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Recenseamento geral 
da pognlação

Vae realizar-se em Dezembro o 
setimo recenseamento geral da po
pulação de Portugal.

Ninguém medianamente culto 
pode ignorar que as nações civi- 
lisadas, periodicamente, realizam 
os seus recenseamentos de po
pulação.

Entende a Direção Geral da 
Estatística do seu dever, para me
lhor desempenho da missão que 
lhe está confiada, chamar a aten
ção do publico e, designadamente 
das classes letradas, para a im
portancia deste serviço, e convida- 
las a colaborarem com ela afim 
de que seja levado a efeito sem 
dificuldades nem más vontades, e 
com o menor numero de dificien- 
cias.

Assim, um bom censo serve 
antes de mais nada, para nos di
zer tão exactamente quanto pos
sivel, o numero de portuguezes 
que vivem na sua patria.

Estes dados permitem que os 
homens de Estado, os legislado
res, os economistas e, em geral, 
todos aqueles que se preocupam 
com o bem-estar da coletividade, 
cheguem a conclusões da maior 
importancia, revelam por vezes, 
cousas ignoradas ou ás quaes se 
não tenha ainda atribuido interes
se de males mais ou menos pro
fundos, que importa remediar; e 
evidenciam as soluções que em 
certos casos ha o dever nacional 
e humanitario de não protelar.

O recenseamento geral do povo 
é, como para um banco, uma com
panhia ou mesmo uma firma co
mercial, um balanço d’onde resul
ta o conhecer-se o estado actual 
e poder-se estudar, no desejo e 
até na obrigação sagrada de pro
gredir e desenvolver-se cada 
vez mais.

Só o exame rigoroso do pre
sente nos póde habilitar á aquisi
ção ds u m  fu tu r o  melhor.

A Comissão concelhia do Re
censeamento.
------

A Parçaria dos Vapores Lisbo- 
nenses acaba de conceder 25 %  
de desconto nas passagens nos 
seus vapores aos Combatentes da 
Grande Guerra filiados na delega
ção desta v ia .

M O N T I J O
Meu caro S. Cunha

Como o prometido é devido cá volto com a contradança dos 
nomes indigitados para engalanar a ampla ponte da Yila, na vaga 
deixada pelo sr. Aldeia Galega do Ribatejo.

Não são eles poucos, o que não é de estranhar dado o logar 
de honra que lhes era destinado.

Entre tantos, nenhum se apresentou com significado historico, 
tradições bastantes ou razões de ordem local que importe, vinque 
ou eternise um feito ou data memorável nos anaes da Vila, 
ou mesmo do Paiz.

Não digo bem : um ha que pelo seu passado de longos anos 
de bom e efetivo serviço, desempenhou a contento o logar do sr. 
Aldeia Galega do Ribatejo.

Quero referir-me a Aldegalega do Ribatejo.
Foi com este nome que o povo insensivelmente sem dar por 

tal, crismou a Yila. . .  Mas ao promove-lo assim a tal dignidade 
não notou que ele era unha e carne com Aldeia Galega.

A esle afagou uma aresta mais viva, suprimindo-lhe uma vogal, 
mas ficando o mesmo significado duplamente deprimente da sua 
classificação concelhia e origem genuinamente portuguesa!

0  povo suprimiu-lhe uma vogal por não poder suprimir- 
lh e  l o d o .

A breve trecho porem, ahi por 1881, o mesmo mau humor se 
teve contra o nome e então um grupo de conterrâneos, gente culta, 
nos aparece pedindo á Camara que se adoptasse o nome de Alda, 
ao mesmo tempo que fazia distribuir uma proclamação aclamando 
o referido nome.

Mas não sei se por carência do significado, tradição ou histo
ria, o certo é, que tal nome foi a breve trecho esquecido, talvez 
por ser natural de Lilliput reino dos homens em miniatura.

Depois outros candidatos surgiram entre eles, Alda Galega, 
Vila Maior ou Vila Mór do Ribatejo, Vila Flor ou Vila For
mosa, Lusitania, etc. e tal.

