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Há muitíssimos anos que esta 
Sociedade com os seus barcos, 
vem servindo a população desta 
rila, mas sempre o mais mal pos
sivel.

Os peores vapores é que des
tina á carreira daqui.

O pessoal tripulante, com raras 
excepções, é incorreto com os pas
sageiros.

Como é sabido e já aqui temos 
dito os passageiros são obrigados 
a viajar em comum oom toda a 
classe de mercadorias e animaes 
vivos.

Qualquer reclamação que os 
passageiros façam não é atendida.

E assim tudo que respeita a 
comodidades é letra morta.

Temos varias vezes reclamado 
a falta de consideração com que a 
Parçaria trata a população desta 
vila e até hoje ainda não fomos 
atendidos.

Não sabemos bem o que a di
reção pensa da população desta 
vila, ha desenas de anos lhes vem 
enchendo o cofre.

O que é certo, é que não pode
mos continuar assim.

Como não nos querem dar ou
vidos, estamos dispostos a não 
consentir mais este estado de coi
sas sem nosso o protesto.

.A Parçaria tem obrigação de 
cumprir a lei . como todas as de
mais companhias que estão no 
seu caso o cumprem.

Por isso hoje chamamos a 
atenção dás autoridades compe
tentes para fazer entrar na ordem 
quem anda fora dela.

O Ex.mo Chefe do Departamen
to Maritimo fez afixar ainda ha 
pouco tempo um regulamento que 
não é cumprido.

Os passageiros querem sentar-se 
não teem onde, quando a Parça
ria é obrigada a ter bancos fixos 
e moveis para os passageiros que 
viagem nos seus vapores e con
forme a lotação.

Todos os dias os passageiros 
que enchem o vapor teem de 
viajar de pé para não estragarem 
os fatos, visto as cargas se
rem tão grandes que quasi tomam
o..vapor.

Estas enchem a popa do vapor 
até á proa e assim não pode ser.

O cabo de mar desta vila é 
raro quando vae á ponte e não vê 
o que se passa.

EXPOSIÇÃO DE SETDBAL
Visitamo-la ha dias. Bons pavilhões e hem apresentados, cada 

um com os produtos que se criam adentro dos muros^ das terras 
que representam.

Ha gosto artistico em tudo, desde a construção dos pavilhões 
á cuidada disposição que tiveram na sua doração interior.

Belos exemplares de fruetos, hortaliças, cereaes, etc., que bem 
mostram a forma cuidada e a atenção que dispensam os lavradores 
aos assentos da economia nacional, oxforçando-se para que a terra 
produza muito e em abundancia, selecionando tanto quanto possivel 
os seus produtos para que não \ão ao mercado com fraca aparência.

Madeiras, cortiças, produtos quimicos e farmacêuticos, etc., 
etc., de tudo ali se vê, não faltando no seu conjunto artistico os 
trabalhos fimininos, de muita e variada maneira apresentados, que 
custosamente seria inumerar, pelo âmbito acanhado de que dispo
mos nestas colunas; desenhos, pinturas, fotografias, serralhias, enfim 
tanta coisa que não teria fim.

Por isso está bem no meio daquele grande cerlame, a repre- 
senlação de Montijo, pois apresenta-nos produetos fabricados e ma
nipulados no seu concelho a par das belas produções extraidas 
do solo, que a natureza tão bem fecundou, para os monlijenses ali 
poderem estar. Ao pc de Montijo está Alcochete, tambem muito 
bem representada e o Barreiro com a sua grande industria (entre 
outras) de cortiça, onde se admira a bela intuição artistica de quem 
produziu Ião bons trabalhos, taes como, ao acaso, o belo quadro 
de Ivanoff com as feras, mas se esle é um bom quadro a que pri
meiramente nos referimos tem um outro logo a seguir representando 
a partida de Coutinho e Cabral para o Brazil, que diz bem ser o 
seu executante um portuguez de raça que nunca esquece os moti
vos que a historia nos aponta como audacia e arrojo praticados 
para engradecimenlo do paiz no estrangeiro não deixando esquecer 
o patrimonio nacional, que é o nosso, que é o de todos os por
tugueses.

