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l 9 ti DfllílSl
A’s Ex."”  Associações  

de Classe dD Concelho 
do Montijo

Por dever do cargo chamo a 
atenção dos Ex.m0s Senhores as
sociados, em qualquer das asso* 
ciações profissionaes, para o se
guinte:

O sistema parlamentar começou 
a ser aplicado numa epoca em 
que todos os aspectos da vida in
dividual e coletiva tinham uma 
simplicidade primitiva em relação 
á complexidade doa no>u>oo dias.

Os interesses dos homens e das 
sociedades, a missão do Estado
— tudo que é actividade humana — 
tomaram ritmos acelerados e as
pectos de magnitude, não prevista 
ainda ha bem poucos anos.

Nesta conformidade, em face 
desta verdade evidente, será pos
sivel sustentar que o sistema par
lamentar, na sua forma primitiva, 
é susceptível de corresponder ás 
necessidades actua es ?

Ninguém sinceramente, pode 
dizer que s im !!!

Na hora que passa, em q_ue çe 
pretende organisar a N a çã o -E s-  
tado como tipo perfeito da vida 
social, congregando todos os es
forços, para se reunirem todos os 
valores nacionaes.

Compete aos sindicatos e as
sociações profissionaes tomar a 
iniciativa de deligenciar que estes 
organismos não se ocultem na 
sombra da sua modéstia.

A nação carece dos seus valio
sos concursos ea s localidades dos 
seus auxliios.

E, assim, nesta fase de recons
trução em que a ditadura franca- 
mentente entrou tem de sacrificar- 
se os indivíduos,— por mais po
derosos que ainda se julguem — 
aos interesses das coletividades e 
coorperações de que se compõe o 
tecido Nacional.

Para isso se conseguir, não é 
preciso inventar-se novos orga
nismos cheios de falsas mira
gens.

Guerra —  Lei imortal da naturesa humana!
P a z— Efemera aspiração da humanidade 1
Em verdade os idealistas percursores da Paz são utopistas 

dignos dos nossos maiores resp eitos.. . Mas a Guerra é uma das 
leis imoláveis da naturesa; Paz urna quimera que nos afaga uma 
esperança j

Na recuada epoca neolitica, o homem das selvas obedecia á 
Lei da Guerra praticando-a à pedra e a ponlapé. Depois ao des
bravar das selvas, ao alvorecer da civilisação foi-se humanisando e 
então mais autoritario e agressivo, pôs de parte a pedra inofensi
va, e, para melhor se adeslrar na pratica do crime fraticida, fabrica 
o bacamarte e o alfange!

AtagçssosL&a R Jhe basla a màlralhadoramortífera parã lhe saciar os instintos ietfnos í xos quamx
do quadrante, propagandeiam os seus congressos da Paz, ao mes
mo tempo que se vae adestrando no fabrico e arremesso dos gases 
asfixiantes!

A civilisação com orerudidos de Egualdade e Fraternidade 
fabrica a Sociedade das Nações que por sua vez nos vae servindo o 
saboroso aperitivo do desarmamento Geral; entretanto vae pondo 
ao dispôr da Lei imotavel da guerra toda a sua mortífera sciencia e 
saber!

Não ha que fugirI
Deslumbrados pelo radio, assombrados com Zepelins e ondas 

Ertesianas, assim temos caminhado de prodigio em prodígio, de 
assombro em assombro sem vislumbrarmos sequer pelo caminho que 
vimos percorrendo ha dois mil anos, a almejada Pazl

A Paz é um fruto proibido.
Na mão do homem é como o brinquedo na mão da endia

brada creança! Tanto mais se deseja quanto mais se aborrece.
Compreendê-se.
Tem que ceder o logar á Lei da agressão, á Lei do mais forte 

que é Lei iinolavel da naturesa. . .  Domiciliada em Genebra, ado
ptou o pomposo nome de Sociedade das Nações, não nos repugnan
do acreditar que a breve trecho a Lei da Guerra a redusa a farrapos ;

0  homem ao acabar de reduzir o Mundo pela sua telegrafia 
magnifica a um pequeno esfenco folobolista, e cada vez mais seden
to de emoções felinas, desejaria um onIro Mundo, um Mundo m-aior, 
mais colossal para, em mais eficácia e aproveitamento derramar so
bre Ele as avalanches dos seus gases asfixiantes! Sim porque a 
Paz e como a mulher, um brinquedo que se deseja e nos s;1 luz 
ante a posse, que fragmentamos lego que nos vem á m ão!

