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II serie

Aprovado, sob proposta da co
missão revisora do plano da rede 
ferroviaria, o parecer do conselho 
Superior de Caminhos de Ferro 
sobre a construção, em primeira 
fase, da ponte sobre o Tejo, da 
linha do Sorraia: manda o Gover
no da Republica Portuguesa, pelo 
Ministro do Comercio e Comuni
cações, incumbir o estudo da pon
te sobre o Tejo, no Montijo, pri
mitiva concepção do ilustre en
genheiro Miguel Pais, a uma co
missão constituida pelos en
genheiros :

José Abecassis, vogal do Con
selho Superior de Obras Publicas; 
Frederico Cambournac, chefe da 
Divisão Central e de Estudos da 
Direcção Geral de Caminhos de 
Ferro; João Fontes Ferreira de 
Mesquita, Director Geral da Com
panhia dos Caminhos de Ferro 
Portugueses; Salvador de Sá No
gueira, Administrador Geral do 
Porto de Lisboa; Afonso Zuzarte 
de Mendonça, delegado da Admi
nistração Geral dos Serviços Hi
dráulicos; servindo o primeiro de 
presidente e o ultimo de secretario, 
comissão que definirá as condi
ções do problema para elabora
ção do projecto definitivo e orga
nisação das bases necessarias para 
sua selecção em concurso publi
co, devendo a ponte ser projecta
da para viação acelerada e ordina- 
ria, em proporção que corresponda 
á função a que se destina, dei
xando asseguradas as condições 
de navigabilidade do rio.

Paços do Governo da Republi
ca, 11 de Junho de 1930.

O Ministro do Comercio e Co
municações.

João Antunes Guimarães

Um  programa de ur
banisação e de 

higiene
A obra de transformação da fisionomia da vila do Montijo foi 

entregue ao arquiteto Norte Junior, José Francisco Marques e enge
nheiro Frederico Taveira, este ultimo encarregado de apresenlar a 
planta planimetria da vila e numa area, ao redor, na totalidade 
de 400  hectares.

À respectiva planta servirá de base aos estudos das canalisa- 
ções de esgotos, aguas e urbanisação. A higiene da vila está em 
bastante atrazo, não só quando se compara com outras vilas de 
egual população, mas mesmo em absoluto, que ainda, existem ver
gonhas como os bairros Serrano e do Mouco.

Não pode, porem, a Gamara Municipal ocupar-se de tão im
portante assumpto conquanto á respectivos estudos não terminem.

Fazer canos de esgoto sem que previaments se oriente pela 
respetiva planta, pode muito bem ser; estar a fazer obras, para 
num futuro proximo, se terem que desmanchar.

A cerca do convento e quinta do contramestre são hoje per
tença da Gamara Municipal e dentro em breve encontra-se abran
gida por um grandioso projecto de urbanisação que, a executar-se 
transformará por completo o local.

Da Avenida Antonio José d’Almeida sairão tres avenidas, 
uma fronteira á Praça Gomes Freire d’Andrade, outra parte do local 
onde existem actualmente os restos do edifício do Convento e a 
outra da boca da Samouqueira, onde está uma propriedade que ha 
tempos ardeu.

A realisação do projecto camarário alcançará seis objectivos 
imediatos:

1.° —  Expansão, num local higiénico, da propriedade urbana.
2.* —  Facilitar a aquisição de terrenos, que estavam subindo 

a um preço exagerado, a todos os municipes que desejem construir 
moradias.

3.° —  Resolver a crise na construção civil.
4.° —  Fazer um lavadouro publico.
5 .” —  Resolver a habitação para os dignos Magistrados.
6 .° —  Ligar o Parque Universal e o Football com a Praça Go

mes Freire d’Andrade, Avenida Dr. Antonio José d’AImeida e 
Praça da Republica.

0  novo Bairro do Parque com estas ligações para a Rua do 
Rôlo e Rua da Oliveira (Rua de Serpa Pinto e Rua Gago Coutinho 
nomes porque hoje são conhecidas aquelas ruasj deve ficar, centro 
da actividade da vila.

