
/\no III — INI.0 22
T|j O

-D-y- Avulso 30 centavos .D om ingo 13 de Maio de 1934

Rt ClSto N.» 
ESTANTfHoticias

MAN ARI
Director :

O REGIONALISTA
EDUAROO LOPES

Se comprais fosforos usai sempre a marca «Os Combaten
tes», à veniia em todos os estabelecimentos desta vila.

Custando-vos os mesmos $20 que outra qualquer mai ca, 
oontribuireis assim, sem esforço algum, na luta pró beneficen- 
cia, visto que da sua venda global 5 ° iQ revertem a favor da 
Liga dos Combatentes da Grande Guerra.

Procurai corresponder ao nobre gesto da Companhia Lusi
tana de Fosforos — estruturalmente portuguesa — é cumprir 
um dever de solidariedade humana e dp,r um salutar exemplo
de civismo. __ _
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Casa Alves Gago—V<

Das confusOss
Na estação ferro-viaria do E n tronca

mento. Dois viajantes olham-se e um 
deles de nome Pestana , abre os braços 
e aperta  as costelas do seu semelhante, 
numa grande  explosão de alegria que 
retum ba desta maneira:

— 0 ’ C unha! D á  cá um abraço. Há 
quanto tempo te não v e jo , 'C u n h a  ! E s 
tás formoso ! D á  cá outro abraço, meu 
amigo. *

0  outro, tendo percebido o equivoco, 
gaguejou indulgente:

— Eu não sou o seu amigo Cunha. 
Você está enganado!

E  meteram-se de núvo no comboio 
para  o norte depois da natural ap resen 
tação de desculpas do Pestana que afian
çou:

— Pois queira pordoar !
Tenho um amigo em Coimbra que se 

parece extraordináriam ente  consigo. Foi 
e n g a n o !

O comboio seguiu. Os dois pontos tam
bem, e, desem barcaram , sem saber um 
do outro, na estação da velha cidade 
universitaria.

Logo que saltou da carruagem  o P es
tana  tem uma alucinação. 0  Cunha o 
celehre C u n h a !— ali estava, desta vez 
inteirinho, como um anjo. E  sempre em 
grandes exclamaçõis.

-—O ’ C unha!  0 ’ assombrosso Cunha!
D á  cá um abraço, meu amigo.
Até que enfim que te encontrei !
E  em ar de confidencia:— Encontrei 

no Entroncamento um matias qualquer, 
parecido contigo, a quem dei um abraço 
como se fosses tu. 0  lôrpa, que, por si
nal tinha o ca rbu rador  entupido, porque 
era gago deixou-me a alma a um canto, 
quando me disse que estava enganado. 
Im ag ina  ó Cunha [

Nisto o pobre diabo, gaguejou outra 
vez:

— E  olhe que ainda continua a enga
nar-se. Eu não sou o sen amigo Cunha! 
E u  sou aquele matias, aquele lôrpa que 
Você encontrou no Entroncamento !

Pela  copia
Jorge Silvano

—Quanto leva você pelo transporte das 
malas ?

— 20 escudos pela primeira mala e 5 es
cudos pelas outras.

—Então leve as outras, que eu levo a pri
meira.

E porque não?
«Xis», inigmatico pseudonimo dum meu ilustre contraditor em 

matéria concepcional da raça humana, volta â liça e lança-me a luva 
audaciosa: «Porque não» !

E muito embora um «Porque não!» seja como que uma respos
ta difinitiva e semi-dogmatica, que quasi nos ia assustando, vamos lá 
ainda cípor a ião indiscutível paladino o nosso atrevido quão modesto 
«E porque não?»

Ora vejamos:
Diz o sr. «Xis», percorrendo a escala zoologica. como argumento 

convincente, «como se compreende que a sociedade reconheça aos pas
sarinhos o direito ao defeso no tempo das suas creações e aquele (X)

E porque não?
Pois se a sociedade carece de passarinhos... para caçar.
Sim, que se a este mundo veem os filhos ãos pardais, das ca

lhandras, das codornizes, dos gaios e de tanta bicharia que è o flage
lo do fazendeiro, não é porque o bicho-homem goste nem faça muito 
empenho em os sustentar, antes contando, que, uma vez crescidos, lhe 
sirvam de sustento a e le . . .

Ao igualar o homem com semelhante bicharia, o sr. «Xis», que 
cila uns em defesa de outros, não quiz certamente defender o princi
pio, aliás verdadeiro, de que os homens se destinam tambem a ser . . .  
caçados e dar. o direito ao seu defeso.

De resto, sendo a raça humana a mais perfeita da escala zoolo
gica, não será para ele um problema importantíssimo o da selecção 
da espécie?

Porque se hão de aproveitar produtos híbridos, seres indefesos 
e destinados ao sofrimento pelas taras duma paternidade descuidada, 
victimas dos vícios de outrem?

