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Trabalhadores de IVlorrtijo
Sabeis o que é o Estado Corporativo ?
Conheceis o que são as Federações do Trabalho?
Já vos explicaram o que são os Sindicatos Profissionais ?
Estamos certos que não !
Pois se o desejais saber, vinde á  sessão de Propaganda 

que a Liga Nacional 28 de Maio promove no proximo domin
go, dia 8, no Teatro Joaquim d’Almeida, desta vila e então fi
careis sabendo as vantagens que vos adveem de vos unirdes, 
de vos sindicalisardes.

Que nenhum trabalhador falte á sessão de Propaganda do 
Estado Corporativo.
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Ha direito? 

Não ha!
Há certas coisas que se não enten

dem, nem têm uma explicação acei- 
tavel, justificativa ou convincente...

De entre outras, figura nos primei
ros planos, o facto dos estabelecimen
tos comerciais, abrirem as suas por
tas às 8 horas da manhã e encerra
rem-as às 21, felizmente, exactas.

Com que fim ?
Para poderem assim atastceer to

dos os clientes?!
Puro engano!
Os proprietários de todas as casas 

o sabem, por experiência própria, e 
de sobejo.

Para que abrir as portas às 8, se 
só tardiamente, às 9, 9 e meia, 10 ho
ras, começa a afluência de clientes, e 
que mesmo assim, vão chegando pe
lo sistema de conta-gotas?! agora um, 
logo outro, depois outro, e assim até 
ao meio dia. hora a que, geralmente, 
cessa, para recomeçar á noite, à ho
ra do passeio.

Há direito que se passe uma tarde 
inteira atraz dum balcão para aten
der uma escassa meia duzia de fre
gueses?

Não há!
Há direito que só á noite venham 

os clientes «aviar-sex, quando, e mui
to bem, o podem fazer a qualquer ho
ra do dia ?

Não há !
Há direito que assim se gaste inu

tilmente bastante energia eléctrica?
Não há.
Há ainda o direito de se encerra

rem os estabelecimentos aos domin
gos às 22, quando a partir das 20 nem 
viva alma se nota na maioria das ca
sas?

Não ha !
Ponhamos os olhos na capital que 

encerra os seus estabelecimentos às 
19 horas, sem que fique, uma só pes
soa, por se abastecer do que precisa.

No entanto Lisboa tem mil vezes 
mais habitantes que Montijo; a ela 
afluem mil vezes mais forasteiros que 
à nossa terra e nem por isso tem, 
proporcionalmente, mais estabeleci
mentos que Montijo, e Lisboa inteira 
trabalha: homens, mulheres, rapazes 
e raparigas /

Porque havemos nós de àbrir mais 
cedo e fechar mais tarde?

Tudo pura convenção e . . .  rotina!!!

V.

N. R. — «Noticias de Montijo» gostaria de 
registar nas suas colunas os nomes dos co
merciantes que porventura, se mostrem fa
voráveis a este novo horário e . . .  os discor
dantes caso hajam.

Aos interessados

Até lõ  de Abril têm de dar  entrada 
na Direcção G erai de Estatisca, na. A ve
nida Dr. Antonio José d’Almeida, em 
Lisboa, os verbetes  das sociedades co
merciais existentes no continente e ilhas, 
em harmonia com o decreto 16.927, de 
7 de Ju lho  de 1927, sob pena de multa.

Este num ero  fo i visado 
pela  comissão de censura

A ponte!
De todas as grandes Obras da dita

dura nacional, uma que vai ficar gra
vada para sempre nos anais da his
toria, é, sem duvida, a ponte sobre o 
Tejo.

Só assim, num ambiente anti-par- 
lamentar, num periodo em que as 
hordas politicas contrarias à Nação 
estejam privadas de envenenarem as 
multidões que, á falta de conheci
mentos, são arrastadas pelos «me- 
neurs» politicos, só assim se poderá 
fazer alguma coisa de bem a favor 
da Nação.

Se não fosse na situação actual não 
se faria nada ;t favor do Paiz, mas 
sim tudo em favor dos politicos.

Que o digam as estradas, que fa
lem as inúmeras obras por' esse Paiz 
fora, que ó afirme a cidade Capital, 
que o confesse o povo sensato.

Já o não podem dizer os maus po
liticos :

No momento em que toda a vila: 
de Montijo devia estar regosijadá por 
ir ter ligada a si a Cidade-Mãe por 
uma obra monumental, obra que já- 
màis esquecerá; na hora ern que to
dos deviam estar de braços abertos 
para a.'receber, é que os politicos 
mostraram a sua maldade.

Diz um jornal que no Montijo, alem 
de outras manifestações,' sairam a to
car pelas ruas as bandas de musica 
existentes na terra ,: talvez porque a 
reportagem fosse feita para agradar 
aos governantes; mas não é preciso 
mentir, é preciso dizer toda a ver
dade :

Para a rua, em sinal de regosijo, 
veiu apenas a velha Filarmónica 1.° 
de Dezembro, percorrendo as ruas 
principais da vila, tocando ao estron
do dos foguetes e acompanhada por 
muito povo; a ouira ex is ten te . . . ,  
não saiu porque tem a salientá-la o 
nome de Banda Democratica 2 de Ja
neiro.

Eis a politica a manejar, a mostrar 
que faz sempre das suas.

Oh ! homens maus, que não igno
rais que se não trata de uma obra 
politica, mas sim de uma obra ge
nial, de uma obra que sob todos os 
pontos de vista: geográfico, militar, 
economico, comercial e industrial, 
se impõe e deve ser um facto;—des
pi de vós a maldade, retirai de vós 
o pensamento asneirento corno tive
ram as grandes inteligencias que 
existiam, quando do Caminho de Fer
ro que está actualmente no Barreiro; 
não penseis que a ponte vem para 
agradar á vila de Montijo, pois é 
uma obra que custa milhares de con
tos. A ponte sobre o Tejo não liga 
só Lisboa com Montijo, mas sim o 
Norte com o Sul deste tão lindo 
Paiz, em que a velha AldegHega e 
seus arredores, deverão progíedir.

