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“Eu pregunto se na alma dos que dizem 
acompanhar-nos há o amor da Pátria até ao sa
crifício, o desejo de bem servir, a vontade de obe
decer-— única escola para aprender a mandar —, 
a necessidade viva da disciplina, da ordem, da 
justiça, do trabalho honesto
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E porque não?
Publicou este jornal, em seu ultimo numero, um artigò em que 

o seu autor se mostra extremamente escandalisadó com o aumento su
cessivo dos abortos nos nltimos tempos, ou seja: contra a chamada «in
dustria do infanticídio».

Salvo o devido respeito, eu não concordo com tal opinião e es
ta discordancia sugeriu-me o presente artigo.

0  problema da natalidade é hoje um dos que mais preocupa a 
ciência dos homens, sempre dispostos em alterar para seu interesse as 
leis da Natureza-mãi; e tornou-se já  um facto reconhecido a necessi
dade de a regular consciente e cientificamente. Não só porque nestes 
tempos, em que se dá a um trabalhador 7$00 ou 8§00 por salario, sé 
lhe não pode exigir a manutenção de numerosa prole, — indefesos en
tes a morrer de fome, — definhados exemplares das gerações de ama
nhã numa raça que a própria perfeição aniquila, — corno ainda porque 
se torna necessário atalhar ao superpovoamento da terra, até aqui re
gulado por um outro sistema que a Moral não condena mas è mil vezes 
mais nefando que o a to rto : — o sistema das guerras.

Bem entendido fica, que não venho aqui defender o aborto e 
muito menos tal como ele é praticado quasi geralmente. Mas não ode-, 
fendo, apenas pelo que ele tem de prejudicial até para apropria saude 
de quem o pratica e não porque na minha opinião ele constitua crime 
contra qualquer ser vivente — simples protoplasma em formação, ma
téria e nada mais.

0  limite á natalidade, operado consciente e competentemente é 
mesmo uma necessidade que cada vez se impõe mais.

Para que hão de vir a este mundo os filhos dos tuberculosos, 
dos sifiliticos, dos alcoolicos e dos anormais? Para aumentar a anor
malidade ?

E os filhos dos desgraçados, dos miseráveis, dos párias da socie
dade? Quem os sustenta, quem os educa?

Não se devem evitar de nascer . . .  São personalidades de ama
n h ã : corpos para encher prisões e hospitais, veículos do crime e da 
corrupção, elementos de desordem, cuja acção perniciosa a sociedade 
rem edeia , com castigos iníquos a que já não chama barbaros . ..

Para que hão de ter filhos os que os não podem ter, os que os 
não devem ter?

Para que não falte a carne humana no matadouro das guerras?
O h ! descançai, infelizmente as guerras modernas dispensam ho

mens e os exercitos para pouco servem já  . . .
Exija-se a regulamentação cientifica, condenem-se as praticas 

fora da ciência, mas não venhamos em nome de uma moral sem fun
damento exigir o aproveitamento de tudo quanto de bom e mau é 
concebido.

Alves Gago

I I

0  q u e
/e à viáà

P'ra que nascemos nós, oh! minha amiga 
Se tantas coisas temos que sofrer ?
Pra que havemos nós de padecer 
Tormentos e desgostos desta vida ?

A vida é  toda feita de incertezas, 
Desilusões, agruras e desditas 
Que seguem por estradas infinitas 
Arrastando atras de si grandes tristezas.

Se êste mundo é  só de ilusões,
Eu pregunto a mim mesmo vagamente 
Porque nascemos nós para sofrer?

Se o sofrimento mata os corações 
E nos mata a nós mesmos lentamente 
Quando temos a sina de morrer ?

IVI s r ia L_eo n o r

!_____

DESASTRE MORT
Ampliando a noticia por nós dada so

bre o desastre ocorrido na ponte cais 
desta vila no passado dia lõ,publicamos 
a carta  a seguir que nos foi enviada pe
lo presidente do Sport Foot-Ball Pa l
mense, de que o infeliz sinistrado era 
socio, carta  que é do teor seguinte :

Senhor Redactor do «Noticias de 
Montijo».

Em  resposta ao pedido de V., somos 
a informar o seguinte : o nosso infeliz 
consocio chamava-se Dionisio F e rre ira  
Veloso, 24 anos de idade, solteiro, ser
ralheiro, filho de Eduardo  Augusto Ve
loso e de Manuela de Jesus Ferre ira  
Veloso.

As causas do desastre foram as se
guintes : 0  barco encontrava-se a traca
do a outro, mas um pouco afastado e 
sem luz, o cabo do mar não se encontra
va presente, e em virtude, disse ele, de 
não ter conhecimento da carre ira  ex- 
traordinaria  ; a tripulação do barco teve 
um gesto pouco louvável, pois quasi não 
se interessou pelo salvamento do nosso 
infeliz consocio ; o mestre do barco, sr. 
José Gervasio, encontrando-se a con
v ersar  com uma senhora, não ligou im
portancia á forma como o barco se en
con trava  atracado, e bem assim n ilu
minação do mesmo, o que estou * c e r t o  
lhe compete; somente lhe posso infor
m ar isto, mas acho que seja o suficien
te para  uma boa informação ; ao mesmo 
tempo faço-lhe um apelo para  q>ie V. 
nas colunas do vosso jornal agradeça ao 
nosso conterrâneo Pascoal, por alcunha 
o Rabiça, ó qual lançando-se á agua pa
ra salvar o nosso consocio o fez com o 
risco da própria vida pois chegou a es
tar entalado entre os dois barcos. Ao 
mesmo tempo por intermedio do vosso 
jornal peço que agradeça  a toda a po
pulação de Montijo a forma carinhosa 
como se tem interessado pelo salvamen
to do nosso malogrado consocio e sen
tido a mesma m agua que nos acompa
nha neste momento tão doloroso.