Disse e repito: para que hão de vir a este mundo os filhos dos 
tuberculosos, dos sifiliticos, dos alcoolicos e dos anormais'1.

Para que ao sentirem toda a sua desgraça, amaldiçoem o crime 
dos que inconscientemente lhe deram o ser e da sociedade que o con
sentiu . . .

-Se nas batalhas o golpe ãe misericórdia vibrado aos moribundos 
é valiosa caridade para que não sofram mais, a morte dum ser que 
mal disponta para a vida, onde vai ser fatalmente um moribundo, será 
porventura crime ?

Que importa a exteriorização de lindas areas sentimentalistas 
se elas são falsas, se elas são ôcas. . .

Preocupa-se a sociedade com os milhares de miseráveis que en
chem as cadeias e os hospícios?

^Preocupa-se com a fome, a miséria, a desventura que reinam 
pelos lares onde o pão não chega porque o trabalho faltou, mas onde, 
infelizmente, não faltaram os filhos?...

Com que direito lhes exige então que tenham-filhos, muitos fi
lhos, como se fossem uma simples fabrica de concepção?

Pelo contrario, todo o homem e toda a mulher conscientes, pon
do os olhos no que por esse mundo vai, deverá evitar o mais possivel 
que por sua vontade e com filhos seus a lista dos infelizes seja au
mentada.

Não defendo nem defendi o aborto que o sr. «Xis» condena, 
praticado por pessoas sem autoridade nem competencia e muito menos 
o abandono imoral de fetos por todo o lado e portanto o sr. «Xis» não me 
contraria como erradamente afirma no seu artigo, mas defendi e con
tinuo a defender o aborto legalmente praticado pela ciência, como ul
timo recurso, porque de resto não ha necessidade de se chegar a este 
extremo.

E aqui tem o sr. «Xis» e meu prezado amigo a razão que não 
alieno do meu «E porque não.»

Alves Gago

Um pobre diabo pára diante dum arma
zém onde se vendem malas.

0 caixeiro aproxima-se e em tom amavel:
— Deseja alguma mala?
— Para quê ?
— Para meter a sua roupa, está visto.
— Olhe lá, — respondeu altivamente o po

bre diabo, — o senhor quere que eu ande 
por aí nu?

Dizia um mendigo cego a um seu ami
go.

—Não tenho cão, não sei como te arran
jas para voltar a casa ?

— E ’ uma questão de olfato, respondeu- 
lhe o cego. Vou seguindo a rua encostado 
às lojas e quando tenho cheirado duas ve
zes queijo, três vezes botica e cinco vinho... 
volto à direita, e estou em casa.

Empreza Auto-omnibus

Tivemos a honra de receber n’esta 
rodação a amistosa visita do Sr. Luiz 
Duarte, actual possuidor da Empres? 
Auto-Omnibus Eborense Limitada, 
sucessor da antiga Empresa que p 
aqui vegetou com o inèsmo nome.

Com o ilustre actual propriet? 
da Empresa trocámos impressões sy Q 
de modo algum poderiam fugi ; J  H  
tema para bem servir e pelo mestiiu 
senhor nos foram relatados os seus 
propositos, que se resumem no seguin
te:

Substituição do material circulante, 
inadaptavel nos dias de hoje ao ser
viço de que a mesma Empresa se 
encarregou, por em parte ser impro- 
prio, pelo que a mesma actual Em
presa tem já  na garage «Citroen» dois 
belíssimos chassis que vai mandar 
aparelhar e espera serem-lhe entre
gues, a primeira em meiadosde Junho 
para com duas explendidas camione- 
tes fazer as carreiras entre Montijo 
e Lisboa e vice-versa : a educaçao 
civica do pessoal que encontrou ao 
serviço da Empresa, quando da sua 
adquisição, de forma a que o passa
geiro seja respeitado sem que contu
do a Empresa decline o direito que 
lhe assiste de exigir que o mesmo 
passageiro seja delicado e se man
tenha dentro das imprescindíveis re
gras da boa educação durante o tem
po que viaja nas suas camionetes, e 
por ultimo o estudo para execução 
em breve tempo de um novo horá
rio que a contento do publico e a 
beneficio da Empresa, permita am
pliar o numero de carreiras, que se
gundo o mesmo senhor nos informa, 
se estenderão a Alcochete, Sámora 
Correia e muito possivelmente a Se
túbal.

Dentro d’esta redação ha quem de 
perto conheça de quanto é capaz a 
tenacidade e o tacto no genero de 
que é dotado o senhor Luiz Duarte, 
e por isso Noticias de Montijo, con
vencido de quanto vem beneficiar es
ta região com a adquisição da mes
ma Empresa por parte do mesmo 
senhor, felicita os habitantes da co
marca de Montijo por mais esta con
quista em prol dos seus legitimos in
teresses em ser bem servida por uma 
Empresa que não pense só em co
brar passagens e felicita o senhor 
Luiz Duarte pela sua iniciativa que, 
estamos certos, na região em que a 
vem desenvolver, em breve verá co
roada do melhor exito.