E’ uma velha aspiração que o Paiz 
necessita.

Portanto, nós que estamos com o 
Paiz e vimos que é uma obra digna 
de portugueses, bradamos do intimo 
do peito:

Venha a ponte !!!

.

/ /

0 estilo e à
ortografia

A forma atual de escrever, a re
dacção, é um perfeito xadrès de pa
lavras.

Branco dum lado, negro do outro; 
dia daqui, noite dali; luz duma par
te, sombra da outra; daquém sobe, 
dalém desce; é um câos inextrinca- 
vel, uma miscelânea de vocábulos 
que chegamos a descrer da pureza 
da nossa língua, como filha da la
tina.

Este desventurado estilo que hoje 
se usa e onde o «você» predomina 
como um termo selecto e fino, cha
mam-lhe escuro, mas ainda lhe fa
zem muita honra. Negro, lhe deve
riam chamar; nègro e boçal.

Pois é possivel que sendo portu
gueses, escrevamos como gentios ou 
idólatras dando preferencia a estran- 
geirismos num abandono criminoso 
do nosso riquíssimo vocabulário?

E’ triste que o culto pelo polido e 
estudado nos estrague o paladar, irre- 
verenciando os grandes escritores 
antigos tais como Vieira, Bernardes 
e outros.

Da leitura nos livros modernos de 
estilo escabroso e dissonante, empe
çado e assaz enigmático, apenas apro
veitamos o honesto entretenimento 
que sirva de temperar as amarguras 
deste exilio que é a nossà existencia.

E se me disserem que não ha tem
po para reparos na redacção, porque 
se vive da escrita, responderei que é 
obrar mal, obrigar os que lêem a re
ter palavras que não persuadem nem 
convencem ; tão pouco poderosas e 
eficazes se apresentam. E demais, 
quem semeia ventos, colhe tempesta
des, sendo naturalissirno que dos lei
tores para os mil e um livros de ho
je, noventa em cada cem, saiam en
fatuados, néscios, ou mesmo vazios.

Entre os muito distintos escritores 
que me prezo de admirar na conste
lação fulgurante dos escritores con
temporâneos avultam os nomes de 
Campos Monteiro, Julio Dantas e ou
tros mais, de quem receio ofender a 
modéstia.

Cumpre gostosamente um escritor 
com a obrigação de pagar o tributo 
á Sua lingua; mas demora-se muitas 
vezes, com delicias, a descrever ne- 
cedades em termos bombásticos com 
galicismos a esmo, — para lhes dar 
graça—(dizem eles).

Ainda na presença de factos histó
ricos, o escritor é forçado a lançar 
mão de conjecturas, de fantasias?... 
seja! Mas que os termos sejam tão 
claros e puios, que possamos esque
cer o que ha de irreal, para tão so
mente admirarmos a perfeição da 
contextura, a vernaculidade dos vo
cábulos e o respeito pela gramática.

Sejamos menos atrevidos no con
tar  para sermos mais puros no es
crever.

Traçar e levantar uma obi*a escri
ta depende do bom gosto, da parci
mónia e da elegancia das frases — os

Camionetes e,
Com o titulo acima publicamos no 

nosso numero passado um protexto con
tra  factos menos aceitaveis de alguns 
empregados da E m preza  Auto-Oni- 
bus Eborense Limitada.

J á  depois desse nosso numero estar 
impresso, fomos informados e diz-nos 
agora o representante  desta E m preza  
em Montijo, que os seus actuais p ro
prietários sào estranhos aos factos apon • 
tados e com eles se tornam insolidarms 
pelo motivo de os mesmos terem sido 
praticados em data anterior á sua posse.

Costumamos fazer justiça  a quem a 
merece.

Se os actuais possuidores da E m pre
za Auto-Onibus Eborense L im itada  en
tra ram  na posse da mesma E m preza  em 
data  posterior aos factos apontados, co
mo nos dizem agora, fazemos-lhe a ju s 
tiça, que nos parece m erecerem, de os 
não tomarmos solidários com faltas qne 
não são da  sua autoria.

E  esta justiça a fazemos sem que 
aquela E m p reza  no-la peça.

Isto, porem , não quere dizer que 
am anhã não façamos públicos outros 
protestos por faltas que por ven tu ra  a 
actual Em preza  venha a cometer.

P ed ra  a quem toca ! ! !

Viação  p e r ig o s a
Acerca do acidente por nós re la ttdo  

no passado número e que nos informa
ram te r  sido ocasionado pelo automovel 
e pelo nosso assinante e industrial des
ta  vila sr. José Salgado de Oliveira, so
mos agora informados de que o caso é 
diferente do que nos disseram.

Diz-nos o sr. Daniel Rilée Gil que 
era  ele como chauffeur. quem guiava o 
ca rro  daquele seu patrão, que por sinal 
nem no mesmo carro seguia.

Diz-nos mais o sr. Daniel que d iri
gindo-se pela Rua M arty r  de Montjuik 
em direcção à ponte dos vapores, lhe 
surgiu da  T ravessa  do Tribunal, m on
tado em um burro que vinha a galope 
o citado menor Francisco Marques.

Que ele Daniel Eilée, ouvindo o galo
par  do jum ento , e prevendo uma apari
ção inesperada, torceu o carro  para  a 
esquerda, não tendo conseguido, porém, 
evitar que o rapaz e o burro viessem es
b a rra r  com o mesmo -garro, produzindo- 
se o acidente do qual. resíiltou ficar o 
menor ferido num pé e o carro do seu 
patrão com várias avarias.

Nãó temos </ intuito de ser agrada- 
veis a gregos nem à troianos, mas sim
plesmente aclarar o caso e por isso re- 
tificamos aquela local.

Tanto mais que a travessa donde o 
cavaleiro surgiu a galope, tem «um fra 
de» em cada embocadura, razão para  
não ser corrida por cavaleiros em cor
rerias. e de onde, por esse motivo, so
mos os primeiros a concordar, não se
r ia  de esperar  uma tal aparição.