Lem bro  a V. que o vosso jornal de
ve interessar-se para  que casos destes 
não se repitam fazendo lem brar á E m 
preza de Montijo o quanto é necessário 
a iluminação para  o embarque e que os 
barcos a traquem á ponte e não a outro 
barco, como mandam as autoridades 
marítimas.

De V.

Att.° Venr. e 

José Leal

Obrigado

Montijo se encon trava  atracado á ponte.
E m  dado momento, os dois compa

nheiros do infeliz sinistrado em barca
ram no «Montijo» "fe aquele, não se sa
be porque motivo, não embarcou pelo 
portaló onde se encontravam dois m a
rinheiros recebendo os passageiros, mas 
sim p o r  vante destes, ou seja entre o 
portaló e a proa do barco.

Ora o' barco atracado por fora dou
tro, fa z ia  m e lh o r p orta ló , no dizer dos 
técnicos, do qne atracado á ponte, o 
que na carta transcrita  se censura sem 
razão.

Não conhecemos o motivo porque o 
cabo do m ar seja obrigado a presenciar 
a partida de todos os barcos, pois quan
do os passageiros saibam o que fazem 
e o seu estado seja normal, não são pre
cisas autoridades a presenciar os seus 
actos.

(continua na 4.' pag ina )
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«Noticias de Montijo», transcrevendo 
a carta  assinada pelo presidente do 
Sport Palmense,- fá-lo só no cumprimen
to de um dever de lealdade e não por 
concordar com o que nela se diz, por
quanto, tendo procedido a averiguações, 
elas resumem o caso no seguinte;.

Apoz o desafio de bola realizado en
tre os clubs visitante e local, os joga
dores e mais pessoas que os acompa
nharam  a esta vila, entretiveram-se por 
cá até ás 22 horas, hora  esta a que se 
deu o lamentavel desastre, e que ave
riguado esta tambem ter-se dado da se
guinte forma.

0  malogrado Veloso, cerca das 22 
horas dirigiu-se ao cais de embarque 
acompanhado de dois companheiros com 
quem esteve dansando sobre o convez 
do vapor Ribatejo, que por dentro do

Comemorando a da ta  gloriosa de 9 
de Abril, a L iga  dos Combatentes da 
G rande G uerra , Delegação desta vila, 
realisou na mesma data na sala das ses
sões da Cam ara  Municipal desta vila, 
uma sessão solene em que fizeram uso 
da palavra os E x .mos Srs. D r.  Manuel 
Panlino Gomes e Tenente  José Augus
to Lino, que presidiu, e em que foi enal
tecido o valor dos que realmente, em 
campos de Africa e F landes sacrifica
ram a vida em holocausto do bom nome 
portuguez.

Seguidamente, foi organisada uma ro
magem ás campas dos socios da mesma 
L iga  falecidos nesta vila, e em que se 
incorporaram, as seguintes agremiações 
e colectividades:

Administração do concelho, represen
tada pelo seu E x . "  A dm inis trador;  Ca
m ara  Municipal que era  representada 
pelo seu ilustre P re s id e n te ; Delegado 
de Saud t,  Caminhos de Ferro ,  11 U ni
dos Foot-Ball Club, Aldegalense Sport 
Club ; Associação dos Pescadores, Mu
sical Club Alfredo Keill, B anda D em o
cratica 2 de Janeiro, Sociedade F ila r
mónica 1.° de Dezembro, Posto de So
corros Dr. Manuel da Cruz Junior, Asso
ciação H um anitaria  dos Bombeiros Vo
luntários de Aldegalega, Ju n ta  de F r e 
guesia, G uarda  Fiscal do posto local, 
Associacão Comercial de Aldegalega, 
Colégio Moderno, Escola Conde cie F e r 
reira, etc.

Após a chegada ao cemiterio local e 
porque o mau estado do tempo não p e r 
mitia mais prolongada demora, foram 
depostos ramos de flores nas campas 
dos socios falecidos, retirando-se os com
ponentes do cortejo ás suas sedes com 
a satisfação de terem cumprido um sa
grado dever para  com os companheiros 
de luta  em te rras  de alem.