A Guerra é Lei imotavel da naturesa.

/ .  Leonardo da Silva

llii lliillSi
Os sindicatos, as Associações 

de classe e os m unicipios . . .  bas
tam.

São eles, o melhor campo, onde 
as classes, mais serenamente e 
com mais competencia técnica das 
necessidades e dos interesses ge- 
raes das localidades e do proprio 
Paiz, podem recrutar os homens 
mais competentes para o destm- 
penho dos cargos de maior respon
sabilidade e de maior confiança.

A ditadura actual preten de ser 
tão democratica como qualquer 
outro governo, estabelecendo o res- 
petivo equilíbrio entre as classes, 
burguesas e operarias, congre
gando a Nação inteira, em torno 
dos seus legítimos interesses e 
assim formar o N o vo  E stado  
sindical e corvorativo, dentro da 
idialogia nacional. . .  mas avan- 
çfidg, e eauivarada  ás organisa- 
adeantados.

A’s direcções das Associações 
de classe, cumpre, pugnar — a 
dentro da republica — per um co- 
digo das colectividades.

O actual governo, promete-o.

O administrador do Concelho 

Carlos H / d  algo de Figueiredo

Falta jT a g u a
Queixam-se os moradores da 

rua Dr. Manoel da Cruz Junior, 
de que o poço ali existente não 
lhes fornece a agna suficiente ao 
seus gastos, quando é certo que 
com uma pequena despesa, esse 
inconveniente seria remediado.

Ha bastantes anos que este 
poço não é tratade e esta razão 
muito justifica as queixas que nos 
dirigiras:, tanto mais que os ha
bitantes d’aqueta rua teem tido 
pequenos conflitos por todos se 
quererem servir da pouc* agua. 
que o poço dá, havendo mesmo 
quem ali vá de madrugada pará a 
obter.

Estamos certos que a Camara 
dará breves providencias.

Este numero foi visado
pela Censura.
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C o n c u r s o  de 

Beleza Infantil

Tem estado despertando um 
grande interesse entre os nossos 
leitores, o concurso do nosso jor
nal, dada a grande quantidada de 
correspondencia que todos os dias 
chega á nossa redação, toda ela 
interessada no concurso.

Por enquanto só podemos dar 
á publicid de as

Condições do Concurso

1.°— Serão admitidos ao concur
so todas as creanças de am
bos os sexos que tenham de
1 a 5 anos de edade.

2.“ — Para poderem ser admitidas 
ao concurso, devem todos os 
concorrentes enviar á nossa 
redação, até ao dia 1 do mez 
de Dezembro, a sua fotográfiá 
do formato pelo menos 9X12 
(Vitoria) que conterá no verso 
o seu nome, edade e filiação.

3.° — Em troca dessa fotografia 
ser-lhes-ha entregue uma se
nha numerada, que conterá o 
seu nome e filiação.

4.° — Expirado o praso para en
trega das fotografias dos con
correntes, serão as recebidas 
classificadas por uma comis
são composta por tres médicos 
deste concelho.

• 5 .9—-Aós 5 primeiros concorren
tes classificados, serão entre
gues na matinée do dia 25 de 
Dezembro, os prémios que 
brevemente anunciaremos, e a 
todos os restantes concorentes 
um premio de consolação.

Já temos recebido muitos pré
mios para glorificar a beleza infa- 
til, segundo a sua classificação 
e, do comercio local, que se está 
interressando, muito por este, para 
nós grande concurso, temos pro
metido muitos mais prémios, ha
vendo nos recebidos, alguns de su
bido valor.

Entre essas ofertas temos a da 
Empreza do Cinema-Teatro Joa
quim de Almeida que acaba de 
nos participar que em todos os 
seus espectáculos ás segundas-fei- 
ras durante o proximo mez de 
Novembro, sorteará pelos seus 
espectadores

5 bilhetes de camarotes

* * de cadeiras

* » de balcões

* * de superiores

* * de geral

Ou seja um toíal de 100 toga
res que ciarão direito á entrada 
gratuita na matinée do dia 25 de 
Deaembo, logo que os seus pos
suidores os troquem pelos bilhetes 
difinitivos no dia do espectáculo.

Os bilhetes que aquela Empre
sa resolve sortear, teem no verso 

. o carimbo da mesma Empresa.