N AO”
A palavra «Não» é a emissora 
De grandes males p’rá humanidade, 
Trazendo, às >ezes, a enfermidade,
Com a sua dureza esmagadora.

E ’ de todas a mais injuriosa;
Causa a loucura, a guerra e a tristeza; 
Do mundo perde, enfim, toda a beleza 
Quem, seu veneno faz vida afrontosa.

E ’ ferro, mesmo que muito o doureis,
E ’ mui feio, mesmo qu’ o enfeiteis 
E ’ fogo que destroi uma alegria;

E' horrivel com’um vento humido e frio 
Quando, sem dó, produz um calafrio 
A quem livre de si estar poderia.

Sóvate
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Coisas... de toda a gente
Bazar literário

A Sombra — novelas ãe Antonio 
Coimbra — Edições « Quid ?» 1934 — 
Com o pseudonimo de Antonio Coim
b ra  surgiu nas livrarias a «Sombra» co
lecção de novelas que Moura Victoria 
escreveu e «Quid?» editou.

H a  n a  vida, dos que labutam com o 
copérito, uma atitude, sôbre a qual mui
to tenlio matutado, e cujas conclusões 
finais são apenas estas as que encontro: 
ou quem se serve dum pseudonimo que
re  lu tar na penum bra metendo os outros 
em tremendas situações, ou é tão sim
ples, tão despretencioso, tão despido de 
toleima, que não procura criar persona
lidade. Sempre tive h o rro r  ao pseudó
nimo, como aos cavalheiros sem valia, 
que andam a la rgar  lerias e a turibu- 
la r  seus sub-conhecimentos.

O ra  estas minhas conclusões não ser
vem para  o caso Moura Vitória porque 
em bora  rapaz novo, j á  publicou dois 
trabalhos com o seu nome de Registo. 
P o r  isso o aparecimento de «A Som
bra» sob o disfarce de Antonio Coim 
b ra  não tem, quanto a mim, justifica
ção possivel. Aconselho, e acho que o 
au tor aceitará, a  não usar  nas suas pró
ximas futuras obras tal atitude, mas sim 
a m anter  aquéla com que coroou de 
êxito «Fogueiras».

«A Sombra», colectânea de novelas 
de que fazem parte «Aventura Noctur 
na» «O Encadernador da L oja  Som 
bria», «O Sonho de Anastácio» e «Gri 
lheta», li-a eu num instantinho, como 
se devora alimento há tanto apetecido. 
E ’ que conhecedor de algumas, porque 
o Autor me mostrou as provas, e ou
tras lidas na Revista «Luid?», espera 
va anciosamente as restantes e por fim 
a sua apresentação em livro. E  sob a 
sombra, que nêstes dias de primavera 
j á  sabe bem poisar, desci meu pensa
mento.

Dum modo geral a obra está equi 
b rada . M anter esta situação num livro 
de novelas é trabalho dificil, que só um 
cuidado meticuloso é capaz de realizar.

Na primeira novela respira-se ainda 
a leve brisa romântica da céga Maria 
Augusta, sempre crente .no regresso do 
filho abalado para a Grande G uerra  
Europeia. A vida da aldeola, onde o no
velo deixa deslizar o fio, surge com as 
suas intrigas e pragmas, como nós, os 
que nelas fômos nados, muito bem obser
vamos.

A «Aventura  Nocturna» é o apareci
mento duma mulher misteriosa pela ca
lada da  noite quando o personagem mas
culino saía dum club, talvez lisboeta. 
P erpassa  a valentia, a coragem, o san
gue frio daquele -que toma sob a sua 
protecção a m is te m z a  noctivaga, a que 
dois miliantes iam na cola.

Contudo é em «Grilheta» que mais 
se nota a facilidade que o A utor põe 
mi manejo da prosa. A Form a  e a Idéa  
conjugam-se. e delas sai algo que pren
de.

« —  Liberdade, L iberdade san ta  ! 
Quantos hinos te possam erguer, pou
cos são para  te cantarem plenamente. 
Que anseio êste meu, agora que respiro 
o ar livre da montanha, morto que vol
ta  da tum ba lôbrega em que viveu en
clausurado mil anos.

Nem conheço por onde vou ! Afasto- 
me, aproximo-me da vida viva de que 
me levaram ?

Sei lá . .  . sei lá . . .  »
E ’ assim que fala Latino Marco na 

ultima novela do Autor.
E  depois mais adeante :
— 0 ’ sol supremo, irmão da liberda

de, como ela verificas os corpos e as

almas, dás-lhes forças múltiplas e gi
gantes. Nos liames que. cingiram meus 
braços e pernas, compreendi, ó sol, por 
que foste adorado como um deus pelo 
homem antigo . . . »

E  quando Latino Marco, perseguido 
por três guardas da Penitenciaria, don
de fugira, foi ferido com bala certeira, 
ainda entoou o cântico do mais sublime 
cantar, que um desgraçado entôa.

