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0 Almadense
No passado dia 15 do corrente 

completou o segundo aniversario 
da sua fundação o nosso colega 
O Almadense que se publica em 
Almada.

Da pouca convivência que te
mos tido com este colega, grato 
nos é constatar a sua impecável 
linha de conduta a qual é e tem 
sido a mais correta possivel na 
defesa da sua região e acentuada- 
mente a vila onde tem a sua 
séde.

Dizia-me seu colaborador no 
seu artigo de saudação —  Pouca 
gente sabe avaliar os esforços 
que é precizo dispender dentro 
dum jornal. — e O Almadense é 
um semanario que tem sabido im
por-se não só na sua região como 
em todo o distrito, como sendo 
um verdadeiro paladino das rega
lias que tem defendido, e estamos 
certos de que os habitantes de 
Almada o saberão recompensar 
das magoas ou alegrias que pos
sa ter encontrado no seu caminho 
que tem vindo trilhando á dois 
anos.

E assim desta forma não po
díamos deixar de o felicitar ca
lorosamente pelo 2.° aniversario 
incitando-o a continuar perguan- 
do pelos interesses dos seus con
terrâneos.

A  fazer o seu costumado trata
mento de aguas encontra-se pre
sentemente em Caldelas o Sr. 
Avelino Salgado d’01iveira.

Tambem na passada segunda- 
feira retirou para o Cabeço de 
Montachique o nosso amigo João 
d’01iveira Ferreira com sua espo
sa e filhinhos.

0 poio do Arraial M i a
A Camara Municipal deste con

celho mandou proceder a obras de 
preparação do poço do arraial 
d,Atalaia para captação de maior 
volume d’agua.

Esta obra é de gande utilidade 
para a grande quantidade de povo 
que ali se lunta por ocasião das 
próximas festas de Agosto, que 
se realizam anualmente.

Este numero foi v isado
pela C e n sur a .

EXPOSIÇÃO DE SETDBAL
Esles certames servem para proporcionar aos povos, ocasião 

subjamente aproveitaveis, de apresentarem os seus» produtos tudo 
quanto a natureza com ajuda do braço humano, nos fornece para 
a vida comum.

E’ este o momento azadado para que os povos constituídos 
dentro dos 13 concelhos que compõem o distrito de Setúbal, mos
trem a sua vitalidade do povos agricolas, comerciaes e industriaes.

Isso se espera, visto a grande quantidades de pavilhões que 
se encontram construídos dentro do recinto da Exposição, que hoje 
se inaugura solemnemente com a assistência de todo o elemento 
oficial para este fim convidado, pois que todos eles pepresentam 
um grande esforço e muito boa vontade, tendo-se trabalhado afa
nosamente de maneira a resultar profícuo .e tirar-se a maior soma 
de benefícios para os interesses economicos das suas respectivas 
regiões.

Deve redondar em uma grande parada das forças vivas, eco- 
nomicas e producloras, agregadas, paredes meias, adentro dos limi
tes do novel distrito que quer caminhar a par dos colegas mais 
velhos.

Reuniram-se os seus concelhos dentro do amplexo da 
boa harmonia, lendo corrido todas as dèmarches estabelidas para 
tal fim, como desejavam.

Extra-regional apresentam-se outras casas produtoras, de 
alta cotação no nosso pais, que assim vieram valorisar com o seu 
concurso, a razão de ser desta exposição.

0  concelho de Montijo concorrendo a esta esposição, fe-lo 
conscio dos seus deveres pois espera tirar o maximo beneficio para 
os inleresse economicos do^seu comercio, da sua industria e da sua 
agricultura, fonte de riqueza-que constitui o seu lodo, que não é 
Ião pequeno como parecerá á primeira visla.

Muila gente deve afluir a esta exposição, pois que o progra
ma de festas organisado pela comissão, é de molde a despertar in
teresse, e assim veremos admirar o que ali mandamos, com todo 
o interesse.

E como a comissão em tudo e paia tudo ponderou com crité
rio, a infancia escolar não lhes passou despercebido e apelando 
onra o professorado ofiicial, teve bom acolhimento, pois de quasi todas 
as escolas ali serão expostos Irabalhos executados pelos seus álu- 
nos, havendo muitos que demonstram o carinho com que os instru- 
clores os vão educando para no futuro poderem aferir os seus 
proventos com dignidade e competencia dentro das suas forças 
fisicas e moraes.