A favor do saneamento e da urbanisação dos bairros do Ser
rano e do Mouco, trabalham hoje numerosas pessoas que ali moram

Entre as linhas ferreas incluí
das no plano da rede ferro-viaria 
ha sobretudo uma, que foi rece
bida com aplauso unanime desde 
que a comissão revisora do mes
mo plano a propoz.

A linha chamada do Sorraia, 
partindo de Xabregas em ligação 
com Santa Apolonia, transpõe o 
Tejo em ponte aventada já em 
1877 por Miguel Paes entre os 
Grilos e o espigão do Montijo e 
segue por Alcochete, Quinta Gran
de e Couço a entroncar na linha 
de Leste em Ponte de Sôr.

Constitue assim a ligação mais 
curta e directa para Madrid, dis
pensando a ligação por Castelo 
Branco á fronteira e Madrid, mui
to extensa e que obriga a um 
maior percurso encarecendo assim  
a viagem.

Uma sociedade portuguesa, em 
ligação financeira com um (grupo 
Anglo-Belga, entregou na Direc
ção Geral dos Caminhos de Ferro 
um pedido para a construção des
ta linha ferrea, incluindo a ponte 
sobre o Tejo  numa obra conjun
ta indispensável.

Já o mesmo pedido havia sido 
feito pela Carris de Ferro de Lis
boa (Eletricos).

Esta linha conjuntamente com 
o troço de Reguengos a Mourão, 
Fronteira e de Pias a Pomarão na 
linha do Guadiana e na linha de 
Castro Ve rde  o t r o ç o  de  
Carregueiro, na linha do sul a 
Mertola e a sua ligação com a 
linha do Guadiana a linha 
de Lag os a Aljezur e a sua 
ligação com Amoreiras na linha 
do Algarve, tudo na extensão de

ou que por força das suas ocu
pações ali permanecem duran
te o dia.

Ao iniciarem esse movimen
to em beneficio da Saude Pu
blica, os interessados encontra- 
jam, desde, logo a dificuldade 
da falta da planta geral dos canos 
de esgoto da vila.

A.
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Será mais facil ensinar um burro 
A dar lições de historia e de francez,
Matar um elefante com um murro 
Com mão certeira e logo á prima vez,

a ' '
Acostumar utn gato a tomar banhò,
Tirar a dentadura a ’má galinha.
Ligar a prata ao ouro e fazer estanho,
Fazer dançar o tango uma sardinha,

Tirar retrato á lua, de avental,
Ouvir um morto discursar, apoz 
Ter semeado enguias no quintal,

Do que esta minha irmã passar um dia 
Sem elevar aos ceus a sua voz 
Em uma interminável carítoria.

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

269 kilometros de linha ferrea, to
tal pedido péla mesma Companhia, 
resolve o problema ferro-viario do 
sul do Paiz.

Reprovado.

Foi já dado publicidade, ao livro 
branco no qual o Governo Inglez 
expõe os motivos que o levaram | 
á não construção do tunel sob o 
mar da Mancha.

Sob o ponto de vista militar, a 
comissão de defesa imperial não 
pôde descortinar uma unica van
tagem, dizendo que a realisação 
do tunel resultaria um augmento 
de futuras despezas militares e 
constituiria um elemento de perigo 

-.brigaria a u iíú  grande des- 
peza anual, Sob os outros aspe
ctos, o livro branco toma tam
bem em consideração as duvidas 
sobre a possibilidade da constru
ção.

O tunel sob o Tejo, não teve 
livro branco, mas foi tambem 
reprovado.

Na passada terça-feira, 18 do 
corrente, realisou-se na séde deste 
Club a Assembleia Geral para a 
eleição dos seus corpos gerentes 
bem como se tratou de assuntos 
de ocasião e de interesse para a 
coletividade.