Como estreia de prosador, abando
nando, sem ser de vez a poesia, êste 
livro é pronuncio de que os seus suces
sores só aumentarão em conceito a boa 
impressão deixada nos leitores.

Que continue M oura Vitória traba-

0  dia da espiga
Isto é que é uma espiga! E ’ sem

pre esta, ou quasi sempre, a frase 
empregaãa, quanão um qualquer ãe- 
saire vem ao nosso encontro na vi- 
d a . . .

Ninguém a procura; ninguém a 
deseja; porque na nossa vida, toáo 
ou qualquer ãesastre, sempre foi e 
ha-de ser sempre, uma grande espi
ga . ..

Com tudo, a traãição, marca um 
ãia no a.io em que ir á espiga, não 
traãuz nenhuma «espiga», das su-

l al avfás durri vell\o

T am bem  tive i lu s õ e s . . .  tam bem  cantei 
T ransportado  aos confins da fantasia. 
Beijos d a m o r . .. sorrisos d ’alegria,
Q ue em m in h a lm a ,  coitada, acalentei.

Porêm, hoje, dos mil e um  castelos 
Q ue  a cam ar construí por sobre o vento, 
A penas o palacio do torm ento  
Ficou de pé, toldando os m eus a n h é l o s !

T u d o . . .  tudo o que  eu tinha arquitectado 
Em  cálidas m anhãs  do sol doirado 
Morreu ao m ago sôpro da q u im e r a . . .

Por isso, se eu cantava outrò a o am or, 
Hoje canto lamentos, canto a d o r . ..
Q ue  em m eu sentido coração im p e r a ! ..

S em ana  Tirsense 4-3-34

[VIarquos Mendes

lhando a prosa, não desanime, pois 
qualidades não lhe faltam e vontade, 
julgo, também não.

Jorge Antunes

«Uma Primavera em Italia» — por 
Abel Salazar —  De vez em quando apa
rece um livro assim que desperta  o in
teresse geral e chama a concorrência ás 
L ivrarias.

Desta  vez é o livro dum mestre, dum 
G rande Mestre, sábio, artis ta  e critico 
de Arte , alem de grande prosador.

«Uma Primavera em Italia» enche 
a nossa vontade, satisfaz a nossa curio
sidade. E ’ pena ser apenas um serão. 
Mas assim mesmo, num serão, vê-se da 
Italia as cidades, as suas arquiteturas, 
os povos na sua intimidade, á luz do 
Sol e á luz da critica como ainda não 
tinhamos visto.

Este  livro é o primeiro de um a serie 
que se anuncia de autores nacionais e 
estrangeiros, que se diz mensal e indica 
já alguns livros e autores de mereci
mento. A edição, é boa, bem cuidada, 
volumes de cêrca de 200 paginas e um 
preço que nada tem de exagerado. Está  
á venda em todas as L ivrarias  e no E d i
tor Nunes de Carvalho — L ISB O A .

praditas azarentas, mas sim uma es
piga de diversão, uma espiga agra 
davel e ãe ameno convívio, enfim, 
uma espiga que em nada se asseme
lha às tais espigas desairosas que 
nós sabemos...

Dia de poesia e de amor, por en
tre os trigais já  doirados, as papoi- 
las marcam de ruivas cores, o san
gue de uma raça nobre, que sabe, 
atravez de todas as dissolvencias so
ciais, manter inalteraveis e puras, 
as usanças campesinas e singelas ãos 
seus antepassados.

Quantos amores se iniciam neste 
ãia! Quantas esperanças acalentam 
sob misteriosos e sombrios arvore
dos! Quanta duvida não nasce por 
vezes de o desfolhar de um pobre 
malmequer, pobresita flor da campi
na, que nunca soube o que queria, e 
que ás vezes inconsciente vai, nas 
mãos ãe uma noiva que o interroga 
anciosa, dizer implacavelmente:... 
muito . . .  pouco . . .  nada. . .

Dia ãe folgueãos populares, em 
que as merendas nos campos mar
cam o primeiro lugar, a quinta-feira 
da Ascensão, marcou pela retirada

de muitas famílias da vila que, nos 
aprazíveis arrabaldes se recrearam 
no melhor conjunto de felizes har
monias.

E  a noute desceu calma e serena, 
como decorreu o dia. Pela madruga
da, por meio do burgo bom e paca
to, um grupo de noutivagos, atroava 
os ares com cantares ãesarmonicos, 
provando bem à evidencia que, para 
eles. aquilo è que tinha sido u m a . . .  
verdadeira espiga...

