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A o  E x . ”  S u b - I n s p a e t o r  
de S a u d e

Temos por varias vezes recla
mado aqui um pouco de higiene 
nos generos de que necessitamos 
para a nossa alimentação e se para 
nós reclamamos, por merecer cui
dado a melhor forma de vivermos 
á superfície da terra, ha outros 
seres que merecem muitos mais 
cuidados, pu sejam os doentes e 
as creanças, visto que paia estes 
é mais rigorosa a higiene.

E’ esta norma que nos tem 
guiado para as reclamações que 
tem sido dirigidas a quem de di
reito, mas hoje, Ex.mo Sr., roga
mos a fineza de uma rigoroso re
vista de higiene ao mercado mu
nicipal desta vila, de forma a que 
todos os vendedores ali estabele
cidos, conservem sempre, nos seus 
lugares o maior estado de aceio e 
nos forneçam os generos não re
tardamos os deteriorados, como 
ha dias vem acontecendo com 
melões ali vendidos, que á nossa 
vista parecem improprios para. con
sumo. Presta assim V. Ex.a um 
grande serviço á nossa terra e 
deixarão de continuar na impu
nidade aquelas criaturas que não 
fazem caso da regra higiénica e 
teem pouca consideração por quem 
lhes vae negociar a mercadoria, 
pois que o seu prisma são só os 
lucros.

Desculpe S. Ex.a o termos que 
dirigir-lhes esta e outras reclama
ções, mas como é a unica pessoa 
com autoridade competente para 
este assunto é o motivo por que 
tal fazemos, estando nós certos, 
porém, de que justiça fará confor
me fôr o rigor da lei e assim dei
xará de haver aquela falta de con
sideração que tem subsistido, tan
to para com V. Ex.a, como para 
comnosco, sendo obrigados a acatar 
as suas judiciosas determinações.

LICEí
Na administração do concelho 

foram até hoje tiradas 180 licen
ças para caçar.

Tambem até á mesma data, fo
ram tiradas 243 licenças de cães, 
estando neste numero incluidas 
os de caca, de guarda e de luxo.

f l u e r s ã o  á  a g u a
Nunca é de mais pôr em fóco o instante problema do abaste

cimento das aguas de que tanto carece esta movimentada vila. Não 
é para surpreender que por parte das nossas vereações transatas 
tenha havido reluntancias ou negligencia em enfrentar tão magno 
melhoramento. Salvo raras exceções,a mesma condenável apatia se 
manifesta nos nossos valores locaes, isto é, nos nossos homens de 
categoria quando se lhes proporciona o ensejo de prestarem os seus 
serviços, empunhando as redeas da governação municipal. Muito 
afectos a um retraimento comodista escusam-se obstinadamente a ser
vir os cargos municipaes e dai resulta que, os que são compelidos 
a aceilal-os vão para eles constrangidamente, sem aquela natural e 
impulsiva força de vontade tão necessaria para enfrentar problemas 
como o do abastecimento das aguas.

Em taes condições de adaptação, estes homens assim levados 
às cadeiras, do municipio, não vão em geral alem dos serviços de 
expediente dos seus respetivos pelouros.

Quando acima me referi a raras exceções quero reportar-me 
àquelas entidades que, mercê do seu imperioso esforço, arredaram 
da sua trajetoria toda a fauna de criticos impenitentes e mestres 
d’obra feita, levando de vencida melhoramentos da maior grandeza 
e utilidade publica, como sejam o nosso caminho de ferro que tan
tos orogressos nos trouxe; a luz elelrica; edifício das escolas geraeS; 
ponte dos vapores em cimento armado apetrechada de e ferro e 
bote, jà agora o novo parque em formação e respectiva avenida de 
ligação brevemente repovoada com um belo agrupamento de prédios 
á antiga portuguesa que uma empresa construtora se propõem 
construir.

Não me leve a mal a modernissima avenida Antonio José d’Al- 
meida o deixal-a no olvido! —  E’ que uma avenida sem bancos, 
lembra-me uma mulher formosa sem pernas, o que deve ser detes
tável, e eu não tenho culpa de que ela deixasse amputar as suas 
pernas, isto é, deixasse levar os seus belos bancos permitindo que 
eles fossem condenados inocentemente a ir para o parque tomar 
banhos de s o l! —  Coitados; ali se finarão queimadinhos som uma 
sombra que os acaricie nestes anos mais chegados. . .

