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5 d’0utubro de 1910-5 dOutubro de 1930
Pede-me o director do Mon

tijo que eu escreva sobre estas 
datas e a minha pena, fraca, hu
milde e porventura cançada, não 
pode recusar-se a tal .convite!...

Vinte a n o s! . . .
Todo o meu ser estremece 

ainda e o meu coração vibra in
tensamente quando os evoco!

Nunca me arrependi de tudo 
quanto fiz para que a Republica 
fosse um facto no meu país e 
por muito bem empregados dou 
todos os sacrifícios que passei, 
todos os meus sofrimentos e 
amarguras que só me davam 
alegrias. Tenho ainda saudades 
do passado e dentro, muito den
tro da sua ilusão, quereria ainda 
viver.

Os anos vão passando, a vida 
vai declinando na luta de todos 
os momentos, mas quando chega 
esle dia, sinto sempre em mim 
o rejuvenescimento do Ideal que 
abracei e que já agora me ha-de 
acompanhar até á sepultura.

A formação do meu espirito 
republicano, resultante do estu
do continuado da evolução social 
do mundo, assentou principal
mente no desejo de concorrer 
para que não mais houvesse in
justiças, desigualdades e misé
rias humanas, abrindo horisonfes 
novos, rasgando novos caminhos, 
desbravando velhos matagais, 
por onde a Liberdade podesse 
espalhar os seus raios bemditosl 
Nenhum interesse mais me mo
veu e todos os meus actos o 
provam!

Por isso, neste dia, eu sinto 
o meu orgulho de soldado da 
Republica exultar, eu sinto a 
minha enternecida fé envolver- 
-me.

Lembro os que cairam para 
sempre, de armas nas mãos, so
nhando como eu, impulsionados 
peio mesmo desejo, levados pela

mesma ambição redemptora . . .  
e a minha saudade os abraça e 
o meu respeito os admira e ho
menageia !•

Lembro os que baquearam e 
desapareceram na eternidade, 
fieis á Republica, lutando por 
ela até o ultimo sopro, uns após 
outros, como filas dum batalhão 
que a metralha d iz im a ... e a  
minha saudade aumenta e o meu 
respeito os acompanha!

Quanto mais os esquecem, 
mais os lembro! Quanto mais 
discutem os ideais qne os im
pulsionaram, mais os recordo!

Foi princij almente devido aos 
seus esforços que a Democracia 
triunfou em Portugal e as enor
midades que se dizem sobre ela 
só foram possiveis depois que a 
mesma originou as liberdades 
publicas que as permitem.

Antes do «Contracto social» 
de Rousseau e da «Declaração 
dos direitos do Homem», de 89, 
quando o feudalismo, a reacção, 
o trono e o altar, preponderavam 
nns consciências, adormecendo- 
-as, tal não era possivel.

Foi preciso que essa Demo
cracia conquistasse palmo a 
palmo as serras da indiferença 
os dominios da tirania e fulmi
nasse com seus clarões fúlgi los 
as trevas da ignorancia, deixan
do a terra empapada no sangue 
dos mártires, para que uma nova 
era se desenhasse c conslituisse 
o sonho permanente dos visioná
rios, cuja realidade havia de per
mitir, mais tarde, a negação dos 
seus benefícios !

Adentro dessa idealogia fun
damental, sequencia logica des
sas -conquistas, tudo ê admissí
vel, até o esquecimento da exis- 
tencia dessa luz que d ‘slumbra 
e a cuja claridade se formaram 
os espiritos qne ilustram e en
grandecem uma nacionalidade.

E’ esta a sua principal rasão de 
ser e o maior desmentido para 
os que avistam o seu declinio na 
neblina de confusos aconteci
mentos.

Os erros dos hom ens. . .
A h! sim . . .  já os esperava.
Mas aonde eslão os que não 

erram? O homem é sempre sus- 
ceptivel de errar e só os princi
pios prevalecem, quando não 
caminham para uma maior per
feição.

Quando estes falham, taes 
falhas não signifiam erros, na 
acepção consciente do termo, 
mas tão somente indicam que 
foram mal interpretados, mal 
executados, ou que eram incom
pletos, imperfeitos, não satisfa
zendo já a ansia, a marcha ful
minante, cada vez mais progres
siva, do pensamento humano.