Ao digno Presidente da Delegação 
nesta vila da L iga  dos Combatentes da 
G rande G uerra ,  E x .mo Sr.  Tenente J o 
sé Augusto Lino, que tivemos a honra  
de acompanhar nesta ju s ta  prestação de 
homenagem aos soldados de Portugal, 
apresenta «Noticias de Montijo» as suas 
felicitações pelo feliz desempenho da 
missão que se impoz.
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Fer\oii\ei\o^
l i u r q à r i o ^

O duque de Baviera. Christon, vol
tando da Palestina para  Rhodes, onde 
veiu a falecer t rês  anos depois deste 
facto que apontamos, ergueu do chão 
sobre os hombros, e- arremessou para 
grande  distancia uma pedra que pesava 
156 kilogramas.

—  O major B arsabas, qne viveu no 
seculo X V II ,  e ra  dotado de tanta  força 
que bas tava  apertar  a perna dum cava
lo para  lhe p a r t ir  os ossos. Dele se con
ta que, tendo ido ao estabelecimento 
dum ferrador, a encomendar uma ferra 
d u ra  de grande  resistencia, logo que o 
operário voltou costas ele pegou n a  bi
go rna  e a meteu debaixo do capacete ; 
o fe rrador  ficou depois admiradíssimo, 
ao v e r  o major t ira r  a b igorna do es
conderijo como se fora uma simples pe
na.

Muitas vezes, á mesa, Barsabas  aper
tav a  entre as mãos uma bandeja  de 
p ra ta ,  em que lhe serviam o copo de 
vinho, e de tal modo a comprimia que 
o liquido esguichava a grande altura.

A um gascão qne o desafiou, ap e r 
tando-lhe a mão para  o cumprimentar, 
de tal maneira o fez que lhe quebrou 
os ossos, deixando-o impossibilitado de 
se ba ter .

—  Aí pelo meado do seculo X IX ,  
apareceu em A rra s  um homem dotado 
da faculdade de reconcen tra r  em si to
da a parte  ossea do corpo, reduzindo-se 
assim a um volume pequeníssimo, o que 
lhe permitia fugir das prisões, a través 
do mais estreito gradeamento.

— Um facínora que se achava nas 
prisões de Soint-Omer, livrava se de to
das as algemas que lhe puzessem, por 
mais fortes que fossem.

— Refere Deslandes te r  visto em Lan- 
vace, aldeia distante umas tres leguas 
do mar, uma criança completamente 
privada de articulações, pelo que ne
nhum  movimento lhe era  permitido fa
zer. O sen corpo era  como que um osso 
geral, ou uma petrificação dos muscu- 
los, dos nervos e dos tendões. Os de
dos dos pés e das mãos não apresenta
vam  fa la n g e s ; pulsos, cotovelos, hom
bros, joelhos, etc., nada se movimenta
va. As próprias pestanas eram fixas.

T inha  essa creança perto  de dois 
anos. Não podia andar, nem comer, nem 
beber, sem auxilio da mãe.

Além de todas estás infelicidades fe
nomenais, estava ela sempre dominada 
por uma dor imensa.

FIAT LUX
Aos espiritas

A'vante, irmãos da Luz radiante e sublime,
Da Verdade inconcussa que nossa alma redime, 
Filhas dum Deus poderoso, dum Deus Gnipotente, 
Dum Deus todo ca.idura, dum Deus Onisciente!

A ’vante, irmãos ão Bem, da Justiça e Amor, 
Altiloca trindade que adorais com fervor,
Estrelas rutilantes que brilham lá nos Céus, 
Estancia da Virtude, morada do Bom Deus!

A ’vante, irmãos devotos da santa Caridade,
Filha terna e dilecta dum Deus todo Bondade, 
Luzeiro refulgente que os miseros consola 
E a quem ternamente a todos dá esmola !
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Estudai com afinco, obreiros do Futuro,
0 Divino problema ha pouco tam escuro;
Estudai com ardor a sabia e sã doutrina 
Que Kardec escreveu por inspiração Divina ;
Segui sem ’smor'cimento o caminho espinhoso 
Que seguiram Délaune, Aksakof e Lombroso,
Max, Rénau, Leou Dénis, Tolsloi e Gibier 
E tantos outros como Mòses e Falcomer:
Estudai-os a todos com calma e quietação 
Que deles tirareis mui proveitosa lição;
Então aprendereis, que a sã filosofia 
E ’ a Verdade pura donde tudo irradia ;
Que o corpo se transforma, que a alma é imortal, 
Que temos muitas vidas para reparar o m a l;
Que ha entes tão felizes, que ha entes tão ditosos, 
Que vêm no Além grandes vultos luminosos,
Desses que outrora, neste mundo, aqui moraram 
E apôs muitas vidas dele se libertaram-,
Que Deus ó Infinito d’Amor e de Bondade,
Que Deus é Ciência angusta, a Ciência da Verdade!

I I I

Estudai com afinco obreiros do Futuro 
0 Divino problema, ha pouco tam escuro;
Supor-tai com coragem o péso dessa cruz 
E do vosso labor surgirá a nova L u z •
Caminhai com denodo na senda da Verdade 
E  vereis ressurgir a mízera Humanidade;
J\ão temais que a turba ignàra e in á if rente 
Vos apupe ou rebaixe o vosso esforço ingente. 
Estudai com amor a sàbia e sã doutrina,
Que Kardec escreveu com inspiração Divina.