As muitas maravilhas que sonhemos, 
Farão o despertar, mui enfadonho . . .  
Tornar-nos-ão nosso viver medonho,
No confronto do sonho que lembremos l

c

Se a cada sonho lindo, que nós temos, 
Sucede sempre, um despertar tristonho; 
Que ê a lembrança desse lindo sonho, 
Perante a realidade em que nos vemos /

Por isso— a nossa vida é  sempre triste, 
Porque sempre a sonhamos superior,
Na essencia, de outra vida que subsiste.

—  O vivente mortal, que é  sonhador,
Em si tem, outro ser, que em si existe ; 
Sonhando, outra existencia bem maior l

Santos Crauina

No passado sabado para domin
go, na estrada velha d’Atalaia, no 
sitio conhecido pelo Alto das 
Vinhas Grandes, os carreiros do 
lavrador Domingos Mendes que se 
empregavam a transportar uva para 
a adega desta vila assassinaram 
á paulada Francisco Martins tam
bem carreiro.

Os assasinos sã o : Francisco 
Lazaro, solteiro, trabalhador dasta 
v ila ; José dos Santos Samrijo, de 
25 anos, solteiro, do Rego d’Amo
reira, freguezia de Alcochete e Jo
sé dos Santos Brinca, solteiro tra
balhador tàmbem desta freguezia.

Depois de praticado o crime se
guiram para a propriedade, para 
onde se dirigiram e depois na vol
ta. quando souberam que o cama
da tinha morrido, resolveram apre
sentarem-se ás autoridades o que 
fizeram, dando entrada na cadeia 
pelas 9 horas da manhã de do
mingo.

Comunicado ás autoridades 
competentes, foram estas ao local 
do crime onde se encontrava o 1 
cadaver, e depois das formalida
des legaes foi o cadaver condu
zido á casa da autopsia no cemi- 
terio desta vila onde na segunda- 
feira foi feita a autopsia pelos mé
dicos municipaes Drs. Ferreira da 
Trindade e Navarro de Paiva.

O cadaver foi em seguida se
pultado.

Os criminosos confessaram o
crime*. .. alegandq varias razões 
que a justiça aprèutua. '

Ponte sobre o Tejo 

de Lisboa á praia 

de Montijo
Ha muitos dias que nada nas 

colunas do nosso jornal, se dizia 
sobre este tão importante assunto, 
como de instante melhoramento.

Chega agora ao nosso conhe
cimento, de que tanto o Ex.mo Sr. 
José Francisco da Silva, mui pra
tico engenheiro naval, como a Di
recção da Companhia de Carris de 
ferro, de Lisboa, tinham acabado 
de apresentar ao Governo da Re
publica Portuguesa, o documento 
comprovativo de que tinham feito 
o deposito respectivo, exigido para 
concorrerem aos estudos que se 
tem de relisar, afim de se poder 
levar a efeito a construção da 
ponte sobre o Tejo, de Lisboa á 
praia de Montijo.

E assim se vão confirmando os 
nossos maiores desejos de ver 
resolvido este tão grande proble
ma, servindo ao mesmo tempo 
para tirar aos pessimistas, as ilu
sões que alimentam, sempre que 
tem ocasião, duvidando do que 
aqui vamos dizendo sobre este 
tão magno assunto.

Era agora momento oportuno 
para que desta vila aquela praia 
fosse construída duma estrada 
de acesso em qualquer meio de 
transporte, que ali levasse todas 
as pessoas .que quizessem utili- 
sar-se do sèu belo panorama e 
bom clima.

Talvez com um bocado de boa 
Vontade e actividade, na próxima 
época de verão aquela praia po- 
desse funcionar como estancia re- 
poúzo e banhos, se ..para,isso hou
ver a estrada qUe reclamamos.

Congreguem-se todos os esfor
ços e fáçamos por engradecer a 
nossa terra, beneficiando-a, entre 
outras coisas de que necessita 
muito, com uma praia de banhos 
e estancia de repouzo, pois que 
somos bem dignos-disso e.mesmo 
porque ela existe, a questão é ele
va-la ao ponto que deve ser eleva
da, aproveitarido-lhe as suas belas 
condições higiénicas. '

Assim, temos a certeza, seria 
concorrida não só pelos naturaes, 
mas tambem pelos de fora, cana- 
Iisando para os cofres municipaes 
receitas mais elevadas; e para o 
comercio. local umdesenvolvimen
to muito maior. »:

No domingo passado foi captu
rado nesta vila Adelino Lopes Dias, 
que em Samora Correia :pratieara 
um furto de roupas e dinheiro no 
valor aproximadaraente.de 30QS00.