Foi pensando assim, certa
mente, que os nossos queridos 
mortos tombaram. Daqui os beijo 
na alma e os saúdo no vigésimo 
aniversario da Republica por que 
tanto sofreram 1

«II fail république comme il 
fait solei!!» disse Pierre Domi- 
nique; e a luz do sol ainda se 
não apagou, nem alguem a po
derá negar.

Se ás veses ele se mostra 
entre nuvens, um dia virá em 
que todo o mundo o ha-de admi
rar na sua maior pujança e ful
gor !

Até lá, porem, hoje como 
ontem, como o ano passado, 
co no ha dez anos, como ha 
vinte, como sempre, saudando 
todos os sacrificados, continua
rei a bradar com o mesmo calor 
e com a mesma convicção:

Viva a Republica /  . . .  

Hlvaro Valente.

C o n c u r s o  de 
Beleza Infantil

Vai augmentando dia a dia o 
interesse dòs nossos leitores pela 
realisação deste concurso que o 
«Montijo» vem de anunciar, e com 
esse interesse tem vindo a augmen- 
tar tambem a nossa boa vontade e 
o nosso esforço em realisar uma 
obra que a todos satisfaça.

Ultmamente teem-nos dirigido 
varias perguntas sobre condições 
de admissão ao concurso, mas 
como de todo se torna impossivel 
responder a todas as cartas que 
temos recebido, informamos todos 
os nossos estimáveis amigos e lei
tores de que serão admitidas a 
este concurso todas as creanças, 
seja qual fôr o seu sexo, não im
portando que sejam ricas, pobres, 
feias ou bonitas, desde que a sua 
idade não seja inferior a 1 ano 
nem superior a 5 anos.

Temos já a oferta de alguns 
prémios para distribuir pelos con
correntes melhor classificados e 
esperamos colher entre os comer
ciantes desta vila muitos outros 
prémios que, segundo o seu valor 
e classificação alcançada pelos 
concorrentes, assim serão distri
buídos.

De firme podemos já anunciar 
aos nossos concorrentes que a em
presa proprietaria do Cinema Tea
tro Joaquim d’Almeida, no louvá
vel intuito de auxiliar a realisação 
do nosso concurso, poz incondi
cionalmente a sua casa de espectá
culos á disposição do nosso jornal 
para a realisação da classificação 
dos miudos aos quais em seguida 
oferece em matinée um espectá
culo cinematografico, reservando 
ainda a distribuição de uma deter
minada quantidade de bilhetes de 
todos os logares, os quais darão 
direito ao seu detentor á entrada 
gratuita naquele espectáculo.

Mas como a distribuição dos 
mesmos bilhetes é mais uma sur
presa a anunciar, em tempo opor
tuno a traremos a publico.

---------------- ---------------------------
As uvas. nesta região baixaram 

ultimamente de preço, pois que 
no principio da vindima pagavam- 
-se a 14$00 a arroba e agora já 
não a pagam a 10$00.

Que fenomeno será este?
Alguem nos pode ilucidar?
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D Parnaria te Vapus Ustaeras

Mal pensavamos nós quando 
aqui no nosso ultimo numero di
zíamos que só faltava esta pode
rosa companhia, pôr entraves ao 
funcionamento do vapor que nes
ta vila está sendo adaptado para 
fazer transporte de passageiros e 
cargas para Lisboa.

E pelas informações que temos 
e nos foram cornecidas por quem 
julgamos àutorisado para tal, con
cluímos que, taes cousas tem sido 
exigidas que tudo leva a crer que 
o dedo  da Parçaria está visivel.

Era natural que assim  fosse por
que á Parçaria não convem con
correntes.

E não convem simplesmente 
porque os seus lucros anuais de
certo deminuirão.

Como tem estado até aqui é 
que lhe convem.

Obriga os passageiros a viajar 
nos seus vapores ordinários e in
capazes para o serviço que já  ha 
muito deviam estar postos de par
te, é que lhès convem.