I  V

A 'vante, irmãos da Luz radiosa e sublime,
Da sólida Verdade que nossa alma redime,
Das rútilas estrelas que brilham lá nos Céus, 
Estâncias da Virtude, morada do Bom Deus\

Moura.
A. F. d'Oliveira Galamba

XtL n i j a,r| tài( 
de àt{0$

A  12 de Janeiro é o aniversário do 
nosso melhor amigo que, quasi todos 
os anos, nesse dia, melhora o rancho 
e convida os parentes  para  ja n ta r  em 
sua casa.

E x traord inariam ente  costuma ser con
vidado também o amigo Edi-B urg , aus
tríaco, que nesse dia também faz anos.

Num  desses jun ta res  calhou ao Edi-  
B u rg  ficar sentado à mesa ao lado do 
A r tu r  Judicibus, o ferrador mais conhe
cido nestas 10 leguas em redo r  e alvei- 
ta r  considerado devido á sua invariavel 
receita de chá de malvas.

A  certa  a ltu ra  do ja n ta r ,  e na  oca
sião em que dum frasco e ra  t i rada  con
serva, o amigo E d i-B urg  lubrigou uma 
bolinha encarnada que lhe fez luzir o 
olho e o levou a solicitar uma tomati- 
nha, que disse gostar  muito.

Prontam ente  servido, foi-lhe posto no 
prato o apetecido tomate. O  A rtu r ,  que 
está sempre pronto a fazer a sua parti- 
dinha, não o deixou fazer o gosto ao 
dente e com a rapidez do relampago 
roubou-lho com o garfo e começou logo 
a mastiga-lo.

—Malcreada.. .roubaste minha to- 
mata, vociferou o Edi-Burg, pesaroso.

—  Não te apoquentes amigo Edi-Burg
—  disse o dono da casa — ainda aqui 
tens outro.

E  deitou outro tomatinho no prato 
do austríaco, que rapidam ente  o meteu 
na boca, com medo de ser  novamente 
roubado.

A gora  é que são elas.
O Edi-Burg, mastigando o tomatinho, 

olhava para  o A r tu r ,  reprimindo uma 
te rr ive l careta , e este com os olhos es
bugalhados, olhava o seu antagonista, 
fazendo grandes esforços para  não dar  
parte  de fraco.

O dono da  casa, de pé, com o frasco 
e o garfo nas mãos, olhava os dois es
perando pelos efeitos dos tomatinhos, 
que afinal se não fizeram esperar.

O A rtu r ,  mau grado seu, a quem as 
lagrimas rebentaram  das orbitas, gritou 
aflito :

—  J á  não posso mais. E  deitou no 
prato os fragmentos do tomatinho, que 
afinal era uma terr ive l pimentilha, que 
tinha sido deitada no frasco p a ra  d a r  o 
picante á conserva.

O Edi-Burg, emitou-o e em tom de 
vitoria, disse :

— Mim escaldou boca, mas vinguei- 
me por tu seres gulosa.

O que é certo é que quem ganhou 
com o caso foi o dono da  casa, porque 
os dois convivas pouco mais comeram, 
devido ao estado em que ficaram com a 
boca.

A SOIREE
Em caso dos morgados da Carriça, 
Houve uma soirée das de mão cheia, 
Que foi uma beleza ãe hortaliça, 
Conforme vou a Vossencias dar idea:

Tudo o que ha mais distinto na finança, 
E notável em alta gerarchia.
Esteve lá a fazer seu pé de dança 
Até romper o sol, no outro dia.

Vicim-se là os condes âa Penosa,
Os barões do Encosta-te-Pra Mim ,
A gentil viscondessa da Acheirosa,
Os viscondes ão Tuâo-Prô-Bom Fim ;

Também estava o barão ão Lava Pratos 
Com s i m  estupiãissima sobrinha,
O ex-pernão do reino Mata Gatos 
E  o marquez dos caldos de Galinha.

Apôs algumas danças, fez-se ouvir 
O distinto flautista Antão Cumié,
Que acompanhou a Madame ’Stás-fa Rir 
Na valsa dos Pretinhos da Guiné.

Depois mademoiselle Pingarela 
Amaãora ãe canto aborrecivel 
Espremeu-se na aria ãe Straâella 
I f  um moão muito abaixo do sofrível.

Porém o «ciou» da festa foi a ceia,
Uma ceia profusa e variada
Que vossencias não fazem mesmo ideia
De comezaina assim avantajada.

E os donos da casa, terminada 
Que a festa foi, tiveram a surpresa 
D'encontrar a baixela desfalcaáa 
N runs catorze talheres ãe sobremesa! X \
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Arrematação Judicial
l.a Praca

Anuncio
( l.a publicação)

Pelo Juizo  de Direito da com ar
ca de Montijo, cartorio da 2 .a Sec
ção, escrivão Ramos, se ha de pro
ceder, no dia 6 de Maio proximo, 
peias 15 horas, à  porta do T r ib u 
nal Judicial desta com arca, s i tua
do na Rua D outor Afonso Costa, 
desta vila de Montijo, à  a rrem ata  
ção em has ta  publica, dos imóveis 
abaixo d esc r i to s /q u e  vão á  praça 
pela l . a vez, pelos valores ig u a l
mente indicados, penhorados nos 
autos de execução hipotecaria que 
Francisco Maria Rodrigues C ardo 
so, casado, proprietário, m orador 
em Montijo, m ove a José  Pedro 
da Silva Beja, m ulher e outra, r e 
sidentes no lugar do Sam ouco, 
desta comarca.