Alguma coisa pois se tem feito a par do muito que ha a fazer 
e crime seria deixar mo-nos ficar para traz quando todas as povoa
ções, até de muito menos recursos que a nossa, se modernisarn in
tensificando os seus mais instantes melhoramentos. . .  Para traz 
não ficaremos —  Se nao formos os primeiros a chegar, faremos por 
não ser dos últimos 1

A indiferença e o comodismo neste caso é um grande mal.
A quasi totalidade dos municipes se desinteressam destes seus 

importantes assuntos, havendo sempre alé, quem os desvalorise e 
amesquinhe, entretanto temos tido e vamos felismente tendo ho
mens de cuja inquebrantavel fé e força de vontade tem resultado 
melhoramentos como os que ahi ficam e mercê da mesma inque
brantável fé e esforço já podemos registar com regosijo a arrema

tação da terraplanage .. ía es
trada que nos ha-de ligar por 
Rilvas-Pegões com tudo u sul 
do Paiz.

Creio interpretar o regosijo 
unanime do povo do Montijo fe
licitando por tão util e anciado 
empreendimento, não só o ilus
tre Presidente do Municipio, 
como a Associação Comercial e 
ainda ás individualidades que 
mercê do seu presistente esfor
ço levaram a bom termo tal e 
tão util melhoramento.

Ainda a proposito, atrevo- 
me a afirmar que seria mais 
uma gloriosa afirmação da sua 
inquebrantavel força de vontade 
alcançarem a construção de 
uma estrada que por Alcochete- 
vau- escola de tiro, nos ligasse 
com Samora Correia, Benaven- 
le e Santarém 1

Ha felismente nesta vila in
dividualidades a quem, mesmo 
os altos poderes do Estado, não 
regatearão um favor, o qual 
muito bem se pode traduzir não 
só, na construção da referida 
estrada, como ainda na cons
trução de lima outra que nos 
ligue com a nossa praia, (Praia 
de Montijo).

Para as referidas individuali
dades, entre as quaes algumas 
se destinguem na nossa Mari
nha de Guerra, outras no alto 
comercio, industria e agricultu
ra, costar-lhes-ha pouco pôrem á 
prova o seu esforço conjugando-o 
para o mesmo fim.

J. Leonardo da Silva
-----------=»=tó6XS3fi5$í38$)<Sí=—--------

V í  S I T A S
Deu-nos a honra de visitar a 

nossa redação os srs. Euzebio 
d’Oliveira e Antonio Rosado, nes • 
sos distintos colaboradores.

Muito lhe agradecemos a sua 
visita e a dedicação com que teem 
apreciado o nosso modesto sema- 
nario com a sua valiosa colabora
ção, desejamos-lhes muitas pros- 
peridades e confessamos-nos de
veras satisfeitos pela destinção da 
sua visita.
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A Natureza disse , ao homem: 
— Sem pre que te defrontes, agri
de-te ,— faz a guerra 

E o homem então, - elaqueado 
no seu destino, tenta libertar-se 
inventando, a guilhotina para cas
tigar a . Agressão. .,

Más nènrcom  tal madida eo- 
lhea melhores frutos. . .

O terrôr á guilhotina não im- 
poz a Paz. A agressão, mercê da. 
sciencia e saber do homem, mais 
v  r i  - . • píica com o avan-

çar dj Io no rolar dos
unfe. . &  4

Que importa á Guerra que a 
Paz se armo até aos dentes .com 
os fenomenos ■ sortiferos da qui- 
mica' e da mecânica, se aquela é 
lei da naturo a o esta uma efeme- 
ra aspiração hum ana?

O homem tez as oonvenções 
sociaes creando o tribunal com 
que 're fre ia "b  agressor,' mas a 
agressão porque é soberana não 
tolera indefinidamente taes con
venções nem tribunaes e de tem 
pos: a  tempos, mais feroz e inso
lente anceia pelo ensèjo de pôr á 
prova os seus gases asfixiantes!
■ Adentro do homem ha um es
tado emotivo: que lhe dita o bem 
e um intuito nato que lhe impõe o 
m a l . . .  o Bem é facultativo; o 
mal é-lhe imposto por lei natural.

