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Composição e impre 
Casa Alves Gago—Vendi s Novas

Agora falo eu!
X I

Eu não costum o insultar, nem  eng raxar  
para  agradar, da politica ás fantasias que 
m e afoguem.

N ão!
Só costum o diser a verdade e nada  mais.

O medo fez apoderar de si uns cer
tos tipos que ao lerem o artigo publi
cado neste jornal e intitulado «A 
Grande Ponte» se lhes poseram os 
cabelos em pé só por pensarem que 
o semanario iria parar às mãos dos 
nossos governantes e a justiça lhes 
caia em cima. Mas não julgueis que 
assim suceda porque a escola nefasta 
da perseguição da qual os senhores 
eram eximios professores e excelen
tes alunos, e eu uma vitima, essa fe
chou.

A situação actual só quere condu
zir Portugal ao bom caminho.

Tão temeratos estáveis que nem se
quer tivestes visto que o artigo en
trou no campo das musicas porque 
um jornal da Capital dizia que tinham 
saído para a rua as bandas existen
tes nesta vila.

Não sei como Vossas Excelencias 
benemeritas não tivesseis vindo para 
a imprensa, autes de aparecer o No
ticias de Montijo com a noticia, dizer 
que os executantes se encontravam 
doentes e que se não tratava de urna 
noticia oficial /

Agora volto-me para ti papel, que 
tiveste que consentir um rabiscador 
de defesas, às apalpadelas, procuran
do escapar à verdade; e tu, caneta, 
agarrada estupidamente, para num 
palavriado roncolho escreveres frases 
que a maioria do povo desta terra 
considera mentiras; e tu, tinta, que 
te fizeram gravar, sobre esse inocen
te papelitos abusivos.

Estou mesmo a ouvi-los, papel, ca
neta e tinta, lamentar a sua triste sor
te!

A carta modelo, ao abrigo da lei 
da imprensa, «nem que a lei da im
prensa influisse para a carta ser pu
blicada» !

A lei da imprensa.só influe quando, 
a resposta, seja provocada por injuria 
pessoal.

A carta modelo foi publicada para 
que o seu infeliz autor e mais compa
nhia levassem a competente respos
ta.

Os senhores não saíram para a rua, 
não por doença, como diz a sublime 
carta, mas sim porque segundo decla
raram ao correspondente do Seculo, 
não terem sido avisados a tempo.

Se a serrafusca que ha tempo o 
nosso Governo atabafou, para bem de 
todos, tivesse vingado, jà  não eram 
precisos avisos, nem jà  existia a doen
ça, virieis logo para a rua, fosse como 
fosse, como sucedeu sempre em dias 
de regabofe politico.

E ainda o epistolar que se não tra
tava de uma saída especial, — estava- 
lhe a escrava pena a fugir para a ver
dade.

Não tenhais medo porque a situa
ção não é tão má como a pintais.

! Mas ai de nós se viesse o tão apre
goado e secretamente estudado «re- 
viralho» !

Jà não havia doença, jà  não exis
tiam ernpenos, já  não aparecia coisa 
alguma que impedisse o fungágà.

Para o povo do Montijo, este que es- 
tà socegado, não é preciso dizer quem 
é a banda, porque sabe bem que to
das as vezes que se tratasse de festas 
de caridade os senhores se recusavam 
a comparecer,' deliberando até não 
irem a parte alguma que não fosse 
pago. Que o diga a sociedade 1.° de 
Dezembro que sempre que houvessem 
festas de beneficencia a simpatica 
banda organisava festangas nesses 
dias para beneficiar os cofres da mes
ma.

Que fale o Orfanato, que o afirme 
o Asilo, que o diga a Misericórdia.

Lembra-me tão bem. uma vez, quan
do ia um enterro religioso a passar, 
um grupo de músicos fardados, in
sultou o padre, arremessou chufas a 
quem ia no cortejo, faltando assim 
ao respeito à familia do morto e aos 
acompanhantes.

Que significado terá a festa da ban
deira da Aianna senão de achinca
lhar os crentes ?

O que é isto senão maldade?
De todas as tolices que o papel re

cebeu, aquela que me fez revoltar e 
odiar o autor e companhia foi a de: 
— Bem se vê que o homensinho não 
è de c à—.

Ahi vindes vós com a afronta—«os 
de fora».

Só em Montijo existe o odio aos de 
fora, sendo a eles que os senhores 
devem todo o progresso da vila.

Dizei-me donde são a maior parte 
dos senhores, donde são os vossos 
pais, os vossos avós, a quem se tem 
ligado a vossa familia? Sim, dizei-me!

Talvez que o pedante, que escreveu 
esse arrasoado porcalhento, ou os seus, 
devido à sua inacção, as hervas lhe 
tenham comido as propriedades.

Agora para finalizar:
Porque é que os senhores beneme- 

ritos não inauguram na sede da vos
sa banda, como o fizeram a alguns 
politicos, os retratos do nosso mui 
digno Presidente da Republica do 
nosso Presidente do Ministério, esse 
grande homem do Estado que se cha
ma Oliveira Salazar?

Porque será?
Anfaroca

V. tx .a já tem um receptor de radio ?

Se ainda não tem, lembre-se que um re
ceptor de Radio faz-lhe tanta falta em casa 
como o seu relógio.

Não é só uma fonte inesgotável de entre
tenimento ; é tambem um grande elemento 
de informação e de instrução.

Ter uin receptor de Radio é ter o mundo 
em casa ; Modernise o seu Lar, comprando 
um aparelho de Radio. Vendem-se a presta
ções com «BONUS» no Bazar Central de 
Adriano Senna Leiria, Montijo.