A ARREM ATAR:

Predio urbano  situado no L a r
go das Salgadeiras, do lugar de 
Sam ouco, form ado por lojas e 1 .° 
andar, quintal e poço, varias aco 
m odações e ades^a, foreiro an u a l
mente em  $06  à C âm ara  M unici
pal de Alcochete, descrito na  C on
servatoria do Registo Predial des
ta com arca, sob o n.° 9.276 a fls. 
20 do Livro B 25, e inscrito na 
matriz respectiva no art.° 84.

Vai à praça no valor de esc.os 
15.000$00.

Predio rústico no sitio da E s 
trada Real, ou L ag ô a  dos Barros, 
freguesia de Montijo, com posto 
por terra  de sem eadura , v inha e 
arvores de fruto, descrito na C o n 
servatoria do Registo Predial d e s 
ta com arca, sob o n.° 5.305, a fls. 
111  v. do Livro B. 14 e inscrito 
na  matriz respectiva no art.° 197.

Vai á  praça no valor de esc.0S 
4.000$00.

Predio rústico fo rm ado  por te r
ras, v inha e arvores, sito no Brejo 
Pequeno, freguesia de Montijo, 
descrito na Conservatoria do Re
gisto Predial desta com arca, sob o 
n.° 9.389, a fls. 85 do Livro B. 25 
e inscrito na respectiva matriz no 
art.° 1.003.

Vai à  praça no valor de esc.os 
10.000$00.

Predio rústico com posto  por te r
ra de sem eadura, v inha  e arvores, 
sito na L agôa  da Viceira, fregue
sia de Montijo, que se acha des- 
critc na  Conservatoria  do Registo 
Predial desta com arca, sob o n.°
4.709, a fls. 199 v. do Livro B. 12 
?. inscrito na matriz respectiva no 
ait.0 1.026.I

Vai à praça no valor de esc.os
of000$00.

Predio rústico form ado por uma

fasenda que se com põe de terra 
de sem eadura, vinha, arvores e pi 
nhal, no sitio do Cuico ou Mar 
Negro, descrito na  Conservatoria 
desta com a ca, sob o n.° 9.275, a 
fls. 19 v. do Livro B. 25 e inscrito 
na matriz respectiva no art.° 1.141.

Vai à praça no valor de esc.os 
2 .000$00.

Predio rústico form ado por duas  
glebas, no sitio do Pau  Q ueim ado, 
fre: uesia de Montijo, que se com 
põe de terras de sem eadura , vinha, 
arvores, casa para arrecadação  e 
pôço, foreiro anua lm en te  em 2$00 
e 4 ga linhas  a $30, à  M arqueza 
do Fayal, descrito na Conserv, to- 
ria do Registo Predial desta co- 
m a rC'\ 1 ob os n.DS 1.929 e 1 930, 
a fls. 181 e 181 v. do Livro B. 5, 
inscrito na matriz rústica no art.° 
636 e na u rbana  nos art.os 2.295 
e 2.296.

Vai á praça no valor de esc.os 
5 .936^00.

P a ra a praça são citados os c r e 
dores incertos.

Montijo, 16 de Abril de 1934.

O Chefe da 2.a Secção,

João Francisco Ramos

Verifiquei a  exactidão.

0 Juiz de Direito,

J. Raposo

Arrematação Judicial
l.a Praça

Anuncio
(l.a publicação)

Pelo Tribunal Judicial da 3.a Vara 
da comarca de Lisboa, cartorio da 
2.a Secção, se ha-de proceder, no dia 
18 de Maio proximo, pelas 13 horas, 
à arrematação do predio abaixo in
dicado, que vai à praça pela 1.* vez, 
pelo valor igualmente indicado, e 
que será adjudicado a quem maior 
lanço oferecer acima da sua avalia
ção, nos autos de execução hipoteca
ria que a Companhia Geral do Credi
to Predial Portuguez move a José 
Custodio Cabrita e mulher.

A ARREMALAR:

«Predio composto de rez do chão, 
primeiro andar e sótão,dois armazéns 
que servem de fabrica de * cortiça e 
quintal, sito na vila de Alhos Vedros, 
d’esta comarca, na Rua Cândido dos 
Reis, por onde confronta pelo nascen
te, confrontando do norte, sul e poen
te com ruas publicas.

VAI A’ PRAÇA NO VALOR DE 
ESC.05. . . .  50.610$00

Para a praça são citados os credo
res incertos.

Montijo, 16 de Abril de 1934.

O Chefe da 2.a Secção,

João Francisco Ramos

Verifiquei a exactidão.