ESPÍRITOS w s
A rua Formosa, desta vila, ha 

dias que vem sendo, teatro ’ com 
um espetaculo pouco edificánte 
para os tempos que vão correndo 
e para o qual chamamos 'a  aíèn- 
çãa da autoridade.

Em casa de uma criatura de 
nome Cdrqueija, dizem estar um 
individuo co.m um espirito  e como 
tal, faz com que ali acorram mui
tas pessoas, que fan.atisadas por 
uma ideia que pouco as recomen
dam fazem alvoroço na visinhan- 
ça que nãó está disposta a aturar 

’as patranhas daquela gente e 
para que esse espetaculo termine 
o espirito  deve entrar na cadeia 
para fazer com que as demais 
criaturas, moradoras naquela 'rua, 
recuperem o socégò a que teem 
direito.

Esperamos pois que se não 
faça esperar e ssa , medida, ..pois- 
que na epoca que decorre já não 
se deve permitir estes, subornos.

(G R A TÍS)

Acha-se aberta a inscrição para 
individuos de idade superior a 13 
anos, na Escola Conde de Ferreira 
á Praia.

Na mesma, se informa.
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Parçaria dos llapora Líèbbs

Principiou novamente, na pas
sada. segundá-feira, a fazer as 
carreiras entre está vila e a capi
tal, o v a p o r Lusitano. '

Apezar de pequeno ainda assim 
transpòrta-nos ôm menos- tempo 
que o h a  muito condenado vapor 
que o substituía que está constan
temente á'ávariar-se,

Estè vapor, péqueno como se 
•sabe, còntinua a não oferecer as 
comodidades a que temos, direito 
e não deixaremos de rèclamar 
contra a pouca consideração que a 
Párçaria nos liga'.

Não nos' podemos conformar 
com este estado de cousas, pòis que 
a população desta vila tem direito 
a ser- tratada e servida com a con- 
sideracão que merece.

A Parçaria tem vindo sempre 
a fazer pouco de todos nós e é 
preciso que todos se compenetrem 
da realidade das cousas.
. Neste ,paiz ha leis e regulamen

tos .que teem de ser cumpridos e 
a Parçaria nenhum caso faz des
sas leis e regulamentos.

No passado domingo, apezar 
de andar afixado um edital da 
autoridade respetiva que prohibe 
determinados casos, um passagei
ro esteie. em. riscos de , morrer, 
quando desembarcava nesta vila.

Chamamos pois, a atenção da 
respetiv;a autoridade para fazer 
cumprir o que determina a: lei, 
para se evitar casos idênticos que 
podem ser fataes,,

E ’ preciso fazer, com que a 
Parçaria entre na ordem, dando- 
nos as comodidades que a lei a 
obriga. -

Os abusos e faltas de respeito 
para todos, é tempo de terminar.

A nossa Aiimsaíação
Aifida- hoje e sempre continua

remos pedindo repressão para que 
os exploradores do nosso suor ter
minem com a sua desmedida am-. 
bição.

A crise de trabalho, o encare
cimento dos generos . que - todos 
os dias sobem de preço, está fa
zendo com que a doença vá mi
nando a existencia de ' criaturas 
que n a  flor da-edade se veem a 
braços com a miséria.

_ Alem . daquele.s dois inimigcs. 
ainda temos a falta de higiene 
com que nos .apresentam os ge
neros que temos de adquirir á for- 

‘Ça de dinheiro.
No mercado municipal continua- 

se a expor os géneros no chão 
sem qualquer resguardo para evi
tar qualquer infecção.

As ruas por onde temos de 
passar continuam, e cada vez mais, 
a estar pejadas aè toda a classe 
de objectos que nos impossibilitam 
de transitar livremente.

Não haverá quem possa evitar 
este abuso ?

. Então por dentro dos logares 
df s vendedeiras continua a ser 
deposito de tudo menos do que 
deve ser, e as ruas do mercado 
omudas com os objectos que nos 
mpede de andar á  vontade.

csojuas uns
2ms5isn ?

- íTIIV

Parcerá mentira á vista dos lei
tores o que vou escrever, mas a 
miniia conscieneia revoltada peran
te o que vi e ouvi, pederme que 
grite bem alto: Não ha' caridade 
em Lisboa.