0 sr. Alda vinha bem apadrinhado, mas chamado a exame 
não deu nada. Nem em etimologia, nem em historia, e pouco em 
motivos de ordem local.

O Sr. Aldegalega do Ribatelo, que pelo comprimento de nome 
não perca, apresentou-se com atestados de bom e efetivo serviço 
no decorrer de muitos anos ; mas sobre as matérias do concurso 
nada se aproveitou de geilo A escola foi a mesma do seu homonimo.

0 Sr. Lusitania, vá que não v á . . .  dissertou sobre historia 
de Portugal, etimologia e não sei que mais, mas por não estar 
muilo resolvido a ficar por aqui, eclipsou-se.

E assim se desapareceram todos.
Mas meu caro Zé Cunha, é muito certo o provérbio —  Os úl

timos são os primeiros — . E’ o caso de que á ultima hora, creio 
mesmo já depois do concurso deserto, compareceu o Sr.

M O EM T U

A e s t r a d a  d e s t a  v i la  
a o  P i n h a l  N o v o

■ Noticiamos nós aqui em devido 
tempo que a estrada que desta vila 
vae a Pinhal Novo, tinha sido ar
rematada por 80.000 escudos as 
urgentes reparações que estavam 
há muito a reclamar providencias.

Os nossos leitores e todos aque
les que devido aos seus afazeres 
teem de por ali caminhar muito se 
rigosijaram com a nossa noticia.

Uma das razões que foram in
vocadas para que essas reparações 
fossem feitas; era a próxima aber
tura da Exposição Distrital de Se
túbal á qual muitos comerciantes 
e Industriaes desta vila dariam o 

.seu valioso concurso.
Mas até agora ainda nada se

gundo nos dizem, foi feito.
A  abertura onda! daquela E x 

posição foi marcada para 27 de 
Julho proximo com a assistência 
do Presidente da Republica e mais 
elementos oficiaes, e não se com
preende como estando nós já tão 
proximos daquela data, ainda esses 
trabalhos não tenham sido ini
ciados.

Como ignoramos o que se passa 
fazemos estes reparos, esperando 
que nos ilucidem sobre a razão de 
não terem sido iniciados os traba
lhos de reparação, visto que es
tando a estrada reparada muito 
facilitaria o acesso aquela ci
dade.

---------------------------------------------------
Aguardamos que a Parçaria dos 

Vapores Lisbonenses tenha em 
consideração os interesses do 
povo desta vila, mandando orga
nisar um horário que satisfaça a 
todos e aumentando o numero de 
carreiras como noutros tempos 
pois que as suas receitas augmen- 
tariam.

Desta maneira satisfaria todos 
os habitantes desta vila como 
está satisfazendo os habitantes 
de Cacilhas.

E ste numero foi v isad o  
pela C ensura.

Deste concorrente falarei mais 
de espaço no proximo numero.

Teu amigo cerlo.

/. Leonardo da Silva
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A TOURADA
No passado domingo, 29 de 

Junho, realisou-se na praça de 
touros desta vila a tourada em be
neficio da filarmónica 1.° de De
zembro.

Sobre o que se passou muito 
pouco temos a dizer, visto que 
temos informações de que o la
vrador Sr. Samuel Lupi Santos 
Jorge tenciona embolsar aquela 
Sociedade da importancia do alu
guer do curro que foi lidado por
que este veio para aqui por en- 
gctir  ̂t-oío que era destinado ao 
Matadouro.

E como assim é, não ha o di
reito de se dizer seja o que for 
sobre o assunpto.

A Filarmónica 1.® de Dezembro 
só tem que pedir desculpa ao nu
meroso publico que teve a infelici
dade de ir dar como nós o fizé- 
mos o seu dinheirinho para ir ver 
o que viu e portanto não teve a 
culpa do que se passou.

E basta.

Passou hontem mais um aniver
sario (24 anos), que a Sociedade 
Filarmónica 1.° de Dezembro des
ta vila ganhou o 1.° premio em 
Setúbal no concurso musical que 
ali se realisou por ocasião das 
festas d’Arrabida.