Alguns pavilhões representam motivos historicos e 
monumentos, respeitantes á respetiva historia da terra que repre
sentam dentro do recinto da exposição.

Ao longo da Avenida Todi, logo a seguir aos pavilhões está 
o recinto reservado para o gado, que em grande numero é exposto 
tambem.

Está despertando inleresse o quilomelro d’Arranque para au-

Esteve anunciado para nesta 
vila se realisar provas para este 
campeonato.

Hoúve algumas inerições de 
varios clubs e á ultima hora foi 
tudo excluido.

Os clubs interessados andam 
um tanto entrigados com este 
caso.

Bom seria que tosse devida
mente esclarecido por quem de di
reito, evitando-se assim más in
terpretações e comentários desa- 
gradaveis.

íS iíS O S -K ^ -
Estão decorrendo com 

normalidade os exames
toda a 

do 2.°
grau.

De todas as escolas que apre
sentaram alunos a prestar as suas 
provas teem havido muitas distin
ções pelo que tãnto ’ professores, 
alunos e familias se encontram 
satisfeitos.

tomoveis e motos, sendo já 
grande o numero de indiviuaíi- 
dades inscritas, o concurso de 
tiro, a batalha de flores, ect.

Foi tão grande o inleresse 
que despertou a organisação da 
Exposição Regional de Setúbal, 
que todas as Sociedades Musi- 
caes do distrito se puzeram in
condicionalmente ao lado da Co
missão para abrilhantar todas as 
festas com o seu concurso, dan
do cencerlos tambem no local 
do certame.

Deve produzir um deslumbran
te, efeito porque como coincide 
com a inauguração da luz ele- 
ctrica em Setúbal, o local da 
exposição será fericamente ilu
minado com grande profusão de 
lampadas, na sua maioria de 
grande intensidade.

Todos os anos se deviam re
petir para se ver a evolução que 
ia tomando tudo quanlo se pro
duz, e poder servir de incentivo 
para cada vez mais se produzir 
melhor, pois que todos deveriam 
querer competir uns com os ou
tros e assim os produtos apre
sentados poderiam ser o enleio 
da região.
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nossa vila á Moita (Estrada co
marca) obtivemos 800 contos.

*

Seja qual fôr o critério a seguir 
é minha opinião, que, abrandar 
0u diminuir a obra encetada, a 
que falta, principalmente, a pro
tecção betuminosa, é atirar ao des
barato, muitos milhares de contos 
arrancados á Economia Nacional 
muito trabalho e muita energia 
moral, cousa que neste paiz não 
é muito vulgar e corrente en
contrar.

M  Carlos Santos

N O TA  —  Para o ano 1931-1932 
terá o nosso municipio de empre
gar os seus erforços no sentido 
de se obter verba para a estrada 
do apeadeiro ao Poceirão e para o 
pequeno troço de Sarilhos Gran
des ao Porto, cujo estudo, já  se 
encontra aprovado, por portaria 
de 29-1-1921 e foi pedida a sua 
como Estrada de 3.a classe,
19-4-1930.

-------------------------------------------------

D ir e ç â o  d a s  E s t r a d a s
Distrito de Setúbal

E x.mo Sr.

Em referencia ao pedido que 
V. Ex.a em tempo me fez sobre a 
construção da Fstrada para o 
Porto Grande de Sarilhos, tenho 
a expor-lhe que o estudo da mes
ma já foi efetuado, tendo o res- 
petivo projecto sido aprovado, por 
portaria de 21-1-1921.

A  maneira viavel, de a estrada 
ser construida, é pedir a dotação 
na J. A. das Estradas.

Contudo julgo que será dificil, 
visto o plano da mesma Junta 
ser de reparar todas as grandes 
estradas, ou sejam as que estão 
classificadas (primeiro classifica-la).

São os informes, que tenho a 
prestar a V. Ex.a com toda a boa 
vontade.