Viagem
gloriosa

Na sessão de propaganda do Estado 
Corporativo realísada nesta  vil;' no pas
sado dia 15, foram escutados com reli
giosa atenção os E x .mos Srs. D r.  Caeta
no S. d ’01iveira, M ajor Rodrigues Pe- 
droso, Carlos Santos e D r.  José Anto
nio M arques.

Prom ovida pela Direcção Central da 
L iga  Nacional 28 de Maio, realisou-se 
no passado dia lõ  no Tea tro  Joaquim 
d ’Almeida desta  vila, a anunciada ses
são de propaganda  do Estado Corpora
tivo, e em que fizeram uso da palavra  
os distintos oradores D r.  Caetano Soa
res d ’01iveira, m ajor Rodrigues Peclro- 
so, Carlos Santos e D r .  José Pedro 
Marques, que se fizeram transportar  a 
esta vila em um automovel sendo espe
rados à en trada  da povoação por varios 
elementos da L iga  Nacional 28 de Maio 
do B arre iro  e desta vila, que depois de 
da r  as boas vindas aos ilustres orado
res os acompanhou á casa de espectá
culo onde teve logar a sessão anuncia
da pelo «Noticias de Montijo» e qne cor
reu com um brilhantismo indiscritivel.

Aberta, a sessão, ce rca 'd a s .  16 horas, 
pelo Ex."10 Sr. D r.  Caetano d ’Oiiveira, 
que presidiu, fez sua Ex.* uma peijile- 
na alucução á num erosa assistência, 
sendo por vezes interrompido pela assis
tência com palmas e apoiados.

Seguidamente usa d a  palavra  o E x .mo 
Sr. Major Rodrigues Pedroso, que em 
uma bem orientada palestra, lembra os 
heróis mártires de La  Liz, passando se
guidamente a dem onstrar  as vantagens 
do Estado Corporativo e a necessidade 
que todo o traba lhador  tem de se inte
g ra r  no Nacional Sindicalismo, fazendo 
realçar a obra de Oliveira Salazar, o 
ilustre Presidente  do Ministério, digno 
exemplo de patriotismo, sendo o seu 
discurso varias vezes interrompido com 
vivas ao Chefe do Estado, Dr. Oliveira 
Salazar, Estado Novo, Liga 28 de Maio, 
etc.

Segue-se-lhe no uso da palavra o 
E x .mo S r .  Carlos Santos qwe mostra ao 
operariado as van tagens de se sindica- 
lisar, e aponta-lhe como exemplo o que 
ha  muito se pratica  na A lem anha por 
onde S. E x .a tem andado e em que se 
não vê o operário v iver no abatimento 
em que vive o operário portuguez.

Seguidamente fala o Ex."10 Sr. Dr. 
José Antonio Marques, presidente da 
Comissão de P ropaganda  da União N a
cional, que num vibrante discurso, cheio 
de fé e de entusiasmo, começa por lem
b ra r  que a chama que á porta da tenda 
do ditador Sila ardia, e ra  sempre mais 
viva, mais clara, e díz. «Façamos nós 
a diligencia para que a chama que aqui 
arde, não p a ra  corroer, para destruir, 
mas de fé, de verdadeiro amor patrioti- 
co, seja a mais viva, a mais brilhante 
de convicção que a cham a que ardia á 
porta  da tenda do ditador Sila, e numa 
outra passagem do seu deslumbrante 
discurso, diz S. E x .a «o grande guer
reiro, Sila, ao apartar-se da esposa e do 
filho, para  ir para  a guerra ,  volta-se 
para a esposa depois de beijar o filhi- 
nho, e diz «praso aos ceus que ele seja 
maior do que eu», lembrando á nume
rosa assistência o interesse com que to
dos os portugueses devem desejar que

Portugal venha a ser um Portugal 
maior.

O discurso deste ilustre orador foi 
atenciosamente escutado, tendo S. E x .a 
no final do seu discurso, sido alvo de 
um a carinhosa manifestação de apreço 
por parte  da assistência que soltou en
tusiásticos vivas á Patr ia , ao Portugal 
Maior, ao E stado  Novo, S r.  Presidente 
da Republica e Estado Corporativo.

P or  ultimo e p a ra  encerrar  a sessão, 
falou ainda o sr. D r .  Caetano d ’01ivei- 
ra  qne lembra á assistência o abandono 
a que pelas próprias familias é votado 
o operário, mercê da doutrina nefasta 
prégada ao proprio operário em que se 
lhe diz que não deve ter familia para 
que assim mais livremente seguir as 
apregoadas as ideias avançadas, e diz 
quanto o choca a ele orador, o ver  que 
um operário levado ao hospital por v ir
tude de qualquer acidente, ali é tratado 
sem que um a unica pessoa de familia 
ali o acompanhe, m ercê do afastamento 
mantido pelo operário entre si e a sua 
familia.

Finalmente o orador agradece ao po
vo do Montijo a sua assistência á ses
são, assistência que é numerosa e selec
ta  e encerra  a sessão entre delirantes 
saudações ao Estado Corporativo, Sr. 
P residente  da  Republica, D r.  Oliveira 
Salazar, L ig a  28 de Maio. etc.

Os orarlores retíraram-se para  L is 
boa, no proprio automovel que aqui os 
conduziu, seriam umas 18 horas.

Medida acertada
E uma das primeiras medidas postas em 

execução pela nova Comissão Administrati
va do Municipio . . 4̂ caiação e reparação 
dos prédios . . .  que muito nos apraz regis
tai- nestas colunas.

Tanto mais aprasivel quanto é certo ter 
tal medida o melhor acolhimento e imedia
ta execução por parte dos senhorios atingi
dos.

É proverbial o desleixo a que por largos 
anos estiverrm votadas as frontarias dos 
prédios desta Vila, cujo aspecto de abando
no predispunha mal o forasteiro e daqui re
tirava mal imprecionado.

São já bem evidentes, na rua direita e ou
tras, os efeitos de tão acertada medida.