A Parçaria tem feito pouco da 
população desta vila que durante 
muitas desenas d’anos lhes tem 
enchido os cofres com o seu rico 
dinheirinho.

E em troca faz o que todos os 
dias estamos vendo.

Desde segunda-feira ultima que 
está fazendo as carreiras entre 
esta vila e a capital o incapaz va
por Frederico Guilherme que tam
bem é conhecido pelo Azilo dos 
Inválidos que na travessia leva 
tempo incalculavel, quando se não 
avaria.

Na terça-feira o Atalaia que 
para aqui trazia uns cavalos do 
sr. Santos Jorge, avariou-se pelo 
caminho que teve de vir dois re
bocadores trazel-o aqui e depois 
leval-o.

E são todos os vapores assim.
Imagine-se o perigo em que os 

passageiros andam quando viajam 
naqueles calhambeques.

E a Parçaria ainda julga que 
está fazendo favor em m andar 
aquelas prendas para aqui.

Mas ainda assim, o povo desta 
vila, em parte é que tem a culpa 
pois ha muito podia já  ter feito en
trar na ordem a Parçaria queixan- 
d o se  a quem de direito.

Os vapores da Parçaria que dia 
a dia estão dando provas das suas 
más condições devem ser conde
nados para sucáta.

Naturalmente espera-se que al
guma desgraça aconteça primeiro 
para depois fazer entrar na or
dem a Parçaria.

E quem paga as desgraças que 
se derem?

Naturalmente, d iz-se : quem
morreu, morreu.

Mas não pode ser assim.
Antes que aconteça algum a des

graça é preciso que se tomem as 
providencias necessarias para as 
evitar.

Para que servem então tantos
fiscaes ?

A Parçaria assim  é que lhe con
vem ; empregar neste serviço o 
peor que tem dos seus va
pores, na carreira desta vila e 
agora que ha uma empresa que 
esperamos faça bom serviço cria-

liaiiii dllieldaU  E N  D #
A as arenosas praias algarvias,
Balidas p ’lo Levante em fúria brava,
Há sempre a lenda antiga duma escrava, 
Embruxada nas ermas penedias.

■ * f

As mães aos filhos contam que nos dias 
Em que aprocela ruge com voz cava,
Lanbendo a rocha, o mar ingente a lava,
Em incursões macabras e sombrias,

Das fundas incisões na rocha viva,
Liberta-se uma fada, nebulosa 
No seu vestido em rençlas e cristaes,

E  logo as ondas, brutas e glaciaes,
A’ sua voz mui doce e lacrimosa,
Amainam em saliente expectativa.

ANTONIO ROSADO.

se-lhes dificuldades sem numero 
para que não lhes venha tirar a 
mama  que á dezenas de anos 
veem mamando.

Os lucros fabulosos que destas 
carreiras teem vindo cobrando 
com o seu mau serviço, tem que 
ser mais moderados porque todos 
nós temos direito a defender-nos.

A Parçaria prometeu melhorar 
o serviço de transportes desta viia 
mas nós temos conhecimento de 
que nada ainda fez para realizar 
o que prometeu.

Tudo são promessas para afu
gentar qualquer concorrente.

Mas desta vez quer queira quer ’ 
não o concorrente virá.

O primeiro vapor a funcionar 
está quasi prompto e depois outro 
virá pelo que se estão realisando 
as respectivas demarches para que 
muito breve venha para Portugal 
e posto a- funcionar.

A Parçaria tenha paciência, 
mas ela e só ela é que. tem a  cul-, 
pa de lhes aparecer um concor
rente.

Ha muito que os habitantes des-, 
ta  vila deviam ser tratados com a 
consideração que merecem e a 
Parçaria, nada tem feito neste ' 
sentido.

Obriga os passageiros a  viajar 
eni comum com toda a classe de 
mercadorias e animaes e quando 
alguem reclama é insultado pelos 
tripulantes como ainda ha pouco 
sucedeu.

Não queremos fazer acusações 
descabidas mas, a forma como a 
Parçaria tem vindo tratando os 
habitantes desta despresada vila é 
a razão que nos levou a isto, 
apontando o que acima dizemos, 
agora com aproxim a inauguração 
de uma nova empresa é a razão 
porque alguma cousa diremos e 
continuaremos a dizer.

