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Casa Alves Gago—VendaS-Novas

A marcha gloriosa do Estado Novo
Entre  os acordes do hino da Maria da Fonte, g irando las  de foguetes e os m ais entusiásticos vivas 

á  Patria, I)r. Oliveira Salazar, M iní-tro das O bras  Publicas, Sr. Presidente da Republica e Estado 

Novo, foi festivamente recebido em Montijo, no passado  dia 8, o ilustre titular da pasta das O bras  

Publicas e Comunicações, E x .m° Sr. Dr. D uarte  Pacheco.

A pedido da Comissão Administra
tiva da Camara Municipal deste con
celho e para conhecer de perto as 
mais instantes necessidades desta re
gião. dignou-se visitar-nos no passa
do dia 3, Sila Exc.a o Sr. Ministro das 
Obras Publicas-e Comunicações que 
aqui se fez transportar no vapor Mon- 
tijense da Sociedade Maritima de 
Transportes, L.a sendo acompanhado 
pelo seu chefe de gabinete Sr. Go
vernador Civil do Distrito Dr. Mario 
Caes Esteves e seu Secretario Geral 
Sr. Dr. Mealha; Sr. Coronel Lopes 
Galvão; Sr. Henrique Louro Fernan
des, presidente da Junta Geral do Dis
trito; Sr. Presidente da Camara Mu
nicipal de Montijo e Sr. Engenheiro 
Taveira que desempenhava as fun
ções de Chefe do Protocolo.

Em Montijo, que se encontrava en
galanada para receber tão ilustre vi
sitante, sendo de notar a exteriorisa- 
ção do regosijo da classe piscatória 
que com os seus pequeninos barcos 
de pesca formava perto da noite duas 
extensas filas vistosamente emban
deiradas, por entre as quais o vapor 
p.tssou, foi o denodado batalhador em 
prol da Ponte sobre o Tejo recebido 
na ponte de desembarque, por varias 
individualidades e agremiações desta 
vila, entre as quais nos lembra ter 
visto:

Dr. Juiz da Comarca; Dr. Conser
vador do Registo Predial; Camara 
Municipal; Administração do conce
lho e pessoal da sua Secretaria; De
legado de Saude; Associação Comer
cial; Liga Nacional-28 de Maio; União 
Nacional; Delegado Maritimo é Cabo 
do Mar Filarmónica 1.° de Dezembro 
e Banda Democratica 2 de Janeiro;. 
Bombeiros Voluntários; Posto de So
corros Dr. Manuel da Cruz Junior; 
Guarda Fiscal; Guarda Nacional Re
publicana; Liga dos Combatentes da 
Grande Guerra; Musical Club Alfre
do Keil; Aldegalense Sport Club; 11 
Unidos Sport Club; União Piscatória 
de Aldegalega; Representantes da 
Imprensa local e de Lisboa e uma 
entusiasmada avalanche de povo que 
vitoriou o Ministro com uma prolon
gada salva de palmas enquanto se fa-, 
zia ouvir executar o hino da Maria 
da Fonte e estralejavam dezenas de 
foguetes.

Organizado um lusido cortejo que 
se dirigiu à Camara Municipal, foram- 
lhe ali dadas as boas vindas pelo Sr. 
Presidente da Camara, que fez a leitu
ra de um extenso e bem elaborado 
discurso em que se pedia a satisfa
ção de varias necessidades do conce
lho, entre elas a construção de um 
troço de estrada que actualmente es
tá isolando Montijo do Alto Alente
jo.

Segue-lhe no uso da palavra Sua

Ex.a o Governador Civil do Distrito 
que diz ser sua orientação trazer ao 
caminho das conveniencias varios 
povos do seu distrito, o mesino fazen
do com Montijo, e é, diz Sua Ex.a, 
como representante do Governo que 
alia os pedidos do concelho de Mon
tijo aos seus proprios pedidos, ape
lando para o Ministro no sentido de 
que as aspirações deste concelho se
jam satisfeitas.

Responde-lhes S Ex.3 o Sr. Ministro 
das Obras Publicas em um breve mas 
bem baseado discurso, que vem a Mon
tijo, não para fazer longos discursos 
em que só se perde tempo, mas tão 
somente para tratar de assumos rea- 
lisaveis pois não pode prometer coi
sas que não tenha a certeza de poder 
satisfazer,

E wssim, coilhecendo de visu as 
necessidades do concelho, vai, na me
dida do possivel, satisfazer o que pe
lo Ex.mo Presidente da Camara acaba 
de lhe ser pedido.

Frequentes vezes interrompidos por 
entusiásticos apoiados e palmas, pela 
numerosa assistência que por com
pleto enchia a sala das sessões da Ca
mara,. foi encerrada a sessão, dirigin
do-se seguidamente o Ministro coma 
sua comitiva, Administrador do con
celho, Camara Municipal e varios ou
tros convidados, para o Parque Mu
nicipal, onde lhe foi mostrada a casa 
dos Magistrados e o proprio P a r q u e  
depois do que se dirigiram ao Cais 
das Faluas, segunda aspiração de 
Montijo actual, e seguiu em visita à 
fabrica de conservas e preparação de 
carnes da firma Izidoro Maria d’01i- 
veira & C.a, Irmãos, onde os visitan
tes tiveram ocasião de apreciar as 
importantes instalações da rne-ma fa
brica.