Pouco depois da hora marcada 
constituiu-se a mesa, presidindo o 
sr. Joaquim dos Santos Oliveira, 
secretariado pelos socios srs. Fer
nando Capela e José Estevam 
de Carvalho.
• Pelo secretario Capela foi lida a 
acta da sessão anterior que so
freu discussão pelo que foi apro
vada.

Em seguida foram tratados va- 
assunptos, entre eles o da ane
xação do grupo de football que 
por varias epocas tem jogado 
pelas cores do Aldegalense Sport 
Club.

Este assumpto foi o que mere
ceu mais discussão, atendendo á 
discordancia que uma parte da 
assembleia manifestava pela ane
xação do grupo, mas que finalmen
te foi apovada a proposta apre
sentada por um socio.

Como não houvesse mais nada 
a tratar foi pelo presidente decla
rado que se ia proceder á ultima 
parte do convite e que era a elei
ção dos novos corpos gerentes, 
pelo que interrompeu a sessão por
15 minutos.

Depois de confeccionadas as 
respectivas listas, procedeu-se á 
votação correndo tudo bem, ve- 
reficando-sé pelo escutinio, que 
tinham sido eleitos para a direção: 
Enlides Rosa Carneiro, Antonio 
Tavares Marques, Fernando Ca- 
péla, Dr. Antonio Gonçalves Rita 
e Manoel Amaro.

Para o Conselho Fiscal foram 
eleitos : Mario dos Santos Anino, 
João Salgado e Humberto de Souza.

Assembleia Geral: Joaquim dos 
Santos Oliveira, Alvaro Gouveia 
e Emidio dos Santos Marques.

Para a Comissão Técnica : José 
Fortunato, Antonio Gomes, José 
Antonio Rasteiro, Francisco d’01i- 
v eira Gouveia e Eduardo Soares.

A n o s s a  A l im e n t a ç ã o

Isto contando-se ninguém acre
dita.

A carne de porco descè de pre
ço dia para dia, e por isso já se 
está pagando a 60£00 a arroba.

Pois no mercado municipal con- 
tinua-se a vender a retalho a 7§00 
o quilo.

Isto é verdadeiramente conde
nável, pois que é uma autentica 
exploração.

O povo não pode pagar ta
manha ganancia.

Temos que reagir, porque os 
ganhos são insignificantes para 
se poder pagar os generos com 
que nos temos de alimentar pelos 
preços que nos exigem.

Alem da carne de porco que se 
vende como atraz disemos, a car
ne de vaca é a mais ordinaria 

! possivel.
Dissemos já aqui que os Mar

chantes não podendo augmentar o 
preço da carne, fornecem-nos a

* mais ordinaria e tentando impingir 
gado doente que o empregado mu- 
cipal não tem consentido que tal 
maningancia se faça, pois que ime
diatamente comunica superior
mente o que os magaréfes aba
tem.

Ainda ha poucos dias foi nova
mente regeitada uma rez por in
capaz para o consumo.

E se assim continuar, visto que 
já não é a primeira, nem a se
gunda vez que tal se faz, pelo 
que se demonstra andarem já de 
má fé, é da toda a conveniencia 
que a autoridade respectiva proce
da contra estes cavalheiros.

A nossa saude não pode estar 
á mercê destes senhores.

Bem basta já uns e outros nos 
quererem limpar tudo quanto a 
nossa actividade pode adquirir,

como ainda nos querem enve
nenar.

Faz nesta vila muita falta um 
medico veterinário para mais de 
perto vireficar todas estas mani- 
gancias.

Alem destas outras ha aqui, 
que reclamam energicas providen
cias daquela autoridade.

Esperamos pois mais algum 
tempo que o medico-veterinario, 
em comissão de serviço na Guar
da, retome o seu logar nesta vila 
para então vermos o que agora 
reclamamos.

As hortaliças, que nos anos 
anteriores constumavam ser ven
didas por preços economicos, este 
ano é uma verdadeira calamidade.

Carissimà. Tudo que sejam hor
taliças, quasi què parecem obje
ctos de luxo e as vendedeiras não 
se fartam de nos pedir dinheiro.