A proposito e desde já, enquanto é tempo, 
erguemos a nóSsa voz para protestar e nes
te protesto sentimo-nos bem acompanhados, 
contra o vandalismo em perspectiva, a caia
ção, p in tara  ou asulejação de um dos mais 
magestosos prédios da Praça da Republica. 
Abandonadas ao rigor de trinta invernos, 
as suas duas fachadas tem hoje o aspecto 
imponente de dois grandes mapas geográfi
cos, candidatos a monumentos nacionais!— 
Não — ! — Não se lhe deve tocar. Daqui do 
alto desta tribuna, certos de sermos ouvidos, 
imploramos à digna Comissão Administrati
va que ao iniciar a sua ardua tarefa não 
vinque com um gesto iconoclasta a sua ini
ciação.— Não — ! Não se lhe deve tocar.— 
Que fique como está.

— E ’ o voto que faz uma povoação inteira 
.. ,<E fica* . ..

Assinantes
Porque a nossa escrituraria se des

cuida muito com as direcções dos jornais 
para  os nossos assinantes da provincia, 
do q u t  resulta serem-nos devolvidos 
pelo correio grande quantidade de j o r 
nais com a declaração de não mora na 
rua e numero indicado, forcando-nos 
a rem eter  outro jo rna l  em sua substi
tuição, mas j á  um pouco tarde, pedimos 
aos nossos amigos e assinantes se di
gnem desculpar os descuidos da rapari- 
guinha que só pensa em se casar.
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Peitcà de 1/árÍB
A «Feira de Paris» que este ano se 

realisa de 9 a 24 de Maio, vai consti
tuir na hora  actual um magnifico ins
trum ento de trabalho posto à disposição 
dos comerciantes e industriais do mundo 
inteiro.

Pela sua organização informadora e 
economica, pelo seu intencional e con
centrado movimento de cultura técnica, 
pela sua actividade demonstrada e foca
da documentalmente ao vivo, com todo
0 r igor da  verdade, a «Feira de Paris» 
é hoje justam ente  considerada a melhor 
m aneira de propaganda que se oferece 
a favor das iniciativas particulares e co
lectivas, nacionais ou internacionais, o 
ambiente propicio onde a vida dos ne- 
gocios pode acordar directamente um 
interesse e despertar  uma curiosidade, 
uma simpatia.

Neste certame onde todos os interes
sados podem actualisar as suas infor
mações, verificar num sentido real as 
possibilidades que lhes são oferecidas 
pelos mercados de todo o mundo, o con
corrente, o simples visitante, avalia mais 
facil e concretamente, quasi de golpe e 
por comparação imperativa, do re ta rda 
mento em que se encontram as suas 
concepções comerciais ou industriais, 
das suas necessidades, das do proprio 
país a que pertence e até a sua ju s ta  
posição entre o poder de venda e o po
der de compra.

E  que não basta fabricar e produzir 
bem p ara  colocar um produto. É  preci
so torna-lo conhecido nos seus mais Ín
fimos pormenores, mostrando-o e pro
movendo ao mesmo tempo a sua possi
bilidade de venda nos diversos m erca
dos mundiais onde ele possa interessar, 
por um a acção comercial bem conduzi
da e organizada.

A propaganda e a publicidade são fa
ctores importantíssimos, deve mesmo di
zer-se, indispensáveis, pa ra  introdução 
e colocação de artigos nos mercados 
aptos, se não forem acompanhadas do 
respectivo escorço comercial.

Foi com este movimento serio da in
teligencia e com este pensamento de di
fusão e economia que a «Feira  cle'Paris» 
foi inaugurada  em 1904, interrompida 
durante  a G rande G uerra ,  porem o ca
minho percorrido até hoje torna-se fla
grantem ente  elucidativo se recorrerm os 
á informação dos números.

(continua)

Programa
P ro g ram a  d a  Excursão dedicada aos 

Comerciantes e Industriais  p ara  visi
tarem  a feira de Paris ,  a mais impor
tante do Mundo, na qual em 1933 to
maram  p a r t e : 33 Nações, 8.000 expo
sitores, e mais de 2.000.000 de visitan
tes.

Dia 7, manhã, partida  de Lisboa; dia
8, noite, chegada a Paris, instalação no 
líotel; dia 9, manhã, livre; tarde, visi
ta da F e ira  de Paris; dia 10, m anhã,
1 .a visita da cidade, tarde livre; dia 11, 
manhã, 2 .a visita da cidade, tarde re 
cepção especial na «Feira  de Paris», 
dia 12, excursão a Vtrsailles; dia 13, 
livre; dia 14, partida para  Portugal; dia 
15, noite chegada a Lisboa.

Preço em 2.a classe. Esc. 1.400$00.
Compreendendo: transportes, hoteis, 

guias, entradas na Feira , gratificações, 
excursões, etc.

E s ta  importancia pode ser paga em 
prestações no Banco Continente e I lhas ou 
M ia s  Agencias. P a ra  outras informações 
dirigir-se ao Sitep R. de S. Nicolau, 84-
2.°-Lisboa-Tel. 27141 ou a êste Jo rnal 
onde se aceitam insçripçÕés.

Oolónias Portuguesas
0 comércio de vinhos com as colónias em 1933

Pedras soltas
Não te acredito, é verdade!
— perdôa-me que to confesse — 
Tanto mais te acreditava 
se menos te conhecesse.

Sla vi

PÔRTO MADEIRA LICOROSOS CONSUMO

Em l i t r o s Em l i t r o s Em l i t r o s Em l i t r o s

M oçam bique.....................................
Cabo Verde.........................................

S. Tomé e P rínc ipe ..........................

Macau e T im o r .................................