Estão ali Iodos os concelhos do distrito de Setúbal, e estão 
muito bem representados.

Fazemos volos porque estes certames s 1 pratiquem todos os 
anos, estabelecendo prémios aos expositores que melhores produtos 
apresentem na exposição e temos a certeza que maior numero se 
fariam representar.

E’ preoiso que se tomem pro
videncias e estas que sejam enér
gicas.

Continuaremos até sermos aten
didos.

E ste numero foi v isad o  
pela C ensura.

0  A lm a d e n s e
Por engano dissemos no nosso 

numero ultimo que este nosso 
colega passava o seu 2.° aniver
sario no dia 15 do corrente, em 
vez de 22.

Pedimos desculpa ao colega.

E x p o s iç ã o  de t r a b a l h o s  
E s c o l a r e s

Realizou-se, em 20, a exposição 
de trabalhos manuais das crianças 
da Escola Celestino d’Almeida ha
vendo alguns dignos de serem 
vistos pela perfeição e asseio 
com que estavam feitos, atenden
do á pouca idade de quem os 
executou.

Pena foi que. a exposição tives
se sido resolvida á ultima hora, 
para que toda a população desta 
vila pudesse apreciar quanto es
forço foi empregado para se obter 
aquele resultado, pois que assim, 
quasi passa despercebida.

Tivemos tambem o prazer de 
ver alguns trabalhos de modela
ção executados pelas crianças da 
Escola Conde Ferreira, todos eles 
mais ou menos interessante, desta
cando-se o Escudo da nossa terra.

Nestes belos trabalhos havia de 
de tudo um pouco, belas manifes
tações d’arte que nos dava a ilusão 
perfeita do natural e assim fixa
mos em especial os que, nos apre
sentava frutas, aves, casas rústi
cas e tantos outros que ainda 
podem ser vistos e admirados na 
do distrito, a bela cidade do Sado 
na exposição regional que hoje é 
inaugurada.

Da Escola Dr. Celestino d’Al
meida foram selecionados muitos 
trabalhos de todas as classes, que 
já seguiram para Setúbal.

Tudo isto se deve á proficiên
cia e boa vontade dos professo
res das Escolas acima menciona
das, que muito contribuíram com 
o seu esforço profissional e mone
tário para que os seus alunos apre
sentassem os trabalhos a que nos 
temos referido e pudessem ser ex
postos em tão curto espaço de 
tempo.

No passado dia 23 terminaram 
os exames tanto das Escolas ofi
ciais como particulares, tendo sido 
o resultado muito satisfatorio, vis
to que os alunos obtiveram boas 
classificações, pelo que felicitamos 
tanto professores como alunos e 
suas familias.

M .

Iiêde e propagae  
O M O N T IJO
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l l l i J J I U S I U
Temos por varias veses feito re

paros a cousas que nesta vila es
tão pedindo repressão para honra 
e brio de quem está á frente dos 
destinos d’este concelho.

Até hoje poucas medidas teem 
sido tomadas.

Mas o mal vae augmentando e 
é preciso que se detenha para que 
perigos maiores não tenhamos 
amanhã de lamentar.

Esta vila devido á benevolencia 
que as autoridades teem tido, está 
eivada de imensos abusos e quem 
os pratica consideram essa bene
volencia, fraquesa.

Para que esses abusos terminem 
é preciso inergia e é essa inergia 
que hoje reclamamos para bem de 
todos.

Hoje pode-se considerar epide
mias que graçam com intensidade 
nesta vila, a mendicidade e os cães 
pela via publica.

Estas epidemias teem que ser 
debel 'das e para elas ha remedio 
eficaz.