Sempre ao seu dispor, sou com 
toda a cosideração

(a) Fernando Costa 
engenheiro

------------- -TTs»*6*3effieei*5TO— ------------

A  n o s s a  A l i m e n t a ç ã o
E* cada vez mais grave a situa

ção dos habitantes desta vila na 
parte que diz respeito aos generos 
que teem de adquirir para a sua 
alimentação.

As considerações que ha um 
“mpo a esta parte temos vindo 

fazendo sobre a forma como os 
fornecedores de carnes nos vinham 
explorando, já produziram benéfi
cos resultados, e estamos conven
cidos que outros mais virão.

A  nossa alimentação não é só 
com carne que ela se compõe.

Os generos que nós precisamos 
e que são indispensáveis á nossa 
alimentação, teem sido até agora 
adquiridos por preços extrema
mente exagerados.

A ’ autoridade administrativa 
compete pôr um freio a estes des
mandos.

Na semana ultima um lavrador 
desta vila tinha para vender uma 
porção de aboboras-carneiràs,:
mandou chamar a sua casa um 
vendedor do mercado municipal 
para as vender.

Antes de o mandar chamar in
formou-se como regulava o preço, 
deste genero.

Pois este cavalheiro ofereceu 
pelas aboboras 1$50 por cada 
uma.

Indignado pela oferta que o 
vendedor lhe fizera, o lavrador re
solveu dar as aboboras por quem 
melhor entendeu.

Tal era a insignificancia ofere
cida que não valia a pena tal in
comodo.

No mercado municipal este 
vendedor como todos outros ven
dem a aborora carneira por cada 
4 a 5 centímetros de diâmetro 
40 centavos.

Vejam os nossos leitores a ex
ploração de que estamos sendo 
vitimas.

Passamos por uma loja onde 
estava á venda feijão frade.

Perguntamos o preço e disse
ram-nos que era 2$20 cada litro.

E’ claro não nos conviu o 
preço.

Diz-nos um amigo que tendo 
uma porção muito regular de fei
jão branco o melhor que ha, para 
vender.

Pois não lhe teem oferecido 
mais de 1$50 cada litro.

Querem mais flagrante esplora- 
ção, quasi que se pode classificar 
de roubo; de que o desgraçado 
consumidor tem vindo e virá sen
do vitima se não houver quem 
ponha cobro a esta desenfreada 
ganancia.

Não sode ser.
A crise de falta de trabalho 

que nos tem vindo agravando a 
vida, não pode continuar a supor
tar-se com estas roubalheiras.

Para os lavradores pouco se 
lhes oferece pelos generos que 
teem para vender; para o desgra
çado do consumidor arracam-lhe o 
mais que podem, preferindo deixar 
estragar os generos que venderem 
mais barato.

A ganancia é sem limites.
Asêde da exploração não tem fim.
E ’ preciso que o proprio con

sumidor reaja.
Quando não ha peixe, passa-se.
Quando não ha tomates, tam

bem se passa.
Quando não ha uvas, tambem 

se passa sem elas.
Quando não ha tantos generos 

que só em epoca determinada apa
recem, passa-se.

Porque razão havemos nós de 
fazer a vontade aos gananciosos 
que nos querem arrancar a péle 
quando teem qualquer genero á 
venda.

E ’ preciso reagir.
Tem que acabar a exploração 

e acabar de vez.

Exposição de M i o s  escolares
A s escolas Celestino d’ Almeida 

e Conde Ferreira, mandam traba
lhos executados pelos seus alunos 
á Exposição de Setúbal.

No proximo numero mais deta- 
lhadamente nos referiremos a es
tes trabalhos.

ANUNCIO
Pelo Juizo de Direito da comar

ca de Montijo, e cartorio do se
gundo oficio, escrivão Ramos, 
correm éditos de trinta dias a con
tar da segunda e ultima publica
ção do presente anuncio, notifican
do José Lobato «o José Coxo,» 
filho de José Lobato e de Maria 
dos Prazeres, natural do Barreiro, 
d’esta comarca, de 26 anos de 
edade (em 1917), solteiro, corti- 
ceiro, cuja ultima residencia co
nhecida foi na vila do Barreiro, 
d’esta comarca e actualmente au
sente em parte incerta, para, n a 
quele praso sé apresentar n’este 
juizo afim -de responder em au
diência de processo de querela 
que lhe move o Ministério Publico, 
pelo crime de ofensas corporaes, 
previsto e punido pelo art.® 360 
n.° 5 do Codigo Penal, sob pena 
de prosseguir o processo á sua 
revelia, e, decorrido o praso dos 
editos, poderá o réu ser preso por 
qualquer pessoa do povo e o de
verá ser por qualquer agente da 
autoridade, para ser entregue em 
juizo.