Nos lúcidos momentos em qúe
o bem superiutende, eie se com
praz1 na- "Sociedade das. Nações, 
fio desarmamento Gorai e na Fe
deração Europeia, para a breve 
trecho, vencido :pelo intuito dd 
pôr a próvà totíá a mortífera scien
cia' e- saber. . deâtino que a na
tureza lhe impoz,

A natureza não vedou ao ho
mem o domínio dos mares onde 
ele traiçoeiramente se submerge, 
nem o dominio d õ s :àí-es onde se 
pode guindar, ' com idêntico fim, 
antes lhos facultou para melhor e 
mais impunemente praticar a guer
ra destruindo assim o seu proprio 
engenho!

A Paz é percursora dé um es
tado de indolência, que nos satura 
e aborrece como nos satura e en
fastia; o-fruto .proibido logo apoz 
alguns momentos de posse !

A guerra 'qiíe é um  estado la
tente do inósso instinto impõe-se 
quasi perodicam ente por ser uma 
lei da naturesa !. . .

Çomo a Paz, os andados dias 
primaveris acabam por nos satu
rar por muito repetidos na mesma 
invariavel monotonia, e dahi, a 
saudade da tem pestade: a g u e rra !

A creancinha inocente alegra-se 
quando faz diabruras . . . E ’ o ins
tinto do mal, . . O homem que não 
pode. pô-r mais que teime, libertar- 
se c nesm a tara, anceia . com 
prazer pelo momento em que dum 
'■ y \ ■ , suprima o seu pequeno
esfcrl-o. . . «A TERRA.» .

As primeiras efinvas
bado ultimo, 11 do corren

te, caiu ás 17 horas, pouco mais 
ou menos, uma violenta batega de 
agua sobre esta vila, acompanhada

e f l s o
Tinge-se o ceu.de púrpura e cristal 
Em conturbados veus multicolores,
Do verde esmaecente dumas flores 
Ao roxo ascético e sacramental.

E  lentamente o astro divinal 
Tomba no ocaso em pálidos fulgores,
Ainda dardejando os seus calores,
Mas ja  exausto, tétrico, mortal.

A noite o um seu manto assustador 
A’ terra desce, firme e vagarosa,
Silente e altiva no seu frio langor.

b  eu me concentro extático â janela 
A comtemplar a chama caprichosa 
Durna divina e rutilante estrela.

A N T O N IO  R O S A D O .

de muito vento e. relampagos, que . 
produziu varias inundações.

Por este motivo a sargenta da 
rua Teofilo Braga, imediatamente 
se entupiu com a grande quanti
dade de terra que as aguas da 
chuva arrastaram da rua Calado 
Nunes, de que resultou transfor
marem-se as ruas proximás em 
verdadeiros rios. ••

Enquanto: a rua Calado Nunes 
não ior calcetada, pelo menos os 
passeios, estes casos repetir-se-hão 
ameudadas vezes, por isso era de 
grande conveniencia que aquelas 
obras fossem executadas com a 
maxima urgência.

—«asst-

(Pará Sevilha)

Na passada quinta-feira, 16 do 
corrente, foi recebida a noticia, 
nesta vila, de que tinha sido arre
matada a construção da estrada 
Rilvas-Pegòes, que deve servir de 
futuro para encurtar o caminho 
entre Lisboa e Sevilha.

Esta noticia que eorreu rapida 
de boca em boca, foi objecto de 
grande regosijo para toda a popu
lação, fazendo-se ouvir o estrale- 
jar de muitos foguetes que foram 
lançados ao ar, por verem qué 
em breve se realisaria este tão 
grande melhoramento, de ha 
muito tempo esperado com an- 
ciedade.

E’ uma esperança da revives- 
cenCia e maior engrandecimento 
para esta laboriosa vila, que cada 
vez mais trabalha para o seu bem 
estar, assegurando assim, cada 
vez mais, a sua antiga autonomia.

A’ noite, por este: motivo, foi 
iluminada a fachada do edifício da 
Camara Municipal, sendo lançados 
novamente ao ar, nesta ocasião, 
muitos foguetes, tendo sido quasi 
considerado um dia de festa, dos 
que ficam registados nos anaes da 
historia do concelho de Montijo.

Abusos a corrigir
Temos aqui chamado por varias 

vezes a atenção das autoridades, 
para corrigir varios abusos que se 
nòtam com frequencia.