A população desta vila é digna 
de ser melhor tratada, e a Parça
ria parece que faz luxo em mal 
servil-a.

Com um a ponte como -agora 
temos não podia já  ha muito fazer- 
se o serviço de ferri-boat, m as a 
Parçaria nada tem feito para esta 
vila.

Os horários são o que se sabe.
Qualquer conveniencia deste ou 

daquele, altera o que foi feito para 
serviço de todos.

E é assim com cousas destas 
e doutras que a Parçaria- tem 
vindo bricando com a população 
desta vila, mas daqui por deante 
terá de modificar a sua atitude, 
quer queira, quer não.

Para Cacilhas ha varias car
reiras e a Parçaria satisfaz as re
clamações que lhe fazem, para aqui 
é o que se vê.

------ ------ «ast-S 7S03‘:£>'£ÍS=---------- -

Este vicio continua aqui a ser 
muito uzado e apezar de termos 
já  por duas vezes chamado a 
atenção da autoridade, os vicio
sos com nada se importam.

E ’ verdadeiramente vergonhoso 
que num a vila como esta se este
ja  ouvindo um palavriado como 
aqui estão uzando.

Não queremos impor seja a 
quem for o nosso modo de ver, 
no entanto este caso merece ser 
reprimido, tanto mais que. a res
pectiva autoridade já  em tempos 
fez com que este palavriado mo
derassem um pouco, e por isso 
agora tem que novamente primir 
tão mau costume.

Montijo é dia a  dia visitado por 
inúmeros indivíduos que a  tratar 
dos seus negocio veem aquie não 
é bonito que ao retirarem-se vão 
fazendo uma ideia pouco agrada- 
vel dos seus costumes.

Esperamos que seja tomada em 
consideração o que dizemos.

Que em vida f o i  mestre da 
Scena Portuguesa

Faz hoje 92 anos que nasceu 
nesta vila na antiga Rua da Gra
ça, hoje R. Joaquim d’Almeida, 
(5 de Outubro de 1838) e fez a 
sua estreia a 2 de Fevereiro de 
1857 no extinto teatro das Varie
dades, entrando na «Loteria do 
Diabo».

A seguir e com um a intuição 
invulgar aborda todos os generos, 
desde a farça hilariante até á alta 
tragédia e em todos se destigue e 
notabilisa, conquistando, pelo seu 
aturado estudo, vocação especial e 
qualidades histriónicas (como ne
nhum outro actor até hoje pos- 
suio) o primeiro, o maior logar 
que um artista pode atingir.

E fazendo-nos hoje escangalhar 
a rir ante as scenas ultra cómi
cas das «Duas Bengalas» ou do 
«Cofre dos Encatos», am anhã es--

pantanos em convulsões de choro no 
«Luiz XI» ou no «Papá Lebonard».

O Padre Bergeret dos »Lazaris- 
tas», produz-nos o fr isso u  terrivel 
da personificação no Cynismo.

O Veterano de Torpeza arran
ca-nos o pranto e o Sacristão do 
«A’ Procura do Badalo» obrigá-nos 
a  rir ininterruptamente.

Jorquim  entrou rapidamente no 
teatro de D. Maria (hoje Nacional, 
substituindo com um extraordiná
rio brilhatismo Marcelino e Sarge- 
das, tendo depois trabalhado em 
todos os teatros de Lisboa e Por
to como figura principal, iluminan
do a scena com os fulgores do 
seu enorme, do seu imenso 
talento.

Trabalhou ainda em todos os 
teatros da província, Ilhas e Bra- 
zil, conquistando sempre o aplau
so unanime das plateias que viram 
nele o seu idolo.

Pobre e grande Joaquim como 
parece terem-te esquecido aqueles 
a  quem tu deste tantas e tantas 
noites de praser espiritual.

Como eu recordo o teu «Saltim
banco» a «Primeira Pedra», «Os Pi
mentas» e tantas, tantas e varia
das peças.

E o teu Floridur? e muitos, 
muitos outros personagens que 
ninguém, absolutamente ninguém 
os poderá reviver.