Por falta de meios de transporte, 
não só por os não haver em Montijo, 
como porque por quem de direito 
lhe não foram facultados, como de
viam, «Noticias de Montijo» inter-

A’ hora a que o nosso jornal vê a luz da publicidade, a capital 
portuguesa, m agestosa  e im ponente á  beira Tejo a espelhar-se, vive 
desde a vespera em plen i festa, a Mia festa, docum entário  artistico, 
emotivo, tradicional e educativo de si p opria. iniciativa da Cam ara 
Municipal que assim  coliga poderosam ente  relíquias esparsas  do p a s 
sado a sen tim entos reais do presente, te im osam ente  arre igados n s al
ma boa e ingénua do nosso po o e ternam ente sentim ental e folgazão.

Para as suas  festas, o alfacinha veste g a la s ;  vai resm ungando  
como de costume, sobretudo por causa dos vinte centavos nos carros 
e léc tr ico s . . .  m as quasi sem dar por isso bota fato e chapeu novo, 
m anda substituir as  palhetas, puxa lustro ao colarinho e todo ancho 
lá vai a receber as  províncias pa^a lhes prestar as  hon ras  da casa.

E ’ assim  o nosso  povo e sobretudo o civilizado alfacinha. Dei- 
xai-o falar que é pecha e desabafo; no fundo é excelente p e s s o a . . .  
Come e diz m a l . . .  m as  como vai com endo, tam bem  não  faz mal.

Ouvi a m uita gente  alegar a crise, o desem prego, a m iséria; 
que o povo não tem  para pão, muito m enos para festas.

Não vejo as  coisas bem assim. Em  todos os tempos, sem cui
dar da miséria, da fome e da desgraça  que porventura  lavrasse, se fi 
zeram festas não  é de agora) e o povo não deixou de acorrer a  elas. 
Depois, e aí está o lado im portante  que eu vejo, m ilhares de desem 
pregados foram  nas  festas arran jar trabalho, porque tudo aquilo o deu 
e com fartura, centenas de industrias viram aum en ta r  as  suas  receitas 
e de um a m aneira  geral o capital saiu de onde o havia — nem de o u 
tro sitio podia sair — e foi em g rande  parte para  onde  o não havia.

No m ais  pequeno burgo  se fazem fe s t t s ;  para  elas o comercio 
dá, dá o povo, dão todos os que estim am  a  sua  terra  e veem num a 
festa interesses comerciais, de p ropaganda  e enaltecimento.

Porque não havia a capital de ter as  suas  festas, em  proporção ?
E u  acho muito bem.

A I v e s  G a g o

rompeu aqui a sua reportagem, não 
tendo por isso acompanhado os ilus
tres visitantes.

Dizem-nos que depois de visitar o 
ponto onde ha-de vir a ser construí
da a estrada que num futuro proximo 
vem ligar a ponte sobre o Tejo com 
a vila de Montijo, se dirigiu Sua Ex.a 
para Alcochete, sendo-lhe 'oferecido 
no regresso a esta vila um almoço na 
sede do Musical Club.

Sua Ex.a retirou para Barreiro cer
ca das 17 horas, depois de ter deixa
do no povo de Montijo a mais grata 
das impressões por ver a atenção que 
S. Ex.3 dispensa a assuntos como os 
que aqui o trouxeram.

O serviço de policiamento durante 
a estada do Ministro em Montijo, foi 
feito pela Guarda Nacional Republi
cana do posto desta vila e uma força 
de Policia de Segurança Publica de 
Setúbal composta por oito guardas 
sob as ordens do Sub-Chefe de es
quadra n.° 2, serviço desempenhado 
de forma que nos merece especial 
elogio.

Durante a estada do Ministro nes
ta vila, as sociedades executaram, 
nos seus coretos, varias peças dos 
seus reportorios.

E . . .  não escape esta nota cotnica; 
que em todas estas festas aparece um 
com ico;— apoz a entrada no edificio 
da Camara Municipal, do Ministro e 
sua comitiva, um ilustre vereador da 
Camara, colocando-se à porta do mes
mo edificio, declara com modos de 
traga mouros — «aqui só entram as 
associações».

Declinada a nossa qualidade de ho
mens do jornal, bem como a dos re
presentantes dos jornais de Lisboa, 
Diario de Noticia, Seculo e Voz, que 
com o Ministro tinham vindo, sua 
Ex.a repete a ordem dada, sendo-nos 
forçoso romper as fileiras inimigas 
para podermos tamtem ingressar na 
sala da Camara e ali fazermos esta 
nossa singela, mas ao menos, sincera 
reportagem.

Aqui fazemos este pequeno reparo 
para que aproveite em casos futuros.

Festas da cidade de Lisboa
P or motivo d ’estas festas realisará a 

Sociedade M aritima de Transportes  L . a, 
hoje e am anhã, carreiras extraordinarias 
com o seguinte horário :

P a r t id a  do Montijo, ás 20 horas; R e 
gresso de Lisboa, ás 2 horas da m ad ru 
gada.

Os preços dos bilhetes nestas ca rre i
ras serão os seg u in te s :

1.a classe, simples, 7$50; ida e volta, 
10450.

2.a classe, simples, 4$50; ida e volta, 
7áí50.
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S  I ^ à v c iá é i f à ,
Como um lirio nevado em rude matagal, 
Custava-lhe a viver no pequeno Casal,
Havia um não sei quê no seu olhar tristonho,
Casto como o luar e doce como um sonho, 
Transparente cristal dum terno coração,
Onde o amor se reflecte e adivinha a paixão,
Que a nossa alma levava em sonhos de mistério,
Em sonhos ideais, atraz do seu império,
Como um humilde escravo aos pés do seu senhor. . .  
Olhar feito de luz, olhar feito de am or!
Nesga dum ceu de abril de aurora rutilante,
De brilho sem igual, da terra tão distante!