O Juiz de Direito 
J . Raposo

Anuncio
( l.a publicação)

No dia 13 de Maio proximo futuro 
pelas 15 horas, à porta do Tribunal 
Judicial desta comarca, e pelos au
tos de execução hipotecaria qne An
tonio Gomes Patego, casado, proprie
tário, morador nesta vila, move con
tra José Manoel Aguadeiro Junior e 
mulher, moradores no sitio da Hor- 
tinha, freguesia de Sarilhos Grandes,? 
vae pela primeira vez à praça para 
ser arrematado por quem maior pre
ço oferecer acima do valor da sua 
avaliação, o seguinte: — Um predio 
urbano que se compõe de trez mora
das de casas baixas, sendo duas de 
habitação e uma de arrecadação, com 
quintal e neste um poço e tanque, no 
sitio da Hortinha, desta comarca, fo
reiro anualmente em cinco escudo?, 
sem laudémio, descrito na conserva
toria desta comarca sob o n.° 8706, a 
folhas 104 verso do livro B-23, que 
vae à praça no valor de 10.OOOflíOO. 
Pelo presente e respectivos editaes 
são citados quaisquer credores incer
tos para assistirem à praça e deduzi
rem os seus direitos.

Montijo, 21 de Abril de 1934.

O Escrivão da l.a secção,

Alvaro Pedro Batista Pereira

Verifiquei a exactidão.

0 Juiz de Direito,

J. Raposo

Anuncio
(l.a publicação)

No dia 13 de Maio, proximo, pelas 
15 horas, à porta do Tribunal Judi
cial desta comarca, pelos autos de 
carta precatória, vinda da Comarca 
de Vila Franca de Xira, extraida dos 
autos de execução por custas e selos 
que o Ministeria Publico move con
tra Carolina Maria da Conceição, de 
Vila Franca de Xira, vai pela primei
ra vez à praça, para ser arrematado 
por quem maior preço oferecer aci
ma do valor da avaliação, o seguinte:

O. direito e acção a.metade de uma 
casa terrea, sita na Rua do Forno, da 
vila de Canha, avaliada em 500$00

Pelo presente e respectivos editais 
são citados quaisquer credores incer
tos para assistirem á arrematação e 
deduzirem os seus direitos.

Moiítijo, 23 de Abril de 1934.

O Escrivão da 3.a Secção,

João Frederico de B rito  F igue irôa  Junior

Verifiquei a exactidão.

0 Juiz de Direito,

J. Raposo

Este numero foi visado 
pela comissão de censura

Eduardo Gonçalves
Construtor o i v i l  
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Projectos — Construções Civis e Industriais — Cimento armado 
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Rua França Borges, A. A, A, MONTIJO
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MARCA REGISTADA

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

PEDIDOS Á

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, R,oseiras, Videiras Sementes, Enxofre 
Sulfato de cobre e todos os artigos agrícolas. .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 fNJcwas
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O REGIONALISTA
E D U A R D O  L O P E S

Propriedade da Empreza 
de Publicidade do Sul, L.*

Nos proximos dias 26, 2 7  e 28 de Maio, 
realiza-se em Lisboa o 1.° Congresso da União 
Nacional. 

Todos os que desejem o ressurgimento de 
Portugal não podem deixar de interessar-se por 
esta manifestação de vitalidade.

Editor Composição e impressão
António Carneiro Casa Alves Gago—Vendas Novas

FERTILIDADE
D© um artigo publicado na revista “ L'Engrais”

0  agricultor não pode contentar-se 
ern obter duma cuitiira o máximo de 
rendimento nas condições menos dis
pendiosas. Deve tanto quanto possi
vel esforçar-se por manter e melho
rar ao máximo a fertilidade das suas 
terras, empregando criteriosamente 
os adubos.

Todos os que seguem de perto os 
problemas que focam o emprego dos 
adubos e que discutem com os agri
cultores, teem tido ocasião de ouvir 
esta reflexão: «os adubos fatigam a 
terra». Será errada uma tal opinião? 
Sim e Não!

Para darmos um sentido preciso a 
esta resposta, vamos comentá-la de
vidamente.

S im :  os adubos fatigam a terra e 
digamos mesmo que a esgotam, quan
do são mal escolhidos e empregados 
em más condições.

N ã o :  os adubos não fatigam a ter
ra pelo contrario, melhoram-na, des
de que sejam cuidadosamente esco
lhidos.

E’ preciso portanto compenetrarem- 
se desta verdade / Os adubos quími
cos, devem ser considerados como 
complementares, e não podem dar o 
seu resultado completo, se a terra em 
que forem utilizados, não estiver de
vidamente provida de matéria orga- 
nica. 0 adubo puramente químico, 
pode chegar a cançar a terra, en
quanto que os adubos orgânicos e 
químicos só a podem melhorar, tor
nando-se mais fértil e tanto mais ain
da, se se fizerem calagens, regulares.

0  emprego de fortes estmmações, 
os adubos verdes, e os adubos quimi- 
co-orgànicos, a par de calagens, per 
milem obter a melhor fertilidade.

Por outro lado, a criteriosa rota-

Antonio Perro
De regresso da sua gloriosa viagem 

de propaganda a Paris, chegou no passa
do dia 20, a Lisboa, Ex."10 Sr. Antonio 
F e rro ,  proficiente Director do Secreta
riado da Propaganda  Nacional.