Montijo, 7 de Junho de 1930. 
Verifiquei 

O juiz de Direito 
./. Raposo 

O  Escrivão do 2.° oficio 
João Francisco Ramos

EDITOS
Pelo juizo de Direito d’esta co

marca e cartorio do primeiro ofi
cio correm éditos de 30 dias a 
contar da seguda e ultima publi
cação, citando quaesquer pessoas 
incertas que se julguem com di
reito ao crédito hipotecário de 
1 . 400$00 registado em 24 de 
Agosto ds 1876, a favor do cré- 
dor Francisco José Nepomuceno 
que vulgarmente era conhecido 
pelo nome de Francisco José Ne
pomuceno Serrano, solteiro, pro
prietário, morador que foi nesta 
vila; para assistirem a todos os 
termos até final dos autos de exe
cução comum em que é exequente 
Maria Gertrudes Vintem, viuva, 
proprietaria, moradora nesta vila, 
e executados José de Jesus da 
Costa Moura e mulher Mareia 
Pena Martins Gomes Moura, aque
le agricultor e esta domestica, 
ambos moradores na vila da 
Moita, desta comarca.

Montijo, 5 de Julho de 1930.
O Escrivão do 1.° oficio, 

Alvaro Pedro Baptista Pereira  
Verifiquei a exactidão 

O Juiz de Direito 
J. Raposo

"“ a n u n c io

No dia 13 de Agosto, proximo, 
ueias 13 hsras, á porta do Tribu
nal Judicial da l .a Uara Civel da 
comarca de Lisboa, pelos autos 
de execução hipotecaria, que o 
Banco Fayal move contra D. Ma- 
riana Lopes, Quintino Alexan
dre Lopes Quintino e Antonio 
Joaquim Lopes Ouintino, do Bar

reiro, vão á praça, para serem ar
rematados, os seguintes bens:

1 .° —  Terrenos, dordoaria, abe- 
garia, palheiro, armazéns, escritó
rio, barracões, um poço e serven
tia de outro, caldeira de tijolo para 
coser cortiça, situado na rua Fer- 
rer, n.os 2 a 6, do Barreiro»

E n tra  tudo em praça por 
100 . 000$.

2.° —  Terreno, denominado 
«Quarteirão», situado na Guarda 
do Rossio, vila do Barreiro.

Entra em praça por 20-000$.
Pelo presente e respectivos edi

tais, são citados quaesquer credo
res incertos, dos executados, para 
deduzirem os seus direitos sobre 
o produeto da arrematação.

Montijo, 18 de Julho de 1930,

O Escrivão do 3.° oficio

loao Frefleriio He Brito F iaueiroi  Junior
Verifiquei a exactidão.

O Juiz de Direito 

J. Raposo

ANUNCIO
( l .a publicação)

Pelo Juizo de Direito da comar
ca de Montijo, e cartorio do 2.° 
oficio, escrivão Ramos, se ha de 
proceder no dia 10 do proximo mez 
de Agosto, pelas 16 horas, á porta 
do Tribunal Judicial desta comar
ca, situado na Rua Doutor Afon
so Costa, desta vila, á arremata
ção em hasta publica, do predio 
abaixo descrito que vae á praça 
em virtude de carta precatória para 
arrematação, vinda do Tribunal 
das Execuções Fiscaes da Co
marca de Lisboa, e extraida dos 
autos de execução fiscal (hipote
caria), em que são, exequentes a 
Fazenda Nacional e a Caixa Ge
ral de Depositos, e executados 
José d’Araújo e mulher, proprie
tários, residentes no Barreiro, 
sendo a sisa paga por inteiro á 
custa do arrematante.