As águas da ribeira node ela vai lavar 
Sentem ventura tal ao vê-la aproximar,
Que um frémito de amor agita-as docemente 
E passam a cantar nas aguas da corrente!
E  vão contar baixinho ao velho salgueiral 
As doces sensações, venturas sem rival,
Que sentem ao beijar-lhe a perna alabastrina, 
Quando ela os pés mergulha ou ligeira se inclina 
Sôbre o lençol de espuma alegre, a saltitar,
Nas aguas da ribeira onde ela vai lavar.

K "'li ;■■ ■■ ' ‘ -

Quando não vai lavar a linda feiticeira,
Choram a sua ausência as aguas da ribeira!
E ’ que lligs falta a graça, a mocidade, o amor,
Dum riso ao entreabrir os seus lábios em flôr,
E  vão chorar talvez no seio de outras aguas,
0 seu fundo pesar, as suas doces mágoas,
Como se as animasse um terno coração,
Feliz de amar alguem com muita devoção.,

E  quando ela voltava, as aguas da ribeira 
Choravam de alegria aos pés da. lavadeira, 
Desejando sentir das suas brancas mãos,
Mais mimosas talvez que os lírios seus irmãos,
Um mimo, uma caricia em paga dos seus beijos... 
E nunca foram vãos os seus castos desejos.

Um dia foi-se embora, e nunca mais voltou. . .
Pouco tempo depois, a ribeira, secou!

Afcnso Simões

A festa do colete encarnado 
em Vila Franca de Xira

Camões e o 
seu poema

Entre os monumentos literários de 
que o Mundo se orgulha, logrou a 
fortuna de vencer a fama de ocupar 
o primeiro lugar, o poema épico «Lu
síadas» obra primorosa de Camões, 
justamente cognominado o «Principe 
dos Poetas portuguêses:

Sem rival nas literaturas modernas, 
como épico, vence-se a si mesmo co
mo poeta lirico. Em face da delica
deza de sentimentos do «Orfeu Por
tuguês», até as próprias poesias de 
Petrarca se tornam apagadas e sem 
expressão.

Traduzindo com interesse e valor 
a heroicidade dos lusos, Camões deu 
á sua Patria a melhor Bíblia, cuja 
graça original nem o tempo, nem a 
variedade dos sucessos, nem os reve
zes ou a fortuna corromperão ou al
terarão.

Esse admiravel livro que deve ser 
vendido sempre por um preço ao al
cance de todas as bolsas, é hoje o 
«Santa Saturnino» de todo o portu
guês que se prese e que tenha pelo 
seu país aquele amor puro e desinte
ressado que não vacila entre as pai
xões e a natureza.

P o b r e  e m a lfad ad o ,  Cam ões o rv a 
lh o u  de l a g r im a s  o pão  do d e s te r ro  e 
ve io  m o r r e r  na p a t r i a  so b re  a  e n x e r 
g a  da m iséria .

Poetou para o povo, inspirando-se 
nas grandezas-da Patria, e embalou, 
áo mesmo tempo as almas mais ele
vadas, com as harmonias mais subli
mes, dos seus sonetos inegualaveis.

Amando e sofrendo, como poucos, 
soube tambem, como ninguém, prever 
os sentimentos desse Portugal a quem 
tanto elevara nos: seis entusiasmos 
poéticos!

Arremessado á voragem da Sorte, 
pelo sen génio algo animado e pcuco 
afeito a-submissões mercenárias, só 
em Macau conseguiu acabar o subli
me livro que hoje colocamos com or
gulho par a par dos grandes poemas 
da antiguidade.

Enfrentando, a sós, o feérico pano
rama do sul da China, continuou e 
ultimou a gloria de nos impôr ao 
mundo assombrado perante a força 
de vontade e o valor de um punhado 
de homens, que conseguiram conquis
tar novas terras, para as oferecerem 
como moeda correspondente em valor 
ao preço inestimável dos tesouros in
finitos da sua pequena ... e tão gran
de Patria.

Salvé, Camões !
Na elevada comtemplação do teu 

talento, ó meu querido e admiravel 
poeta, desço à profundeza da minha 
ignorância, e fico atónita sem saber 
quais os termos que devo empregar 
para acender nas almas dos lusitanos 
aquèle fôgo, aquela paixão, aquela 
admiração’ sublime que despertaste 
no meu intimo, durante as minhas 
vigílias, quando engolfada no prazer 
espiritual dos teus cantos de maravi
lha.

Prodigio inolvidável da poesia ! en
grandeceste para sempre este canti
nho delicioso, patria de um povo 
grande e único!

Feliz da nação que, como a nossa, 
grandes homens se pode orgulhar de 
possuir; è nenhum outro como tu, 
sublime cantor da epopeia portugue
sa, mais digno da corôa de louros 
com que te cingiram a fronte inteli
gente e nobre!

Salvé, divino Orfeu Português!
Salvé. Camões!
L av rad io  1934

M aria  Neves da S ilve ira

Predio para habitação
COMPRA-SE

P R O C U R A D O R IA  R I B A T E J O

Realisou-se no dia 2 p. p. com uma 
enorme concorrência as festas «do co
lete encarnado» compostas pelas tradi
cionais esperas de touros, exposição e 
concurso de cavalos.