E ’ lamentaveí que o colega 
«Diario de Noticias», nas efeme- 
rides de Outubro, não referisse 
esta data, que atribuímos ao não 
conhecimento do facto.
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Pela Patria e pela Republica!. . .
Recordando paginas tristes da nossa historia, que tanto- en

cerra de bom pelos feitos heroicos dos nossos antepassados, já 
pâlos descobrimentos de novos mandos, sentimos, nós os portugue
ses amantes da nossa querida Patria, um tremendo e gelido cala
frio precorrer os nossos corpos; e, do intimo da nossa alma, com 
todas as forças de nossos pulmões, um grito patriotico.ha que nos 
escapa:

Pela patria e pela pela Repubtica !
O povo que, de cabeça curvada permaneceu durante as quatro 

dinastias, que de sofrimento em sofrimento sentia cada vez mais 
apertados os pulsos já meios curtados pelas algemas da escravidão 
e que o faziam ruborisar, padeceu, sofreu sempre todas estas agru
ras até ao dia em que surgindo de novo á face do mundo inteiro, 
se glorificou fazendo reviver as afamadas tradições históricas de 
de Portugal!

Portugal não morrera!
Portugal devia levantar de novo a sua fronte altiva, para se 

impôr como um pais independente que sempre tinha sido e o seu 
povo queria que continuasse sendo no futuro, sempre livre, cami
nhando a par dos outros paises e com dignidade.

A gloriosa manhã de 5 de Outubro, veio libertar o povo por
tuguez desse predomínio opresssor e fanalico dos Braganças, e 
hoje, sob a bandeira da Republica, na mesma comunhão de ideias 
animados do me^mo entusiasmo, da mesma vontade, devemos se
cundar todos os esforços empregados oelos nossos irmãos, que com 
o seu sangue e á custa de muitas vidas que se perderam, redimiram 
á patria portugueza e deram-nos uma nova epoca de Liberdade, 
Egualdade e Fraternidade.

E’ hoje dia de festa em Portugal!
Faz hoje vinte anos que raiou uma nova aurora de paz e con- 

cordia, libertando-nos do jugo opressor que nos prendia.
Os ânimos e os corações de todos os portugueses, na hora que 

passa e na mesma conformidade e união de vontades, aclamam hoje 
a Republica, confiados plenamente na sã doutrina das primeiras 
horas e das suas leis e nas acertadas medidas dos seus dirigentes.

E nós, por nossa parte, lembrando a data que hoje se festeja, 
associamo-nos de alma e coração a todas as festas, ás testas do 
povo, daqui levantando bem alto e em voz bem forte uma saudação:

Pela Patria e pela Republica I
★

A  n o s s a  A l i m e n t a g â o
Com todas as considerações que 

aqui temos dito sobre este assum
pto, ainda não dissemos quanto 
desejavamos dizer.

Do que já foi dito algum pro
veito se tirou e com o futuro 
outros mais virão.

Todos os que aqui teem gene
ros para nos vender teem feito 
o que muito bem lhe dá na gana  
e estamos certos que de futuro 
não estarão tão á vontade como 
até aqui.

E’ claro que neste caso não ha 
regra sem excepção e se ha quem 
não tenha escrupulos, tambem ha 
daqueles que tem consideração 
pelo desgraçado do consumidor.

Podem estes ser poucos, no en
tanto ha.

As nossas considerações algu
ma cousa teem feito e é pelo me
nos por agora quanto nos basta.

Mas como muito ainda ha a 
fazer não deixaremos de todos os 
dias aqui pedir as devidas provi
dencias.

No passado domingo, muito ao 
de leve lembravamos a convenien- 
cia das ruas do mercado estarem 
livres de impecilhos que dificultam 
a passagem do publico.

Pois to esta semana as senho
ras vendedeiras continuaram a ex
por tudo quanto teem que vender 
no proprio chão por onde nós 
temos que passar.

Não faz sentido esta falta de 
respeito pelo estab ílecido nos re
gulamentos municipaes.

Então nós aqui pugnamos pelas 
substituição do antigo costume 
que havia de exporem os gene
ros como eram expostos e as 
hortaliças, frutas, etc., continuam 
no chão sem qualquer resguardo.