E’ fe.n receio de desmentido, o 
qus se nota todos os sabados e do
mingos com a evasão todas as 
ruas,5 ’e homens, mulheres e crean- 
ças, uns validos outros não, por 
todas as fo mas a ped r esmola.

Todos nós contribuímos muito 
prodigamente para a Assistência 
publica, não podemos estar indi- 
retamente a ser atacados desses 
pedintes, que podem muito bem 
precisar da caridade publica, mas, 
nós é que não podemos estár a 
ser incomodados constantemente 
por esses desgraçados.

Ainda assim o que mais nos 
irrita é que todos esses pedintes 
não são naturaes d’esta vila, até 
mesmo do concelho.

Cada um vá para a terra da 
sua naturalidade e conforme-se 
com a sua sorte.

A Assistência Publica não foi 
criada senão para acudir aos des
graçados indigentes, mas a cada 
um na medida das suas necessi
dades e nos seus respectivos con
celhos.

Por isso esperamos que n’este 
concelho se tomem medidas como 
em outros concelhos do distrito 
foram tomadas.

Os naturaes, matriculados para 
se saber a quem se dá esmola e 
os não naturaes conduzidos ás 
suas terras e lhes seja dada assis- i 
tencia que merecerem.

Com os cães tambem é preciso I 
que sejam tomadas as medidas que 
a lei impõe.

Uma vila como esta, não é ne
nhum deserto.

Montijo -na situação que hoje se 
encontra não pode permitir que as 
suas ruas sejam transformadas em 
verdadeiros canis.

Este ano o verão tem sido um 
tanto fresco, pelo que poucos ou 
nenhuns casos se teem dado de 
raiva, mas um facto, não é razão 
para que se descure esse magno 
assunto.

Teem que ser tomadas as pro
videncias que este grave assunto 
requer.

Montijo é uma vila bastante po
pulosa e com condições de vida 
como poucas vilas do paiz por 
isso e por outros motivos que não ,

A estação do 
Caminhos de Ferro

Algumas vezes aqui fizemos re
paros para o que na estação do 
caminho de ferro se passada, no 
que diz respeito ao nome que 
tinha e desde 7 de Junho passou 
a ter a nossa terra.

Fosse por que fosse o que é 
certo é que os antigos nomes, 
tanto das paredes da estação como 
o da gare ja foram mudados figu
rando já o novo nome. *

Tambem o nome que em calce
tamento' á portugueza havia na 
gare, foi mudado, e assim foram 
satisfeitas as nossas reclamações,

Pena é que a estação; que a 
nosso ver está esquecida da di
reção a que está subordinada; 
porque á cinco anos não é caiada.

Não está certo.
A estação do caminho de ferro, 

seja de Montijo, seja de qualquer 
outra vila, onde embarcam e de- 
dembarcam todos os dias dezenas 
se passageiros esteja como a 
desta vila á 5 anos sem se fazer 
a mais pequena limpesa que seja

Consta-nos mesmo que se tem 
reclamado superiormente esta me
dida de higiene, mas até hoje essas 
reclamações ainda não foram ou
vidas, por quem de direito, hoje 
na melhor das intenções efFcomo 
habitantes desta vila vinhamos 
chamar a atenção da direção da
C. P. para que mande proceder a 
á limpeza da estação ha muito re
clamada.

Como sabemos ter havido sem
pre boa vontade daquela direção 
em atender reclamações justas, es
peramos ver em breve a estação 
limpa como deve ser.

----  "■-i '■ 1 •

a BIS51 SMf in
São duas vezes que nos tem 

contrariado a distribuição do Mon
tijo. Precisamos de nos explicar 
perante os nossos leitores e todos 
que contribuem para que se man
tenha o Montijo e hoje vamos di
zer o que se passou com o ultimo 
numero.

Por um engano de espedição 
foi o nosso semanario estraviado 
para Pinhal Novo sem que se sou
besse de tal.