A vila .tinha um aspecto in teressan
te, pois que todas as ruas estavam en
feitadas, janelas ricamente engalanadas, 
algumas a flores, não podendo pois ne
gar-se-lhe o nome de .«S ev ilha  P ortu 
guesa», a afluência do publico era  enor
me vendo-se muitos carros de diferen
tes pontos do paiz.

Os aficionados da tauromaquia acor
re ram  em massa especialmente dos a r
redores de Lisboa, pois que estava anun
ciada para  as 18 lioras, a espera de 
touros um dos maiores atrativos da fes
ta.

A ’s 17 horas na  propriedade dos «Cor
tes» pertença do acreditado lavrador 
P a lh a  Blanco, a poucos minutos desta 
vila a apartação do curro pa ra  a corri
da  de Domingo, e que foi habilmente 
dirigida pelo opulento «ganadero» Sr. 
José  Vanzeller Pe re ira  Palha  Blanco, 
na qual se viam dezenas de campinos 
com os seus tra jes garridos o que da
va  à festa um aspecto colorido, finda 
esta atracção foi o curro conduzido pa
ra  a praça.

A ’s. 1-8 horas começaram a aparecer  
na  vila os primeiros cavaleiros anun
ciando que os touros j á  vinham perto, 
poucos minutos depois apareciam no 
largo da estação, que estava apinhado 
de aficionados, e também muitos auto
moveis dos quais alguns mais medrosos 
não saíam.

Os campinos conduziam o curro que 
ao chegar ali se estramalhou, ficando 
dois touros que seg'uidos de outros em 
diversas  ruas, provocou alegria e entu
siasmo nos aficionados, começou então 
a verdadeira  festa, pois ás 20 horas 
ainda havia  touros tresmalhados, hou
ve correrias, muitos boléus, assim co
mo alguns feridos, o que nem por isso 
tirou a coragem de outros que não se can- 
çavam de desafiarem o perigo alguns 
mesmo mostrando habilidade para a a r
te de «Montes». E ra  interessante ver 
aquelas demonstrações pois que novos 
e velhos se confundiam na mesma ani
mação, tendo a destacar muitas -senho
ras cheias de entusiasmo assistirem de 
perto â festa, que neste genero é pou
co vulgar noutras terras que não sejam 
as do Ribatejo, das quais se destacam, 
Vila F ran ca  a «Sevilha Portugueza».

A ’ noute houve uni ja n ta r  Regional 
no mercado municipal, e que estava lin
damente enfeitado, havendo musica e 
descantes reg iona is ; as festas prolon- 
garam-se até ao dia 5.

No dia 5 houve corrida pertencendo 
os touros ao acreditado lavrador sr. 
João Coimbra, sendo Cavaleiros José 
Casimiro Jun io r  e João Nuncio, banda- 
rilheiros Francisco Gonçalves, Carlos 
Santos, Alfazero e outros, sendo o ca
bo dos forcados, Manuel Burrico.

No dia 4  houve tambem corrida com 
touros oferecidos pelos srs. Emilio I n 
fante da  Camara, e irmãos, Pinto B ar
reiros, Norberto Pedroso, Tereé  e ir
mão, e Augusto S. S .  M ar t in h o ; cava
leiro João Nuncio e o cavaleiro ama-)

Humorismo
Conta-se que ao ser elevado ao trono de 

Espanha, Filipe V, em 1707, passou por uma 
aldeia nas proximidades de Paris, onde o 
curá da paróquia, seguido por grande nú
mero de seus paroquianos, se apresentou 
a oferecer-lhe as suas homenagens:

— Senhor — principiou, — os grandes dis
cursos são incómodos e são fastidiosos os 
oradores que os fazem; por isso contentar- 
me-ei cantando:

«Os povos ãe Charires e os ãe Montlhery 
Sentem grande praser ao ver-vos hoje aqui. 
O’ neto ão grão Luis, o céu te acompanhe 

Filipe ãe Bourbon 
Bom , bom,
Ditoso reinará  
Rd, rd,
Cem anos em Espanha

Encantado o monarca com a simplicidade 
do cura, disse-lhe:

— Repita! repita! se se não cansa.
Repetiu o cura a sua canção, e, finda ela,

o rei deu-lhe dez luizes para os pobres.
— Repita! repita ! — se Vossa Magestade 

se não cansa.
0 rei rindo-se da boa saída, mandou do

brar a soma.

Um clérigo, muito agarrado às formulas 
silogisticas de argumentar, mas que nem 
por isso era destituído de natural agudeza, 
tinha a mania de fazer distinções a êsmo; 
e a qualquer questão acudia logo — distin
go.

Frequentava êle a casa de certo prelado, 
onde o matraqueavam com a balda do — 
distingo ; numa tarde concordaram os da 
assembleia que apenas o padre chegasse 
lhe proporiam um assunto que não admitis
se distinções. Quando êle chegou, como era 
costume, o prelado dirigiu-lhe esta pregun- 
ta :

—«Estávamos a resolver uma dúvida, que
remos, porém, ouvir o seu voto. Acaso fa
rá um caldo quebrar o jejum !

— «Distingo — respondeu logo o clérigo, 
no.meio da risada geral dos circunstantes; 
e sem se perturbar continuou :

— «Se o caldo fôr de qualquer portaria 
de convento, não fará perder o jejum ; mas 
se fôr da cozinha de V. Ex.a então afirmo 
que sim».

A dona da casa, para a visita, que é um  
velho celibatário—Qual foi o momento mais 
feliz da sua vida ?