Este caso deu-se ontem numa 
rua de Lisboa, cerca das 24 horas, 
á saida dum cinema: o São JLuiz- 
Cine.

Uma pobre mendiga andrajosa
mente vestida parou diante dum !

* «lord» de -'barriga gorda; dum 
Buik, è pediu por caridade uma 
esmola para poder pernoitar numa 
reles enxerga.

A mendiga tremeu a voz, e 
num soluçar confuso disse bai- 

|* xinho:
—Por Amor de Deus, dê uma es- 

! molinha.
E o «lord», o ganancioso, o ri

caço, talvez que já tivesse passa
do fome noutro tempo, responde 
com um desdem muito seu, como 
se as pedras da calçada tremes
sem debaixo dos seus pés.

— Retire-se, não dou esmolas à 
vadias.

E como se a velhota ficasse 
olhando para ele, amiaçou-a com a 
policia que ali fazia o giro.

E à velha lá se foi chorandd, 
por ver que naquela noute ficaria 
num vão de escada ou ,, seria sa
cudida dali por um guarda no- 
turno.

Destes casos ha muitos infe
lizmente ; amda um dia me visto 
de mendigo para contar aos lei
tores do «Montijo» o que vejo e 
o que ouço por essas alfurjas e 
ruas inundadas de riquesas,

mas que não olha para a miséria 
dos outros.

** *
Parado á põrta do Café Chiado 

cé estou vendo quem passa, e 
como conheço muitas das pessoas 
que passam, vou dizendo comigo 
a podridão de cada um.

Lá vae o E. de C. com sua es
posa, a~M. L., de braçó dado, 
quem te v i u . . .  e quem te v ê . . .  
agora nesse rigor da m oda; ela 
de raposa; de seis contos e ele um 
«demier-cri».

Dantes andava ela num alfaiate 
ganhando de dia para comer á 
noute e ele batendo ás portas 
oferecendo livros . . .  romances de 
meia tejela.. .  como diz alguem.

Hoje uns-lords, ontem uns pe
lintras; como veio* esta riquesa ?

NÍnguem enriquece de perna 
cruzada e de mãos nas algibeiras.

Olha aquele! o Matos do Mar- 
tinho, de monoculo!

Olha-me com desdem, coitado, 
mete nojo! Olho para ele e causa- 
me nauseas, tal é a sua figura 
excentrica.

Olha o Cabral! Olha lá vem 
triste o Cabral, o divorciado da 
Maria Àntonia;' vem triste sim, 
talvez qúe 0 seu modelo se pus- 
sèsse a. fugir para outro. C oisas. 
da vida què só a um Cabral acon
tece.

Pobres Cabraes. . .
E é ísto qué nós vemos nas 

ruás de Lisboa, das cinco ás 
sete horas da tarde!!!

Eusebio d'O liveira

Apraz-me poder dar-lhe conhe
cimento desta deliberação, que vae 
ao encontro dos desejos dessa 
Municipalidade em melhorar o 
mais possivel as condições hi
giénicas da vila, garantindo a V. 
Ex.a que ao espirito dos conselhos 
gerentes desta Companhia presi
diu o intuito de contribuir dentro 
do que se lhe afigurou justo, para 
os interesses dos munícipes de 
Montijo.

Esperando de V. Ex.* a neces- 
saria confirmação da compra, de 
sejo-lhe:

Saude e Fraternidade

Pela Companhia de i .riSgão * 
Comercio de Gados, Sociedari- 
Anonima de responsabili 
mitada,

0  Director Técnico 

(a) Julio V ieir

Municipalr a ligar com a Avenida 
Antonio José d’Antonia, acaba 
agora a Camara de receber a 

da venda daquela 
na seguin-

Continua nesta vila o vocabula- 
rio chulo a que aqui nos temos 
vindo referindo.

Os cultivadores deste desman
do riem-se alvarmente das provi
dencias que temos pedido e estas 
não tem sido tomadas.

Urge que as autoridades façam 
acabar de uma vez para sempre, 
que em qualquer rua se ouça pala
vras indecentes e que, os que as pro
nunciam façam luxo em as pro
nunciar.

Não ha respeito por ninguém.
Por determinados sitios que são 

mais ou menos concorridos, as 
senhoras não podem chegar á ja
nela sem risco de ouvir esse pa- 
iavriado que ha tempos atraz a au
toridade administrativa iniciou a 
repressão.