Alguns teem sido corrigidos e 
esperamos que todos o sejam.

Hoje lembramos a conveniencia 
de ser corrigido um que nos parece 
mais grave que qualquer outro e, 
comó tal, até. o proprio Codigo das 
Estradas prevê esse caso, o qual é 
os automoveis e camionetes de 
noite, seja por onde fôr, ao ultra
passar por qualquer outro, não 
observar o que teem? abrigáção de 
observar, que é diminuir a luz.

Como este caso é um tanto gra
ve, pedimos as devidas providen
cias.

E assim esperamos que todos 
sejam obrigados a faze-lo.

Em Trancoso, onde se encon
trava em missão de serviço, foi 
vitima da sua profissão o Ex.mo 
Sr. Dr. Correia Assis, distinto me
dico, veterinário.

S. Ex.a encontrava-se naquela 
povoação procedendo a vacinação 
anti-rabica de canidios pelo que se 
inoculou, tendo que regressar a 
a Lisboa afim de se sugeitar ao 
respectivo, tratamento. ‘

O seu prompto restabelecimento 
é que desejamos a S. Ex.®

B fliR R O  DO P fiR Q U E
Teem sido inúmeras as visitas 

a esta vila de engenheiros e arqui- 
tetos para se informarem em que 
condições a Camara tenciona edi
ficar o novo Bairro do Parque.

■ Muitos são os boatos que correm 
sobre este assunto, mas como não 
passam de boatos, oportunamente 
noticiaremos o que soubermos de 
positivo.

C o n c u r s o  de 
Beleza Infantil

Tem causado o maior sucesso 
nesta vila o concurso que o nos
so semanario.se propoz levar a 
efeito pela primeira vez.

Todos os dias se recebem pe
didos de informação para o mes
mo o que nos dá grande satisfa
ção, para o que informamos, que 
as condições de admissão teem 
sido publicadas tornando-se des
necessário responder a cada um 
por si pelo que publicamos hoje 
novamente as:

C o n d içõ es do C oncurso

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

2.a — Para poderem ser admitidas 
ao concurso, devem todos os 
concorrentes enviar á nossa 
redação, até a o , dia 1 do mez 
de Dezembro, a sua fotografia 
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.® — Aos 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.

Entre as 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

Alem das ofertas que nos tem 
sido feitas para os classificados 
em primeiro logar, temos hoje 
uma que se torna muito interes
sante e que constitue um belo 
brinde.

0. nosso amigo sr. Passos de 
Figueiredo proprietário da Foto
grafia Modelo, da rua Joaquim 
d’Almeida, desta vila desejando 
contribuir para o bom nome do 
nosso concurso oferece uma boa 
ampliação da primeira classificada. 
A oferta deste nosso amigo é de 
■subido valor, visto rivalisarem os 
seus trabalhos com os da capital.

Outros prémios iremos anun
ciando, para conhecimento dos 
nossos leitores.

E ste numero foi v isado
pela C ensura.
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Meu Fi lho
Sabeis vós todos, leitores meus 

ás minhas sensaborosas linhas, o 
que é ter um filho ? (Ter na 
acepção de possuir, está bem de 
ver).

Quantos cuidados e alegrias, 
ele nos dá?

Quanto sofremos e nos delei
tamos com ele?

Quanto rimos das suas malda- 
des?

Para vos dizer as intimas ale
grias e comoções que o meu 
filho, pequenino ser quasi ainda 
embrionário, me dá, quantas pa
ginas não seriam precisas ?

E não sou eu, infimo e ignaro, 
que sei pensar mas não sei escre
ver, que me arrepelo por ver in
frutíferos os meus esforços por 
transmitir ao papel o que me vae 
na alma, que me extasio perante 
um livro de Guerra Junqueiro ou 
de (João Grave, e, perdão, O h! 
ceus!. . .  que lhes invejo os fe
cundos e potentosos talentos.

Entretanto no meu exiguo ple- 
ctro,§ germinam por vezes, uns 
lampejos poéticos, (se poéticos 
lhes posso chamar) que me ale
gram e matam incipientemente o 
germem mau que me roe as en
tranhas.

E a lembrança de meu filho pro
duz esse lampejo.