Peixoto

De que é feita a vida 
dum art ista 

%
D e um tempo em que ele depende 

dos outros.
Do tempo em que os outros depen

dem dele.
Dó tempo em qije a multidão o igno

ra.
Do tempo em que ele ignora a m ul

tidão.
Do tempo em que o artis ta  bate em 

vão à porta da arte.
Do tempo em que a arte acolhe o a r 

tista.
Do tempo em que o dinheiro insulta 

o artista.
Do tempo em que o artis ta  insulta o 

dinheiro.
Do tempo em que a obra não encon

tra  quem a queira.
Do tempo em que não hà milhões que 

paguem a obra.
Do tempo em que a Nação deixa per

der  o artista.
Do tempo em que, sem o artista, a 

Nação se perde.
Do tempo em que a Pa tr ia  faz a sua 

reputação.
Do tempo em que ele faz a reputação 

da sua Patr ia .
Do tempo em que ele se queixa de 

ter muitos invejosos.
Do tempo em que ele sofre de não ter 

nenhum.
Do tempo em que é apenas «um qual

quer».
Do tempo em que é muito requestado.
Do tempo em que cristaliza.
Do tèmpo em que se universaliza.
Do tempo em que é prisioneiro da sua 

maneira.
Do tempo em que a sua m aneira  o 

abandona.
E  c h e g a :
O tempo em qne a sua reputação au 

m enta  o seu sucesso.
O tempo em que o seu sucesso au

m enta  a sua reputação.
O tempo em que o seu renome u ltra 

passa o seu talento.
O tempo em que o seu talento é maior 

do que o seu nome.
O tempo em que os seus esforços são 

tão ignorados que a multidão os não vê.
O tempo em que são tão elevados que 

éla os perde de vista.
E  h a :
O tempo em que o artis ta  crê que se 

não deve prodigali/ar.
O tempo em que o artista diz : L o u 

co ! Foi isto que a vida me d eu?
O tempo em que se desg o s tad o  «pre

sente».
O tempo que b ra d a :  «E o passado?» 
O tempo que canta: «Conheço tudo!» 
O tempo que m urm ura: «sabemos nós 

o que se rá?» .
0  tempo que se perde ganhando-se: 

O mêdo do tempo.
E  um tempo vem que o r d e n a : «Não 

me percas. Não olhes p a ra  o relogio». 
T rabalha !
E  esse é que é o grande tempo.
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Arrematação Judicial
l.a Praca

Anuncio
(.?.* publicação)

Pelo Juizo de Direito da 6.a Va
ra Judicial da com arca  de Lisboa, 
no edificio da Boa H ora, se ha-de 
proceder, no dia 22 de Maio, pelas 
13 horas, e pelos au tos  de execu
ção hipotecaria que a C om panhia  
Geral do Credito Predial Português  
move contra Antonio M oraes Car
reira Ju n io r  e mulher, à  venda em 
hasta  publica pelo m aior preço ofe
recido acim a do que lhe foi atri
buído, o predio abaixo indicado, 
que vai pela l . a vez à  praça e foi 
penhorado aos executados pela re
ferida execução.

A ARREMATAR:

Predio rústico no sitio do Brejo 
do Lobo, desta freguesia de M o n 
tijo, que se com põe de vinha, a r 
vores de fruto, terras de sem eadu
ra e charco de agua, descrito na 
Conservatoria do Registo Predial 
desta com arca  sob o n.° 7.668 a 
fls. 147 v. do Livro B 20 e inscri
to na respectiva matriz sob o art.° 
864.

VAI Á PRAÇA N O  V ALOR DE 
E S C .08.............. 13.268$00.

Para a praça são citados os cre
dores incertos.

Montijo, 30 de Abril de 1934.

O Chefe da 2.a Secção,

João Francisco Ramos

Verifiquei a exactidão.

O Juiz de Direito,

J. Raposo

Anuncio
(T.4 publicação;

Pelo Juizo de direito desta co
m arca do Montijo, correm  editos 
de 30 d'as, a contar da segunda  
publicação deste anuncio, notifi
cando os herdeiros ou represen
tantes incertos, de D. Maria Leo- 
nor D uarte  Barbosa, viuva de M a
nuel M aria Antas Barbosa, m o ra 
dora que foi na  vila da Moita, p a 
ra  no praso de 10 dias, findo o 
praso dos editos, reclam arem  o 
que lhes possa pertencer da inde- 
m nisação de 760$00, depositada 
na  Caixa Geral de Depositos, Cre
dito e Previdencia, e devida pela 
exposição feita pela Direcção G e 
ral dos C am inhos de Ferro, de 
duas parcelas de terreno da p ro 
priedade pertencente a  Manuel Ro 
drigues Calhau e mulher, sita no 
C arvalhinho ou Pinhal da Brejoei- 
ra, tam bem  conhecido por P en tea
do, freguesia da Moita, descrita na

conservatória desta  com arca, sob 
o n.° 2.370, a fls. 6 v.°, do Livro 
B num ero  7, prazo foreiro, anua l
mente, em $ 5 0  aqueles herdeiros 
ou representantes da referida D. 
M aria Leonor D uarte  Barbosa.