Frutas, tambem é um horror.
Quasi que se não pode chegar.
E é um nunca acabar.
A vida aqui é quasi insuportá

vel e se não aparece alguem que 
do pobre consumidor tenha dó, 
não sabemos onde isto vae parar.

f ã l T g í m e n t õ
Depois de bastante sofrimento 

finou-se, em casa de seu cunhado 
sr. Cândido José Ventura, a sr.* 
D. Maria Rita Gouveia, de 80 anos 
de edade.

A infeliz senhora era dotada 
de excelentes qualidades e pesar 
da sua avançada edade, conservou 
sempre a melhor lucidez de espi
rito pelo que a sua familia muito 
sente a sua falta.

O seu funeral realisou-se no 
dia imediato para o cemiterio des
ta vila, ficando o seu cadaver de
positado em jazigo de familia.

A’ familia enlutada envia o 
«Montijo» sentidos pesames.

i  Estacão flo Camin&D de feiro

Continua, e naturalmente con
tinuará, a estragar-se todo o ma
terial que ali se encontra ha bas
tante, tempo e que para aqui veio 
destinado á vedação da estação.

Bastantes vezes temos aqui pe
dido providencias para que este 
caso tenha seu fim e até hoje nada 
se tem feito.

Novamente hoje lembramos a 
quem competir que ha toda a con
veniencia em a estação ser veda
da, assim como uma simples lim
peza ao edifício muito conveniente 
seria, nãt^ovf-pcnie^ta- ora-  ̂
mesmo, como tambem para não 
deixar mais más impressões a 
quem todos os dias embarca e de
sembarca.

A direção geral da companhia 
dos Caminhos de Ferro Portugue
ses naturalmente ignora o estado 
em que a estação se encontra, por 
isso esperamos que alguem lhe 
faça constar a razão dos nossos 
reparos e aguardamos as providen
cias que ha muito temos vjndo 
pedindo.

A ponte que atravessa a linha 
e que dá serventia á rua da Bar- 
rosa está quasi um verdadeiro 
precipício e se não se derem as 
providencias que o caso requer 
mais dia menos dia muito desas
tres ali se darão.

Bom seria tambem que se to
massem as devidas providencias.

--------«-TSfr-gBK&a» ------------------

Crime de furto

E)eram entrada na cadeia desta 
vila, vindos do Barreiro, acusados 
de terem praticado um furto de 
bronze na Companhia União Fa
bril, João Rodrigues, João Babai, 
Manuel.. dos Santos, Acacio dos 
Santos e José Lages.

MeiaiE mira o pior
Acusado do crime de atentado 

.contra o pudor em uma menor, 
sua sobrinha, deu entradra na ca
deia desta vila, na passada sema
na, Joaquim Antonio dos Santos, 
vindo de Canha.

No dia 13 do corrente, tambem 
deram entrada nacad iia desta vila 
acusados do crime de ofensas co r  
poraes, João dos Santos Costa, 
Casimiro dos Santos e João dos 
Santos Costa.

------ t---------------------------------

©  N ò i y o  V A P O R

Encontra-se já ha alguns dias 
atracado á ponte, o nvo vapor que 
estava fazendo as carreiras para 
Lisboa, ha pouco iniciadas, para 
sofrer uma reparação afim de me
lhor servir o publico. Parou tem
porariamente.

Em sua substituição, está fa
zendo o serviço daquele o vapor 
Popular, que vae e vem sempre 
cheio.
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2.* JORNADA
A  vida, amargurada-A’ gandaia— O Cele

bre càno para prenoitar.,.

*

Se o mau cheiro da tasca era 
grande o cheiro deste barracão não 
era menos, com uma diferença que
- i n ã r’ phpirqyo o u  pnteS p ã o
aoundava o cheiro do vinho. A 
.um canto agachadas, mulheres 
contavam carapau para dentro 
das canastra já um pouco velha?. 
As mãos lépidas faziam passar de 
um lado para o outro o peixe com 
uma velocidade rapida.