79.510 
123.530

3.510
5.960
4.410
7.550

25.510

5.620
1.820

76.830
33.170
14.890
3.860
1.810

118.710
7.040

7.986.580
9.402.380

255.140
929.260
581.570

60.880
161.310

249.980 7.440 256.310 19.677.120

Inacreditável
«Contam os jornais  que os japoneses 

inventaram um torpedo cujo poder des
tru idor excede tudo quanto até agora se 
inventou.

Dentro leva um homem que o dirige, 
que o faz explodir e que ha-de m orrer  
desfeito em pedaços quando o torpedo 
r e b e n ta r ! !!

O almirantado japonês vai fazer ex- 
periencias deste torpedo e convidou 
voluntários para este sacrifício !

Imaginais leitor, que não apareceu 
nenhum ?

Apareceram  600 homens! !!
Os engenheiros japoneses esperam 

poder aperfeiçoar o torpedo de manei
ra  a to rnar  possivel a hipótese de o 
condutor do torpedo escapar de tam 
horripilante invento!

Tam  monstruoso que parece inconce- 
bivel !

Obrigações dos contribu intes em 
Abril de 1934

Contribuição predial de 1932-33—  
Partic iparão dentro de 15 dias, em pa
pel de 25 linhas e em duplicado, sobre 
os prédios que ficaram devolutos e sem 
mobilia. no todo ou em parte, sob pena 
de não terem seguimento as reclamações 
pedindo a anulação da contribuição res
pectiva e que devem ser apresentadas 
desde Ju lho  a 29 de Setembro.

Pagam ento das 3.aS e 4.*s prestações 
trimestrais, iguais ou superiores a 50$00, 
com ju ros  de m óra  apenas nas 3.aS p resta
ções e todas com o desconto de 8°/0-

Contrib. industrial de 1933-34 —  
Participação, em duplicado e em papel 
de 25 linhas, dentro de 15 dias em que
o facto se verifique, da cessação do
exercicio do comércio ou industria ou
de qualquer alteração dos factores de
tributação reclamando-se depois a com
petente anulação no praso de 90 dias.

Pagamento das 3 .aS e 4.as prestações 
trimestrais, iguais ou superiores a 100$ 
com ju ros  de m óra  apenas nas 3.as pres
tações.

Imposto profissional de 1933-34 —  
Participação em duplicado e em papel 
de 25 iinhas, dentro de 15 dias em que 
o facto se verifique, da saída de qual
quer empregado ao seu serviço, sob pe
na  de os patrões serem solidariamente 
responsáveis pelo imposto que caiba p a 
gar  aos empregados.

Pagamento das 3 .as e 4.as prestações 
trimestrais (respeitantes ás profissões li
berais) iguais ou superiores a 100$00, 
com ju ros  de m óra  apenas nas 3 .as pres
tações.

Imposto sobre a aplicação de ca
p ita is—  Apresentação, até 15 de Maio, 
das certidões do estado da causa p a ra  
averbamento dos manifestos litigiosos 
de capitais, sob pena de multa igual ao 
imposto.

Taxa m ilitar de 1933— Pagamento, 
elevado ao dôbro sem ju ros  de móra, 
por ser  feito depois do praso voluntário 
que foi nos meses de Janeiro  e Fevere i
ro.

Imposto complementar 1933-34 —  
Pagam ento , das 3.aS e 4.aS prestações

trimestrais, umas e outras iguais ou su
periores a 100$00, com ju ros  de móra 
apenas nas 3.aS prestações.

Emolumento anual de 10$00 — P a 
gamento, com multa igual ao dôbro, do 
emolumento do ano de 1934 referente 
aos alvarás dos estabelecimentos insalu
bres, incómodos, perigosos ou tóxicos.

Posto anti-malárico

N um a reunião de agricultores, reali- 
sada em 6 deste mês. a convite da Ca
m ara Municipal da Azambuja, foi resol
vido a creação dum posto anti-malarico.

O referido posto que ficará funcio
nando no Hospital da  Misericórdia desta 
vila. e para o qual esta benemérita ins
tituição contribuirá com a cedência das 
suas instalações, material, mobiliário e 
pessoal, vem preencher uma lacuna im
portante nesta região essencialmente pa- 
íustre e tem uma grande missão proíi- 
lático-social a desempenhar nos meios 
rurais. P a ra  a sua manutenção, contri
buirão os cultivadores de arroz com a im
portância de 100,->00 por moio de te r ra  
de semeadura, o Municipio com o subsi
dio de dez contos, e a Direcção G eral 
da Saúde a quem interessa o problema.

Central Leiteira

Foi prorogado por mais 30 dias o 
praso p a ra  o estudo das diversas pro
postas referentes á Central Leiteira que 
a C. M. de Lisboa, pretende levar a 
efeito, cujas obras, segundo alguns or
çamentos, as jendem  a mais de 15 mil 
contos.

Regime de contingentes

Informam-nos do Ministério dos Ne- 
gocios Estrangeiros que o Governo am e
ricano acaba de decre tar  a suspensão 
tem porária  do regime de contingentes 
para  as bebidas espirituosas e v in ln s ,  
podendo ser livremente despachadas as 
remessas que chegarem  aos portos am e
ricanos entre  1 de Maio e 30 de Junho. 
E s tas  remessas ficaram apenas subordi
nadas ás leis americanas que regulam  a 
importação. O regime de contingentes 
manter-se-á rigorosamente até 1 de 
Maio. As remessas que chegarem  aos 
pontos americanos antes desta da ta  e 
não estiverem cobertas por contingen
tes concedidos anteriormente serão 
apreendidas.

F ica, assim, esclarecido que a l iber
dade de importação diz respeito exclu
sivamente ao terceiro periodo, entre  1 
de Maio e 30 de Junho, em nada afec
tando os contingentes concedidos para  
o segundo período, que decorre de 1 de 
Março a 30 de Abril, e que serão mo
dificados.