A ARREM ATAR

Um predio urbano composto 
de rés do chão e ' aguas furtadas 
para habitação, loja para talho, e 
quintal e poço, sito na Rua Eça 
de Queiroz, n.os 12, 14, 14-A, 16 
e 18, junto ao Mercado Municipal, 
freguezia e vila do Barreiro, des
crito sob o n.° 4517, a fls. 145 v 
do livro B 10 da Conservatoria 
da extinta Comarca do Seixal, e 
inscrito na matriz predial urbana 
da freguezia e concelho do Barrei
ro sob o art.0 n.° 1548.

Vae á praça no valor de 
9 9 .184$65.

Pelo presente são citados os 
credores incertos que se julguem 
com direito ao produtoda arrema
tação, para o deduzirem no prazo 
legal.

Montijo, 17 de Julho de 1930. 

Verifiquei 

O Juiz de Direito 

./. Raposo 

O Escrivão do 2.° oficio 

João Fra?icisco Ramos
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S O N E T O
Chorando de mansinho e a gemer 

, Esta minha paixão tão insofrida 
A mais e mais encurto a minha vida 
Que tão longa tem sido de sido de sofrer.

Vejo minha vontade arrefecer 
A ’stiolar~se breve, de fugida,
E a minha razão, fria, desabrida,
Já sinto em 'spasmos loucos, fenecer,

Para quê o cuidar em quem me rala 
Se o meu triste pensar sem mim abala 
F’ra longe, a um paiz desconhecido

Para que choro eu, para que peno,
Se este duro viver é tão pequeno,
E se agora não seu compreendido

« Piora Galvão de Melo Rosado

HBGIENE
C O P IA  —  Republica Portugesa,

Governo Civil do Distrito de Setú
bal, Serviço da Republica, Setúbal,
10 de Julho de 1930, E x .m0 Sr. 
Presidente da Comissão Adminis- 
tiva da Camara Municipal de 
Montijo.

Para os devidos efeitos tenho a 
honra de transcrever a V. Ex.* o 
oficio n.° 879 de 9 do corrente 
mez, da Direcção Geral de Saude 
que é do teor seguinte: «Convem 
que na direçâo Geral de Saude se 
encontrem arquivados todos os 
esforços e realisaçôes que as Ca- 
maras Municipaes tenham feito em 
matéria de higiene publica e por 
isso solicito a V. E x.a se digne 
promover que as Camaras Muni
cipaes do Distrito que V. E x.a tão 
proficientemente chefia, enviem a 
esta Direção Geral as plantas e 
memórias discritivas do abasteci
mento e distribuição de aguas, 
e sistema de esgotos, remoção e 
tratamento dos lixos, canis, mata
douros, lavadouros e lavandarias, 
postos de desinfeção, balnearios, 
iluminação, tanto na séde como de 
outras povoações do concelho e 
bem assim todas as que tenham 
um caracter sanitário, seja qual 
fôr a sua natureza.

Igualmente solicitava de V . E x .1 
se dignasse ás Camaras que os 
projectos de ampliação, modifica
ção ou de novas instalações de
vem ser presentes á Junta de Hi
giene Concelhia e enviados a esta 
Direção Geral para sobre eles-se 
prenunciar o £oncelho Superior 
de Higiene. Saude e Fraternidade 
o Governador Civil —  (a) Antonio 
Raiil Gomes Pereira.

M u , Miarias,
Balnearias, e t  tft 

"mmmm •
Uma das questões actualmente 

ventiladas, com pertinacia, é a da 
higiene e como alimento imensa- 
ments valioso da mesma, torna-se 
necessário, que a Camara Munipal 
facilite aos seus municipes lava
d o u r o s ,  lavandarias, b a ln e a 
rios, etc.

O asseio dos corpos, roupas, 
casas e vilas, devem andar na vida 
estreitamente unidas pois que é o 
mesmo fim a que visam o de con
servarem a saude aos que a tem 
e faze-la adquirir aos que a não 
possuem.

A falta destes estabelecimentos, 
por parte dos Municipios, e a igno- 
rancia aliada «ao medo da agua» 
fazem neste campo imensos pro
dígios.

Quantas creaturas entendem 
por asseio o trazerem as mãos e a 
cara bem lavadas!

Nesta questão de asseio os rapa
zes praticam-no mais intensamen
te que granae parte das pequenas 
isto sem ofensa para as ditas.

E a rasão explica-se: os rapazes 
mais livres da vigilancia paterna, 
vão ao rio e tomam banho.