Passaram-se dias sem que se 
desse com o pacate e por um 
acaso se veio a saber onde esta
va, isto na quarta-feira ultima.

Como estes casos não se podem 
prever, faremos a deligencia de 
futuro não se repetirem.

E assim vimos perante todos 
pedir que nos desculpem destes 
precalços involuntários, prome
tendo de futuro diligenciar cum
prir rigorosamente a distribuição a 
tempo e a horas.

A redação

são precisos mencionar, não pode 
consentir que criaturas que aqui 
veem por necessidade a amesqui- 
nhem como nos consta.

Portanto esperamos as medidas 
que estes casos requerem.

A  n o s s a  A l im e n t a ç ã o
Ainda na semana ultima tive

mos ocasião de nos referir á au
tentica pouca vergonha que dia a 
dia se passa com os generDs de 
primeira necessidade e acentuada- 
mente o das abobaras.

Hoje temos já outro caso que é 
bastante ilucidativo da extorção 
que o desgraçado consumidor está 
sendo victima e agora é com o 
preço das uvas que esta semana 
principiaram a aparecer no mer
cado.

Um fazendeiro tendo certa quan
tidade d’uva para vender, veio pro
curar os nossos amigos que estão 
no mercado e ofereceu-lhes as 
uvas que compraram a 2$00 o 
quilo, que representa 30S00 a 
arroba.

Para uma crise vinicola que se 
está atravessando era um maná.

Pois estes cavalheiros que com
praram a uva ao fazendeiro, cos
tumados como estão a ganhar rios 
de dinheiro, pediam ao desgraçado 
consumidor 4 e 5 escudos por 
quilo.

Isto não é ganhar honradamen
te a vida, tem outra classificação 
e estamos certos que não poderá 
continuar.

Ganhar o relativo, está bem, e 
todos que negoceiam, para gover
nar a vida é justo e licito tirar um 
lucro relativo ao capital empregado 
e despesas respetivas, assim não.

Estes cavalheiros que nos teem 
vindo a extorquir o suor que dia 
a dia nos corre pela face, nao po
dem continuar a explorar-nos como 
como até aqui, por isso mais uma 
vez chamamos a atenção de quem 
possa por um freio a estes des
mandos.

Estes vendedores e vendedeiras 
do mercado que nos vinham aplau
dindo pelo que aqui diziamos so
bre o fornecimento das carnes, 
não viam que eles estavam nas 
mesmas condições.

Teem de entrar na ordem como 
aqueles entraram.

Os da carne teem ainda de se 
acomodar ao que as posturas mu
nicipaes impõem.

Não é só baixar o preço para o 
que está, que ainda não é o que 
devia ser, é serem conscienciosos.

Teem que vender a carne com o 
respetivo osso e não carne limpa, 
ficando o osso para o desgraçado.

Tem que acabar a carne limpa 
para bifes e pelo preço que que
rem vender.

Os do mercado teem de entrar 
na ordem, como na ordem teem 
de entrar os do peixe.

O desgraçado do consumidor é 
que tem vindo a alimentar ilegal
mente certas exibições faustosas 
que se apresentam em ocasiões 
festivas, esses que não se conten
tam com os lucros licitos, e é jus
to que não sustente mais esses 
caprichos.

Trabalhar honradamente é justo, 
é licito, o contrario não.

Continuaremos.

Ha tempos chamamos a aten
ção para o que na rua Cândido 
dos Reis a rapaziada ’ do football 
estava praticando, agora est» brin
quedo já se alastrou até á rua 
Teofilo Braga.

F R A D E S  D E  P A L M E L A
Mainl Mu li Siiflm ie Espada

A Ordem de S. Tiago da Es
panha era Espanhola de origem; 
introduziu-se em Portugal no tem
po de D. Afonso Henriques, os 
membros portugueses estavam 
submetidos ao grão-mestre Cas
telhano.