Por este motivo encontra-se 
embadeirada a sua séde e reali
sou-se varias festas durante o dia 
e á noite uma animada soirèe dan
çando-se até de madrugada.

----- —grpKESBSOgBESmi»

C a r t e i r a  E l e g a n t e

No passado dia 16 de Junho 
passou mais um aniversario a Sr.* 
D. Laura Gil Gonsalves Panadez.

— Passou no dia 22 de Junho, 
o seu aniversario natalicio a Sr.* 
D. Elisa Arcoso d’ Almeida Fon
seca esposa do nosso assinante e 
notário nesta comarca Sr. Dr. 
Gabriel da Fonseca.

— No dia 28 de Junho a me
nina Juvenalia da Silva Caria, fi
lha do nosso assignante Sr. Abi- 
Ko da Silva Caria. Tambem pas
sou mais um aniversario o nosso 
dirétor, sr. Frederico Guilherme 
Ribeiro da Costa.

— Passou mais um aniversario 
no passado dia 3 de Julho o nos
so amigo e assignante Sr. Manoel 
Antonio Morreira.

A todos, os nossos parabéns.

ANUNCIO
Em sessão de 18 de Junho do 

corrente ano de 1930 do Tribu
nal do Comercio desta comarca, 
foi reclamada a falência de João 
Simões, solteiro, maior, comercian
te, na vila do Barreiro, desta co
marca e nomeado administrador 
da falência o Doutor Luiz Antonio 
dos Santos, advogado nesta co
marca, tendo sido marcado o pra
zo de trinta dias para a reclama
ção dos créditos, reservando-se o 
Tribunal para nomear os credores

fiscaes para depois de organisado 
o processo das remoções dos cré
ditos.

Passou-se o presente em con
formidade com o que dipõe o pa- 
ragrafo unico do artigo 194 do 
codigo do Processo Comercial.

Montijo, 21 de Junho de 1930.

O Escrivão,

A lvaro  Pedro Batista  Pereira  

Verifiquei a exactidão.

O Juiz de Direito,

Fausto de Quadros

ANUNCIO
No dia 13 de Julho, proximo, 

pelas 13 horas, á porta do Tribu
nal Judicial desta comarca, sito na 
Rua Dr. Afonso Costa, autiga rua 
Cais, desta vila, pelos autos de 
execução hipotecaria, em que é 
exequente Constantino de Carva
lho, morador na Quinta Nova, tre- 
guezia de Sarilhos Grandes, e exe
cutados João Tavares Sacoto, e 
mulher Maria de Oliveira Cardoso, 
moradores em Sarilhos Grandes, 
vai pela primeira vez á praça, para 
ser arrematado por quem maior j 
preço oferecer acima do valor da 
avaliação, o seguinte;

Uma morada de casas terreas, 
com quintal, no sitio dos Pinahsi 
Novos, freguezia de Sarilhos Gran
des, foreiro, em 3S50, a Carolina 
de Jesus, viuva de Custodio Ta
vares Raposo, a confrontar do norte 
com estrada publica, do sul com 
herdeiros de Custodio Tavares Ra
poso, do nascente com herdeiros 
de Joaquim Cardoso e do poente 
com Francisco da Silva Firmino, 
avaliado em 5.930$>00.

Pelo presente e respectivos edi
tais são citados quaisquer credores 
incertos para assistirem á arrema
tação e deduzirem os seus direitos.

Montijo, 21 de Junho de 1930.

O Escrivão do 3.° Oficio,

]o l8  f p g i ip i io  de Bpíío FioueíPãa Junior
Verifiquei a exactidão.