Esta vila que dia a dia recebe 
a visita de varios indivíduos que 
veem tratar dos seus negocios, 
não pode suportar que alguns 
dos seus habitantes deem ocasião 
a quando aqueles daqui se reti
rem façam mau juizo do resto dos 
habitantes pois que usa-se e abu
sa-se sem limites daquele mau 
costume.

Mais uma vez esperamos que se  
reprimam esses abusos.
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Encontra-se já nesta vila de
pois da sua temporada na quinta 
de Val-bom, no concelho d e ' Al
cochete, o sr. Miguel de Souza 
Rama com sua familia.

— Tambem regressou encon
trando-se já' nestá vila, a familia 
do nosso assignante sr. Manuel 
Marques Peixinho.

— Egualmente se encontrajá nes
ta vila a familia do Ex.mo Sr. Dr. 
Ce-sar Fernán^es Ventura, que 
passou a temporada de verão na 
Ericcua.

* — O E x /11" Sr. ' rtur Argente,
tambem já aqui eStá de volta' com 
sua familia.

v í s p O P

Está em vias de conclusão os 
trabalhos de adaptação do novo 
vapor para transporte de cargas 
e passageiros que a nova empresa 
vae pôr um serviço entre esta vila 
e a capital conforme temos vindo 
noticiando.
. Calcula-se mesmo que o vapor 

. nicie no proximo mez, de Novem
bro o seu serviço, pois que tra- 
balha-se com todo o entusiasmo 
para que não falhe estes cálculos.

E x p e d i e n t e
Encontram-sc cm cobran

ça os recibos dc assinataras 
do ciltimo trismcstrc, pedindo 
aos nossos estimáveis assi
nantes o facilitar-nos a rega- 
larisação dos nossos serviços 
atendendo o cobrador ao 
apresentarem os supracitados 
recibos, bem como os qae 
são cobrados por titulos do 
correio.

Novo Mundo 
Mondo N o t o

de Antonio Ferro

Os galos de Apoio
de Julio Dantas

O Sonho
de E. Zola

Estão á venda na loja do Fre
derico.

Propagai o jornal IMOIV- 
TU O  e conseguireis o vos
so engrandecimento moral e 
amterial.

Vende-se
No cemiterio desta, 

vila um jazigo novo 
© um ossario tambem 
novo.

Quem pretender di- 
rija-se a Maximino 
Francisco José des
ta vila.

Vende-se uma pro
priedade com terra 
de semeadura e, vi
nha (O Passal) diri
gir a Manuel Maga
lhães e Menezes.

Antiguidades
Compro comodas 

de pau santo, camas 
e mesinhas, colchas 
em damasco, louça 
China, vidros doura
dos, tapetes e tudo 
mais qne fôr antigo.

Toneis de 5 a 7 pipas ven
de-se 4.

Qaem pretender dirija-se a 
Diogo ttarqcies, nesta vila.

lorcrlo loi! Banes 
la Panaria

Desde o dia 8 de Setembro em 
diante a Parçaria dos Vapores 
Lisbonenses tem em execução o 
seguinte horário.

Saida de fton tijo  
á s 8 e á s  15 

Saidas de Lisboa  
á s 10,40 e 17 ,20

DOMINGOS E DIAS FERIADOS
À carreira das 10,40 efectua- 

se ás 9,45.

Horário dos Comboios
Partidas ds Lisboa

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

Chagadas a Montiji
9-05

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

Partidas da Montijo Chsgadas a Lisbu
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

Fogões no\>os c 
azados de fogo circa~ 
lar, molas trazeiras 
para jcarro FORD 
modelos T, berços 
para campas azados 
e no\?os, tem para 
\?ender por bons pre
ços Francisco José 
da Sil\?a, nesta Pila.

VENDE-SE
Uma casa terrea 

com frente para a 
Avenida Antonio .To. 
so d’Almeida e para 
á rua A lexan d re  
Herculano. Quem  
pretender dirija-se a 
Francisco de Pinho 
Bastos.

Lêde e propagae o Montijo

Qaem achou?
MANIVELA per

deu-se do automovel 
Citroen que a entre- 
"ar recebe ah

3E
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Francisco Vicente Lucas
Em spiiM  II lilE l 01 C H I !  E 10 Díiomoo

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 u a  l l i i f a n t e  C â n d id o  d o s  R e is ,  6 7
' N T I J  O

A AFRICANA
- D  E  --- ----------

G a p V a lh o
(sortido de Mercearias, 
tCereaes e Legnm es

mn C O / A P E T E N C l A
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