Que delicioso não é, sermos 
acordados por um anafado bébé, 
que rindo-se e fazendo com o 
nariz contrahido pelo riso, um 
ruido peculiar nas creanças, a que 
chamamos «burrinha velha», nos 
põe os deditos roseos nos nossos 
olhos, descordando de nós estar
mos ainda embebidos nas emana
ções soporiferas de Moríeu?

Não será encantador, quando, 
depois de muito espanejar-se e 
rabujar, o nosso filho unir as pal- 
pebras, frondosas dé cilios recur
vados, e recostar-se docemente 
no peito materno ufano de taí 
maravilha, a sequência do amor 
que nos uniu?

E as primeiras passadas teme
rosas com que cuidados os in
citamos?

M ã . . .  m ã . . .
O que sentirá um coração de 

mãe, ao ouvir da boca do filho 
adorado, estas duas harmoniosas 
silabas que tão fundo calam no 
seu orgulho?

Bem sei que passo por imutá
veis sacrifícios para fazer de meu 
filho, um — Homem — ; mas ve
nha eu a ser pae de uma desena 
de esses entes que não teem cul
pas das culpas dos seus progeni
tores e não serei eu, não, que os 
privarei daquilo que eles mais 
apreciam — o nome dum Pae — .

Antonio Rosado.

( G R Á T I S )

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

Na mesma, se informa.

IVI O IM TU  O
v.

REGISTC
'Estant

A nossa Alimentação
Não nos fartaremos de chamar 

a atenção de quem de direito, para 
que acabe de uma vez para sem
pre com a exposição dos generos 
que nós temos que adquirir, em 
pleno espaço que é reservado á 
passagem do publico.

Agora estamos a convencer-nos 
que as senhoras vendedeiras le
vam este caso para o lado da 
brincadeira e assim não pode ser.

Quando no principio da praça 
ter sido aberta á exploração pu
blica, não se via o que presente
mente se está vendo.

O vereador que superentendia 
neste pelouro, tal não consentia, e 
hoje estamos certos que o actual 
vereador ignora o que se passa.

E’ preciso que todos se con
vençam com a realidade das 
cousas.

As vendedeiras do mercado 
teem logares destinados aos seus 
generos e não faz sentido que 
estejam, sem condições algumas, 
expostos no chão por onde se

I tem de passar e que qualquer po- 
j  de adquirir e servir-se já infecta- 
j  do por qualquer microbio, que
1 amanhã o victíme.

Infelismente nesta vila a tuber- 
S cuiose está muito adeantada e 

esses doentes entram no mercado 
como qualquer de nós.

Por isso é de toda a convenien
cia que quem superiormente man
da naquele pelouro, ordene rigo
roso cumprimento do que em 
principio se adoptou.

O Sr. Manuel Jorge Aranha, 
queixou-se-nos de que já são por 
duas vezes lhes vendem no mer
cado, chouriço de carne que não 
se pode tragar, por isso deve ser, 
conforme aqui temos pedido, feita 
a meudo visitas sanitarias para 
evitar estes casos.

Não desejamos mal a ninguém 
mas alguem muito naturalmente 
pode estar sem querer a vender 
generos improprios para consumo

I e não se fazendo a fiscalisação,
i alguns prejuizos pode causar; e 

então é saber-se quem é o trapa
lhão, senão m ixordeiro, que nos 
quer impingir a sua mistela.

Esperamos que se não deixe 
continuar estes abuzos e conti
nuaremos apontando ao publico e 
ás autoridades o que ao nosso 
conhecimento chegar.

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

A  E s t a ç ã o  do  C a m in h o  
de F e r r o

Dia a dia está aumentando o 
movimento de mercadorias na es
tação desta vila.

Todos os comboios chegam 
com grande quantidade de va- 
gons carregados sem que a esta
ção possa receber tanto material.

Varios estudos se teem andado 
a fazer para seu alargamento, e 
que nos conste, nada ainda de 
positivo nos é dado ver.

Urge portanto imediatas pro
videncias, pois que conforme está 
o serviço será sempre imperfeito e 
decerto prejudicial aos expedido
res.

O horário que vigora não pro
porciona o desenvolvimento de 
serviço nas linhas e por is^o saem 
os comboios desta vila quasi sem
pre com atrazos que vão prejudi
car tambem os passageiros, que 
muitas vezes perdem as ligações.