Os Cavaleiros de S. Tiago, ou 
Spaltarios, foram dos que mais 
ampliaram o território Portuguez, 
conhecidos tambem pela designa
ção de Freires de Palmeia, a mar
gem esquerda do Tejo, fão dispu
tada pelos Mussulmanos fortifica
dos na sua quasi inexpugnevel 
Alcácer bebem muito sangue ge
neroso dos cavaleiros d’essa Or
dem religiosa.

Ao lado dos Templários e dos 
Hospitaleiros, guiados pelo seu he- 
roico chefe o comendador Marti- 
nho, fizeram prodigios dr volor 
na tomada de Alcácer, onde se 
estabeleceram depois da conquista.

Nas guerras de D. Sancho II, e 
principalmente na conquista do 
Algarve oriental, la estavam eles 
na vanguarda, Comandava-os Paio 
Peres Correia.

Quando Afonso III reduziu a 
sua obediencia ao resto da pro
víncia, tambem foram eles os que 
primeiro entraram nas derradeiras 
cidadelas mouriscas.

Continua.
S . A . S .

---------------- -------------------------- .

C a r t e i r a  E l e g a n t e
No dia 20 de Julho passou mais 

um aniversario o nosso amigo Sr. 
Justiniano Gouveia.

— No passado dia 1 do corrente 
passou mais um aniversario o me
nino Antonio Jorge Aranha Mar
ques filho do nosso amigo e as
signante Sr. Antonio Joaquim 
Marques.

— No dia 2 passou tambem 
mais um aniversario o Sr, Rosen- 
do de Abreu Bacelar de Meiréles, 
cunhado do nosso dirétor.

— Ha dias passou o seu aniver
sario natalício o sr. Dr. João Ber- 
nardino de Sousa Carvalho, juiz 
em Faro.

------ —-rOTi3gg»tSa«>mJ»-. ■

ANUNCIO
2.a publicação

Pelo Juizo de Direito da Comar
ca de Montijo, e canorio do 2.° 
oficio, escrivão Ramos, correm 
editos de trinta dias a contar da 
segunda e ultima publicação deste 
anuncio, citando Luiz Antonio 
Lucas, 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 
J. Raposo  

O Escrivão do 2.° oficio 
João Francisco Ram os
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ANUNCIO
l .a puublicação

No dia 12 de Agosto, proximo, 
pelas 13 horas, á porta do tribunal 
Judicial da Quinta Vara Civel da 
comarca de Lisboa, vão á praça 
para serem arrematados por quem 
maior preço oferer acima do 

. seu valor, pelos autos de execução 
hipotecaria em que é exequente a 
Companhia Geral do Crédito Pre
dial Portuguez e executados D. 
Mariana Lopes Quintino e filhos 
Alexandre Lopes Quintino e An- 

| tonio Joaquim Lopes Quintino, 
moradores no Barreiro, os seguin
tes b ens:

1.°
Um .predio composto de casas 

terreas, na travessa Nova do Ro- 
zario, n.° 19, da vila do Barreiro.

No valor de 1.000$00.—
2.°

Um predio composto de loja e 
primeiro, na travessa da Balbina, 
n.os 8 e 10, da vila do Barreiro.

No valor de 2.000$00. —
3.°

Um predio composto de lojas 
primeiro andar e saguão ou quin
tal, na Rua Direita de São Fran
cisco, n.os 41 e 43. da Vila do 
Barreiro.

No valor de 4.000$00. —•
4.°

Um predio composto de duas 
construções ligadas e comunican- 
tes, com rez-do-chão e pateo, na 
Rua do Conselheiro Joaquim An
tonio de Aguiar, n.° 323, tendo 
para a Rua da Praia o n.° 166, da 
vila do Barreiro.—

No valor de 15.000$00. —
5.‘

Um predio composto de lojas e 
primeiro andar, na Rua Marquez 
de Pombal, n.os 122 e 124, da 
vila do Barreiro.