— Esta tarde vaes ter um jan- 
tarinho menos mau, «Valente», 
disse-me o «Corta-Prego».

Enquanto «Corta-Prego», o 
meu colega, ia falando com aque
las raparigas, que pela conversa 
já o conheciam ha muito, eu ia 
dando tratos á memória como é 
que eu passaria a noute. Talvez 
com aquela malta indecente, quem 
sabe? «Corta-Prego», aproximou- 
se de mim e deu-me uma alco- 
finha com algum peixe miudo. Eu 
era um automato.

O meu corpo debil, ia-se acos
tumando aquela vida.

Quantas vezes não me lembrei 
daqueles que levam a vida folga
da, com mesa cérta e farta, com 
a caminha estufada e a destes é 
dura como dura, é a sua existen- 
cia que pelas ruas e becos pedem 
esmola sem um carinho de nin
guém!

A luta do pão de cada dia é 
bem triste. Ter que comer e ter 
que andar á gandaia não é das 
cousas mais bonitas e faceis da 
vida. Por isso aqueles que são ri
cos não sabem as amarguras de 
quem nada tem.

Revoltado com o destino de 
cada um, prossegui o meu ca
minho atraz de «Corta-Prego».

E num momento fiz um exame 
rapido á consciência deste ho
mem (!) que me protegia, sem 
saber que eu andava ali a espio
lhar, a ver do que pior tinha a 
vida. Era um tipo franco e muito 
dado á conversa. Quem diria que 
debaixo daqueles farrapos se al
bergava urna boa alma?!

Quem sabe se tirado desta vida 
seria um homem de futuro? Mas 
os baldões d a , sorte não deixa 
progredir ninguém !

Como ia cabisbaxo e triste «Cor
ta-Prego» bateu-me nas costas 
com a sua pesada mão, e dis
se-me.

— Acorda homem, faz-te gente 
porque tens muito que aprender !

A vida meu amigo tem muito 
que se lhe diga. Ainda não viste 
nada, o melhor é para noute!

Aqui meu corpo arrepiou-se,
o que seria á noute ?

Onde passaria eu a noute.
Odiei então esta multidão dis

forme e quiz lugír; mas não, para 
a frente é que é o caminho da
queles que querem ser alguem 

qualquer meio. Depois, onde 
'riamos nos naquele resto do dia?

Preguntei ao meu colega e pela 
resposta vi que ainda era cedo 
para voltarmos àquela tasca on
de estivemos pela manhã!

Mas nisto «Corta-Prego» faz-me 
signal para me aproximar dele 
fiz o que me disse e ouvi destin- 
tamente — vae-te embora e espeta- 
me lá fora, não te assustes.

O que seiia?
Passado momentos vi e ouvi 

um barulho e aquela gentalha fu
gir um para cada lado. «Corta- 
Prego», esperto e dando ás cane
las — como se diz em calão — a- 
proximou* de mim e fez-me cor
rer com ele.

—  Vamos para a tasca desta 
manhã, já cá levo a «soldada» 
deste dia que não é de todo mau!

O que seria ?
O meu cerebro escaldava, o que 

seria aquela «soldada» ?

** *

Fomos para a mesma taberna. 
«Corta-Prego» tomando folgo 

diz-me contente: já temos dinheiro 
isto aqui tem-se tudo num abrir 
e fechar d’olhos, e pôs sobre a 
mesa um embrulho que tirou da 
algibeira: era masso de n o ta s ...

— Isto dividido pelos dois é 
como canja, «Valente», trabalhi- 
nho como este nunca tu farás. 
São ossos do oficio, cada qual 
aprende!

E tinha que pegar naquele di
nheiro que me queimaria as m ãos!

Mas não, a providencia é gran
d e . . . eu saberia dividir pelos po
bres aquela «canja» como ele me 
disse.

Preguntei-lhe como conseguiu 
ele roubar aquilo.