O Juiz de Direito,

F austo  de Quadros

ANUNCIO
No dia 6 de Junho, proximo, 

pelas 12 horas, á porta do Tribu
nal Judicial desta comarca, sito 
na Rua Dr. Afonso Costa (antiga 
Rua do Cais), desta vila, pelos' 
autos de execução fiscal que a 
Fazenda Nacional, move contra 
Maria da Costa Coelho, viuva de 
Antonio Miguel de Sampaio, mo
radora em Pegões, vão pela pri
meira vez á praça, para serem 
arrematados por quem maior pre
ço oferecer acima dos valores 
abaixo designados, os seguintes 
bens :

1.° —  Uma morada de casas

com quintal, na rua do Hospital, 
da vila de Canha, que confronta 
do norte com João Vicente Caba
ças, do sul com casas da Miseri
córdia, do nascente com Manuel 
Duarte Piteira e José dos Santos 
Latadinha, e de poente com a dita 
Rua, no valor de 525$00

2.° — ■ Uma morada de casas 
terreas, com duas divisões, na 
Rua do Hospital, da vila de Ca
nha, que confronta do norte com 
Antonio da Costa Coelho, do sul 
com Alberto de Figueiredo,do nas
cente com José de Almeida e do 
poente com a dita Rua, no valor 
de 757$50.

3.° —  Uma morada de casas 
terreas, com duas divisões e quin
tal, na Rua do Hospital, da vila 
de Canha, a confrontar do norte e 
sul com José de Almeida, do nas
cente com Mario Jcsé Salgueiro e 
do poente com a dita Rua, no 
valor de 525f00.

4.° —  Uma morada de casas 
terreas, com duas divisões e quin
tal, na Rua do Hospital, da vila de 
Canha, a confrontar do norte com 
José de Almeida, do sul com A n
tonio Boleto Ferreira de Mira, do 
nascente com Mario José Salguei
ro e do poente com a dita Rua, 
no valor de 525$00.

Pelo presente e respectivos edi
tais são citados quaesquer cre
dores incertos, para assistirem á 
arrematação e deduzirem os seus 
direitos.

Montijo, 20 de Junho de 1930.

O Escrivão do 3.° Oficio

Verifiquei a exactidão

O Juiz de Direito 

Fausto de Quadros

E D I T 0 S
(2.a Publicação)

Pelo Juizo de Direito da Co
marca de Montijo, cartorio do 3.° 
Oficio, correm editos de 30 dias, 
a contar da segunda e ultima pu
blicação, citando a executada J. 
Mourão, Limitada, que teve a sua 
séde na Rua dos Fanqueiros, da 
cidade de Lisboa, para no prazo 
de 10 dias, fiindo que seja o prazo 
dos editos, pagar neste Juizo, a 
quantia de 35$63, de custas em 
dividas no Tribunal da Relação de 
Lisboa, ou no mesmo prazo no
mear á penhora, bens que sejam 
suficientes para pagamento da
quela quantia e custas e selos 
que acrescerem com a execução 
sob pena de, não o fazendo, se 
devolver o direito de nomeação fio 
Ministério Publico e seguindo a 
execução seus termos até final 
pagamento.

Montijo, 21 de Junho de 1930.

O Escrivão do 3.° Oficio1,

IdSo FfsMo h  Brito FlguelpDa Hnlip

Verifiquei a exactidão 

O Juiz de Direito,

Fausto d: Quadros

ANUNCIO

No dia 20 de Julho proximo 
pelas 10 horas, na rua Miguel 
Bombarda n.° 60 da vila do Bar
reiro, desta comarca, e pelos autos 
de execução de letra, J. J. da Cu
nha, Limitada, sociedade por 
quotas de responsabilidade, Limi
tada com séde em Lisboa, move 
contra a firma em nome indivi
dual R. J. Branco, com séde na 
referida rua Miguel Bombarda n.° 
60 da vila do Barreiro, vão pela 
primeira vez á praça para serem 
arrematados por quem maior preço 
oferecer acima do valor da sua 
avaliação, o seguinte : —  Diversos 
bens moveis, como uma secreta
ria em mogno, seis cadeiras, uma 
meza em mogno, uma maquina 
de escrever Smith Premier n.° 4, 
uma armação de estabelecimento 
composta de um balcão de pinho 
e trez prateleiras da mesma ma
cieira, diversos artigos de retroze- 
ria e perfumaria, etc., direito e 
acção ao arrendamento do estabe- 
cimento sito na referida rua Mi
guel Bombarda n.° 60, da vila do 
Barreiro e pertencente ao executa
do R. J. Branco, que vae á praça 
no valor de 500^00. —  Pelo pre
sente e respectivos editaes são 
citados quaesquer credores incertos 
para assistirem á praça e dedu
zirem os seus direitos.