Um jornal, ha pouco, relacean- 
do a vista pelo nosso Paiz, cons
tata a falta geral de lavadouros, 
lavandarias e bálnearios, uma 
cousa a que já  no Império Ro

mano, tanto carinho mereceu aos 
seus dirigentes.

Em matéria de higiene, dizia: 
decidamente Portugal não é um 
paiz civilisado ! Esta miséria, fru
to do abandono, do desleixo, da indi
ferença dos municipios pelos muní
cipes, devia ter sido sempre o escopo 
da imprensa porque, se o fosse, a 
higiene não estaria no pé da infe
rioridade, em que se encontra 
ainda, em todos os campos em 
que a consideremos, e muito me
nos o estaria na parte relativa ás 
desinfeções.

Todos os dias nós crusamos 
nas ruas, com atestados de por
caria, focos de infenção, que fa
cilmente e sem grande dispêndio 
se podiam remediar, alguns deles 
dependem apenas de energia por 
parte das autoridades sanitarias.

Em poucos anos tem crescido 
desmedidamente, a nossa vila, 
terrenos baldios e quintas, foram 
desaparecendo a pouco e pouco 
para dar lugar a novos arrua
mentos. Nos bairros novos, nin
guém pensou, em novas praças, 
nem tão pouco em ruas largas, 
arejadas e em lavadouros públicos.

Estamos, evidentemente, em 
presença de bairros novos peOres 
muito peores, que a parte Velha 
da vila.

Montijo, é uma Vila pobre, se 
tudo que se refere a higiene in- 
clusivé de jardins e parques.

Entre nós, a bem dizer não se 
apreciou jamais a arvore nem de 
baixo do ponto de vista higiénico 
nem do sentimental; apenas o 
tem sido, sob o ponto de vista 
economico ou pecunario.

O unico serviço que ha a regis
tar em matéria de parques e jar
dins, nos últimos tempos, é o feito 
pelo agronomo Luiz Pereira Fia
lho, em Janeiro deste ano —  O 
parque Municipal —  onde foram 
plantadas 650 arvores.

E ’ necessário criar nesta terra 
a estima pela arvore! A  arvore é

uma cousa que a natureza se lem
brou de criar, como tantas outras, 
porque era indispensável que fizes
se, neste caso, para haver som
bras no seu duplo aspecto de 
utilidade e grandeza

Os jardins e os parques são 
absolutamente imprescindíveis 
numa Vila ou cidade civilisada. 
A s crianças e os velhos adoram- 
nos. Os médicos, receitam os seus 
ares aos doentes e aos fracos.

A  atmosfera que neles se res
pira, embalsamada de perfumes e 
filtrada de impuresas, tonifica os 
os pulmões e enriquece o sangue 
de globulos vermelhos. A  belesa 
policroma dos seus canteiros flo
ridos, os seus festões de verdura, 
as suas arvores umbrosas, cons
tituem um regalo para a vista, 
cansada da paisagem monotona 
da areia das calçadas das ruas é 
uma excelente terapeutica para 
os nervo» excitados pela labuta 
quotidiana numa fabrica ou numa 
loja.

Os homens compadecidos, os 
homens enternecidos, os homens 
interessados na felicidade, no bem 
estar, na vida integral das outros 
jamais poderão esquecer «os lava
douros e lavandarias, balnearios 
etc » —  a que os Romanos dedica
ram todo o seu carinho —  e que a 
vila do Montijo, ignora, por com
pleto, a sua existencia.

Não receemos a agua que ela 
é tão nossa amiga que, pela sua 
benefica ação, evita muitas doen
ças e por conseguinte seus dolo
rosos tratamentos.

A Sociedade Filarmónica 1.° 
de Dezembro, acaba de receber 
convite para ir abrilhantar as 
festas Gualterianas que se rea
lizam em Guimarães nos dias 3, 
4 e 5 de Agosto proximo.

fjêde e propagae
O M O N T I J O

A grande obra Na

cional da Junta Au- 

tonoma das Estra

das
1 9 2 7 - 1 9 3 1

Do relatorio do Eng.° Carlos San
tos delegado do Automovel Club de 
Portugal na Junta Autonarn? 
Estradas —  toda a obra que esta 
executada em matéria de estradas é 
devida a um esforço iniciado em 
1926 pelo então presidente da ex
tinta Administração de Estradas 
e Turismo.