Outras medidas deviam ser to
madas na estação desta vila e que 
por varias vezes aqui nos temos 
referido, mas até hoje nada se 
tem feito.

O material de vedação ‘continua 
na mesma ha uns poucos de anos 
a inutilizar-se a um canto e pro
videncias, nenhumas.

O edifício da estação continua 
tambejn despresado, pois as pa
rede festão imundas e nt.da se 
tem feito.

E’ um nunca acabar.
Esperamos, mais uma vez, que 

a Direcção Geral dos Caminhos 
de Ferro, lance suas vistas mise
ricordiosas para a estação desta 
vila e mande proceder aos servi
ços que ha muito aqui temos vin
do reclamando.

A estrada do
Pinhal No\?o

Seria ingratidão da nossa parte, 
se aqui não noticiássemos que 
esta estrada já se encontra repa
rada.

Mas, como a todo o tempo é 
tempo de se reparar uma falta, 
aqui hoje nos penitenciamos desta 
nossa falta, pois que já ha algum 
tempo esta estrada se encontra 
em condições de por ela se tran
sitar.

E’ pena que essa reparação, a 
que nos referimos, não tenha sido 
em toda ela, mas ainda assim  
vale mais pouco que nada.

Hoje já se pode dizer a que 
horas chegamos ao Pinhal Novo 
saindo d’aqui em qualquer meio 
de transporte e ainda ha pouco 
não nos era dado este luxo.

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

II Papa dos Vapores Liinins
E’ verdadeiramente lastimavel 

o qúe esta Companhia tem vindo 
proporcionando á população desta 
vila ha imensos anos a esta parte.

'De nada tem servido as nossas 
reclamações.

O mau .serviço continua e lá do 
alto do seu pedestal a Parçaria ri 
de tudo que de mau nos tem pro
porcionado e irá proporcionando.

M as não ha bem que sempre 
dure, num m al que se não acabe.

Muito brevemente, esta podero
sa companhia vae desta vila ter 
um concorrente e o povo qus tem 
sido espoliad.o com o mau servi
ço da Parçaria, saberá fazer jus
tiça.

E’ verdade que o vapor que 
irá fazer concorrência é relativa
mente pequeno, mas a empresa 
proprietaria está negociando um 
novo vapor que substituirá o que 
agora vae ser posto ao serviço e 
então a Parçaria se quizer aqui 
continuar a sua industria terá de 
nos proporcionar melhores co
modidades.

V e n d a  
terrenos
Bairro do Parque

Venda de terre
nos da fustiga eetw  
do com ento -  em 
t a l h õ e s  - p a r a  

construções.

A  E S C .  1 0 $ 0 0
o metro quadrado

h  Camara Aunicipal de 
Aontijo, tendo em vista os 
interesses ligados á cons- 
tração civil e á crise de ter
renos, para venda no centro 
da Vila, onde melhore mais 
economicamente se podem 
fazer os esgotos e distribciir 
a rede de energia eletrica 
decidia, com a colaboração 
da C. de C. e C. de Gados, 
satisfazer esta necessidade 
publica.

O Governo pelo decreto 
n.° 18.758 de 9 de Agosto 
de 1950 alargoa a isenção 
do art. 54 do decreto
15.289.

São isentos de contri- 
boições predial por nove 
anos, os prédios em cons- 
tração oa a construir ou a 
parte nova de prédios acres» 
centados desde qae estejam 
condoidos até 51 de Dezem
bro de 1951 contando-se o 
praso da isenção desde qae 
o predio esteja em condi
ções de ser habitado.

Para  os negociantes de 
propriedades, mestres de 
obras, etc., oa aqueles que 
por qualquer facto vendam 
estas propriedades, teem a 
seu favor uma redação na 
sisa a pagar pela l .a trans- 
missão; apenas pagam 1

As condições de venda 
estão patentes na Secreta
ria da Camara Aunicipal.

O Presidente da Comis
são Administrativa da Ca- 
mara Municipal de Mon
tijo.

Garlas WM Bqiííos ii [mm



M O NTIJO

Dissemos aqui já' ha bastantes 
dias, que quem quizesse dinheiri- 
nho comprasse cautelas na T en - 
dinha do O nofre e não nos en
ganamos.

Este mez já ele ali vendeu os 
de 40 mil, de 20 mil e de 10 mil 
escudos.