0 celibatário — O momento mais feliz da, 
minha vida foi quando’ ó ourives me tornou 
a aceitar a aliança de casamento e ma tro
cou por uns botões de colarinho.

dor I). Vasco Ja rd im  (Valençu) banda- 
rilheíro Joaquim do Carmo, - e :o am a
dor Julio Ant unes e outros.

«Do nosso enviado especial»
Gitano

Este numero foi visado 
pela comissão ãe censsura

Dinheiro
Empresta-se sobre propriedades 

rústicas e urbanas, para qualquer 
parte do Paiz. *

Nesta redação se diz.

Cerealeiros
Não segurem as súas cearas sem 

consultarem a Procuradoria Ribate
jo, que vos fáz as mais baixas taxas, 
sem receio de competencia.

Travessa do Tribunal
Montijo

Tinturar ia  Progresso
Os fatos e vestidos, limpos a seco na 

maquina «Rolls», não encolhem, não de
formam nem perdem a cor e os enchu- 
inaços. Tambem tingimos em côres g a 
rantidas fatos, vestidos, peles, luvas, ma
las, etc. R. Nova do A l m a d a ,  8 1 .— R. Sol, 
a St.a Catarina, 40-B.

Dr. Manuel Frazao
INTERNO DOS HOSPITAIS

Medicina geral — Partos — Operações
Consultorio:

R U A  M IG U E L  B O M B A R D A , 41, 1.° 
Consultas das 16 ás 19 h. excepto 
:- aos domingos e quartas-feiras

Residencia:
A V E N ID A  DA B É L G IC A ,  28—BARREIRO
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Divulgaçao

Adubação dos cereais
Im portancia da cultura dos cerea is

^  cultura dòs cereais, especialmente 
a do trigo, pela superfície que ocupa no 
País, milhares de agricultores que a ela 
se dedicam è valor das colheitas, de
sempenha uma enorme influencia nàs 
condições economico-soclais da vida por
tuguesa.

Segundo os dados estatísticos, as 
areas semeadas e as respectivas p ro
duções médias totais e por hectare , fo
ram em 1931 as seguintes para  os qua
tro cereais de p r a g a n a :

Trigo.......
Cevada . . , 
Centeio.., 
Aveia

Hectares
514.477,04

68.614,74
172.865,28
170.776,91

Produção total 
Litros 

455.302.900 
76.020.420 

174.039.180 
199.776.600

Trigo .. 
Cevada. 
Centeio 
Aveia..

Produção por hectares
Litros

885
1.108
1.007
1.170

À  média do quinquénio 1927 1931 
f o i :

Trigo.......
Cevada___
Centeio. . .  
Aveia.......

Trigo... 
Cevada. 
Centeio. 
Aveia...

Hectares
454.576,65
70.575,28

166.427,28
179.931,67

Produção total 
Litros 

393.412.898 
73.296.030 

159.954,578 
190.979.294

Produção por hectares 
Litros 

865 
1.039 

961 
1.061

A  par  de uma reduzida colheita por 
unidade de superfície, verifica-se na 
nossa produção cerealífera uma intensa 
irregularidade, devido á inconstancia do 
clima.

Contra essa inconstancia deve o agr i
cultor precaver-se, adoptando boas e 
adequadas operações cultivadas, pois é 
a unica forma de atenuar os acidentes 
a quê os cereais estão sujeitos e de 
obter normalmente produtos regulares 
e rem uneradores .

D entre  as d iversas operações cultu
rais : p reparação da te rra ,  adubação, 
escolha, selecção e desinfecção de se
mentes, metodo de cultivo e amanhos, 
que devem ser  executadas com perfei
ção, oportunidade e em conjunto, a a d u 
bação desem penha um papel de capital 
importancia, sendo o factor de produti
vidade que mais poderosamente influi 
no êxito das colheitas.

U m a adubação, para  ser racional e 
p a ra  dela se obturem resultados certos 
e compensadores, deve  sçr completa, 
isto é, composto pelos 3 elementos de 
que todos os terrenos e plantas necessi
tam : ácido fosfórico, azóto e potassa.

A  adubação a que falte algum destes 
elementos, incompleta portanto pelo de-

sequilibrio vegetativo qrie provoca, dá 
sempre resultados contraproducentes.

Exigências nutritivas

As exigenciaS dos cereais rios tres 
principais e indispensáveis elementos 
nutritivos, potassa, azóto e ácido fosfó
rico, são, por hectare , segundo Carola .

T rigo

Um a colheita de 4 .000  litros de grão 
e palha correspondente, necessita para  
a sua formação :

Acido fosfórico.
Azoto ..............
Potassa.......... .

Cevada

75,6 Kgs 
125,2 » 
151.- »

Uma produção de 5.000 litros de 
grão e palha correspondente, exige pu
ra a sua formação :

Acido fosfórico.
Azoto..............
Potassa............

C ente io

36 Kgs. 
85 »
50 »

Um a colheita de 3.500 litros de grão 
è palha correspondente, exige para a 
sua formação :

Acido fosfórico.
Azoto................
Potassa............

40 Kgs. 
110 » 
13! »

Aveia
Um a produção de 2.800 litros de grão 

e palha correspondente exige para a sua 
formação :

Acido fosfórico. 
Azoto . . . . . . . . .
Potassa. ......... .

44,2 Kgs.
71 »
72 »

Izidro Pena Chandelier Duarte
ADVOGADO

com escritorio na
PROCURADORIA RIBATEJO 

Consultas jurídicas às 2.a> e 6.a5 feiras.