— Estás parvo eu não roubei, 
dei um pequeno encontrão numa
* gaja» rica e é o que tu v ê s ! Estava 
muita gente, encontrão para aqui 
encontrão para ali e zás puz-me 
a mecher com as lecas.

Isto foi dito’ a rir, mas com 
um ar mais serio e olhando para 
todos os lados disse-me:

— Toma estes duzentos «pa
lhaços» governa-te por hoje, mas 
não saias de pé do teu amigo.

Estas ultimas palavras fizeram- 
me sentir calafrios. Ainda tinha 
que passar mais dias junto de 
quem me dava tanto dinheiro sem

1 eu trabalhar.
A sorte agora, não me era 

adversa. Mas o que seria a noute 
que se estava a aproximar.

Num rasgo ironico preguntei ao 
«Corta-Prego».

— Ouve lá, onde fico eu esta 
noute ?

— Esta noute?
— Sim.
— Num cano.
— ???
— Num cano, sim, admiraste,

«Valente»?

ANUNCIO

Faço saber que se acha aberta 
a correição nesta comarca, por espa- 
bo de quarenta dias, a contar do 
dia um do proximo mez de De
zembro.

Pelo presente são chamadas 
todas as pessoas que tenham quei
xas a fazer contra os funcioná
rios sujeitos á correição, para as 
apresentarem ao respectivo Juiz.

Montijo, 25 de Novembro de 1930 

' " O Juiz de Direito 

J . Raposo

Festa <f Atalaia
(a da terra)

Nos dias 23 a 26 do corrente 
realisòu-se naquele local estas an
tigas festàs denominadas fe s ta s  
da terra.

Decorreram mais fracas que nos 
anos anteriores, nem se realisou a 
costumada arrematação da esta
dia da imagem durante um ano, 
diz que foi o prior que não con
sentiu.

Por este motivo as festas foram 
mais desanimadas, não tendo ido 
para a Atalaia as familias dos fes
teiros, de casa mudada e por isso 
muito desanimadas decorreram.

Na quarta-feira ultima realisou 
se o cortejo religioso que do prin
cipio da vilase formou até á egreja 
matriz sendo acompanhado pela 
Filarmónica I.° de Dezembro e 
muito povo.

Este cortejo realisou-se das 18 
para as 19 horas.

Em seguida ao cortejo entrar 
na egreja realizou-se a ultima 
novena das festas deste ano.

—  Eu não — lhe respondi com 
meia coragem.

— Pois quando escurecer vou 
mostrar-te a tua residencia. E’ 
dura mas agradavel e então con- 
tar-te-hei a minha vida. Como ela 
é triste, «Valente».

E pelas faces deste misero cor
reram grossas lagrimas.

A noute estava em cima de 
nós e lá iomos a caminho do ce
lebre cano.

E’ um cano onde costumam 
prenoitar os vadios. «Corta-Prego» 
encolhendo, os ombros, diz-me.

— E’ isto a nossa vida, senta-te 
e escuta a minha que pelos geitos 
é egual á tua.

E eu ávido de curiosidade es
cutei o que vou contar aos leito
res em poucas palavras, pois que 
para massada já basta.

(continua)

Euzebio de Oliveira

Este numero foi visado 
pela Censura.

ANUNCIO

l .a publicação

No dia 7 de Dezembro proxi
mo pelas 15 horas, á porta do 
Tribunal Judicial desta Comarca 
e pelos autos de execução comum 
em que é exequente Maria Gertru
des Vintém, viuva, proprietaria 
moradora nesta vila, e executados 
José de Jesus da Costa Moura e 
mulher, aquele agricultor e esta 
domestica, ambos moradores na 
vila da Moita, desta comarca, vae 
pela primeira ves á praça par: a cr 
arrematado por quem maior preço 
oferecer acima do valor da sua 
avaliação, o seguinte:

O direito e acção a uma nona 
parte do predio ruptico composto 
de arvores de fruto, poço e tanque, 
casas para arrecadação, adega 
com caldeira, e abegoria, denomi- 
do «Leziria» no sitio das nascen
tes, desta comarca, que vae á pra
ça no valor de 1.419$20.