A Sua Excelencia, que em terras  - de 
F ra n ç a  acaba de, como ninguém melhor 
o faria, fazer conhecer de quanto tem 
sitio cepaz o esforço da raça portuguesa 
e do Estado Novo Corporativo, apresen
ta êste jornal, as suas boas vindas.

Caso gravo
Corre por ahi com insistência que 

um a senhora de Rio Frio que ha  dias 
v iera  a esta vila em governo da sua 
vida, ao reg re ssa r  a sua casa, porque 
tivesse perdida a camionete que ali a 
devia conduzir, se utilisara para isso de 
um carro de praça, por cujo conductor, 
em determ inada altura havia sido vio
lentada.

Noticias de Montijo, porque a versão 
que corre é desagradavel não só ao bom 
nome da te r ra  como em especial aos 
condutores de automoveis d ’ esta praça, 
promove as mais a turadas diligencias 
para  apurar o que de verdadeiro há 
n ’este caso, relatando-o oportunamente.

ção das culturas, é da maior impor
tancia, pelo que fazer a cultura da 
beterraba forrageira como ponto de 
partida das rotações tem uma gran
de vantagem, pois constitui um ex
celente precedente para a cultura de 
trigo, porque, embora seja muito 
exigente em elementos fertilizantes, 
é uma planta que deixa na terra, 
grande percentagem de humus. Por 
outro lado, a beterraba tem grandes 
elementos nutritivos para a alimen
tação de gado.

. . .  Como sempre é no equilíbrio 
das adubações que reside a solução 
do problema que estamos focando.

Se é indispensável em todas as cul
turas o emprego de azote, que tem 
seu papel preponderante, não o é 
menos o emprègo do anidrido ou 
àcido fosfórico e da potassa.

0  azote nítrico ou amoniacal e 
sempre que é insuficiente o estrume 
de curral, é insubstituível o azote or
gânico. Para o ácido fosfórico, de
pende de maior ou menor riqueza de 
cal que a terra contenha, entre o em
prego dum fosfato facilmente assimi
lável, '.como o Sulfato Allegro, ou o 
superfôsfato. Ha que atender tambem 
á reacção da terra, pois se ela fôr 
abertamente ácida, não se deve em
pregar o superfosfato.

Quanto á potassa, deve tanto quan
to possivel escolher-se de entre os 
vários adubos potàssicos, o mais so
lúvel, consequentemente o sulfato e 
o cloreto só quando a terra seja pu
ramente calcária.

Agindo desta forma, pode-se afir
mar categoricamente: Os adubos não 
cançam  a t e r r a ; pelo c o n tra r io  asse
g u ra m  im ed ia tam ente  colheitas re 
m unerad oras , e aum entam  a fe r t i l i - .  
dade do solo.

Desastre mortal
(coticlusão)

A bordo havia as luzes que ao b a rc i  
competem, e tanto assim que pessoas 
que ouvimos, nos disseram que essa 
afirmação não é exacta. A tripulação 
tentou com o emprego de croques so
co rre r  o infeliz Veloso, e o proprio mes
tre, que é acusado de não ligar impor
tancia ao caso, se dependurou de uma 
defensa, chegando ainda a molhar-se, 
para  ver se conseguia a g a r ra r  o sinis
trado quando todos esperavam que ele 
emergisse do mar.

De resto, averiguado está que o mes
tre  do vapor estava no seu posto, ou 
seja o do comando do barco, tendo o 
pessoal do seu comando todo nos seus 
postos.

Nós estamos convencidos de que o 
infeliz Veloso, j à  de si folgazão e brin
calhão, depois de separado dos compa
nheiros com quem esteve dansando, 
tentasse saltar de um barco p a ra  ou
tro, o que não conseguiu fazer devido 
ao estado alegrote em que se encontra
va, o que não é para  adm irar porque 
muitos mais companheiros assim esta
vam.

Calculando mal o salto, caiu entre os

dois barcos e caiu de pé, o que se p ro
va  pelo fato estar enlameado até á cin
tura, e assim ficou enterrado na  lama.

0  seu estado de alegria foi a origem 
da sua morte, porque de contrario teria 
embaroado pelo mesmo portaló por on
de em barcaram senhoras, creanças e 
outros passageiros, sem que no entanto 
tivessem caido ao mar.

Apoz o desastre o que se passou a 
bordo do barco, foi simplesmente indes
critível e até mesmo inaceitavel, pois 
que os passageiros que menos podiam 
apreciar o que se passara, am eaçaram  
o mestre de o a tirar  ao m ar logo que 
largassem da ponte, sendo necessário 
cham ar o cabo do mar e exigir que es
te acompanhasse o barco a Lisboa, sem 
o que o desvario, teria  feito mais algu
m a desgraça.

Isto averiguamos nós por pessoas que 
nada teem que ver com a tripulação ou 
mesmo com a empreza do vapor, sendo 
pois facil calcular o estado de e x a lta 
ção, em que os companheiros do morto 
se encontravam quando de te r ra  re 
gressaram  a  bordo, para  embarcàrem.