Montijo, 28 de Junho de 1930

O Escrivão do 1.° oficio 

A lvaro Pedro Baptista Pereira  

Verifiquei a exactidão 

O Juiz de Direito

J. Raposo

Prevenimos os* nos
sos dignos assinars- 
tes, dequeestam osa  
proceder á cobrança 
das suas respectivas 
assinaturas»

Para evitai* aumen
to de despeza, aguar
damos que tomem em 
boa nota as que va
mos executar pelo 
correio.

Falta de espaço
Deixamos de publicar muitíssi

mo original por absoluta falta de 
espaço, entre eles uma noticia so
bre a .vinda do sr. Governador 
Civil, inesperadamente, ao Quar
tel de Bombeiros desta vila, de 
que daremos inserção no pro
ximo numero, pedimos a todos 
que nos desculpem.



o MONTIJO

Á nossa Alfíogsifacâo
E  para nós grande satisfação o 

facto ds o «Montijo» com a sua 
pouca edade, já  alguns serviços ter 
prestado á população desta vila.

Quando iniciamos a dizer algo 
sobre a exploração de que os ha
bitantes desta vila vinham sendo 
vitimas, nunca pensamos que 
fossemos tão bem sucedidos.

Os fornecedores de carnes pelo 
que nos teem vindo dizer, não 
estão muito satisfeitos com a 
nossa atitude.

Nem mesmo outra cousa era de 
esperar.

Basta que os explorados somen
te digam : a carne agora é mais 
barata, sem saberem a razão por 
que os fornecedores baixaram o 
preço.

Isso pouco nos importa.
Não queremos elogios.
Ficamos bem, e muito bem, 

com a nossa consciência e é quan
to nos basta.

Desde o dia 1 do corrente que 
o preço da carne de vaca, chibato 
ou carneiro, baixou de preço, aque
la para 7 §>60 o quilo e estas para 
6$00; F 

A  quem se deve esta baixa de 
preço ?

Ao nosso modesto semanario. 
Podemos com isso ter orgulho. 
Nós e só nós fizemos terminar 

o abuzo de que a população desta 
vila vinha sendo vitima.

Mas ainda não estamos satisfei
tos.

A  carne ainda se póde vender 
mais barata, e estamos conven
cidos que, mais barato se virá a 
vender, aqui nesta vila.

Por toda a parte ela está bai
xando de preço.

Poique não há-de baixar aqui 
para o preço que é justo e hum a
no que baixe?

No ultimo mercado que se rea
lizou em Evora, no dia 24 de 
Junho, o gado era tanto que se 
vendia por todo o preço e não 
havia quem o comprasse.

Nos demais mercados é a mes
ma cousa.

O gado para o talho é por toda 
a parte em grande abundancia 
sem haver procura.

E .os nossos fornecedores, aqui 
nesta vila, onde faziam campo de 
batalha para as suas explorações, 
estao baixando o preço pelo sis
tema de conta .gotas.

Não queremos assim.
O publico que todos os dias 

consome aquele genero, que há 
muito vinha suportando uma enor
me ciise, tem o direito de recla
mar o que é de justiça.

E pieciso que a carne baixe 
aindá mais de preço.

Quer queiram, quer não.
Nós bem os conhecemos a 

todos.
Sabemos como para aqui vie

ram e como agora alardeiam, e 
a íazão nós tambem a sabemos.

São por duas vezes que baixam 
o preço da carne, mas não esta
mos satisfeitos ainda.

A  carne vende-se por toda a 
parte mais barata do que nesta 
vila, por isso o publico não con
sentirá mais explorações.

E preciso que o preço venha 
para onde deve vir.

SONETO
Riem o mar e a terra em tom cruente 
Soltando aos ares hinos de alegria,
A negra noite escura, o claro dia,
E os peixes no seu algido elemento.