O direita e acção a uma nona 
parte do predio rústico composto 
de terra de semeadura, vinha, ar
vores e poço, no sitio do Pinhal 
do João Eloi, desta comarca, pra
so foreiro anualmente em l ó | 00, 
com laudemio de vintena aos her
deiros de Dona Maria da Cunha 
Salazar Moscoso Leite, que vae á 
praça no valor de 1.935$60.

O direito e acção a uma nona 
parte do predio rústico composto 
de terra de semeadura, vinha e 
arvores de fruto, no sitio do Pinhal 
do João Eloi, desta comarca, pra
zo foreiro anualmente um 28S00, 
aos herdeiros de Dona Maria da 
Cunha Salazar Moscoso Leite, 
que vae á praça no valor de 
1.229|40.

Os prédios acima e retro des- 
cJitos pertencem, em propriedade, 
aos executados, e em usufruto 
vitalicio a José Fernandes da 
Costa Moura, desta vila.

Pelo presente e respectivos edi
taes são citados, quaesquer credo- 
incertos para assistirem á praça e 
deduzirem os seus direitos.

Montijo, 10 de Novembro de 1930 

O Escrivão do 1.° oficio 

A ivaro  Pedro B aptista  Pereira  

Verifiquei a exatidão 

O Juiz Direito 

./. Raposo

L I V R O S

Recebemos e muito agrade
cemos o livro de versos «Alvôr» 
da autoria de Santos Cravina.

Brevemente faremos a respe- 
tiva referencia critica.

P ropagai o jo rna l  MON
TIJO e consegaire is  o v os
so engrandecim ento  m oral  e 
am teria l.



MONTIJO

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

No dia«26 do corrente passou mais 
um aniversario a professora nesta 
vila Sr.a D. Maria Vitorino da Con
ceição Rodrigues.

— Amanhã 1.° de Dezembro 
passa mais um aniversario a Sr.a
D. Carolina da Costa Ramalho, 
esposa do nosso amigo e assignan
te Sr.a José Ricardo Ramalho 1.° 
sargento invalido da Grande 
Guerra.

HWjWÍ,rõrs-f

H o r á r i o  des 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 Montije Chigadas a Lisbaa
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 .05 852, rapido do Algarve, e 
902 Omnibus.

21-35

ANUNCIO
2.a publicação

No dia 30 do corrente, pelas 15 
horas, á porta do Tribunal Judi
cial desta comarca, sito na Rua 
Dr. Afonso Costa, desta vila, e 
pelos autos de execução fiscal que 
a Fazenda Nacional move contra 
J. Mourão, Limitada, da Moita, 
vai pela primeira vez á praça, 
para ser arrematado . por quem 
maior preço oferecer acima do va
lor abaixo designado o seguinte:

Uma morada de casas, com
posta de loja e um telheiro, ane
xo, sito na Rua do Rosário"" da 
Vila da Moita, desta comarca, no 
valor de 1.787$25.

Pelo presente e respectivos edi
tais, são citados quaisquer credo
res incertos, para assistirem á ar
rematação e. dedtízirem os seus 
direitos.

Montijo, 1 de Novembro de 1930 

O Escrivão do 3.° oficio
Mo FpedeplcB He Brito Fiplría isnlsp

Verifiquei a exactidão 
O Juiz de Direito 

J . Raposo

ANUNCIO
2.a publicação

No dia 30 do corrente, pelas 15 
horas, á porta do Tibunal Judicial

desta comarca, sito na Rua Dr. 
Afonso Costa, (antiga Rua do 
Cais), desta vila, e pelos autos de 
execução fiscal que a Fazenda Na
cional move contra Henrique Ca
turra, de Sarilhos Grandes, vai 
pela segunda vez á práça, pára 
ser arrematado por quem maior 
preço oferecer acima de metade 
do seu valor, o seguinte:

Uma morada de casas abarraca
das, para habitação, em ruinas, 
com um quitai anexo, em Sarilhos 
Grandes; desta comarca; no valor 
de 1.512$00, e vai á praça por 
756S00. • ■

Pelo presente e respetivos edi
tais são citados quaesquer crèdo- 
res incertos para assistirem á 'ar
rematação e deduzirem os seus 
direitôs.