Lutuosa Nacional
Na sua séde na R ua Victor Cordon,

31. 2.° Lisboa, reuniu no dia 12 p. p. 
a  Direcção desta prestante colectividade 
de sobrevivencia sob a Presidencia  do 
Sr. V en tu ra  Abrantes, deliberando en
tre  outros assuntos o de intensificar a 
sua propaganda não só por intermédio 
da Im prensa  de Lisboa, como tam bem  
por intermedio da Im prensa  de toda a 
Provincia.

Nomeou Correspondente em Carcave- 
los o socio sr. Jo rge  Santiago de Sou
sa Botelho Brotas Cardoso e resolveu 
saudar os jornais  «Diario de Lisboa» e 
«Campomaiorense» pelos seus aniver- 
sarios.

Aprovou socios os E x .mos Srs. A lfre
do Gomes, Joaquim dos Santos, Ma
nuel Sebastião da Mata, Antonio L uiz  
Rolim Mira e Antonio Luiz Conde.

Nota-se portanto a sua marcha sem
pre crescente no numero dos seus asso
ciados, visto que a sua Direcção, c r i t e 
riosa sobre a sua forma de adm inistrar 
tem feito sentir a todo o publico em ge
ral, que a «Lutuosa Nacional» lhe m e
rece absoluta confiança.

O Azeite Vegetal Perfumado e o unico 
que restitui aos cabelos a sua prim itiva  
côr.

Eduardo Gonçalves
Construtor civil 

I. I. I_
INSCRITO NA C. M. L. SOB O N.« 308

Projectos — Construções Civis e Industriais — Cimento armado 
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Rua França Borges, A. A . . MONTIJO

) tempo que se emprega 
a ler os anúncios 

sempre bem compensado

Quereis Dinheiro?
jogai no

sempre sortes grandes
PREÇOS CORRENTES Pelo cor

reio mais $80 para franquia

Rua do A m paro  51 Lisboa
Fornece para o Continente e Ultramar
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Anuncio
(2.* publicação)

Pelo Juizo de Direito da  Co
m arca do Montijo, terceira secção, 
correm editos de 10 dias, a contar 
da segunda  e ultima publicação 
deste anuncio, citando todos os 
credores da mas^a falida do co
merciante, que foi, da vila do B ar
reiro, Abilio S im ões Duarte, para  
no praso de 10 dias, findo o praso 
dos editos, im pugnarem , queren
do, os au tos  de acção sum aria  que 
Casimiro A ugusto  Pinto, casado, 
agente da Policia de S egurança  
Publica, m orador na cidade de Lis
boa, m ove contra Luciano Mar 
ques Peixinho, na qualidade de 
adm inistrador da referida m assa  
falida, e contra todos os credores 
da m esm a m a ssa ;  sob pena  de, 
não apresen tando  oposição, serem 
considerados como confessados os 
factos a legados pelo A utor e, a  fi
nal, a m assa condenada a pagar 
ao referido Casim iro A ugusto  P in 
to, a  quantia  de 5 .000$00, juros, 
indem nisação e despesas, pelos 
quais se confessaram  devedores 
ao Autor o falido e sua  m ulher 
Isabel Avelar Duarte, por escritu
ra de confissão de divida com hi 
poteca, de 13 de Abril de 1932. 
lavrada a folhas 15 do livro n.° 
115, das no tas  do notário  do con 
celho do Barreiro, M anuel Preto 
Chagas.

Montijo, aos  24 de Março de 
1934.

O Escrivão da 3.a Secção,

João Frederico de B rito  F igue irôa  Junio r

Verifiquei a exactidão.

O Juiz de Direito, (Substituto)

Luciano T . M óra

Anuncio
( l.a publicação)

No dia 22 do corrente mez de 
Abril pelas 15 horas, à  porta  do 
Tribunal Judicial desta com arca  e 
pelos au tos  de execução fiscal adm i
nistrativa que a F azenda Nacional 
m ove contra  M ariana Rosa e m a 
rido D om ingos  M endes dos S a n 
tos, m oradores  no Penteado, vae 
pela segunda  vez à  praca para  ser 
a rrem atado  por quem  m aio r preço 
oferecer ac im a de m etade  do seu 
valor, e s e g u i n t e : — U m  predio 
rústico que se com põe de terras 
de sem eadura, vinha, a rvores  de 
fruto, casas  de arrecadação  e h a 
bitação, e r a  e poço, no sitio do 
Penteado, freguesia da Moita, des- 
descrito n a  conservatoria desta co
m arca  sob o num ero 9432 a  folhas 
109 do livro B 25, e inscrito na 
matriz rústica sob o artigo 411, e 
na  u rbana  sob o artigo 1124, fo
reiro anualm en te  em 9$75, a ac- 
tualisar, com laudémio de desena,

ao M arquês de Sam paio , que vae 
à praça no valor de 20.818$30.

Pelo presente e respectivo edi
tal são citados qua isquer  credores 
incertos para assistirem á  praça e 
deduzirem os seus direitos.

Montijo, 14 de Abril de 1934.

O Escrivão da l.a secção,

Alvaro Pedro Batista  Pereira

Verifiquei a  exactidão,

O Juiz de Direito,

J. Raposo

EDITOS et ISO sus
Nos autos de arrecadação de espo- 

polio a que no Juizo Civil e Comer
cial da Comarca de Luanda, Colonia 
de Angola, e cartorio do segundo ofi
cio, se procede por falecimento de 
Antonio Augusto, natural de Aldeia 
Galega do Ribatejo (hoje Monfijo), 
Distrito de Setúbal, viuvo, filho de 
Cesario Augusto e de Felicidade Ma
ria, falecido no Hospital Central de 
Luanda em vinte e nove de Agosto 
do ano findo, correm editos de cento 
e vinte dias, a contar da publicação 
do respectivo anuncio no Boletim 
Oficial da Colonia de Angola, citando 
os herdeiros, credores e quaisquer 
interessados na herança, para assis
tirem por si, ou por seus procurado
res, a todos os termos do processo de 
arrecadação, sem prejuizo do seu an
damento, ou deduzirem a sua habili
tação nos termos do artigo 10.° e se
guintes do Dec. N.° 14.974, de 30 de 
Janeiro de 1928. O valor do espolio 
é de vinte angolares (moeda da Co
lonia).