O pai do m enor que lhe ensine por 
que ruas podè passar.

principais alicerces para que a Críti
ca a não derrube com um sôpro in
fernal do seu riso ironico e destrui
dor.

Lavradio 1934.

M a ria  Neves da S ilve ira
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Aditamento
Quando o tédio dura domingo me arrastou o pensamento e impeliu a 

pena para trabalharem de animo leve o assunto perpassado em «Moldes», 
incompleto ficou tal artigo, forçando agora meu espirito a aditar um pou
co* mais.

Que eu escrevi ser a cultura parte indispensável nos caboucos que 
uma mocidade intelectual tem de possuir, não limitei esse factor a uma par
te da juventude. E a esta me refiro não ser somente a das Escolas, e depois 
jà licenciada, mas sim a todos os novo? que sejam estudiosos. E’ convenien
te verificar que as mais das vezes os antodidatas realizam obras de maior 
elevação, que o proprio individuo formado nessa matéria.

Da Idade Medieva nos devemos horrorizar, quando ela culturalmente 
vivia nas colegiadas, mosteiros e abadias, e não querer hoje, em pleno de
senvolvimento, pôr limites a quem labuta no campo do espirito.

Todos'sem distinção, puramente escrupulosos sim, e esta parte já  é 
de primeira grandeza, podem estar-lado a lado trabalhando.

No pensamento de Santo Agostinho não é o mestre que ensina coisas 
ao aluno, mas é aquele que aviva no cerebro do escolar aquilo que êle jà  
tinha e necessitava surgir à luz. E’ o complemento da teoria das idéas, que 
o platonismo anteriormente votara na sua filosofia ascética.

Se levarmos para este campo, é de maior consideração e aprêço o es
forço do homem que se instrue, cuida do seu inteleclo, examina, adapta, 
compõe, do que um outro guindado a um capitel por ajuda alheia.

Se à gente nova, na sua marcha para o porvir, a imaginação, os vòos 
rasgados dum sonho, são elementos fundamentais, uma cultura metódica 
tambem se me afigura necessáiia. Esta não fica restrita, àqueles que andam 
a polir os fatos nos bancos colegiais, e depois, diplomados, se acotevelam na 
vida para chegarem a um fim em vista.

A cultura, devem todos procurá-la, por uma vontade própria, magnâ
nima, sublime. Para deminuir o espectro afavorante do analfabetismo os po
deres constituídos nas nações abrem escolas que ministram instrução. Q.ue 
a avalanche de atabalhoados que por aí saltita, tatebitates besuntados de 
po^âme, palradores com corda de gramofone perniciosamente teatralizam na 
vida, é veridico, é insofismável.

E’ preciso que sejam substituídos por gente honestamente conduzida 
pela Razão. Para isso urge formar uma camada conscienciosa, propugnando 
heroicamente, conjunto que não implica a vinda sèja de Escola ou não Es
cola. Que a hónrradez, é base essencial para uma sociedade perfeita, pen
sem os novos, como eu, numa altura honrada.

Jorge Antunes

PASCOA DE JESUS
Assim como pede a cortezia que 

saiamos a receber à porta de nossas 
habitações e dar cortezes boas-vin- 
das aos nossos hóspedes, assim man
da o meu coração que não deixe no 
olvido a data gloriosa da Morte do 
Justo que o Mundo Cristão venera 
como Deus.

A revolução que a sua doutrina 
inegualável operou nos velhos e hor
ríveis costumes antigos, em que a 
mulher era considerada um objecto, 
e, como tal, uma escrava do homem, 
trouxe ao sexo fraco a poesia, o res
peito, a alta consideração dos seus 
senhores e maridos.

As forças sociais antigas desapare
ceram para dar lugar a novas forças; 
destruiram-se classes e primasias, ain
da que lentamente e a custo.

Solene e veneranda foi a vida do 
pobre Nazareno, afrontando ódios e 
malquerenças, caminhando para o seu 
fim, com o sorriso triste das vitimas, 
sem o mínino gesto de retrocesso.

Padecendo a fome, o frio, para nos 
dar o exemplo da pobreza; no meio 
das tribulações que lhe eslavam re
servadas, soube crêr e saber: — os 
dois maiores tesouros que legou à hu
manidade. Empregou de vários mo
dos a virtude, a generosidade, a in
dependência, a Verdade e a moral.

Desde a infancia o incitou o desejo 
imoderado de se oferecer em holo
causto para mais fazer respeitar o 
Poder de Seu Eterno Pai.

Foi pobre e bumilde ante as gran
des riquezas; foi grande perante as 
vaidades humanas; foi sublime na re
núncia à vida, em face da hipocrisia 
dos seus coévos.

Como que andou a Providência a 
preparar os meios para que tão mis
teriosa Criatura fôsse o primoroso en
tendimento a enturvaras sombras da 
ignorância.

Com a nova alvorada da razão, me
lhor se aprecia a unidade, a beleza,

o amor, a caridade das famosas Be- 
maventwranças do célebre Sermão da 
Montanha.

Em vez de fazer admirar primores 
de estátuas, opulèncias de arquitra- 
ves, sumptuosidades de mosaicos, ele
gâncias de florões, aparições de ecli
pses, fulgores de raios, fragores de 
erupções, oscilações de terramotos, 
bramidos de oceanos etc., etc., falou 
ao coração dos seus ouvintes, num 
testemunho de respeito pela Caridade, 
numa lição civilizadora de altruísmo, 
abrindo os braços ao Mundo Pagão 
ainda estranho à sua doutrina Egua- 
lítària, e conseguiu arrastar após Si, 
então e através dos séculos milhares 
de almas abrazadas 110 seu Amor e 
purificadas pelo baptismo da graça.

Numeroso é 0 cortejo dos que se 
deixaram morrer afronlosamente pa
ra renunciarem à fé que não cança 
a-pesar-dos inúmeros sofrimentos por 
que passaram.

A fé e a crença, são, sem contes
tação possivel, 0 melhor apanágio da 
humanidade.

