo q aüto a» oateceu em sua cidade, 
no Estado, no Paia e no mundo, leia e 
0 D1Au ;0  de S. PAULO — o jornal de 
sm». gente, que é lido diàriamente por 
mais de 6CO.OOO paulistas.

Uma assinatura do DIÁRIO Uti & 
PAULO custa aponae Cif 149̂ 001

Peritos internacionais dt pol
pa e oapel acham que uma in
dústria de polpa em madeiias 
tropicais e subtropicais e em 
resíduos de agricultura, é um 
empreendimento comercial prati
cável, anunciou recèntemente a 
Organização das Nações Unidas 
de Alimentação e Agricultura. 
Ao que se noticia, tiinta guar
das florestais e químicos toma
ram parte em uma conferência 
de duas semanas sôbre êsse 
assunto. Eles acharam que as 
matérias tropicais, a palha de 
bagaço de cana e vários outros 
resíduos de agricultura, consti
tuem matérias primas convenien
tes para a fabricação de polpa 
e de papel.

Os cálculos demonstram que 
o custo da produção da polpa 
e do papel de madeira pode va
riar consideràvelmente na Amé- 
lica do Norte e na Europa. Em 
alguns casos, é muito alto e, 
em outros, é muito baixo, de 
acordo com as circunstâncias 

■ locais. Os técnicos concorda- 
lam, no entanto, que se os pro 
cessos principais forem sabia
mente usados, poderão levantar 
uma indústria de papel de im 
portância mundial. Dois proje
tos para o uso de bagaço de 
cana para produção de polpa, 
já estão sendo levados a efeito 
na América Latina pela Cellulo- 
se Development C  orporation 
Ltda., da Grã- Bretanha, traba
lhando em associação com sua 
companhia subsidiária na Áfri
ca do Sul.

O do Brasil, que estará ern 
produção em meados déste ano, 
é uma fábiica de polpa de pa
pel fino com uma capacidade 
ue 40 toneladas por dia. O ou
tro, no México, que estará, tam
bém. completo em meados do 
ano, terá uma capacidade de 25 
toneladas por dia. Ao que se 
anuncia, o diretor gerente da 
Corporação regressou recènte
mente de uma viagem às Carai- 
bas, onde os projetos para fa
bricação de polpa foram discu
tidos na Venezuela, em Cuba e 
na República Dominicana.

Além da fábrica que está sen
do construída pela Celullose 
Development Corporation Ltda., 
em Sáo Paulo, outros projetos 
para aproveitamento do bagaço 
de cana para elaboiação de pol
pa e papel estão em curso em 
nosso país. O lAA, que vem 
estudando o assunto de há mui
to tempo, acredita viável o em
preendimento, e a CDI construiu 
uma sub-comissão para o exa
me detalhado do problema.
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Aniversários

FAZEM  ANOS:

Casatrienfo
Geisa-Wilson

Bodas de Prata
Jupyia-Angelo

Dr. Antonio Tedesco
Funcionou no período de S a 

10 do corrente mês, no Hospi
tal Fernando Costa, da vizinha 
cidade de Bauru, um curso de 
Cirurgia das Vias Biliares, sob 
os auspícios do Colégio Interna
cional de Cirurgiões, sediado 
nos Estados Unidos, Capítulo 
Brasileiro, e dirigido pelo Prof. 
Dr. Plinio Bove.

Frequentou êsse curso o nos
so prezado amigo, Dr. Antonio 
Tedesco, diretor clínico e cirur
gião do Hospital Nossa Senhora 
da Piedade, desta cidade, ob
tendo assim, o respectivo Diplo
ma, que veio reassegurar sua já 
reconhecida capacidade cirúrgica 
no ramo.

Ao Dr. Antonio Tedesco, os 
efusivos parabéns desta folha.

HOJE S I .  Giovanino Cic- 
cone; jovem Pedro Cacciatori.

AMANHÃ — sra. Maria Lui- 
za Silveira Tocei, residente em 
São Paulo; menina Therezinha 
Zillo de Carvalho.

DIA 20 — menino Adalto
Ciccone, filho do sr. Humberto 
Ciccone; sr. José Giofrê, resi
dente em São Paulo; sr. Olym- 
pio Thyrso de Mattos, gerente 
da Cia. Paulista de Fôrça e Luz 
nesta cidade.

DIA 21 — sr. Enio Giova- 
netti; srta. Maria de Lourdes 
Pinheiro; sr. Nelo Breda; meni
no Cláudio, filho do sr. Giova
nino Ciccone; menino Cláudio 
Barboza Ramos; jovem Sérgio 
Boso.

DIA 22 — sr. Luiz Biral; jo
vem João Ranzani; menino Pe- 
res Pires de Camargo; menina 
Ruth Augusta Borato; menina 
Maria Aparecida, filha do sr. 
Jacomo Augusto Paccola; meni
na Rosa Maria Lini, filha do sr. 
Amadeu Lini e de da. Aparecida 
A. Lini.