T. do Tribunal MONTIJO

Bicicleta “ A PI L IA , ,
Garantida p>or (o anos

Rua Febo Moniz, 3 5 —Lisboa
(à A ven ida  A lm ira n te  R e is)

PORTO
SANDEMAN

Rua do Alecrim, 21 =  Telef. 2 6086= Lisboa

Ler o “ Noticias de Montijo,,

CASA DOS LINHOS Teixeira de Abreu <&C.a
(Fundada em 1893)

F a b rico  e sp ec ia l de panos de l in h o . A toa lhados. Pano

de a lgodão , C olcha é Bordados

3 2 , 33 , 3 4 . Largo P rio r do Crato, 3 5 , 3 6 , 37 

G U IM A R Ã E S
(Premiados na Exposição d© Paris de 1900)

Quereis Dinheiro?
jogai no

sempre sortes grandes
PREÇOS CORRENTES Pelo cor

reio mais $80 para franquia
Rua do A m p aro  51 Lisboa

Fornece para o Continente e ultramar

Casa das Novidades
cá©

FRANCISCO VICENTE LUCAS
CORRESPONDENTE DA CASA BANCARIA CUPERTIN0 DE MIRANDA & C.“ — PORTO

Esta casa é a que maior sortido tem em bonets para 
homem e creança, meias, peugaâ, 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 €3~7 , R. A lm irante  Cândido dos Reis
-  -......■■ - =  M O N T I J O  = = = = =

Eduardo Gonçalves
Construtor oi vi I 

I. I. I_
INSCRITO NA C. M. L. SOB 0 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

Policlinica Nacional
(Rossio)

Entrada L. D. João da Camara, 4, 1.° D.° 
—lei. 2 7881. — LISBOA 
d r .  a b e l  d a  c u n h a — Doenças crianças (15,30) 
d r .  a l m e i d a  l i m a — Doenças nervosas e men

tais, hidroterapia (ás 17). 
d r .  a l m e i d a  é s á — Diatermia, ultra-violetas, 

irifra-vermelhos, correntes electricas, ma- 
çagens (14). ... 

d r .  a n t o n i o  g a m i t o — Doenças da boca e den
tes. Prótese (às 10). 

d r .  f r a n c i s c o  d e  a s s i s  b r i t o — Clinica geral, 
coração e pulmões (às 11 ). 

d r .  g . d a  c o s t a  a l v e l o s — Estomago, intesti- 
nos e figado (réctoscopia e sigmoidosco- 
pia) (ás 16). 

d r .  m a r i o  c a r m o n a — Cirurgia geral, opera
ções. Doenças de senhoras (ás 15). 

d r" . m e n e r e s  s a m p a i o — Pele e sifilis (às 13). 
d r .  p i n t o  m o n t e i r o — Rins, vias Urinarias (às 

9,30).
d r .  r u y  d e  c a r v a l h o — Ouvidos, nariz e gar 

ganta (às 1 ">). 
d r .  s e r t o r i o  s e n a — Doenças dos olhos (13). 

Analises clinicas e Raios X.

MAQUINA DE ESCREVER
em 2.a mão

VENDE-SE

Informar na Redacção deste jor
nal.

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

tros utensílios em ótirno estado, em 
conjunto ou separado.

Para ver e tratar com Fernando 
Ferreira.

MONTIJO

Seguros
Em todos os ramos, em todas as 

Companhias, ás melhores taxas efec
tua a

PROCURADORIA RIBATEJO
T. do Tribunal MONTIJO

Nova pensão “ A Tomarense”
—Rossio. Tel. 2 5105. Optimo serviço de me
sa, com pratos à escolha. Refeições na sala 
e ao domicilio a 5$00. Bons quartos. Entra
da, rua Correeiros, 327, 2.° E .°—LISBOA

Senhores proprietá
rios de barcos

NÃO COMPREM:

Alcatrão norueguês, Breu louro e 
preto, Coaltar inglês e nacional (bor
ra de gás), Cebo em pão, Estopa al- 
catroda, Azeite de peixe, Tintas e Al- 
vaiades das afamadas marcas TOURO 
e TREVO, sem consultar a casa

E3. A . Simões, I_da
especializada nestes artigos.

Campo das Cebolas, 4  —  LISBOA 

Telef. 2 2303 Ender. telegráfico NHAGUES

Pensão Montijo
EXPLENDIDA COSINHA 

BELOS QUARTOS

PREÇOS MODICOS 

R. Cândido Reis MONTIJO
Bernard ino Nunes

R U A  D A  PA LM A , 40, 1.°

Doençfas d a  boca e dentes. Dentes 
artificiais.

Quem é valente?
O Zé Clemente /...
Porquê?
Porque veste toda a gente!
Veste o rico mailo pobre;
O plebeu e o nobre;
O que tem massa que sobie 
E o que tem pouco cobre...

Casa das Tesouras
Rua da Bscola Politécnica, 51 -A, 

53 e 55— LISBOA

Tudo a pronto e a prestações 
Alfaiateria, Camisaria, Gravataria, 
Chapelaria, etc. =  Amostras e preços
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REGISTO N? 
ESTANTEítoticias

S EM AN AR IO  REGIONALISTA
Director: E D U A R D O  L O P E S

Foi inaugutado na Nazaré, o Sindicato dos 
Pescadores, presidindo à cerimonia o subsecre
tário de Estado das Corporações e Previdencia 
Social.