A P A R E C E  0  C A D A V ER

No dia 21 pelas 13 horas, quando J o 
sé Robalo, maritimo dos que fazem o 
transporte  de passageiros entre esta v i
la e Sarilhos Pequenos se encontrava 
na ponte Cais desta vila, notou que, ao 
a traca r  á mesma ponte o barco B 535 
T  L  de que é cam arada José. Moço R a 
poso, residente nesta vila, qualquer coi
sa emergia do m ar  e afirmando-se me
lhor verificou ser o corpo do desditoso 
Dionisio, pelo que dando o brado de 
alarme, acorreu Jacinto Gouveia, sol
teiro, trabalhador, natural e residente 
em Montijo, que, lançando-se á agua 
agarrou e conseguiu rebocar o cadaver 
para  ao pé do barco referido onde foi 
atado com uma pequena corda, enquan
to ás autoridades era comunicado o tris
te aparecimento.

Confiado o cadaver á guarda  do sol
dado n.° 5 da 5 .a Companhia da G u a r 
da Fiscal que ali se encontrava em ser
viço, sendo auxiliado pelo grum ete de 
manobras n.° 4849, Anselmo Luiz , ao 
serviço da Capitania do Porto de Se tú 
bal foi retirado da agua ás 15 horas e 
conduzido para  o cemiterio locai ás 16 
horas, realisando-se no dia imediato o 
seu enterramento.

Desordem
No passado domingo, 22, no estabe

lecimento comercial de venda  de vinhos 
e mais algumas coisas de que é proprie- 
ta r ia  um a tal Inez do Hotel Alentejano, 
espelunca que está situada no L argo  da 
Ig re ja ,  envolveram-se em desordem A n
tonio Palhais e um tal D ias Serra , ten
do tambem intervindo na luta a Con
ceição, amante do Palhais que segurava  
o antagonista do amante pelos cabelos 
enquanto aquele o tosava mais Já von
tade.

Aos gritos de «quem me acode» acor
reu  a autoridade que mandou em paz 
os contendores sendo nessa ocasião de
tido um individuo do Samouco, por fal
ta de respeito.

Agradavel e f ina
é a essência, «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.

Urge providenciar
U rge adoptar providencias sobre o 

descalabro a que vai chegando o custo 
da vida em Montijo, te r ra  de t rab a lh a 
dores.

Assim, temos que em Montijo um 
quilo de batatas custa 1 $ 2 0 ; um quilo 
de favas custa $50 ; o bacalhau está a 
4$80 ; o azeite, num ano de fa r tu ra  co
mo foi o da  colheita passada, está a 
6$50, e o pão, que em Montijo custa 
2$00 um quilo e mal pesado.

Is to  num a te rra  de trabalhadores co
mo é Montijo e onde um ru ra l não con
segue ganhar mais de 6$00 ou 7$00

U rge  providenciar, enquanto é tem 
po, pois por este caminhar nem  mesmo 
a camisa lhe deixam.

Manifesto da aguardente
0  Decreto n.° 23.769 de 17 do corren

te, determ ina a todos os possuidores de 
aguardentes vinicas a manifestarem a 
sua existencia no praso de 15 dias, pe
rante os administradores dos respetivos 
concelhos.

Os que possuirem caldeiras de distila- 
ção de vinhos são tambem pelo mesmo 
Decreto obrigados a declarar  qual a si
tuação das caldeiras, sua capacidade de 
produção e a produção media de cada 
uma nos 3 últimos anos.

Aos que deixarem de cum prir  as de
terminações do mesmo Decreto, serão 
aplicadas multas.

F~ alecimentos
-Em Ilhavo.aonde residia faleceu ha 

dias a sr.a D. Ana Pereira Regala, 
irmã do sr. Antonio Pereira Duarte 
e tia dos srs. José Pereira Duarte e 
Miguel Pereira Duarte. A bondosa 
senhora que foi sempre muito carita
tiva, deu mais uma prova de bene- 
merencia não se esquecendo das ca
sas de caridade da sua terra natal, 
legando em seu testamento 1.000$00 
para o Orfanato e l.OOOÍjjSOO para o 
Asilo de S. José. Exemplos desta na
tureza deviam ser seguidos por ou
tras pessoas para suavisar a crise 
porque passam as casas de caridade 
desta vila.

-Depois de prolongado sofrimento 
faleceu no passado dia 21 o sr. Jus- 
tino José Reis de 82 anos de idade, 
pai do nosso amigo e assinante sr. 
José de Mira Reis. 0  funeral que saiu 
da residencia de seu filho, da rua 
Machado dos Santos, realizou-se do
mingo à 1 hora da tarde. 0  caixão 
foi conduzido pelos Maqueiros do Pos
to de Socorros Dr. Manuel da Cruz 
Junior, iudo coberto com o estandar
te do Musical Club Alfredo Keil, e 
ladeado pelas criancinhas do Orfana
to. Alem de bastantes pessoas que 
acompanharam o extinto á sua ulti
ma morada, fez-se representar a So
ciedade Filarmónica 1.° de Dezembro, 
Musical Club Alfredo Keil, Orfanato 
de Montijo e Posto de Socorros Dr. 
Manoel da Cruz Junior.

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 um receptor de Radio é ter o mun^o 
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.