Montijo, 13 de Abril de 1934.

O Escrivão da 3.a secção,

Jo io  Frederico de B rito  F igue irôa  Junior

.Verifiquei a exactidão.

O Juiz de Direito,

J. Raposo

Anuncio
(2.* publicação)

No dia 6 de Maio proximo pelas
15 horas, à porta do Tribunal Judi
cial desta comarca e pelos autos de 
execução fiscal administrativa que a 
Fazenda Nacional move contra Ma- 
riana Rosa e marido Domingos Men
des dos Santos, moradores no Pentea
do, vae pela terceira vez à praça, sem 
valor, para ser arrematado por quem 
maior preço oferecer, o seguinte: — 
Um predio rústico que se compõe de 
terras de semeadura, vinha, arvores 
de fruto, casas de habitação e arre
cadação, eira e poço, no sitio do Pen
teado, freguezia da Moita, descrito 
na conservatoria desta comarca sob o 
numero 9432 a folhas 109 do livro B- 
25, e inscrito na matriz rústica sob o 
artigo 411 e na urbana sob o artigo 
1124, foreiro anualmente em 9$75, a 
actualizar, com laudémio de dezena, 
ao MarqueZjde Sampaio. — Pelo pre
sente e respectivo edital são citados 
quaesquer credores incertos para as
sistirem à praça e deduzirem os seus 
direitos.

Montijo, 25 de Abril de 1934.

O Escrivão da 1.» secção,

Alvaro Pedro Batista  Pereira

Verifiquei a exactidão.

O Juiz de Direito,

J. Raposo

Anuncio
No dia 13 do corrente mez de 

Maio pelas 15 horas, à  porta do 
Tribunal Judicial desta comarca, 
e pelos autos de execução por cus- 
tas  que o Ministéeio Publico m ove 
contra  Joaqu im  Lopes, m orador 
na Barra Cheia, freguesia da M oi
ta, vai pela segunda  vez à  praça 
para  ser a rrem atado  por quem  
m aior preço oferecer acim a de m e 
tade do valor da sua  avaliação, o 
segu in te : — Um predio rústico si
tuado no lugar do P inhal das F o r
mas, freguesia da Moita, descrito 
na conservatoria  desta com arca 
sob o n.° 9581, a  folhas 199 v e r 
so do livro B 25, foreiro a n u a lm en 

te em 5$80  com laudém io de deze
na, que vae á praça no valor de 
4.000$00. — Pelo presente e res
pectivo edital são  citados q u aes 
quer credores incertos para  ass is 
tirem à praça e deduzirem os seus 
direitos.

Montijo, 5 de Maio de 1934.

0 Escrivão da l.a secção,

Alvaro Pedro Batista  Pereira 

V e r i f i q u e i  a  e x a c t i d ã o .

O Juiz de Direito.

J. Raposo

Quem não faz reclame não presa os seus interesses

Ferragens © Ferramentas
CHUMBO, ,  E S T A N H O ,  Z I N C O ,  C H A P A  Z I N C A D A ,  ETC,  

Tubos de ferro  e acessorios
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Horacio Alves, l_t.dsk
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MATOS & 0 .~ l_.°*
A R M A ZiE M DE F A Z E N D A S

Rua Cândido dos Reis F=> O R T  O — G A I  J \ .

Estação de Verão, Para, esta estação recebemos já a,s mais recen* 
t.es novidades : Popelines, Percalinas, Zefires, Luizines, Opalines, Voils, de seda, Voils 
de lã lisos e estampados etc.

Lindos padrões em casimiras para fatos, e artigos em fantasia para vestido 
de senhora.

A’s Ex.mas Noivas, recomendaimos as magnificas qualidades dos nossos 
panos familias para lençóis e abretanhados finos.

rsio seu proprio interesse confronte os preços e as qualidades das 
nossas fazendas. Pecam amostras.
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KEGISTP N.°. 
E S U N tt llloutiro

EM A N A RIO REIGIONAL.ISTA
Director: E D U A R D O  L.O R E S

Inscreveram-se como socioj benemeritos da Delegação da 
Liga dos Combatentes da Grande Guerra, nesta vila — patrió
tica instituição de benemerencia — os Ex.moB Srs. Cristiano 
Belo, Mario Tavares Samareno, Guilherme Augusto Pina Car
doso, Manoal Joaquim Fernandes e Sequeira Nunes dos San
tos.
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Tr. do" Tribunal — Montijo
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de Publicidade do Sul, L.a
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António Carneiro

Composição e impressão 
Casa Alves Gago—Vendas Novas

FOOT-BALL
Com geral aprazimento e a convi

te dos clubs locais 11 Unidos Foot- 
Ball Club e Aldegalense Sport Club, 
deslocou-se a esta vila e aqui jogou 
nos dias 6 e 7, o 4eam de honra do 
Sporting Club Farense.