Cristo foi a mais pura luz 110 Ca
minho do Bem e da Virtude.

Ainda que 0 Sol haja de apagar-se 
e a Terra de perecer entre os gelos 
eternos, perdurará— in séctila secu- 
lórum—um nome, um simbolo, uma 
religião.

Deuli omnium, Jesum ?
Resurrexí!
Gloria in excelsis Deo!
Lavradio 1934.

M aria  Neves da S ilve ira

Pedaços d'Alma

Choram meus olhos p’los teus 
Chorarem de dôr oculta,
Do choro dos dois resulta 
Unirem-se os teus aos meus.

E ao vê-los nessa ur.ião 
Eu penso que isto afinal 
Ilida pode acabar m a l . . .
Se os imita o coração.

Zé Ninguém

O dia de 

uma criança
Sob a forma de ligeiros preceitos, da

remos a seguir os que as mãis devem 
ter sempre em mente, a bem da saude 
e beleza dos filhos.

1.° — O asseio e a ordem da casa 
criam o ambiente favoravel á saúde das 
crianças.

2.° — O quarto deve ser amplo, cla
ro, arejado, batido pelo sol.

3.° — P ro teger  os seus alimentos das 
moscas e da poeira.

4 . ° —-Alimentá-las a horas certas, e 
nunca lhes satisfazer a gulodice, dando 
pão, bolacha, biscoitos e doces.

5.° — Não as sobrecarregar de rou
pas; vésti-las com trajos folgados, aga- 
salhando-as de acordo com a tem pera
tura . As roupas devem ser lavadas em 
casa e, no caso de não ser isso possivel, ao 
menos repassadas a ferro, quando lava 
das fóra.

6.° —- Traze-las sempre asseiadas, dan
do-lhes um ou dois banhos mornos, diá- 
riamente. O sabão, a toalha e a banhei
ra  devem ser próprias.

7.°— As crianças devem evacuar uma 
ou duas vezes por dia.

8.° — E v ita r  0 seu contacto com pes
soas endefluxadas ou suspeitas de es ta
rem afectadas de mal contagioso.

9.° — Não dormir com a criança no 
mesmo leito. Se ela não puder ter um 
quarto separado; ao menos que a cama 
seja própria, com colchão macio e fres
co.

10.° —  Não deixar as crianças expos
tas á poeira, nem em lugares de ar con
finado. Não as expor ás correntes de 
ar, sobretudo quando estiverem suadas.

11.” — O bservar meticulosamente, as 
horas de sono, de acordo com a tabela 
seguir.te : do nascimento até 6 meses, 
deverá  dormir de 18 a 20 horas: de 6 
mêses a 1 ano de 14 a 16 horas, de 1 
ano até 2, de 14 a 16 horas, de 2 a 6, 
12, horas, e de 6 a 16, 10 horas. Fazer  
0 possivel para a  criança não, se hab i
tuar  a trocar a noute pelo dia, obrigan
do-a a dormir cedo, entre as 6 e 7 horas, 
não permitindo que pessoas de familia 
a excitem com brinquedos ao se aproxi
m ar  a hora do sono.

12.° — As crianças devem resp irar  ar 
fresco e puro : recomendam-se-lhes os 
passeios e brinquedos ao a r  livre.

13.° —  O melhor exercício para  elas, 
de acordo com a idade, são os folguedos

naturais, a corrida, 0 salto e 0 jogo. E las 
teem o apetite físico de movimento es
pontâneo. que praticam brincando.

14.° —  Não as beijar, nem perm itir  
que as beijem.

As mãis devem estabelecer um p ro 
gram a que concilie os seus afazeres do
mésticos com os cuidados devidos aos 
filhos. Com ligeiras modificações, pode
rão adoptar, no caso de crianças que 
recebem as refeições com intervalos de 
3 horas , 0 seguinte programa:

1.“ — Refeição ás 7 horas.
Brinquedos na cama ou fora dela das

7, 30 ás 9, 30.
Caldo de frutas-(depois dos três mêses) 

ás 9, 30.
Banho ás 9, 30.
2 .a — Refeição ás 10 horas.
Sono em quarto arejado ou mesmo ao 

a r  livre, das 10.30 á 1 hora.
3 .a —  Refeição á 1 hora.
Pequeno sono das 2 ás 3,30
4 .a — Refeição ás 4 horas.
Passeio das 4,30 ás 6.
P assar  um pano molhado pelo rosto 

e corpo, mudando de roupa ás 6, 30.
5 .a e última — Refeição ás 7 horas.
Sono das 7 até de manhã.
F ica  assim estabelecido o program a 

diário de uma criança segundo os m o
dernos pediatras e de acordo com 0 m ú
tuo interêsse da mãi e do filho.

Um ladrão está a roubar mesmo em fren
te dum policia.

— Então que pouca vergonha e essa ! Isso 
faz-se mesmo nas minhas barbas ? ! . .  .

— O’ senhor policia! Desculpe! Creia que 
se eu 0 tivesse visto não tinha roubado assim 
na sua f re n te !

— Ah, seu patife, apanhei-o! 0 que significa 
um ta lher  no seu bolso ?

—E' que 0 senhor, tinha-me d i to : venha a 
minha casa todas as vezes que puder, por
que ha sempre um talher para  s i !

No liceu Mousinho da Silveira, um distinto 
professor, que, por sinal tem tanto de ta len 
to, como de acção, vida e de nervos, in te r 
roga um aluno sobre inglez.

E este aluno, um cábula encartádo, es ten 
de-se razamente, não proferindo uma pala
vra que não seja uma tolice.

— O sr. d r . . .  (perdão 0 nome fica no tin 
teiro) volta-se para ele, e diz-lhe:

Sim Senhor. Isso é que se chama falar co
mo um policia.

O aluno sem perder 0 sangue frio e com 
uma grade la ta :

—Não admira, sr. professor! Eu nesta 
matéria fui sempre uma autoridade.

(De «A Voz P orta legrem e»)

Pálàvrá^ (Talinà
Palavras da minti alma, tão sentidas 
Pedaços dum coração em sofrimento 
Ideias num momento concebidas 
Segredos duma vida num tormento.