Riem as flores, as arvores e o vento 
Enroando em alegre sinfonia,
E  até o mundo a sós consigo ria 
Parando de rodar no firmamento,

Riem nos bosques féras gargalhando, 
Levanta-se a sorrir o sol contente,
E os passaros sotindo vão voando.

Só eu os olho a todos, mdifirente,
E choro, sempre triste, murmurando, 
Da vida que p'ra mim é  mal crescente.

Antonio Rosado

A ’ ultima hora temos conheci- 
que fornecedores de carnes, resol
veram baixar o preço da carne de 
vaca para 6§>00 o quilo, carneiro 
ou chibato 5S00.

E. para nós imenso regosijo, 
pois que se não fosse o Montijo 
continuava-se a pagar caríssimo 
este genero de primeira necessi
dade.

Continuamos.

posto de 5oeorro5 J)r. 
(Jruz Junior

A Direção do Posto de Socorros 
Dr. Manuel da Cruz Jor., parteci- 
pa aos seus Ex.m°s associados: 
que se realisa hoje pelas 14 horas 
no salão de festas do Aldegalense 
Sport Club, amavelmente cedido 
pela sua Direcção, a inauguração 
do estandarte do Corpo Activo e 
o retrato do saudoso patrono des
te Posto, o ilustre medico e gran
de amigo das classes pobres, Dr. 
Manuel da Cruz J.or. Esta cerimo
nia será precedida duma sessão 
solemne.

F U N E R A L
No passado dia 22 pelas 20 

horas, realizou-se da ponte dos 
vapores desta vila tendo vindo do 
Seixal, o funeral de Alexandre 
Cordeiro que no sitio d’Azinheira 
daquele concelho se suicidara con
forme noticiamos.

Acompanharam o feretro mui
tas pessoas principalmente da 
classe a que pertencia o finado, 
vendo-se no préstito muitas se
nhoras.

Sobre o caixão foi colocada a 
bandeira da Associação dos Pes
cadores.

Para a comarca de Sintra foi 
transferido o juiz desta comarca 
Dr. Fausto de Quadros.

Para o mesmo logar foi nomea
do e já  tomou posse o Sr. Dr. 
Jacinto Amado de Vasconcelos 
Raposo, que vem transferido de 
Portalegre.

No dia 22 foi inaugurada e pos
ta ao serviço do publico, a casa 
que a Camara Municipal mandou 
construir na ponte dos vapores.

Na passada quinta-feira, 25 o 
rebocador «Izaura» da Parçaria 
dos Vapores Lisbonenses, andou 
procedendo ao levantamento das 
boias que demarcam o canal de 
acesso á ponte dos vapores desta 
vila, dando assim as providencias 
que aqui reclamavamos.

0 S. JOÃO E S. PEDRO
Nesta vila foi festejado na for

ma do costume, havendo varios 
bailes onde as moçoilas se diver
tiam com os seus apaixonados.

Pelas ruas viam-se fogueiras 
para comemorar a tradição, mas 
que a  nosso ver a  muifo deviam 
ter sido prohibidos, não só pelo 
que demonstra de antiquado, como 
de perigoso na pesente epoca.

Perigoso, porque como é do 
conhecimento de todos nós, por 
toda aparte existem grandes quan
tidades de cortiça armazenada e 
de um momento para o outro po- 
dia-se manifestar uma grande 
desgraça irremediável.

Mas felismente passou-se sem 
novidade de maior.

O dia de S. Pedro antigamente 
era muito festejado pelos pesca
dores, mas agora os tempos são 
outros e as festas só se notam 
no calendario.

------------------- -------------------------------
Tem  melhorado bastante dos 

seus padecimentos o nosso amigo 
sr. Rogério Beatriz.
----------- mm r o » -----------

Esteve no passado domingo 
desta vila os magistrados Srs. 
Drs. Francisco Antunes de Men
donça, Juiz da Relação de Lisboa 
e Dr. José da Cunha Mota, Juiz 
na Boa Hora.

ív; Vi
Com a minha ida a Badajoz 

onde apreciei a bela faena de 
Biettvenida, para mim muito supe
rior a todos os outros diestros, des
curei a crónica sobre o desafio Vi- 
toria-Barreirense, em que este ba
teu aquele por tres goals a  zero, 
alcançando deste modo o campeo
nato do Distrito de Setúbal.