Redacção e Administração 
Tr. do Tribunal — Montijo

Propriedade da Empreza 
de Publicidade do Sul, L.a
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António Carneiro

Composição e impressão 
Casa Alves Gago—Vendas Novas

Pela Moita
Na extrema do concelho da Moita 

com o de Montijo, aguardaram, no 
preterito dia 3, o Ex."10 Sr. Ministro 
das Obras Publicas e o Ex.'no Sr. Go
vernador Civil do Distrito, todos os 
elementos oficiais da Moita, que a S. 
Ex.as expuzeram das necessidades des
ta vila, especialmente da reparação 
das estradas que ligam com Palmeia 
e com Santo Antonio da Charneca.

S. Ex.as prometeram atender tão 
justas reclamações.

No^mesmo dia realisouse um de
safio de foot-ball amigavel entre o
l.°.«team» do União Moitense e uma 
linha mixta de jogadores das reser
vas do União de Lisboa e do Carca
Velinhos F. C. tendo ganho o União 
Moitense por 5-2.

Ainda no dia 3, pelas 23,30, no si
tio do Vale do Grou entre Moita e 
Alhos Vedros dois indivíduos de no
me Manuel Branco Pagaio e Silvino 
Moreira da Silva, ambos moradores 
no sitio do Chão Duro, seguindo am
bos montados numa só bieiclete fo
ram chocar com um automovel guia
do por João Henrique do Berardo So
brinho.

Receberam curativo no posto de 
socorros da Associação União Moi
tense. — R.

Baltazar Manuel Valente
P or simples curiosidade, colhemos, 

had ias  e gostosamente atransm itim os aos 
nossos presados leitores e assinantes, a 
seguinte informação :

O maestro Baltazar Manuel Valente 
foi mestre da Sociedade Filarmónica 1,° 
de Dezembro, durante 36 anos, 8 ho
ras e alguns minutos.

E  isto fazemo-lo sem comentários.

Quedas desastrosas
Quando no dia 26 do.mez passado a 

E x .“ a S r .a D. Maria G ertrudes M ar
ques Rama, espoSa do sr. Miguem R a
ma, funcionário superior d-i fabrica inun
dei,- dosta vila, subia as Escadinhas de 
Santa  Jus ta ,  em Lisboa, teve a infelici
dade. escorregando, de frac tu rar  uma 
perna.

Socorrida imediatamente, foi condu
zida ao Hospital, donde transitou de
pois para uma pensão, sendo mais tarde 
removida para  sua casa nesta vila, onde 
presentemente se encontra em tra ta 
mento.

Tambem no passado dia 3 do corren
te, cerca  das 20 e meia horas, a m eni
na E te lv ina  Bermejo, gentil filhinha do 
sr. Florentino Sanchez, comerciante 
nesta vila, andando a brincar com ou
tras crianças, caiu de um terraço de 
sua casa. torcendo um pé e sofrendo 
lesões de tal gravidade que o ilustre cli
nico que aqui a observou, a mandou se
guir imediatamente para o hospital em 
Lisboa, onde foi assistida, sendo, porem, 
presentemente, o seu estado satisfatorio.

A ambas, deseja ‘•Noticias de Monti
jo» um rapido restabelecimento.

Anunciar é propagar

JVoticíiàs( CoiuciitádaS
O Trigo

Durante a semana de 3 do corrente, 
comprou a Federação Nacional dos 
Produtores de Trigo, lotes deste ce
real no valor de 3.360:454^40.

Desde a sua instalação, em 17 de 
Agosto de 1933, foram liquidados 
72.712:036.185 quilos de trigo, no va
lor de 104.959:960!f40. a 40.480 peque
nos produtores. 73.470:384 quilos de 
trigo no valor de 92.960:006^95 a 
3.725 grandes produtores, o que pre
faz a totalidade de 146.182:420.185 
quilos de trigo para um montante de 
197.919:967l|35.

Com as novas colheitas e a falta 
de celeiros para a sua abundancia, é 
que o problema começa a afligir os 
afortunados agricultores.

Confiemos, porem, em que o gover
no providenciará.

Festas d e Lisboa

Desde 7 até 13 de Junho, a C. P. 
tem á venda, em todas as estações da 
sua actual rède, bilhetes de ida e vol
ta com 457o (̂ e redução sobre a tari
fa geral, validos para volta até o dia 
14.

Para que o bilhete seja valido para 
o regresso, é indispensável que seja 
carimbado em Lisboa, na estação do 
Rossio ou do Terreiro do Paço, nos 
postos que a Camara Municipal ins
talar para esse fim.

Com tais facilidades, só as pessoas 
de mau gosto é que ficam em c asa . . .

O segredo profissi o na I

«Lancet», orgão oficioso do corpo 
clinico do Reino Unido, presta home
nagem, no seu ultimo numero, à. con
duta do medico americano dr. Cla- 
vton May, de Minneapolis, que a Jus
tiça do seu país condenou a dois anos 
de cadeia por ter prestado os socor
ros da sua profissão ao famoso bandi
do John Dillinger, sem avisar a Poli
cia.

«Lancet» diz que «um medico não 
deixa de ser um cidadão e, como tal,

tem o dever de auxiliar as autorida
des e concorrer para defender a so
ciedade dos inimigos perigosos. Mas 
pode manter-se este critério quando 
um desses inimigos, como Dillinger, 
gravemente ferido, recorre ao medi
co, confiado na sua. honra profissio
nal ?»

«Le Matin», comentando o facto, 
afirma que a resposta só p.ode ser 
uma: em todos os países, os camara
das do dr. May aplaudirão o escrú
pulo que ele demonstrou, guardando 
o segredo profissional.