Não pode ser.
As ruas do mercado teem que 

estar livres de qualquer objecto 
que impeça o livre transito.

E não só por isso como tam
bem para se evitar qualquer con
tacto com o que se vae expecto- 
rando, com a sujidade que os 
nossos calçados possam trazer, 
tanto mais que agora já principiou 
a chuver.

Esperamos que sejam tomadas 
em consideração o que acima 
fica dito para se evitar termos de 
voltar ao assumpto.

Na parte que diz respeito a 
higiene dos logares de venda de 
meudezas ainda continuamos a 
ver o que tem ocasionado os nos
sos reparos, e talvez se estejam 
rindo, os seus propritarios; do 
que aqui se vem dizendo.

Por isso chamamos a atenção 
da autoridade competente.

O peixe que agora principiou a 
aparecer no mercado costuma de 
vez em quando vir em mau esta
do e consta-nos mesmo que na 
semana que finda algum cachuxo 
foi vendido, mais proprio de ser 
inutilisado do que para ter que 
ser vendido como foi.

Com este assumpto vamos es
tar de atalaia e não deixaremos 
os seus generosos vendedores fa
zer o que até agora teem feito.

Ficam pois prevenidos de que 
a nossa atenção não se desviará 
um só instante para que não 
possam fazer com o peixe do va
por o que teem feito com o peixe

trazem de Setúbal ou Cezimbra.
As baiucas que no caminho se 

encontram e servem para arma
zenar o peixe, para depois vir ao 
mercado conforme a convenien- 
cia, com o peixe do vapor, isso 
não se dará.

E’ preciso que todos se com
penetrem de que o que nós ga
nhamos não é para lhes encher 
as algibeiras enquanto nos enve
nenam com o que chamam pei
xe do vapor.

Nos talhos a carne vae esca- 
ceiando^e ultimamente, não sa- j 
bemos bem porquê são abatidas 
as rezes de madrugada.

Que conveniencia terão nisso 
os Srs. Marchantes.

Vamos-nos informar para aqui j 
dize-mos de nossa justiça.

Não perdem com a demora.
•-------- =.-ss>©Ssím©<Se=--------------

Parede em ruína
O antigo armazém do Salgado, 

na travessa da Caldeira, hoje per
tença da firma Fernandes Bra
gança & Pereira, Lda. tem uma 
parede que nos dizem ameaçar 
ruina e que mais dia menos dia 
pode causar alguma desgraça.

Para evitar que essa desgraça 
se possa dar, bom seria que a 
autoridade tomasse as providen
cias que o caso requer.

A S S A L T O
No passado sabado para domin

go, seriam 23 para as 24 horas, a 
a esposa do sr. Antonio Cardeira 
morador na rua Santos Oliveira, 
foi assaltada por um individuo 
desconhecido que se lhe lançou 
aos pescoço apertando-a.

Aos gritos de socorro compare
ceu muito povo, bem como seu 
marido que correndo atraz do 
assaltante o capturaram e condu- 
zindo-o ao posto da guarda repu
blicana.

Ali interrogado declarou cha
mar-se Aureliano Franco, ser na
tural de Parede, A lenquer, e per
guntado sobre o facto que se aca
bava de dar disse ser sua intenção 
matar e roubar, pois tinha fome.

Em seguida a estas declara
ções foi conduzido á cadeia onde 
se encontra.

A esposa do sr. Cardeira apre
senta varias equimoses no pesco
ço bem como pelo copo derivados 
da luta que sustentou para se 
livrar do assaltante.
■—.........................................................——

Realisando-se hoje no Campo 
Pequeno uma tourada para 
reaparição de João Nuncio, a 
Sociedadade 1.° de Dezemhro 
vae ali 'abrilhanta-la, havendo 
um vapor especial ás 13 horas 

' e volta de Lisboa ás 19 e 30.

A minha M. A• G.

Os teus olhos, meu Amor, são 
duas fontes onde os meus labios 
rubros de calor, vão beber a agua 
tão cristalina!

A Cruz onde Jesus foi cruxifi- 
cado não é tão triste como o 
dia que passo sem te ver.