Montijo, 6 de Novembro de 1930 

O Escrivão do 3.° oficio,
1030 FrMi Di! Brito FlSDBlPOa luniop

Verifiquei a exatidão 
; O Juiz de Direito 

J . Raposo

ANUNCIO
2.a publicação

No dia 30 do corrente, pelas 16 
horas,' á porta do Tribunal Judicial 
desta comarca, sito na Rua Dr. 
Afonso Costa (antiga Rua do 
Cais) desta vila, e pelos§ au
tos de execução por imposto de 
Justiça e adicionais, que o Minis

tério Publico move contra Joaquim 
Tavares Curado| «O Joaquim 
Pombo» desta vila, vão pela pri- 
meíia vèz á praça, para serem ar
rematados por quem maior preço 
oferecer acima dos valor abaixo 
designados os seguintes bens:

1.° — Um predio composto de 
casfs abarracadas para habitação 
arrecadação, poço, quintal e cou- 
rela, anexa, de terra de semeadu
ra, sita na Rua Magalhães Lima, 
desta vila, livre e alodial, no va
lor ds 12 .000&00.

2."— Uma fazenda composta de 
terras de semeadura, vinha e : ar 
vores de fruto, denominada Corte 
da Aldeia, Pinhal Grande ou Alá- 
ge*i da- iftn4rn, .«gr >i i n n f u n t  ’ |  
Areias, limite desta freguezia, pra
so foreiro. em um escudo e oiten
ta centavos, com laudemio de de- 

•sena, a Antonio Henriques- de Al
meida, do Seixal, no valor de 
9.000$00.

3.° — Um predio rústico, com
posto de terras de semeadura, 
vinha, e arvores de fruto, casa 
terrea, para arrecadação, sità no 
Carodes, limite desta freguezia, 
livre e alodial, no valor de 
8.000$00.

Pelo presente e respetivos edi
tais são citados quaesquer credores 
para assistirem á arrematação e 
deduzirem os seus direitos.

Montijo, 8 de Novembro de 1930 
O Escrivão do 3.° oficio

loao FpeMo li Brito FlguM  h ilir
Verifiquei a exactidão 

O Juiz de Direito 
J. Raposo

VENDE-SE
Fogões novos e 

azados de fogo circu
lar, molas trazeiras 
para carro FORD 
modelos T, berços 
para campas azados 
e novos, tem para 
pender por bons pre
ços Francisco José 
da Silva, nesta vila.

Toneis de 5 a 7 pipas ven
de-se  4. ’

Qaem pre tender  d iri ja -se  a 
Diogo i^arques , nesta vila.

( G R Á T I S )
Acha-se aberta a inscrição para 

individuos de idade superior a 13 
anos, na Escola Conde de Ferreira 
á Praia.

Na mesma, se informa.

F A V A  A L G A R V I A
Da melhor região da Algarve, 

para semear. Vende José Antonio 
Paulada.

Lêde e propagae o Montijo

easa ons n o y i d h d e s

Francisco Vicente Locas
tnmniluti 11 Md II MD l 11 SUMilSi

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 ,  B 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

0 E

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

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

completamente organisada

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

'aí? •.; v i ff. - .

PEKOLA AFRICANA
------------------------------ —  XD E  ----——

c i o s ©  G a p A / a J h o
Completo sortido <le Mercearias, 

A*eite«, Cereaes e L e g a m e s

F R E C O S  S E / A  C O / A F E T E N C l A

D I S T R I B U I Ç Ã O  A O  D O M I C I L I O  
h tonta Borges, J. t  Sua ia Barro»

M O N TIJ O
,.xr