Estou que desculpar-me-hão a 
inadvertencia os dois leitores certos 
que se monotonisam com as mi
nhas simplezas. JV_ VJl ,.

Prometo-lhes, porem, nao pre
varicar novamente e na próxima 
semana compensa-los-hei da falta 
de tedio da actual.

Corre com insistência que, no 
visinho dia 6  de Julho, se devem 
encontrar nesta vila dois grupos 
de football compostos de jogadores 
do Luzo do Barreiro e do Aldega
lense, ambos acobertados com su
postos nomes.

Sei que é desafio de sensação 
ha muito aguardado com interes
se pelos desportistas de Montijo.

Cabe, no entanto, um reparo a 
que me não furto por julgar sen
sato e oportuno:

Começa ou não a 1 de Julho o 
defezo do football?

Como se compreende, pois, que 
se jogue ainda dentro do defezo ?

Se o abuso continuar, —  não me 
queiram mal por isso,— eu gritarei 
com toda a força dos meus pul
mões :

A qu i! sr. Administrador do 
Concelho, contra os maus despor
tistas, contra os que, estando fora 
da lei, não medem o perigo que 
acarretam, com o seu desleixo, 
para os pobres jogadores!

Mas tal não sucederá porque o 
bom senso, creio, ainda se não 
eclipsou por completo.

b ree -K ic k .

Atendendendo ao desenvolvi
mento que os varios Sports tem 
ultimamente tomado nesta vila, 11 
Unidos Sport Club acaba de arren
dar um vasto terreno que oferece 
todas as comodidades para o fim 
a que é destinado.

Esta vila conta assim com dois 
campos de football e que na pró
xima epoca belos desafios se de
vem realisar; fazendo juizo pelas 
intenções que as direções dos 
campos, estão preparando.

Dizem-nos tambem que não so 
se realizarão desafios de fooiball, 
como, outros jogos desportivos 
se preparam para aquela época.

O campo dos Onze Unidos fica 
situado ao fim da rua Magalhães 
Lima no caminho d’ Atalaia, sen
do mais acessivel que o do Alde
galense Sport Club.

---------------------— ---------------------

No recinto reservado da Banda 
Democratica 2 de Janeiro desta 
vila realisou-se no passado dia 23 
do corrente as provas finaes de 
atiradores. A ’s mesmas provas 
concorreram muitos socios, tendo 
sahido vencedor e sendo classifi
cado com o primeiro premio o so
cio sr. Antonio Emilio Carmelo.
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E D I T A L
Jaime Eloi Moniz, engenheiro 

chefe da 3.a Ciscunscrição indus
trial.

Faço saber que a Companhia 
Portugueza de Petroleos «Atlan
tic» requereu licença para instalar 
um deposito de gasolina, incluido 
na 2.a classe com inconveniente 
de perigo de incêndio, na Rua 
Martir Montjuicth (em frente ao 
estabelecimento de José de Sousa 
Fortunato) em Aldegalega, conce
lho de Aldegalega do Ribatejo, 
Distrito de Setúbal.

Nos termos do Regulamento das 
industrias insalubres, incomodas, 
perigosas ou toxicas, e dentro do 
prazo de 30 dias, a contar da da
ta da publicação deste edital, podem 
as pessoas interessadas apresentar 
reclamações por escrito contra a 
concessão da licença requerida e 
examinar o respectivo processo 
nesta Ciscunscrição com séde em 
Lisboa, Rua de S. Pedro de Al- 
cantara, n.° 45, 2.°

Lisboa, Secretaria da 3.a Cir
cunscrição Industrial, aos 7 de 
Junho de 1930.

O Engenheiro-Chefe

Jaym e E lo y  Moniç

No dia 25, à noite, realisou-se o 
funeral de Raul d’Oliveira proprie
tário da mercearia na rua Dr. 
Afonso Costa, que faleceu aos es
tragos da tuberculose.

Para assistir ás touradas e feira 
que se realisou em Badajoz, foi 
desta vila muitos aficionados que 
aproveitaram todos os meios de 
transporte que aqui podiam dispor.