Farense 3, 11 Unidos 1
No passado domingo, dia 6, no cam

po do 11 Unidos, e com numerosa 
assistência, realizou-se o anunciado 
jogo amigavel entre os. «teams» de 
honra do Sporting Club Farense e 11 
Unidos Foot-Ball Club local.

O jogo começou pela bola de sai- 
da dos visitantes.

A quatro minutos de jogo, desur- 
preza, num ataque dos 11 Unidos, 
Carapinha, de cabeça, anicha a pri
meira bola nas redes do Farense; es
te reage e procura o empate com 
energia, e, numa avançada péla es
querda, centro do extremo, que José 
Antonio alivia para perto e o half- 
cenlro na recarga, estabelece o em
pate com um goal de boa marca.

O jogo foi equilibrado de parte a 
parte, mas é evidente mais conjunto 
no team visitante e mais energia no 
11 Unidos, que por vezes jogou aos 
repelões e com esforço pessoal de um 
ou de outro jogador.

De ambas as partes se jogou com 
rapidez.

O Farense, bem apoiado pela defe
sa, desenvolve mais jogo.

A linha avançada do 11 Unidos não 
teve o apoio preciso dos seus halfs e 
por isso não deu o rendimento que 
devia.

No ultimo quarto de hora da pri
meira parte do jogo, os visitantes 
marcaram o seu segundo goal.

E’ marcado canto contra o 11 Uni
dos e o interior direito remata a con
tar.

Com este goal esta marcado o re
sultado da primeira parte do jogo.

Os grupos alinham para a segunda 
parte, sendo Carapinha substituído 
por Pé Curto.

E’ manifesta no 11 Unidos uma 
grande vontade de ganhar, mas os 
visitantes defendem-se bem e dão a 
replica sempre que podem, dominan
do nesta parte do desafio, dominio 
que no declinar da partida se vai tor
nando mais violento e que é com
pensado com mais um goal.

O arbitro assinala uma falta con
tra. o 11 Unidos perto da grande area. 
O avançado centro visitante prepara- 
se para schotar; o 11 Unidos faz bar
reira em frente da bola, mas quando 
o schot parte abaixam-se, resultando 
que Batata, surpreendido, não conse
gue suster a bola.

Os locais procuram ainda a todo o 
transe melhorar o resultado, mas já  
nada conseguem, e este resultado 
ajusta-se bem ao decorrer da partida.

O Farense foi mais team e teve 
mais ligação na sua linha, ao passo 
que no 11 Unidos dispenderam mui
ta energia, mas tiveram pouco enten
dimento, jogando menos do que o 
que estamos habituados a ver jo 
gar.

Pelo 11 Unidos alinharam : Batata, 
J. Antonio, Velhinho, J. Segisineno, 
Terruta, Quirino e Carapinha e á2 .a

parte Pé Curto, Bilibó, Dimas, Hum
berto e Lindinho.

Dos visitantes destacaram-se: o
guarda-redes, o back esquerdo, o 
half centro e o avançado centro.

Do 11 Unidos merecem referencia 
Batata que não foi culpado dos goals 
que sofreu, José Antonio, Terruta, 
Dimas e Humberto.

A arbitragem a cargo de Rosado, 
não agradou.

Aldegalense 1, Farense 0
O segundo desafio realisado nesta 

vila pelo team de honra do Farense, 
foi na passada 2.a feira, dia 7, contra 
o Aidegaiense Sport Club e no cam
po deste Club.

Era este jogo esperado com inte
resse geral, devido ao resultado obti
do na vespera pelo Club visitante 
contra o 11 Unidos local, e por isso, 
com uma assistência que ha jà  mui
to tempo que não viainos, entraram 
os dois teams em campo, recebidos 
com uma longa salva de palmas que 
se prolongou durante todo o tempo 
em <|iie os respectivos capitães fize
ram a permuta habitual dos ramos 
de flores.

Cerca das 18,30 iniciou-se, o jogo 
sob a arbitragem de Rasteiro, sendo 
a bola de saida do Farense, seguida 
de uma avançada que vai morrer aos 
pés da defesa do Aldegalense.

Resposta deste que proporciona ao 
guarda-redes visitante a primeira 
defesa da tarde.

Ambos os teams jogam bem, en
trando repetidas vezes os guarda-re
des em acção, mas com mais fre- 
quencia o visitante. O Aldegalense, 
que está jogando com muita energia, 
replica o Club visitante do mesmo 
modo, mas o local perde uma magni
fica ocasião para abrir o ativo.