No valor de 3.000$>00. —
ó.°

Grupo de casas abarracadas, 
tendo uma delas agua-furtada, 
sito no Alto do José Ferreira, ten
do para a travessa deste nome os 
n.°s 34 a 48 pares, da vila do 
Barreiro.

No valor de 18.000$00. —
7.°

Grupo de casas abarracadas, no 
Alto do José Ferreira, n.os 4 a 12 
pares, tendo para a travessa deste 
nome, um pequeno anexo, com o 
n.° 2, da vila do Barreiro.

No valor de 7.000$00. —■
8.°

Um predio composto de duas 
construções e um pateo, na Rua 
Joaquim Antonio de Aguiar, n.oe 
319e 321, tendo para a travessa 
da Parreirinha, os n.'s 1 e 3 e 
para a Praia, o n.° ló  I-, da vila 
do Barreiro.

No valor de IS.OOOfOO. —
9.°

Predio composto de lojas e pri
meiro andar, na Rua Joaquim An
tonio de Aguiar, n.05 302 e 304, 
da vila do Barreiro.

No valor de 3.000$00. —
10.°

Um predio composto de casas 
terreas, na Rua Marquez de Pom
bal, n.° 114, da vila do Barreiro.

No valor de 2.000$>00. —•
11 .°

Um predio composto de um

grupo de trez casas abarracadas, ! 
com pateo e quintal, na travessa 
da Coimbra, n.os 6, 8 e 15, tendo 
para a travessa da Misericórdia o 
n.° 2, da vila do Barreiro.

No valor de 10.000$00. —
12.°

Casas abarracadas com quintal 
na Rua Conselheiro Joaquim An
tonio de Aguiar, n.°s 325 e 327, 
tendo para a Rua da Praia os n.os 
168 a 172, e para a Travessa 
Francisco de Oliveira, os n.os 2 e
4, da vila do Barreiro. —

No valor de 10.000$00. —
13.°

Um predio composto de loja e 
primeiro andar, na Rua Ferrer, da 
vjla do Barreiro.

No valor de 2.000^00. —
Peio presente e respetivos edi

taes são citados quaisquer credo
res incertos.

Montijo, 16 de Julho de 1930.
O Escrivão do 3.° oficio,

\m FpbUspíiq Hl! Brito F in fe  Iimíof
Verifiquei a exactidão.

O Juiz de Direito 
J. Raposo

ANUNCIO
l .a publicação

No dia 10 de Agosto proximo 
pelas 15 horas, á porta do Tribu
nal Judicial desta comarca e pelos 
autos de exccução de sentença em 
que são exequentes Luiz de Oli
veira Seco e Avelino Antomo, am
bos moradores na vila do Barreiro 
e executados Tomé de Oliveira 
Seco e viuva e filhos do falecido 
Antonio de Oliveira Seco, vão pela 
primeira vez á praça para serem 
arrematados por quem maior preço 
oferecer acima do valor da sua 
avaliação, o seguinte:— Um pre
dio rústico que se compõe de ca
sas terreas, terra de vinha e seme
adura, situado no sitio das Formas, 
freguezia da Moita, avaliado em 
12.000$00.—Uma sementeira de 
ervilha, cinco litros, pouco mais 
ou menos, avaliada em 30S00. — 
Uma sementeira de fava, sete li
tros, pouco mais ou menos, ava
liada em 30§00. — Uma plantação 
de batatas, quatro srcas, ava
liada em 350$00;— Pela presente 
e respectivos editaes são citados 
quaesquer credores incertos para 
assistirem à praça e deduzirem os 
seus direitos.

Montijo, 18 de Julho de 1930.

O Escrivão do' 1.° oficio, 

A lvaro  Pedro Batista  Pereira.

Verifiquei a exactidão.