Palavras para ti! Por ti somente,
E somente por ti compreendidas,
E que 0 meu coração ardentemente,
Te oferece em frases repetidas.

Palavras pata ti! Ai quão amargas 
E  a hora que perto vem, não tarda 
Que terei de chorar para escondê-las...

Queria ocultá-las, mas não posso,
Reso-as para mim em Padre Nosso 
Mas custa mais senti-las que dizê-las.

Vendas Novas, Março, 1934
A. Brito



n o t i c i a s  d e  m o n t i j o 3

L IG A  P O R T U G U E S A  D E  P R O F IL A X IA  SOCIAL

Alimentação da criança
A ignorância das mais em relação 

das crianças é a causa  principal da 
g rande  mortal idade infantil.

Arrematação Judicial
l.a Praca

Anuncio
(2.a publicação)

São comuns os casos de crianças com 
um ano, ás vezes com dois, que só se 
alimentam de leite, porque as mãis ju l
gam isso um grande bem e, mesmo, ga
bam-se algumas de as am am entar  ex
clusivamente ao seio, não lhes dando até 
essa idade, outro alimento. Pensam, en
tão, no desmame, num meio qualquer 
de obrigar a criança a abandonar o seio 
ou a mamadeira. Lem braiu-se , logo, do 
dóleo de babosa» e . d e  outras substân
cias de gosto desagradável, para  passar 
sôbre o seio ou no bico da mamadeira, 
repugnando, assim, á criança.

E ’ um velho e rotineiro sistema que 
precisa ser abandonado.

U m a criança, criada segundo as re 
gras modernas da puericultura não tem 
necessidade desse desmame brutal sendo 
êle feito, paulatinamente, administrando- 
se-lhe do 6.° mês em diante, uma vez 
ao dia, umas papas ralas de far inha  (le 
arroz com caldo de legumes; do 8.° mês, 
a seguir além daS papas dar-se-á, uma 
vez, também, papa de bolacha ou me
lhor de biscoito, suprimindo-se, n a tu 
ralmente, a respectiva m am adura . E ,  
assim, aos poucos, irá sendo processada 
a ablataçâo gradativa, sem ser necessá
rio o anacrcnico «óleo de babosa».

Do 15.° mês em diante, a criança rece
berá, por dia. três vezes leite com bis
coito, além do almoço e j a n ta r  compos
to de papas de legumes, arroz  mole com 
caldo de feijão, batatas cosidas, sopas. 
Um a refeição deve distanciar-se da ou
tra nunca menos de 3 horas. E ’ conve
niente d a r  às crianças sempre que fôr 
possivel, caldo de laranja, factor (antí- 
escorbutico) e diariamente, depois do 
almoço é do jan tar , o óleo de figado (le 
bacalhau fosforado, importante facto 
anti-raquitico.

Nos intervalos dessas refeições, para
o conveniente deso.mço do estomago, 
não se deve consentir que a . c.riança co
ma biscoitos, pão e doces de qualquer 
espécie.

Um regime alimentar bem orientado 
é o mais seo-uro elemento para  o perfei
to desenvolvimento das crianças, para 
evitar as doenças da nutrição e as do 
aparelho gastro-intestinal, o raquitismo, 
a escrofulose, a tuberculose.

Tão prejudicial é a alimentação defi
ciente, a sub-alimentação,— verificável, 
facilmente, pela balança pois a criança 
não aum enta  de peso, alem de outras 
manifestações apreciaveisj mesmo aos 
leigos, — como é nociva a alimentação 
excessiva ou super-alimentação que se 
acompanha de vomitos,. d iarréa  e, em 
muitos casos, de dispepsia, de toxicose, 
seguidas de rapido e sério definhamento.

H a  mãis que não podem ver  os filhos 
chorar  sem lhes dar logo, uma «rolha», 
— no caso, um doce. um biscoito, uma 
guloseima qualquer.— Estão com fome, 
coitadinhos ! dizem elas! M uitasvexes ':  
são doces de vendedores ambulantes, 
de procedencia e asseio duvidososVsçsu- 
jos de poeiras das ruas e passeados por 
moscas imundas.

Não me canço. apesar-de não ser pe
diatra, de referir-me a este assunto, cha
mando a atenção das mãis p a ra  tão g ra 
ves inconvenientes, principais factores 
da grande m ortandade infantil entre nós.

E is o propram a alimentar de uma 
criança de 2 a 3 anos: , .. .

A ’s 7 horas — 2 colheres. 'de biscoito 
ralado' ou poído ou pão torrado, com 
uma chicara de leite quente adoçado..

A’s 10 horas — Papa  feita com legu
mes e carne (batata, cenoura, nabo, 
abobora, espinafre) ou arroz mole com 
caldo de feijão— 1 colher de oleo de fi
gado de bacalhau fosforado, em segui

da, pequeno pedaço de marmelada ou 
pecegacla.

A ’s 13 horas— Biscoitos com leite.
A ’s 16 horas— Refeição idêntica á das 

10 horas.
A ’s 19 horas —  1 chicara de leite 

adoçado,— na cama, ao deitar.
Vejamos o cardapio p a ra  as crianças 

de 3 a 6 a n o s :
A ’s 7 horas — 1 chicara de leite com 

pão e manteiga ou biscoito ou 1 peque
no prato de papas de aveia pilada.

A ’s 10 ou 10 1/2— Refeição idêntica 
a dós adultos, (com exclusões relativas), 
arroz, feijão, bife, batatas, papas, so
pas, bananas, la ran jas— 1.colher das de 
chá de óleo de figado de bacalhau fos
forado— Doces.

A ’s 13 horas— M e re n d a —-pão, man- . 
teiga, doce. frutas, ou, principalmente,
1 copo de leite.

A ’s 10 ou 17 ho ras—Refeição idênti
ca á das 10 horas.

A ’s 20 horas — 1 chicara de leite on 
de chá mate, com biscoitos.