Montijo, 12, de Abril de 1934.

O Escrivão da l.a secção,

Alvaro Pedro Batista  Pereira

Verifiquei a exactidão.

O Juiz de Direito, (substituto)

M alva Matoso

Aos nossos assinantes

Vivendo o nosso  jornal apenas  
do esforço proprio e da cobrança 
das assinaturas, prevenim os os 
nossos estim ados ass inan tes  de 
que vam os mandar p-oceder á co
brança das a ss ina tu ras  do presen
te trimestre.

E speram os o seu bom  acolhi
mento.

A AdiniTTistráção.

Renda a Bilros
Ensina-se, L argo  Laranjo 

Montijo

Colaboradores
Aos nossos estimados colaboradores, pe

dimos o especial favor, que muito agrade
cemos, de enviarem toda a sua colaboração 
directamente a esta Redacção.

Este num ero fo i visado 
pela comissão ãe censura

*»«

fciARCA KEGISTASÀ

Prefiram sempre os acreditados adubos desta 
marca para todas as suas culturas 

PEDIDOS À

C o m p a n h i a  H o r t i c u l a
Quinta das Virtudes—PORTO

Arvores de fruto e florestais, Roseiras, Videiras Sementes, Enxofre 
Sulfato de cobre e todos os artigos agricolas. Não façam as sua 
compras, sem consultar o nosso catálogo que se envia grátis.

Maquinas de escrever
Reparações e Reconstruções em todas as marcas de maqui

nas de escrever.
Consertam-se tambem Grafonolas, Aparelhos de precisão, ma

quinas Calculadoras e Registadoras.
Fitas para todas as marcas de maquinas de escrever.
Papel carbon e peças de Recambios para todas as marcas de 

maquinas de escrever.

BAIRRO NOVO, N 7 V endas  No\/as

Debulhadora M A R S H A L L
modelo extra-forte de 1 m,07 de largura do batedor, 

com o respectivo FAULHEIRO de l'",22.
Rolamentos de esferas a t.oda.s chumaceiras de apoio, travões às rodas tra.zeiras, 

calços de patente, encerado de cobertura, todos os pertences usuais, vários sobrecelentes 
e algumas ferramentas de eira.

Esta debulhadora, construída em 1930, não debulhou no verão de 1933 e trabalhou 
pouquíssimo anteriormente, pelo que se encontra EM PERFEITO ESTADO DE NOVA 
pronta a começar a funcionar e afinadissima.

VENDE: JE R O N IM O  D’A L M E ID A  FARIA
BVa O N T E M O a-O -N O V O

Chapas Novas Onduladas Galvanizadas
Mòs francesas — línserados — Panos de Tenda— Carris da C. P. 
VIGAS 1, Ferro para cimento, cantoneiras, ferro T, barras e bar- 

rinhas, tubos para esteios, tubos de aço para canalizações de 1” a 5, 
tubos de aço para vedações para arame farpado, chapas onduladas de 
1,80, 2,50 e 3,00,^ chapas de ferro, bidons de 200 e 400 litros, tan
ques de ferro, cofre grande de 2 portas, maquinas carpintaria, meta
lúrgica, bombas, motores eleclricos, a gasolina, oleos, Prensas para 
vinho, tambores, veios e chumaceiras, peças de automoveis, camions e 
tractores. Portões de ferro, grades.

COMPRA SUCATAS de aluminio de automoveis, limpo de ferro 
a 4$50 cada quilo posto no armazém ou nas estações ou cais em Lisboa, 
ferro forjado e fundido, chumbo, zinco e l^tão. Barris do’leo.

Estas sucatas são postas no nosso armazém ou nas estações de 
St.° Amaro e Alcantara Terra.

R U A  D O A R C O  A .
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— Rois minha boa ami
ga, os vestidos usados 
tintos com as tintas

ARTI
licaui como novos.

— Com estas famosas 
tintas, tingem-se com ga
rantia todos os tecidos 
tais como lã, algodão, 
meia lã e seda.

—As côres

ARTI
não desbotam á luz nem 
com a lavagem.
Arti venda em todo o P a i;
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SEMANARIO REGIONALISTA

  " 1 Director: EDUARDO LOPES

Inscrevei-vos como socios beneméritos da Liga dos Com
batentes da Grande Guerra nesta vila, e tereis assim contribuí
do para a criação de uma escola que a mesma pretende por a 
funcionar, sob a superior direção de uma professora diploma
da, aonde podereis mandar instruir os vossos filhos sem ou
tros encargos que não sejam o pagamento de uma pequena 
cóta mensal, cujo montante fica ao critério de cada um.

A secretária da mesma agremiação, á Rua da Cruz, está 
aberta todos os dias uteis das 11 às *13 e das 15 ás 19.

Redacção e Administração 
Tr. do Tribunal — Montijo

Propriedade da Empreza 
de Publicidade do Sul, L.“

Editor 
António Carneiro

Composição e impressão 
Casa Alves Gago—Vendas Novas

Comércio &
Comerciantes

Apesar de muito se falar em pro
gresso e desenvolvimento comercial, 
estamos, contudo, vivendo num meio 
absolutamente atrazado.

Ainda que se diga que atravessa
mos o Seculo da Luz, pouca ou ne
nhuma vislumbra na maior parte dos 
cérebros de quantos povoam esta 
terra.