O Juiz de Direito,

J. Raposo.

ANUNCIO
(2.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 ARREMATAR

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 

J. Raposo

O Escrivão do 2.° oficio

João Francisco Ram os

ANUNCIO
2.® publicação

Pelo Juizo de Direito da Comar
ca de Montijo, e cartorio do se
gundo oficio, escrivão Ramos, 
coirem 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

ANUNCIO
l .a publicação

Pelo Juizo de Direito da Comar
ca de Montijo, cartorio do 2.° ofi
cio, escrivão Ramos, e nos autos 
de execução por custas a selos 
que o Ministério Publico move 
contra J. Mourão Limitada, com 
séde em Lisboa, no Largo do Cor
po Santo, numero 13, 3.°, e com 
domicilio na vila da Moita, se ha 
de proceder no dia 19 do proximo 
mez de Outubro, pelas 16 horas, á 
porta do Tribunal Judicial d’esta 
comarca, situado na Rua Doutor 
Afonso Costa, d’esta vila, á arre
matação em hasta publica do pre
dio abaixo descrito, que vae pela 
primeira vez á praça.

A arrematar: — Um predio ur
bano composto de rés do chão, pri
meiro andar e barracão anexo, 
situado na Rua do Rosário, da 
vila da Moita, descrito na Conser
vatoria d’esta Comarca sob o n.°
8.392, a fls 87 do livro B 25. Vae 
á praça no vaiar de 10.000$00.

Pelo presente são citados os 
credores incertos, que se julguem 
com direito ao producto da arre
matação, para o deduzirem no 
prazo legal.

Montijo, 26 deJulho de 1930.

Verifiquei 

O Juiz de Direito 

J. Raposo.

O Escrivão do 2.° oficio 

João Francisco Ramos

ANUNCIO
l .a publicação

Pelo Juizo de Direito da Comar
ca de Montijo. e cartorio do 2.° 
oficio, escrivão Ramos, correm 
editos notificando o indiciado An
tonio Cerqueira Dantas, casado, de 
30 anos de edade (em 1925), pa
deiro, filho de pae incognito e de 
Maria Cerqueira Ruas, natural de 
Arcos de Vai de Vez, e cuja ulti
ma residencia conhecida foi na 
cidade de Lisboa, Rua de Alcanta- 
ra 36 A, quarto Bairro, e actual
mente ausente em parte incerta, 
para no praso de dez dias se 
apresentar neste juizo afim de ser 
julgado em audiência de processo 
correcional que lhe move o Minis
tério Publico pelo crime de ofen
sas corporaes, previsto e punido 
pelo art.0 360 n.s 2 do Codigo 
Penal sob pena de, não se apre
sentando naquele praso seguir o 
processo á sua revelia.

Montijo, 26 de julho de 1930

Verifiquei 

O Juiz de Direito 

J. Raposo  

O Escrivão do 2.° oficio 

João Francisco Ram os
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Agua potável
Esta vila muita agua que conso

me não é a que devia consumir 
e por isso o nosso amigo sr. Ave
lino de Jesus Relogio, no louvável 
intento de bem servir a população 
desta vila mandou abrir dois poços 
onde encontrou bela agua que a 
distribui ao domicilio por uma irri
sória quantia.

Para que o publico consumidor 
saiba a agua que consome, aque
le nosso amigo mandou fazer a 
analise quimica pelo Dr. Charles 
Lapierre distinto professor, que 
aqui temos presente e que extrata- 
mos a conclusão a que chegou, 
e que é a seguinte — I  A gua  h i-  
po-salina  — pobre de sais, leve.

Essencialmente chloretada sodi- 
ca, levemente nitratada e carboni- 
sada e sulfurada calcia e magne- 
sica — 11 Isenta de contaminasão 
por susbtancias suspeitas e peri
gosas, pela analise quimica, p ró 
p r ia  para cotiswno publico, como 
agua potável, a não ser que a 
analise bacteriologica revele alguma 
ingninação.