A  criação da J. A. das Estradas 
deve-se ao reconhecimento, por 
parte daquele ilustre funcionário, 
da necessidade de desburocratisar 
o organismo anterior e a sua con
vicção de que, dentro do ambito —  
Repartição do Estado — nem mais 
nem melhor se podia fazer.

Podia nesta data dizer-se: que 
uma grande maioria dos caminhos 
estavam intransitaveis.

Para a grande reparação das 
Estradas de l .a e 2.a classe seriam 
precizos (10.000§70) 700 mil
contos.

Para construir 3.000 quilometros 
de estrada que faltava, em diver
sas ligações, seriam precisos á 
volta de 300 mil contos íá razão 
de 100 contos por quilometro).

Mas como está provado pela 
experiencia, em paizes de clima 
egual ao nosso, que a betuminisa- 
ção das estradas, mesmo á razão 
de 2 a 3 kgs. de alcatrão por 
metro quadrado, lhes dá uma du
raç ão  3 ou 4 vezes maior do que 
a construção de macadames rega
dos a agua, devemos admitir que 
dos 10.000 kilometros de estradas 
de 1.* e 2,a classe 4 a 5000 devem 
ser construidos, devido ao seu 
grande trafego, interesse turistico, 
etc., por este processo. Terem cs 
portanto mais 5.000$40 =  200 
mil contos.

Isto é, a obra total de completo 
acabamento da nossa rede de es
tradas custaria aproximadamen
te 1 .200.000 contos.

A media de trabalho que a jun
ta produz actualmente e dentro 
das verbas que dispõe, será preci
so esperarmos ainda muitos anos 
para vermos a nossa rêde de es
tradas, mesmo só o existente, 
completamente reparada 1 !

*

No passado exercicio «1929- 
1930» obtivemos, alem da verba 
indispensável para ficar totalmen
te dotada a estrada do Alentejo E. 
N. n.° 18, l .a classe «Rilvas a 
Vendas Novas» mais 80 contos 
para o troço da estrada que liga 
esta vila com Pinhal Novo e 70 
contos para o troço do Pinhal 
Novo a Setúbal (pequenas repara- 
ções( anda-se carregando a 
pedra.

No actual exercicio «1930-1931» 
para a reparação completa da
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ANUNCIO
1 .* publicação

Pelo Juizo de Direito da Comar
ca de Montijo, e cartorio do se
gundo oficio, escrivão Ramos, 
correm editos de 30 dias, a contar 
da segunda e ultima publicação 
deste anuncio, citando Antonio 
da Silva Casa Nova, morador que 
foi na Rua de São Paulo, numero 
cento e cincoenta e oito, segundo, 
da cidade de Lisboa, e ausente 
e actualmente ausente em parte 
incerta, para, naquele praso, pagar 
a quantia de quatrocentos e qua
renta e dois escudos e noventa 
e dois centavos, e o mais que 
acrescer, proveniente de custas 
em que foi condenado no Supre
mo Tribunal de Justiça no agra
vo crime em que foi agravante, e 
em que foram agravados, Esteves 
Limitada e o Ministério Publico, 
ou, no mesmo praso, nomear bens 
á penhora, sob pena de, não o fa
zendo, se devolver esse direito ao 
exequente e a execução por cus
tas e selos que o Ministério Publi
co lhe move, proseguir seus 
termos.

Montijo, 5 de Julho de 1930. 
Verifiquei 

O Juiz de Direito 
J. Raposo 

O Escrivão do 2.° oficio, 
João Francisco Ramos
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Propagai o jornal MON- 
T I J T O  ç conseguireis o vos
so engrandecimento moral c 
material.

ANUNCIO
1.° publicação

Pelo Juizo de Direito da Comar
ca de Montijo, e cartorio do 2.® 
oficio, escrivão Ramos, correm 
editos de trinta dias a contar da 
segunda e ultima publicação deste 
anuncio, citando Luiz Antonio 
Lucás, residente em Lisboa, mas 
cujo domicilio se ignora., para, 
na qualidade de credor inscrito, 
assistir a todos os termos da exe
cução fiscal administrativa que a 
Fazenda Nacional move ao exe
cutado José Ribeiro Chula Junior, 
morador Penteado.