0  comércio, nesta vila, poderia es
tar imensamente desenvolvido, se não 
fosse a compreensão mesquinha de 
uns, a soberba de outros, e, ainda a 
inveja (terrivel flagelo) de muitos ou
tros.

Aqui, em Montijo, encontram-se 
revendedores, armazenistas e repre
sentantes de bastantes e importantes 
casas comerciais de Lisboa e provin
cia; aqui encontram-se à venda, por 
atacado ou a retalho, todos os arti
gos qne figuram em primeiro plano 
em géneros de primeira necessidade, 
e não obstante esse facto, ha a ma
nia de comprar em Lisboa, como se 
quasi tooos os artigos não viessem de 
Lisboa. . .

As casas das especialidades teem 
vida dificil, derivada ás dificuldades 
levantadas pelos proprios comercian
tes.

E’ bastante frequente ouvir, a ca
da passo, responder aos que, desta 
terra, oferecem os artigos com que 
comerceiam :

«Não preciso; jà  comprei. Comprei 
a um viajante de Lisboa» . . .

Mas, compraram a um caixeiro de 
Lisboa, porque compraram mais ba
rato ?!

Não !
Compraram artigo melhor? Tam

bem não.
Então o que compraram e porque 

compraram ?
Eu explico :
Compraram a um viajante de Lis

boa, porque êste lhes ofereceu o 
mesmo artigo por menos uns tostões, 
mas que depois da mercadoria em 
casa, e feitas as contas, saiu-lhes mais 
cara uns escudos!

Outros compraram, porque o cai
xeiro de praça insistiu muito e sem
pre lhes com praram ...

Outros, e especialmente estes, com
praram em Lisboa para não darem de 
lucro um real a um colega, porque 
só eles teem direito à v ida .. .

Outros ainda, porque invejam (um 
facto autentico) a posição que o re
vendedor poderá alcançar um dia; 
e para que não atinja essa culrninan- 
cia, portanto não lhe compram, para 
que ele não suba; pelo contrario, é 
preciso fazê-lo descer, descer tanto 
até se enterrar poi si proprio . . .

Infelizmente assim é; e infelizmen
te quem assim procede não vê meta
de de meio palmo adiante do nariz, 
porque, se assim não fôra, lembrar- 
se-ia, certamente, que comprar aos da 
terra, é ajudar os seus amigos, e é, 
no fundo, ajudar a si mesmo.

Haja em vista os constantes «bene
fícios» nos cinemas que, na maioria

das vezes, são dados em favor de pes
soas de suas familias!

E, então, nesta altura é oportuno 
preguntar:

Quem são os eternos cravados'1.
Aqueles, precisamente, que os seus 

parentes e amigos recuzam ajudar, 
comprando os artigos que ele vende!

Não se lembra essa gente que, em 
todas as possiveis vicissitudes da sua 
vida, terão de recorrer aos da terra e 
nunca aos que, periodicamente, aqui 
aparecem a vender.

Infelizmente a maioria não com
preende isto, mas isto é uma verdade 
por si mesmo demonstrada, é ura au
tentico axioma!

Como, neste meio atrazado, mesqui
nho e cheio de picuinhas, poderá de
senvolver-se o comercio de uma for
ma sã e indiscutível ?!

Como é possivel, assim, arranjar 
colocação tanto rapaz que para ai va
gueia desempregado, se os proprios 
comerciantes emperram aqui o seu 
comercio?

Se dessem movimento aos armazéns 
e revendedores, estes, por sua vez, 
ver-se-iam na contingência de admi
ti lem mais empregados para o seu 
serviço.

Mas assim não acontece.
Reservam todas as encomendas pa

ra «os de Lisboa», dando, desta for
ma, trabalho a uma grande massa 
anónima, quando o poderiam dar aos 
seus conterrâneos!

Se comprassem artigo melhor ou 
em melhores condições, vá, admitia- 
se, mas assim não!

Não compreenderam ainda que tu
do isto é uma grande máquina, que 
anda sempre, que nunca pára.

Não compram aos da terra; Resul
tado: os da terra não ganham.

Os da terra não ganham; resulta
do: não admitem empregados ao seu 
serviço, e, portanto nunca descresce- 
rá o numero dos sem trabalho.

Estos por sua vez teem de recorrer 
ao crédito e se nunca ganharem, nun
c a . . .  pagarão.

Depois... resultado flagrante, po
sitivo, indiscutível e inegável:

Os culpados de não lhes pagarem 
as dividas são os proprios comer
ciantes:

Dão a ganhar a estranhos que vão 
consumir noutros lados.

Portanto, vè-se, claramente que 
comprar aos da terra é ajudar a si 
proprio !!!

Kénia

Revisores
Na Redação d ’este jornal precisam-se 

reviisores, o que se prova  com a quan
tidade de gralhas que o nosso jo rna l  
apresenta  amiudadas veses e de que pe
dimos desculpa aos nossos estimados lei
tores.

“Noticias d e IS/1 o ntij o,,

vende-se nesta vila no «Bazar Central», do 
nosso amigo sr. Adriano Lua Leiria.

Desastre mortal
No passado dia 15, como é do domí

nio dos nossos leitores, deslocou-se a 
esta vila o grupo Sport Foot-Ball Pal
melense, de Lisboa, em jogo de desa
fio com o 11 Unidos Foot-Ball Club lo
cal.

Ao que nos informam, entre os visi
tantes, e eomo «reserva» do grupo r e 
ferido vinha um rapazote de genio ale
gre  e folgazão que ao regressar  a bor
do, seriam umas 22 horas, se deu de 
g o r ra  com outros companheiros, dan- 
sando a bordo do barco que se encon
t ra v a  atracado ao cais, que era  o va
por Ribatejo, dansa de que resultou de- 
siquilibrar-se e cair ao rio.