Os carroceiros continuam na 
mesma e talvez se estejam rindo 
do que nós aqui reclamamos.

Aguardamos as providencias, 
sciente de que se não farão de
morar.

H o r á r i o  d o s  C o m b o io s
P a rtid a s  de L iib o a

7-25
10-55
14-15
17-25
18-30 
21-00

P a rtid a s  de M o n tijo

7-40
10-00
13-25
16-15
19-15

21-35

C h t g i d u  i  M o n tijo
9-05 

12-43 
16-00 
18-50
20-28
22-58

C h e g ad a s  a Lis b o a

9-25 
11-50 
15-05 
18-00 
21-10
23-15 
23-40

O comboio 920 que sae de 
Montijo ás 21-35 dá ligação em 
Pinhal Novo com os comboios 
n.os 852, rapido do Algarve, e 
902 Omnibus.

" f a z e n d a
com terras de semeadura, arvores 
de fruto, malhada para engorda 
de porcos, pôço e casa de arreca
dação, muito proximo desta vila, 
vende-se.

Nesta redacção se diz.

C a r r o ç a s
Em muito bom aso 

\?endem~se duas, nes
ta redação se diz.

Camionetes Ford
Vendem«se daas  

em muito bom estado 
nesta redação se diz.

Propagai o jornal i v r o i v -  
T I J O  c conseguireis o vos
so engrandecimento moral e 
material.

Carroça
e um arreio de charret, tudo em 
muito bom estado, vende-se.

Nesta redacção se diz.

VENDEM-SE
trez bons toneis para seis pipas e 
meia cada, em castanho e nogueira. 

Nesta redacção se diz. .

E S T A B E L E C I ! »
com ou sem armação, situado nome- 
lhor local desta vila, trespassa-se. 

Nesta redacção se diz.

José Luiz Cardeira
P r a ç a  d a  R e p n b l ie a  e R o a  A l m i r a n t e  R e is

M O N T I J O ^
H Secção de Chapelaria

completamente organisada

l I — I
Desde o chapeu economico ao fino chapeu Austríaco

Todos os modelos—Cores da moda

la Panaria
Saida de /lontijo 

á s  8  c  16

Said as dc L isboa 
ás 10,40 c 18,15

DOMINGOS E DIAS FERIADOS
Saidas dc A on tijo  

és 8 e 16,30
Said as dc L isboa 

ás 9 , 4 5  C 1 8 ,1 5

LOJA DO FREDERICO

Frederico Guilherme Ribeiro da Costa
CAA FUNDADA EM 1880

P a p e l a r i a ,  l i v r o s  de R e c r e io  e p a r a  E s c o l a s ,  B i lh e t e s  p o s t a e s  i l u s t r a d o s  
g r a n d e  s o r t i m e n t o  —  S e m p r e  n o v i d a d e s

1 3 1 ,  Rua Almirante Cândido dos Reis, 131

j v i o N t i  é  O
DEPOSITÁRIO DOS BILHETES POSTAES COM VISTAS LOCAES

■**

L O J A .  DAS LOUOAS
—= — X»G —

L u c a s  «Ss C orre ia
Esta casa é a que maior sortido tem 

em louças de' esmalte, pó de pedra, vidros e artigos 

de utilidade.

Variado sortido em artigos de Menage, serviços de chá, 

almoço e jantar, etc.

Colossal sortido de artigos para brindes.

Afonso Fala, 
MONTIJO

B e

easa das novidades
—S=— D33 —= —

Francisco Vicente Lucas
Goppespondeiite óa BIICQ IS  COMERCIO i  CO iiDIRilMflB

Esta casa é a que maior sortido tem em chapéus e bonets 
para homem e creança, meias, peugas, artigos de malha e lãs. 

Colossal sortido em Bijouterias, Perfumarias, 
Brinquedos, Artigos para Brindes, Retrozaria e Papelaria.

6 5 ,  R n a  A l m i r a n t e  C â n d id o  d o s  R e is ,  6 7
M O N T I J O

E e