Montijo, 17 de Julho de 1930.

Verifiquei 

O Juiz de Direito 

./. Raposo 

O Escrivão do 2.° oficio 

João Francisco Ramos

C a r t e i r a  E l e g a n t e
No dia 28 do corrente passa 

mais um aniversario natalicio o 
sr. Engenheiro Mario Estevão da 
Silva .

—  No dia 29 a Sr.* D. Elvira 
Ventura esposa do Sr. Dr. Cezar 
Fernandes Ventura.

—  No dia 30 o nosso amigo e 
assignante Sr. José Freire Caria.

A todos o Montijo envia felici
tações.

VENDESSE
Uma fazenda, no si

tio fio Cascalho que 
encabeça com a es
trada real composta 
de terras de semea- 
dura, vinha e arvo- 
res de fruto. O dono 
Delfim Ervedoso em 
casa de .foão Alcân
tara no Samouco.

VENDE-SE
Uns toneis' de dez e 

doze pipas.
TVesta redação se 

diz.

A G R A D E C I M E N T O
Antonio Luiz Gouveia Junior 

tendo vistorec opensado os esforços 
empregados pelo distinto professor 
particular nesta vila o sr. Antonio 
Rodrigues Caleiro, para obter o 
resultado agora conhecido com 
aprovação no exame a que foi 
submetido seu filho Calos Julio 
Gouveia, vem publicamente agra
decer muito reconhecido àquele dis
tinto professor.

Montijo 23 Julho de 1930.

A G R A D E C I M E N T O
Emilia Soeiro Dores e seus fi- 

los, Maria Gertrudes Dores, Elvira 
Fernanda Dores de Mira Reis seu 
marido e filha, Emilia Dores Eça 
seu marido e filhos, veem por es
te meio patentear o seu reconhe
cimento a todas as pessoas que 
durante a doença do seu querido 
marido, pae, filho, irmão, cunhado 
e tio Antonio João Dores, se in
teressaram pelo seu estado, e que 
o acompanharam á sua ultima mo
rada, agradecendo muito em espe
cial á Filarmónica 1.° de Dezem
bro e aos seus numerosí-s^ac^goc 
que concorreram com o seu au
xilio para que o funeral viesse 
para esta vila.

Corrida á antiga 
Portuguesa

O Orfanato realisa no dia 3 de 
Agosto, coin elementos de desta
que, taes com o: Simão pae, Si- 
mãosinho, D. Alexandre Masca
renhas, Tomé, Agostinho e mui
tos outros, o grupo de forcados 
capitaneado por Manuel Burrico, 
touros da ganadaria de Samuel 
Santos Jorge e 3 bandas de Musi
ca, Almadense, 1.° de Dezembro 
desta vila e uma das melhores 
que brevemente será anunciada.

Bilhetes á venda nos estabele- 
tos de Antonio Pereira Duarte e 
Mercantil Panificadora Limitada.

Pela elaboração do cartaz, deve 
ser uma tarde de arte tauroma- 
quica a que ninguém deve faltar.

José Luiz Cardeira
P r a ç a  da Republica e Bua Almirante Reis

O K T I J O  
§  Secção de Chapelaria

completamente organisada
I — !

Desde o chapeu economico ao fino chapeu Austríaco
Todos os modelos—Côrcs da moda

ÍMEOOLÀ AFRICAIVJ l
-------- -------  X) E ---------------

c í o s é  < 3 a m / a I h o
C o m p l e t o  s o r t i d o  d e  M e r c e a r i a s ,  

A z e i t e s ,  C e r e a e s  e  L e g u m e s

P R E C O S  5 E / A  C O / A P E T E N C I A

D I S T R I B U I Ç Ã O  A O  D O M I C I L I O  
s, J. [. Bua H Barrosa

M O N T I J O
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Jgi L u c a s  & 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.

IR,na, -A-Foriso Fala. 
2^03STTIJ0

Q R S R  D H S  N O V I D A D E S
— = — D E  —

Francisco Vicente Lucas
c m p o i M  to ous ei  so oomohciq e oo mrni

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 o 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
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