A tua alma é como as pombas 
brancas que vão voando docemen- 
mente pelo espaço deixando pelo 
caminho traçado, a doce palavra 
«Amor».

0  teu nome abranje toda a do
çura, porque pronunciando-o, pre
nuncia-se o nome da Virgem 
Mãe.

Saudade. . .  "tristeza. . .  martí
rio. . . .  tres palavras cheias de fe l. .  
vinte e tres letras cheias de amargura.

Nunca te vi chorar.. . nunca 
os meus olhos viram os teus ver
terem lagrimas. •. mas se os vis
se, eu as lagrimas apanharia para 
um rosário fazer.. .  para de noute 
rezar e pedir por ti ao bom Deus.

Um dia olhei para Cristo, olhou 
para mim, riu-se e disse-me bai
xinho . . . »  Ama-A. . .  A m a-0 . . . »  
são dois entes numa só alma e 
dois carações num só peito.

Quando uma Mãe ralha com  
o seu filho, o seu coração cho
r a . . .  para depois o acariciar com 
toda a ternura de uma Santa-Mãe!

Choras por Ele estar doente, 
ralhas se Ele faz maldades. . .

Vá lá alguem compreender o 
coração duma Mãe. . .

«Mãe» doce e eterna palavra.. .  
carinhosa aíma que A te m .. .  di
tosa era a Vida se nunca A perdes- 
semos.

Eusebio d'O liveira
-------- —=iõ>®3S3»*Seffl<Síi=---------

S O N E T O
Em homenagem ao 2.o aniversario 

do faldemento de minha prima Matilde Valentim Marques

Rima m mas lá no teu distante, 
De ti semente a Mm m tlcau, 
Impútipo aluía, a morie te mamou 
9a sei sele truel e tpluntante! 
E num topiento lntlnda e tiiianie 
Disseste o «Meus» i ua por II limpou,
1 i la sepulcral m te ênw 
Prossegue inaUalauel, s&mgpe - Ml
Mila He luz pura e dlulna, 
Sa tua alegre pau dianaitlna 
Saudades e tristezas sinto em Ui. 
Da I deus ui eniste é uia ironia: 
lua alma jázs sou a terra fria, 
E no ibi peita dor taluez sem í!b I
Lx.a 20-VIII-930.

A lfred o  Oliveira

ESCOLfi PRIMfiRIfl

Para conhecimento de todos, se 
faz publico, que as matriculas na 
Escola Dr. Celestino d’Almeida, 
desta vila, se acham abertas des
de o dia 1 de Outubro até 31 de 
Março proximo.

O Dirétor 
Henrique José Leão
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C a r t e i r a  E l e g a n t e

Aniversários

No passado dia 28 de Setembro 
passou mais uma primavera a 
gentil menina Lucinda Baeta.

— No dia 1 do corrente passou 
mais um aniversario o sr. Au
gusto Gouveia Pratas, filho do 
nosso assignante sr. Florindo 
Lopes Pratas.

— No dia 3 do corrente, passou 
tambem mais um aniversario o 
sr. Antonio Rodrigues Cardeira.

— Tambem no dia 4, hontem, 
passou mais um aniversario o sr. 
Antonio Joaquim Marques verea
dor e nosso assignante.

— Hoje, dia 5, passa mais um 
aniversario o distinto advogado 
nesta comarca sr. dr. Manoel Pau
lino Gomes.

— Hoje o nosso amigo e assi
nante sr. Daniel Ferraz.

— Tambem hoje passa mais 
um aniversario natalicio o nosso 
assignante sr. Imidio dos Santos 
Marques.

— No proximo dia 7, passa 
mais um aniversario o menino 
Frederico Rosendo Bacelar de 
Meireles, filho do nosso assignan
te sr. Bacelar de Meireles e so
brinho do nosso director.

—  Tambem no dia 8, passa 
mais um aniversario o menino 
Alfredo de Souza Ribé,. filho do 
nosso assignante sr. Daniel Ribé.

De regresso

No passado sabado, dia 27 de 
Setembro, depois de uma tempora
da em Montachique, chegou a 
esta vila o nôsso amigo Romão 
Sanches com toda a sua familia.