Vagas de oalor

De Calcutá comunicam ao «Daily 
Maib que, em consequencia do calor 
que tem feito, 115 a 120 graus Fara- 
nheit á sombra, ou seja 46 a 48 graus 
centígrados, as ruas daquela cidade 
estão juncadas de cadaveres de ani
mais e aves, tais como gatos, esquilos 
e passaros. Em Aliganj, nas Provín
cias Unidas, onde se reuniram 150.000 
peregrinos para uma cerimonia reli
giosa, alguns deles morreram devi
do ao calor.

Por cá vai havendo os seus calores, 
mas sem se registarem casos mortais.

Jardim Zoológico

Acaba de passar o 50.° aniversario 
do parque da bicharia.

Felicitações. . .

E lleg an c ias
ANIVERSÁRIOS 

Fizeram anos:
No dia 3 do corrente o nosso assinante e 

importante proprietário na Moita do Ri
batejo, Sr. Guilherme Filipe Madeira Car
reira, e no dia 5 sua Ex.m* esposa, Sr* D. 
Ezelinda Carreira.

No dia• 6 o nosso assinante e amigo Sr. 
Aprigio de Mendonça.

Hontem o nosso assinante Sr. Francisco 
Maria da Silva.

Hoje o nosso assinante e amigo Sr. Luiz  
Filipe da Silva Serra.
Fazem anos:

No dia 14, o nosso amigo e assinante Sr. 
Joaquim Freire Caria, e no ãia 16 a me
nina Laura Gil Panadez, filha  ão nosso 
assinante, Sr. Anicelo Gil.

A toãos «Noticias ãe Montijo» felicita

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

rinhas, tubos para esteios, tubos de aço para canalizações de 1” a 5, 
tubos de aço para vedações para arame farpado, chapas onduladas de 
1,80, 2,50 e 3,00, chapas de ferro, bidons de 200 e 400 litros, tan
ques de ferro, cofre grande de 2 portas, maquinas carpintaria, meta
lúrgica, bombas, motores electricos, 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$50 cada quilo posto no armazém ou nas estações ou oais 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  □  O A R C O  A AL.CAIM TARA,

Telefone 2 €3030
Tel©gráfico  “Suoatas”

Elsta casa não tem agentes

União de Sucatas, I__d  3

FOOT-BALL
UNIDOS 5 
CHELAS F. C. 0

A convite do 11 Unidos, deslocou-se 
a esta vila no preterito domingo 3, a 
categoria de honra  do Cheias Foot-Ball 
Club da Divisão de honra de Lisboa, e 
aqui realizou um jogo amigavel com 
egual categoria do 11 Unidos.

0  11 Unidos triunfou facilmente, p e 
lo elevado score de cinco goals a zero.

O resultado ajusta-se á  marcha do en
contro premiando assim a melhor equi
pe sobre o terreno.

N. R. — Por virtude dos muitos afazeres 
de te dia, não poude o nosso redator des
portivo acompanhar as fazes deste desafio, 
limitando-se «Noticias de Montijo», a fazer 
o pequeno relato que antecede, basiado em 
informações fidedignas que colheu.

ALDEGALENSE 2 
PALM ELENSE 0

No campo do Aldegalense Sport  Club 
jo g aram  na passada segunda-feira a ca
tegoria de honra do Palmelense . Foot- 
Ball Club contra igual categoria do A l
degalense.

Triunfou o Aldegalense por dois 
«goals» a zero.

O resultado não traduz a m archa  do 
encontro, porquanto o Aldegalense m e
recia um triunfo mais amplo.

Q Palmelense é um «team» sem nenhu
ma técnica empregando-se no entanto 
com muita energia.

O Aldegalense marcou um goal em 
cada parte. O primeiro a 35 minutos de 
inicio com um «schout» de José D uarte  
que o guarda-redes visitante, muito 
adeantado da baíisa não poude evitar.

O segundo, e ultimo, por Manuel 
Jo rge  aos 15 minutos da 2.a parte.

Do Aldegalense que fez um jogo sem 
nenhum a técnica, e muito menos ene r
gia, não destacamos ninguém.

Não! —  Queremos d izer:
Destacamos a linha avançada, pela 

exibição desastrosa que fez.
Dos visitantes agradaram-nos. o gu a r-  

da-redes, o half-centro, e o avançado- 
centro.

A arbitragem  a cargo do sr. Onofre 
Carapinha, corre ta  e imparcial.

Novo correspondente

Aceitou o cargo de nosso correspon
dente em Canha, o inteligente ag r icu l
tor sr. José C ardeira  Alves.

Agradecemos a sua deferencia p a ra  
com «Noticias de Montijo»,

O b i tu á r io
Victimado por um tetano, resultante 

de uma a rranhadura  a que não prestou 
atenção, faleceu no hospital em Lisboa, 
no passado dia 28 de Maio, o sr. F r a n 
cisco de Souza Fortunato , tio dos. nos
sos amigos e assinantes Srs. José de 
Souza Fortuna to  e H um berto  de Sousa 
Fortunato .

—  Tambem faleceu nesta vila, viti
mado por uma congestão, o sr. José da 
Cruz Moreira, proprietário, aqui resi
dente, realizando-se o seu funeral no 
dia 3 do corrente para  jazigo de fami
lia, no cemiterio desta vila.

A ’s familias enlutadas apresenta  «No. 
ticias de Montijo» as suas condolências-