P a ra  evitar a putrefacção dos resi- 
duos alimentares, depositados entre os 
dentes, escová-los duas vezes ao dia, 
sobretudo antes de dormir.

Se as mãis seguirem estes conselhos, 
evitarão muitas doenças graves que 
afectam o aparelho gastro-intestinal dos 
filhos, e não terão de lastimar a morte 
de tantos entesinhos belos e graciosos, 
— o encanto do lar e a esperança do 
nosso país.

R a c i o n a l . . .
Alta noite, em plena baixa 
Arrimado a um lampião,
José que nunca se tacha,
Sofria o jugo ratão 
Duma piela de escácha.
A seus pés o chapéu alto 
Jazia em tr iste  abandono; 
pe equilíbrio hà muito.falto, 
Trocará a. bola do dorio 
Pela frieza do asfalto.
Parei, contempla ndo os dois. 
Nisto, os ollios esbogalha,
E ao chapéu grita  : — Ora pois ! 
S’eu te levanto, canalha,
T.u levantas-me depois .

Curiosidades

E n tre  os papeis inéditos de um dis
tinto escritor, falecido há poucos anos 
em Paris ,  encontraram-se as seguintes 
definições, nem todas muito amaveis pa
ra  qualquer dos dois,sexos.

A mulher é:

De 1 a 10 a n o s — Beija flôr.
De 10 a 15 a n o s —-Rouxinol.
De 15 a 20 anos —  Ave do Paraizo.
De 20 a 25 a n o s—* Rala.
De, 25 a 30 an ò s— Andorinha.

'D e 30 a 40 a n o s —.Gralha.
D e 40 a 50 anos — Coruja.
De 50 60" anòs — Avestruz.
De 60 anos em diante, não é ave, nem 

mulher, nem ç.oisa alguma.

O homem é :

De 1 a 10 anos — Pardal.
De 10 a 15 anos — Pintasilgo.
D e 15 a 20 — F rango .
De 20 a '30 anos — Faizão.
De 30 a 40 .anos —  Galo.
De 40 a 50 anos — Papagaio.
De 50 a 60 anos —  Mocho.
De 60 a  70 anos — A rara .
De 70 a 80 anos — Grou.
De 80 em diante — Deus nos livre 

dêles; porque a segunda infancia é sem
pre pior do que a prim eira  •

Pelo Juizo de Direito desta co 
marca de Montijo e cai torio da 2.a 
Secção,  escrivão Ramos,  se ha-de 
proceder, no dia 8 de Abril proxi
mo, pelas 15 horas, à  po ta do T r i 
bunal Judicial desta comarca,  s i
tuado na Rua Afonso Costa, desta 
vila de Montijo, ã  a r rem atação  em 
em hasta publica, do imovel aba i 
xo indicado, que vai pela primei
ra vez á  praça, pelo valor igual
mente indicado, penhorado nos a u 
tos de execução hipotecaria que 
José  Fernandes  Repas, casado,  
proprietário, morador  em Montijo, 
move a José  Rodrigues Cação e 
mulher  Ana d ’01iveira, proprietá
rios, moradores  na L agôa  do Ma
cedo.

A A R R E M A T A R :

Predio rústico e urbano,  fo rm a
do por terra de semeadura,  vinha,  
arvores de fruto, diversas casas e 
poço, s ituado na Lagôa  do Mace
do, freguesia de Montijo, f o r e h o a  
D. Gertrudes Maria da Piedade 
Q uaresma,  moradora  em Montijo, 
em tresentos e cincoenta escudos, 
anualmente ,  se laudemio.  descri
to na Conservatoria do Registo 
Predial desta comarca,  sob o n.°
4.351, a f s. 15 do Livro B. 12 e 
inscrito na respectiva matriz no 
art.° 787.

Vai à  praça no valor  de Esc.os 
18.000$00.

Para a praça são  citados os cre
dores incertos.

Montijo, 14 de Março 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 8 de Abril, proximo, pe
las 15 horas, á porta do Tribunal  
Judie al desta comarca,  pelos a u 
tos de execução por custas e sêlos 
que o Ministério Publico move 
contra Manuel  F e rn a n d t s  dos S a n 
tos Anaia e mulher, desta vila, 
vão pela primeira vez á praça, p a 
ra serem arrematados,  por quem 
maior preco oferecer acima dos 
respectivos valores da avaliação, 
os seguintes prédios:

1.°

— U m a  morada  de casas ba i
xas com quintal e, neste, uma ca 
sa, na Rua M agalhães  Lima,  des 
ta vila, prazo foreiro, anualmente,  
em 3$00,  com laudémio de deze 
na, avaliado em 2;196$00.

2.°

— O direito e acção a metade 
de uma fazenda, composta  dé te r 
ra de semeadura,  vinha,  arvores e 
casa de arrecadação,  prazo forei
ro, anualmente,  em 27$00,  sem 
laudémio,  avaliado em 7:730$00.

Pelo presente e respectivos edi 
tais são  ci tados quaisquer c redo
res incertos, bem como os herdei
ros ou representantes dos faleci
dos crédores José  da S lva llheu 
Manhoso e Jul io Fernandes  do • 
Santos,  moradores,  que foram, 
nesta vila, para assist irem á  a r r e 
matação  e dedus irem os seus d i 
reitos.

Montijo, 15 de Março de 1934.

O Escrivão da 3.a Secção, 

João Frederico de B rito  F igue irôa  Junio r

Verifiquei a exactidão.

O  J u i z  de Direito, 

Jacinto Amado de Vasconcelos Raposo

Disse que gosto de ti, 
mas. . . não te iludas, tontinha, 
O que em ti mais aprecio 
é que tu não sejas minha.