— Chegou na passada terça- 
feira a esta vila, o sr. Carlos Hi- 
dalgo Gomes Loureiro com sua 
Ex.ma esposa e gentil fiíhinha, de
pois de ter passado a temporada 
anual nas Caldas da Rainha.

— Encontra-se ha dias nesta vila, 
vinda da costumada cura d’aguas 
na estancia de Entre os Rios a sr.a
D. Maria Candeias d’Oliveira, es
posa do grande industrial e r os
so assignante sr. Izidoro Maria 
d’Oliveira.

C in e m a  T e a t r o  
J o a q u i m  d A l n i e i d a

Hoje, para comemorar a Pro
clamação da Republica, e em 
espectáculo de gala, rea!isa-se neste 
teatro a exibição do extraordinário 
film nacional José do Telhado.

Para este espectacúló o entusias
mo é tão grande, que a empreza 
já.não pode atender os, pedidos 
de logares, que lhe são feitos pois 
tem a lotação esgotada, desde o 
principio da semana. ^
L ê d e e propagae  

o J I O S T lJ o

R O I A L  I I .  P E N S Ã O
IAntigo H O T E L  A L E N T E J A N O )

Esta casa encontra-se completamente remo
delada com todas as condições higiénicas.

Recebe pensionistas mensalmente------  240$00
» » sem analm ente---  60$00

Diarias completas desde 15$00
Fornecem-se almoços e

jan tares aos domicílios
Almoços, dois p ra to s . . .  . . . .  6$00
Jantares, sopa e dois p ra to s . . 7$00
Jantares para daas p e sso a s . . 10$00

Encarrega-se de fornecer jantares para casamentos e 
baptisados, ou lanches, preços modicos

E2EE
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José Loiz Cardeir
P r a ç a  d a  R e p u b l ic a  e R u a  A i m i r a o t e  R e !;

L / T O I S I T I J  O  
H Secção de Chapelaria

completamente organisada

y £  U i ! - 1 9 »  1 1 1 !
Desde o chapeu economico ao fino chapeu Austríaco

Todos os modelos—Cores da moda

M o r f  o
Na passada segunda-feira, 15 

de Setembro na doca do caes das 
Faluas, de manhã, apareceu morto 
Joaquim Almeida, o «Esfola», que 
se supoz ter cahido devido ao es
tado de embriaguez.

Participado o caso ás respeti- 
vas autoridades, compareceram 
estas no local onde se encontrava 
o morto, mandando remover o ca
daver para o cemiterio desta vila 
afim de se proceder ás formalida
de lègaes.

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

Quem pretender dirija-se a 
Diogo I\arqaes, nesta vila.

Kovo Mnndo 
Mundo Novo

de Antonio Ferro
Os galos de Apoio

de Julio Dantas
O Sonho

de E. Zola
Estão á venda na loja do Fre

derico.

E ste num ero foi v isado  
pela C ensu ra .

da Panaria
Desde o dia 8 de Setembro em 

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

Saida de rtontijo 
ás 8 e ás 15 

Saidas de Lisboa 
ás 10,40 C 17,20

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

se ás 9,45.

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

Chegadas a lisboi
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.os 852, rapido do Algarve, e 
902 Omnibus.

Partidas de Montijo
7-40

10-00
13-25
16-15
1.9-15
21-35

Lêde e propagae o Montijo

eHSH Dí\S NOVIDADES
—= -  r>B —= —

Francisco Vicente Lncas
ttmiwMi do nm nu cdmergiq e 00 blibihii

Esta casa é a que maior sortido tem em chapéus e bonets 
para homem e creança, meias, peugas, artigos de malha e lãs. 

Colossal sortido em Bijouterias, Perfumarias, 
Brinquedos, Artigos para Brindes, Retrozaria e Papelaria.

6 5 ,  R a a  A l m i r a n t e  C â n d id o  d o s  B e is ,  6 7
M O N T I J O

3E 30

Completo sortido de jflercearias,
Azeites, Cercaes e Legumes

FRECOS SOA CO/APETENCIA
D I S T R I B U I Ç Ã O  A O  D O M I C I L I O

Eua Franca B o is ,  J. C. fina la Barrosa
M O N T I J O