José Carlota pássa a Caria e este a 
Manuel Jorge que centra, indo o es
ferico cair aos pés de Emidio que 
junto ás redes, schota para fora.

José Carlota tem dois magníficos 
«tiros» que passam rentes á trave.

O Farense tem uma avançada inu- 
tilisada com uma boa estirada de La
vradio aos pés do avançado-centro 
visitante.

A assistência espera com ancieda- 
de um goal para qualquer dos gru
pos, mas termina a primeira parte do 
jogo sem que nenhum dos teams abra 
o activo.

A bola de saida da segunda parte 
do jogo é do Aldegalense que deli- 
nea uma avançada, interceptada pela 
defesa Farense.

Este grupo aproveita uma leve ara
gem favoravel para invadir frequen
tes vezes o meio campo do Club lo
cal, invasões que são anuladas pela 
defesa azul, que tem jogado muito 
bem.

No quarto de hora final o Aldega
lense tem um arranque de energia 
soberbo, e volta a dominar o visitan
te, que se defende brilhantemente.

Caria apodera-se do esferico, abre 
a Manuel Jorge, este schota forte e 
iente ao chão a um canto da balisa 
e enfia a bola nas redes adversarias, 
ditando assim a derrota do Farense.

A bola vai ao centro, o visitante

sai e o arbitro apita para terminar o 
desafio.

O resultado ajusta-se perfeitamen
te ao decorrer do encontro, não des
merecendo em nada com esta derro
ta o Club Farense, porque se viu 
perfeitamente ser um team de valor 
em nada inferior ao team local.

Dos visitantes agradaram-nos to
dos, mas em especial o guarda-redes 
e o back esquerdo brilhantíssimos; o 
half direito, o half centro e o avan
çado centro.

Do Aldegalense todos jogam bem, 
á excepção de Manuel Jorge que es
teve muito fraco. Temo-lo visto fazer 
melhor.

Pelo Aldegalense alinharam: La
vradio, J. Duarte, Farrim, Adelino, 
Rosado, Pirineu, M. Jorge, José Car
lota, M. Caria, J. Marques e Emidio.

Arbitragem foi regular, excepto no 
ultimo quarto de hora em que não 
reprimiu . convenientemente o jogo 
viloento.

Casa de vinhos
Vende-se vasilhame, balcão, e ou

tros utensílios em ótimo estado, em 
conjunto ou separado.

Para ver e tratar com Fernando 
Ferreira.

MONTIJO

Este numero foi visado 
pela comissão de censura:

Concerto publico
Pelas 22 horas de hoje, no seu co

reto da Praça da Republica, realisa 
a Sociedade Filarmónica 1.° de De
zembro, um concerto publico, sob a 
regência do seu habil ensaiador sr. 
Victor Cândido dos Santos, e com o 
seguinte programa:

1.* PARTE
Emblema Nacional (m archa) Rcigly
Titus (ouverture) Mozart
Concerto ãe Saxofone (solista A.

Sousa) Beriot
VArlesienne (fan tasia ) Bizet

2.“ PARTE
Aiãa (selecção da opera) Verdi
Amigo de Peniche (marcha ) R. Dantas

HORÁRIOS „
Vapores

Partidas  
Montijo 8,0, 12,30 e 16,45.
Lisboa 9.35 (a) 10,35, 15,0 e 18.30. 

(a) Só aos domingos e feriados oficiais. 
C o m boios

Montijo 8,05, 10,40. 16.25 e 19,36. 
Lisboa 7,35, 9.05, 19.25 e 21,25.

Camionetes
Montijo 5,25, 8.10 (a) 16,15 e 18.0. 
Lisboa 8.10, 10,30, 15,30 17,50 e 

17.35.
Montijo 8,20 e 17.30.
Setúbal 9,15 e 18,30.

Aos nossos assinantes
Estando-se a proceder às nossas co

branças, rogavamos aos Ex."10s assi
nantes a fineza de não demorarem a 
liquidação dos seus recibos a-fim de 
não dificultarem a nossa missão.

Eduardo Gonçalves
Construtor civil 

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

Projectos — Construções Civis e Industriais — Cimento armado 

■ O R Ç A M E N T O S  ■

Rua França Borges, A. A, A, MONTIJO

Casa das Novidades

F R A N C I S C O  V I C E N T E  L U C A S
CORRESPONDENTE DA CASA BANCARIA CUPERTINO DE MIRANDA & C.a — PORTO

Esta casa é a que maior sortido tem em bonets para 
homem e creança, meias, peugas, artigos de malhas e 
lãs. Colossal sortido em Bijouterias, Perfumarias, Brin
quedos, Artigos para brindes, Retrozaria e Papelaria

A CASA QUE MAIS BARATO VENDE
CONFRONTEM OS NOSSOS PREÇOS

6 5  a 67, R. A lm iran te  Oandido dos Reis 
■—  M O N T I J O  ■ =