Chapas Novas Onduladas Galvanizadas
Mòs francezas — Enserados — Panos de Tenda— Carris da C. P. 
VIGAS I, Ferro para cimento, cantoneiras, f e í T O  T, barras e baf- 

rinhas, tubo§ para esteios, tubos de aço paca canalizações de 1 ”  a 5 ,. 
tubos de aço para vedações para arame farpado, chapas onduladas d e - 
1 ,8 0 ,  2 ,5 0  e. 3 , 0 0 ,  chapas de ferro, bidons de 2 0 0  e 4 0 0  litros, tan
ques de ferro, cofre grande de 2, portas, maquinas, carpintaria, meta
lúrgica, bombas, motores eléctricos, a .gasolina,. oleos, Prensas. para 
vinho, tambores, veios e chumaceiras, peças de automoveis, camions e 
tractores. Portões de ferro, grades.

COMPRA SUCATAS de alumínio de automoveis, limpo de ferro 
a 4 ! f5 0  cada quilo posto no armazém ou nas estações ou cais em Lisboa, 
ferro forjado e fundido, chumbo, zinco e latão. Barris doTeo,

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

R U A  IDO A R C O  A A L C A N T A ftA , « S

T e I efo n e 2  6 0 3 0
T elegrafico “Suca/tas”

Esta casa não tom agentss

União de Sucatas, I—da



Dom ingo, 1 de A bril de 1934

Trabalhadores de IVlontijo
Sabeis o que é o Estado Corporativo?
Conheceis o que são as Federações do Trabalho?
Jà vos explicaram o que são os' Sindicatos Profissionais ?
Estamos certos que não !
Pois se o desejais saber, vinde á sessão de Propaganda 

que a Liga Nacional 28 de Maio promove no proximo domin
go, dia 8, no Teatro Joaquim d’Almeida, desta vila e então fi
careis sabendo as vantagens que vos adveem de vos unirdes, 
de vos sindicalisardes.

Que nenhum trabalhador falte á sessão de Propaganda do 
Estado Corporativo.

Redacção e. Administração Propriedade dà Empreza Editor Composição e impressão
Tr. do Tribunal — Montijo de Publicidade do Sul, L.a António Carneiro Casa Alves Gago—Vendas Novas

TRAGÉDIA ETERNA
II n AIS um ano rola sobre a tragédia do Golgotha, que a Igreja a seu 

modo comemora em manifestações liturgitías adequadas e ada
ptadas e que a tradição imortalizou.

Pascoa de mil novecentos e;trinta e quatro se chama a que 
decorre e a Familia—instituição secular—festeja.com alegria e mistico 
respeito.

E ao registar esta passagem, evocó'a figura grandiosa do meigo 
Iiabi da Galileia, exemplo máximo do sacrificio humano, que por pré- 
gar o Bem sofreu o Mal, foi perseguido e condenado.

Pouco beneficio, afinal, parece ter vindo ao mundo da sua pas
sagem e seus ensinamentos, porque se perversa a humanidade era 
perversa continuou a sê-lo e continuará certamente até à consumação 
dos séculos, que o mesmo é, neste caso que dizer até à consumação da 
especíe, em harmonia com a lei do Cosmus.

Sucederam-se os farizeus, não se extinguiu tampouco a raça dos 
vendilhões do templo, e os de boje, se teem a mais o polimento que a 
civilização lhes emprestou, nem por isso melhoraram de sentimentos, 
antes pelo contrario.

*

* *

Dois mil anos apoz, a raça dos Judas por tal forma se difundiu 
no orbe que nele impera e domina, levando diariamente ao Golgotha 
as vitimas da sua traição infame. Vendem-se por dinheiro como o seu 
avoengo, mas vendem-se tambem por previlegios, sua obtenção ou ma
nutenção, comodidades e regalias. Vendem tudo que seja susceptível, 
de dar iendimenlo; vendem os amigos, os camaradas e os parentes, 
vendem as consciências e se não venderam tambem Cristo, foi apenas 
porque èle jàmais por cá voltou . . .

E fala-se da salvação da humanidade !
Alves Gago

Acidentes de viação

Ano III — N.° 16 Avulso 3 O centavos

S EM AN AR IO  REGIONALISTA
Director: EDUARDO l_CD P E S

Exploradores. ... e maus
Precisamente quando o bacalhau encare

ceu, o assucar subiu de preço e o azeite e tan
tos outros generos indispensáveis á susten
tação do povo, subiram de preço, alguns 
agiículjídres ofereceram no preço de traba-
• 11 o do passado domingo, 5 escudos de jo r
nal por cada dia de trabalho de um traba.- 
lhador rural.

Cinco escudos por um dia de trabalho !
Kxplcradores porque; se aproveitam da 

òrise que a t ra v essam o s‘e de que eles pro- 
prios são culpados, para  se aproveitarem 
do trabalho de um homem, durante um dia, 
po r  cinco escudos.

Maus porque tentam assim reduzir  á mi
séria  o pobre trabalhador que já  nem para  
comer ganhava o suficiente e com jornais a 
cinco escudos menos pode viver, e alguns 
então com dois e tres tilhos a sustentar,  fa- 
: emos tiiiia pequena ideia do que'será a sua 
vida de amarguras.

Senhores da agricultura, deem ao traba
lhador o que ele merece.

E tu, traba lhador rural,  organisa o teu 
sindicato, e quanto antes, porque logo que
0 tenhas organisado es t ís  a salvo destas
1 a  xa.s de ocasião, porque será o teu sindi
car,o que te fixa o salario minimo que de- 
\ es ganhar.

Sem ele, nada farás.

Pedras soltas
Disse-t,e alguém : — Vales um poema ! 
e quizeste acreditar.
Se eu te disser que é mentira, 
és capaz de duvidar.

S la vi

Arvores milenarias

E ntre  as árvores  que mais vivem há 
o cipreste, que atinge três mil anos. Dois 
mil são alcancíidos pelos carvalhos e cas
tanheiros. A tília não vive tanto como o 
pinheiro manso que chega a mil e du
zentos anos.