DIA 23 — sra. Guiomar F. 
Coneglian; sr. Silvio Malavazi; 
srta Zevir dos Santos; menina 
Cacilda Hermelinda Coneglian, 
filha do sr. Fclicio Coneglian; 
jovem Wladmir Casali; menina 
tsmiiie Anesia Gabriel; menina 
Lidia Bertoli.;,

DIA 24 — menino Afonso 
Luiz Basso.

Keàaíor-Chefe; Hermfnio 7acon

3
%
e

%

Diretor;

, i ?
.-.J" v_..y

n t E X R n Q K c  c R i r r o
Superintendente: luarez lacon

ANO X V I Lençóis Paulista, 18 de Abril de 1954

A cidade de Lençóis 
Paulista estende-se pa

ra o rio da Prata

Realizar-se-á no dia 2 de maio, 
próximo futuro, o consórcio da 
srta. prof a. Geisa Therezinha 
Paccola, filha do sr. Ângelo 
Augusto Paccola e de da. Jupy- 
ra de Oliveira Paccola, com o 
jovem Wilson Pettenazzi, filho 
de d. Tilde Pettenazzi. A ceri
mônia religiosa terá lugar na 
Matriz desta cidade, às 10 horas 
daquele dia.

Asfaltamento da rua 
15 de Novembro

pelo PSD e PTB

Devendo transcorrer a 2 de 
maio próximo, as Bôdas de Pra
ta do casal Jupyra de Oliveira 
Paccola-Angelo Augusto Pacco
la. seus filhos farão realizar na 
Matriz local, aquéle dia, às 10 
horas, o cerimonial religioso de 
tradição.

€>77 v/sífo à nos
sa í^edação

Esteve em visita à nossa re
dação no dia 14 do corrente, a 
Profa, D. Judith Cossermelli, 
nova diretora efetiva do Ginásio 
Estadual «Geraldo de Barros», 
que veio acompanhada dos 
Profs. Laudelino de Lima Rolim, 
Tte. Freo. Murray Martins de 
Carvalho e Therezinha Bosi.

À visitante e seus acompanhan
tes, os nossos agradecimentos.

Use de cordialidade e de
monstre sua boa educação, 
ouvindo rádio sem inco

modar os vizinhos

Número 833

Com as cento e tantas casas 
{ residenciais que serão, em bre- 
i ve construidas, a cidade de Len

çóis Paulista atingirá, sem dú
vida alguma, o rio da Prata.

A cidade de Lençóis Paulista 
vem assim atravessando um pe
ríodo de evolução que foge aos i 
olhos dos próprios lençoenses 
aqui residentes.

Como é notório e público, a 
administração do sr. Virgiiio Ca- 
poani tem sido das mais efi
cientes e das mais ativas, que 
até hoje, Lençóis Paulista teve.

E de fontes bem informadas, 
temos conhecimento que o sr. 
Virgiiio Capoani pretende fechar 
a sua permanência na prefeitura, 
arrancando e asfaltando a rua 
15 de Novembro.

Isso seria o último trabalho 
do atual prefeito, deixando, as
sim, ainda mais, o seu nome, 
em letras de ouro na história 
lençoense, não obstante já ser 
merecedor dessa glória, levando 
para o futuro a ação dos ho
mens do presente.

Lançada a candidatu
ra do sr. Niiio Amaral

Depois de longos entendi
mentos, a imprensa da capital 
publica que íôra lançada, oficial
mente, a candidatura do sr. Nilo 
Amaral, a governador do Esta
do pelos P.S.D. e P.T.B..

As mesmas fontes dizem ain
da que o sr. Cunha Bueno reti
rará a sua candidatura para a- 
ceitar a vice, pelas mesmas le
gendas.

Assim, sendo, já está definida 
a política das duas agremiações. 
O sr. Nilo Amaral se.’-á o ho
mem que irá enfrentar o sr. A- 
dhemar de Barros, que, segun
do se sabe o procer pes.sepista 
goza um conceito de 10 por 1, 
até o presente momento.

prefira c melhor preferiqdo

S T U D E  B A K E R
Automóveis, Caminhões e Caminhonetes

fT Hâ rrsois de cem amos

í^íóquinas e  im p lem en to s a g ríc o la s

Possantes, duráveis, 
sficientes e econômicas 
pagam-se em pouco tempo 
com o próprio trabalhr 
Mantemos perfeita 
assistência mecânicc 
e grande estoque de 
peças sobressolentes 
para sua garantia.

CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO
librn seus problemas de mocanizocõo

AOS s r s . jf a z e n d e ir o s

Are suas terras em| qualquer tempo com 
os afamados TRATORES MASSEY HARRIS 
em 28 modelos. Arando mesmo em terre
no seco, o TRATOR MASSEY HARRIS, 
demonstra o motivo porque conquistou os 
l°,s prêmios na Exposição Internaciona’ de 
Toronto (Canadá).

Máquinas agricolas de fração animal — 
Arados — Cultivador — Plantadeiras — 
Segadeiras etc. — Motor estacionário com 
polia 2,3 e 4 H/P — Ficador de forragens 
— Debiilhador de milho, manual e com 

polia

Completo estoque de Peças Oenuinas

SERVIÇO  e s p e c i a l i z a d o

%•wf

K E U E n D E ü O R E S  RUTORIZRDOS 
GARRIDO & FILHOS LTDA.