■ —
Em Setúbal acaba de fazer o 

seu exame de 2.° grao a menina 
Maria Helena Marques Teixeira, 
gentil filhinha do nosso amigo 
e assignante Sr. Carlos Teixeira.

Aquele nosso amigo e a sua 
esposa, que residem em Setúbal, 
o M ontijo  envia as suas felicita
ções, bem como á gentil menina 
que obteve a classificação de 
distinta.

VENDESSE
U ma. fazenda no si

tio cio 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 JToão Alcan- 
tara no Samouco.

VENDE-SE
Uns toneis de dez e 

doze pipas.
IVesta. redação se 

diz.

VENDESSE
Uma caldeira de 

distila ção e prensa, 
para serviço de Ade- 
ga.

Nesta redação se 
diz.

Lede e propagae
o M O N T IJ O

José Luiz Cardeira
P r a ç a  da R e p u b l ic a  e R u a  A l m i r a n t e  R e is

I v X O I M  T I J T  o
Secção de Chapelaria 

completamente organisada

P Q  DE B I S ! — C D U  S 0 1 IID D !
Desde o chapeu economico ao fino chapeu Austríaco

Todos os modelos— Cores da moda

H o r á r i o  d o s  C o m b o io s
Partidas de Lisboa

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

Chegadas a Montijo
9-05

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

Partidas de Montijo Chegadas a Lisboa
7-40 9-25

10-00 11,50
13-25 15-05
16-15 18-00
19-15 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.

21-35

Ha P a n a r i a

Saida dc Aontijo 
ás 8 e 16 

Saidas de Lisboa 
as 10,40 e 18,15

DOMINGOS E DIAS FERIADOS
Saidas dc Montijo 

ás 8 c 16,30 
Saidas de Lisboa 
ás 9,45C 18,15

DELINEANDO

Este nosso amigo a delinear. 
Muitas vezes se vê embaraçado, 
Mesmo que não é para admirar 
Porque muitas vezes tem jogado.

No jogo é carta importante, 
Principalmente na lambida;
Foi politico brilhante,
Cara utihaca conhecida.

Não escapou ao seu cunhado,
Nem tão pouco esquecido 
De tambem ser delineado 
No seu nome e apelido.

A . R . C.
ZEfOSI* .............. —

A S  A U T O R I D A D E S
Como temos ouvido varias re

clamações contra o que já se está 
tornando nesta vila um abuso, ou- 
zamos chamar a atenção da auto
ridade administrativa para a gran
de invasão aos sabados |e  domingos 
de mendigos de fora do concelho 
que aqui assenta os seus arraiaes.

Alguns mesmo chegam a insul
tar quando lhes não dão esmola.

Não é bonito nem deve ser per* 
mitido tal abuso, por isso espera
mos que sejam tomadas as provi
dencias que o caso requer.

Chamamos a atenção dos nos
sos leitores para os artigos que 
hoje iniciamos intitulados Os F ra 
des de Palmeia, que estamos cer
tos não se arrependerão de os ler 
visto as novidades que lhes vão 
dae a conhecer.

A F R I C A N A
--- --- — —  3D E  -------------

e l o  s é  G a p V a l h o
Completo sortido de Mercearias, 

Aceites, Cereaes e Legumes

F R E C O S  S E M  C O / A P E T E N C 1 A

D I S T R I B U I Ç Ã O  A O  D O M I C I L I O
l a  fiava Sorgos, J. [.

M O N T I J O

L O J A .  D A S  L O U Ç A S
— X>)G -«= —

L u c a s  <82 C o r r e i a
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.

2R/U.SL A f o n s o  P a l a  
M O N T I J O

6HSA DHS NOVIDADES
— = —  DE —

F r a n c i s c o  V i c e n t e  Locas
coprespondente m mico D! edheicio s n iílibbhm

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

S e