Por milhares de anos se conta tambem 
a vida das oliveiras e das laranjeiras, 
sendo seculares, entre outras árvores, a 
faia, o pinheiro e o cedro da Sibéria

A CRUZ
Quando a noite de sabado baixou 
Sobre as trilhadas urzes do Calvario,
Mais negra destacava na amplidão 
A solitária cruz, viuva de Deus,
Seu vulto era  o fantasma dum abraço 
Cingindo a erm a noite arrefecida, .
Com a mais dura  e negra ind ife rença .. .
0  vento repousara no arvoredo,
('i.nsado de espalhar por todo o mundo, 
Gritos, gemidos, vozes e soluços,
Vultos de som terrível em que a dor,
De subito, se abraza e se propaga!
Dorme a penumbra sobre as coisas m ortas; 
Dorme a te rra  bolida das pégadas 
Raivosas dos judeus, tinta de sangue, 
Extenuada do grande terramoto!
A fantástica sombra do Infinito,
Depois de ribombar acesa em ira,
Chora baixinho, no silencio etereo, 
Lágrimns qi e se ficam a brilhar 
Lá na snpiema altura imaginária,
Onde ela vai m orre r  na luz d iv in a . . .
Todo o drama diurno, em movimento 
Cruel e vivo de sangrentas côres,
Clamoroso de pragas e impropérios,
Eriçado de lanças scintilantes,
Agna.do de. gestos inflamados 
E desenhado em lívidos perfis 
E desgrenhados vultos de mulher 
Que a dôr fixou em fórmas allictivas,
Mas insensíveis na aparência inerte,
No angustioso spasmo já  marmorèó- 
yue é a própria  dôr mudada numa estátua;
— A tragédia diurna, em alto e vivo 
E ruidoso tumulto de figuras,
Jaz falecida em sombra de silencio,
Nos fraguedos do monte em que se eleva 
A solitaria cruz, viuva de D eus. . .

Teixe ira  de P asco iis '

No passado dia 27 do corrente, cerca das 
17 horas, quando o carro dos bolos de que 
é proprietário o sr. Manuel Onofre, estacio
nada na Rua Almirante Reis, desta vila, foi 
chocado por uma carroça de mão que nos 
dizem ser propriedade do industrial desta 
vila, sr. Francisco Cândido, a qual, em gran
de velocidade era conduzida por um seu 
creado que tentou passar en tre  o aludi
do carro e a  camionete que desta ,vila se 
dirigia a. Aguas de Moura.

Do embate resultou para o carro  chocado 
a inutilização de todos os bolos e a fractu
ra  dos vidros do «esquife», ou seja um pre
juízo calculado em 80$00.

Unidos na vida e na morte

No lugar e freguesia de Ourentá, con
celho de Cantanhede. viviam dois velho
tes. marido e mulher.

Chamavam-se eles José Rodrigues da 
Cruz e Ana de Jesus e ambos contavam 
a bonita idada de 70 anos.

Ligaram , um dia os destinos. Os anos 
correram , mas nada conseguiu toldar a 
felicidade que os unia.

H a  tempo, a Ana de Jesus, atacada 
de cruel moléstia, começou a sofrer. E, 
com ela, iniciou o seu penar o pobre 
Rodrigues da  Cruz.

H a  dias, a m ulher faleceu. H oras de
pois, o marido caia vitimado por uma 
sincope cardiaca, como se o destino qui
sesse provar que os tinha ligado para  a 
vida e para  a morte.

O acontecimento, como é natural, cau
sou funda impressão na terra .

No funeral dos dois velhotes encor- 
porou-se muito povo. que comentava, a 
seu modo, o sucedido.

Cartões de visita
A 5$00 o cento. Executam-se nas 

nossas oficinas.
Assinantes deste jornal teem 10% 

de desconto.

78.595 contos de compar
ticipações do Estado em 16 meses

Referindo-nos tão somente ao regime 
de comparticipações do Estado, pelo Mi
nistério das O bras Publicas e Comuni
cações, no regime dos decretos n .os 
21.696 a 21.699, de 30 de Setembro de 
1932, feitas pelas verbas especialmente 
consignadas a esse fim e pela aplicação 
das receitas do Fundo do Dezemprego, 
mostra-se que no curto espaço de 16 
mezes, de. Outubro de 1932 a Fevere i
ro deste ano, foram distribuidos pelo 
paiz 78.595 contos para a realização 
de 2.913 obras, cujo custo total é de 
209.183 contos.

Os monstros aereos

Na Alemanha está a construir-se uma 
aeronave superior ao «G raf  Zepelin» a 
qual será dotada com quatro motores de 
1.200 cavalos, çada um.

T erá  de comprimento 248 metros. A 
sua circunferência será de 41,2 metros.

0 gaz será incombustível o que per
m it irá  que os passageiros possam fumar, 
o que não acontecia nos outros dirigiveis.

O conforto de que hoje j á  dispõem es
sas aeronaves é extraordinario e dentro 
de alguns anos este meio de transporte  
suplantará, talvez, o da navegação.

“ Noticias”  elegante
Fez anos no d ia  18 ão corrente, o nosso 

assinan te  sr. M anuel Onofre.
Também hoje fe z  anos a m en ina  Sofia  

Lucas.
F izeram  anos no dia 26 ão corrente, as 

m eninas L a u ra  A m élia dos Santos Lopes e 
Mercedes da Rosa L im po dos Sanlos Lopes, 
filh a s  do nosso director.

Os jiossos parabéns.

Dizem-nos que se encontra  bastante doen
te o nosso assinante E x .mo Sr. Francisco  
Freire Caria Junior, a  quem  «.Noticias de 
Montijo» deseja u m  rápido  restabelecim en
to.

j  e: s  u  s
Naquelas solidões da Galiléa 
onde viveu e padeceu Jesus, 
foi ali que fulgiu a Nova Luz, 
foi ali que brotou a Nova Idéa.

O Mar tir, sem egual, dessa epopéa 
que terminou nos braços duma cruz, 
andou a derramar bênçãos, a flux,
— o Amor, a Vida e a Paz pela Judéa.

Tão simples como justo, afavel, santo, 
foi o maior amigo das crianças, 
da Palestina inteira foi o encanto.

fesus! Se a perdoar jamais te canças, 
muda-nos, em Ventura, o nosso pranto 
e conserva-nos sempre as espemnças.

P. José Lopes Manso