O Onofre tem concerteza a ca
beça da víbora, porque rse assim 
não fosse não dava tanta massa 
comô dá.

Como se aproxima o Natal, ele 
já está prevenido para satisfazer 
todos os fregueses que desejem 
b»w litar-sei aos 6 mil contos e 
daqui até lá vae íudas as semanas 
forneçendo dinheirinho aos fre
gueses.

Não deixem pois de comprar lo
taria? na T e ídinha do O nofre, 
na rua Dr. Aioiiao Costa.

Ele lá está pronto a fornecer a 
taluda, a todosv que dele se lem
brem.

Ele é barro.
Ser rico sem trabalhar.

Candida Augusta de Almeida, 
seus filhos, nora e netos, veem 
por este meio aãradecer a todas às 
pessoas que se dignaram acom- 

. panhar á sua ultima morada, sua 
sempre chorada filha, irmã, cunha- 

,.da e tia, Maria Piedade da Silva.

Fogões nopos e 
azados d c  fogo circa- 
l a r ,  molas trazeiras 
para .carro FORD 
modelos T, berços 
para campas azados 
e no\?os, tem para 
pender por bons pre~ 
ços Francisco José 
da Silva, nesta vila.

Encontram-se cm cobran
ça os recibos de assinaturas 
do ultimó trismestre, pedindo 
aos nossos estimáveis assi
nantes o facilitar-nos a regu- 
larisação dos nossos serviços 
atendendo o cobrador ao 
apresentarem os supracitados 
recibos, bem como os que 
são cobrados por titulos do 
correio.

Novo l u n d o
Hl nado Kovo

de Antonio Ferro

Os galos de Apoio
de Julio Dantas

© Soaho
de E Zola

Estão á venda na loja do Fre
derico.

Propagai o jornal TVXOIV- 
Tí.TO e conseguireis o vos
so engrandecimento moral e 
amterial.

Vende-se
IVo cemiterio desta 

vila um jazig-o novo 
e um ossario tambem 
novo.

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

Sarlitis M t
Vende-se uma pro

priedade com terra 
(le semeadura, e vi
nha (O Pascal) diri
gir a IVfanuel IVlaga- 
íh.ães e Menezes.

Antiguidades
Compro comodas 

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

to Panaria
Desde o dia 8 de Setembro em 

diante a Parçaria dos Vapores 
Lisbonenses tem em execução o 
seguinte horário.

Saída de Montijo 
ás 8 e ás 15 

Saidas de Lisboa 
ás 10,40 e 17,20

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

se ás 9,45.

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

Quem pretender dirija-se a 
Diogo l\arques, nesta vila.

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
7-40

10-00
13-25
16-15
19-15
21-35

Chagadas a Lisboa
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.03 852, rapido do Algarve, e 
902 Omnibus.

NDE-SE
U r r ii?  c a s a  t e r r é a  

com frente para a 
A venida Antonio Jo. 
s» d’Aiméida e para 
a r u a A l e s a n d  r e 
Hcrculano. < i u em 
pretender dirija-se a 
í^Vancisoo de Pinhò 
Bastos.

1VS A.TVÍ V E í.v A. per
deu-se de automovel 
Citroen qrie a entre- 
gar recebe a 1 viçaras.

iêde e propagae o Montijo
^ = £=?!---■'' - . - = = q = =

e a S K  D R S  K 0 Y I D H D E S

Francisco Vicente Lucas
Cãrr§Epcndenti U OSHOO 15 mim B 13 m

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.

05, Bua Almirante Cândido dos Reis, 67
M O N T I J O

&

josè Liiiz uaroeira
Praça da Republica e Raa A l e i r a s t e  H e is

|  M O N T I J O
H  S e c ç ã o  d e  Chapelaria ■

completaméritè organisada .(

1 2 I S I  S l S i l — i l i a  iOUlOO!
Desde o chapeu eoonomico ao fino chapeu Austríaco

Todos os modelos—Cores da moda

P  13 H  O  ILi A. A. F ” R  I O  J l I^T J.
---- ,---------- x> E  -------- ----- — ;

O S * 4 0  á á

Coiaipleto sortido dc Mercearias, 
Axeites, Cereaes e Legam es

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

DISTRIBUIÇÃO RO QQiiCSLIQ 
s p ,  J. [. i a  da t o s a

M O N T I J O