Imediatamente se lançou á agua  em 
seu socorro o jogador  do 11 Unidos lo
cal, sr. Antonio Lainço, que não conse
guiu mais encontrar o corpo do desdito
so jogador visitante, apesar dos incan- 
saveis esforços que empregou para o 
seu salvamento.

Falamos na séde dos 11 Unidos com 
o mesmo sr., que nos diz não te r  visto 
cair  ao rio o seu desditoso cam arada de 
desporto, pois que estava sobre a co
ber ta  do Ribatejo e que por fora deste 
barco é que se encontrava atracado o 
Montijo em que os passageiros eram re
cebidos para  serem conduzidos a L is 
boa, mas que quando ouviu g r i ta r  que 
tinha caido um homem ao mar se lan
çou imediatamente ao m ar na esperan
ça de o poder salvar, não o tendo con
seguido, bem contra sua vontade.

E  porque as narrações da form a co
mo se deu este desastre são muito di
versas, e se umas atribuem as respon- 
sabilidades, ao proprio sinistrado, certo é 
porém que outras informações que nos 
foram prestadas as atribuem a outras 
entidades, que, estamos certos, teriam 
envidado todos os esforços pa ra  que es
te desastre se não tivesse dado. «Noti
cias de Montijo», como não conseguiu 
compilar elementos precisos p a ra  acu
sar  quem por qualquer motivo possa 
te r  responsabilidades, limita-se a lamen
ta r  a morte do desditoso jogador.

Não pode ser
Ao que nos dizem, é simplesmente 

pavoroso o desenvolvimento que «a 
industria do infanticidio» tem alcan
çado nestes últimos tempos.

E dizemos simplesmente pavoroso 
por nos lembrarmos do sangue frio 
com que uma mãe gratifica, e quem 
sabe se muitas das vezes não paga 
mesmo generosamente, a uma mu
lher de habilidade, para lhe matar o 
fruto do seu amor, o seu proprio fi
lho.

Não pode ser, repetimos, e não po
de ser, porque a isso se deve opôr a 
sociedade conscienciosa, é quando 
preciso, as próprias autoridades, se o 
conhecerem.

Mulheres de Portugal!
0 mais asqueroso crime que podeis 

cometer nos dias da vossa vida, é o 
do asssassinio do vosso proprio filho, 
ser indefeso mas vivente, fruto sa
grado das vossas entranhas, que as 
próprias cadelas, e são cadelas, quan
tas vezes defendem com risco da pró
pria vida.

Não vos rebaixeis ao irracional.

Poderão essas mães desnaturadas 
e essas ainda mais desnaturadas e 
impunes fabricantes de abortos, res
pondemos que «a miséria a isso obri
ga», mas tal não é verdade.

Temos a convicção absoluta de que 
uma mãi que desce á torpesa de 
assassinar um filhinho, ainda mesmo 
que o façam por a «miséria a isso a 
obrigar», nunca pode nos dias da sua 
vida ter um momento de tranquili
dade, porque o remorso ha-de conti
nuamente persegui-la.

Por muito grande que seja a sua 
abastança de amanhã, ha-de sempre 
recordar-se e com saudade, do filhi
nho querido a quem ela mesma não 
deixou sequer ver a luz do dia.

Mãis assassinas, não pode ser.
E vós, médicos desta terra, se al

gum dia se vos deparar uma «doen
ça» desta natureza, (mas não é facil 
porque elas fazem-no muito a ocul
tas), não deis ouvidos «A’ miséria» e 
averiguai da sua natureza, indicando 
à justiça a mulher habilidosa sua fa
bricante.

A própria sociedade, horrorisada 
com o presente desenvolvimento da 
«industria», assim o exige.

A contas com a justiça
Moita, 16 — Na pacata povoação do 

Rosário, deste concelho, teve lugar, hà  
já algum tempo, uma peripécia digna 
de ser traz ida  ás colunas deste jornal, 
pelo menos a titulo de prevenção.

O caso é bem simples. Miguel dos 
Santos, viuvo, proprietário, residente 
no referido logar do Rosário, por espe
cial atenção ou qualquer outro motivo, 
para  com A na Lopes de Paiva, vendeu 
a esta e ao marido, Antonio Joaquim, e 
por preço quasi insignificante, um b a r 
co, uma casa e uma mobilia que nela 
se encontrava, com a condição de os 
compradores darem guarida e tra tarem  
do vendedor, enquanto vivo fôsse. Cele
b rada  a escritura, os compradores não 
só não cumpriram a condição j á  referi
da, mas também retiraram  da casa o que 
consta da  escritura  e o que dela não 
consta. E  por esta forma os comprado
res A na  Lopes de Paiva e Antonio J o a 
quim, são acusados do crime de furto, 
por terem  subtraído fraudulentamente, 
uma grafonola, respectivos discos e um 
candieiro, dos quais um de suspensão e 
electrico, objectos estes que os esposos 
alegam umas vezes terem adquirido por 
compra, outras por ordem da  autorida
de e ainda outras por lhes terem  sido 
d a d o s . . .

No dia 25 vão os criminosos prestar  
contas perante  a justiça , em processo 
correcional.

Nesta  vila e no lugar do Rosário é 
aguardado com interesse o resultado do 
julgam ento, todos esperando que aos 
criminosos seja dada a lição que m e re 
cem.

C.

Agradavel e fina
é a essencia «Taipas» que o nosso amigo 
Francisco Vicente Lucas vende na sua «Ca
sa das Novidades» por um preço baratíssi
mo, visto que aquele amigo vende qualquer 
porção ao alcance da mais pobre bolsa.

Propagar o «Noticias de Montijo» 
é trabalhar para o engrandecimento 
da nossa terra.


