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A A lim en taçã etl~ 
, 

".dós- Op .erário.s 
\7. Fo' por isso. com imen sa alcgrir 

INHA a. Pensar no assunto que ~~os neste mesmo j{)ll'nal a en-
deverla: escolh,ar para, éste lr~~ st,a que O Sub-Secrstário das Cor
d!omingo, qua.ndo &e aproxi- a" ões lhe concedeu {) em que P~◊
ma de mim . na. rua, wn ra. porteç entre oubras coisas. a soluçao, 
pa.z fardado die legionário e ~~ quanto ·possf_ye:l rápida ~ _corn

·que, há muito :. não }'ia. letia. da al~menta.çao dos operar>ios. _ 
· - Descuipe, . mas eu vmha dlespe- P Sabemos que, em_ Lisboa.. nu~ 
~me die si... . . !Orço conju!),to de tódlas ~ . enti 

,- .Para. onde vais? pre gunte1 cur10- Interessadas , se pe,nsa. a seno ?O_~r~ 
11(). ~. . • 11l!ema e que, em brev~. estara e 

-Para o Ss.na,tório d<;> Ca.ramu10.f ,c11,_ minho daque la 50Jur3-o que lhe P~ ''· -o •quê? Ti$lbém ~stás tocado? dem: d!ar 
05 

poderes pubUcos. Mas nao 
·.:.. Precisa.mente por jsso é que não . basta. a melhor das boas vontades.. da 

tenho aparecido. Há seis meses que l Autoridadle , Neste esfôrço, têm dle co
antllo em tratamento, mas a ~limentar laborar tôdas e.s e~tidades pait~~n3'.1!~ 
aido e,m tratamento, mas ~!:O tenho nã.o só por wna atitude dle soh ~n

10 tldlO mefüoras. Agor,a a Legiao lá me ·rui.de socie!. mas até no se.u pro~rão 
·ur;mjou o Caramulo, Espero _ourar· interêsse, e por todo o pais. que 

-a,i>e spedi-me • dlo pobre rapaz com t só ~eLi~~dliment.o podle da[•, e~~~ 
uma. cem emoção. ef~.1to, no trabalho. l~m organismo 

. - Qu·e·' Deus te ajude. Tlem con- pa.uperedo? t'da 
!il!,1lça.! Lembra -me de um_a conversa a I a1'. 

- Obrigado. · · tjá anos com dletermmada. pesso. · ,a 
Nestas pouca.s pa1a,vr~s Joi um mune- tamente' colocacta e qu~ se qupedeix:v, 

0 cll çe tragédias e de ideias. Quantos de que, agora, para. o mesmo .Jo 
sl\ó 1á, como êste;, na, flor dia idade, de terra, precisava dle ocupar o dlô á
qú.e lll1e •1)l).ssa•rii.m P6las mãos .. e que dos trabalhadores. Av~ntact.as as v_ 

· a .€tiber.cúlose levou para o Ale~ . . ou r!as hipoteses , essa. personaJidade nao 
· qu>it reUnn ~os _Hospitajs ~ .$_anatonos. teve dlif'iculd'.l.de em_ concluir que ia 

deixando. às vezes. a, f~iha. ' !1ª ·nu- falta de ahmentaçao era a. caure 
séria llliséria. · que · é Uieeessárlo socar - rlncipal dlo .flen6meno. 

· :rer, ~•que ·é tão ,(i.iflcil dle podler socor - P · As entidades patrona.is podem, ~e 
Nt' · ' . . ulsenmi. disse o senho r Sub-Secretá-

• Ãuuç.to para o nl,'tlg0, lnfcHzme-n- ~o. aJud'l-f a rt'solvn este grnndc pro-
. te, jti wnho. <X/l~lui. ~: blema de !ntcrê&--e naoiond-1. ':3es_ta. 

. A iUe11ra. na sut1. 1ne_yitável V<;>ra- par11, i~o , QUie Juntó de ~ fabrica 
aem. deixo1;1·• ~ i,opu!açoes, Pº: ess_e funcionem ca.ntmas. resta-w,µ11,es. ou 
mundo a1ém, sem o. necessáno ali- coisa it{lêntica. que forneçam, a preço 
men.to. As infor:2:aç~es que de todlns acessível ao salário do tra.baJhad:or. a 
os paises .'nos ch

1

ega.m são desoladoras a!Lmentação de .. q~e êle p:iiecisa para 
,neste aspeoto. A tuberculose tem au- ser robusto e saudaveJ. . 
rnentM .o multo por tõda a parte. E' evdd'~nte qu e uma b<Jn. alnnentn-

:E elll Portugal. palll quf' níio rntron ção nno r~solve todo o pr, 1bl,em::i ~hw 
na guérra'? . condlções sãn1tá.rlas do tmtm ,lho. E,stn 

TllllTlbém' cà ns collilColifü1ci11~ dta metl'ida Mm d1o Ber ncom,ptmhndla. d e 
,Ul!r?!l e d!ós bloque io,s se fizer~m Bf'n: i ,outiias mecHdáS dle mala largo :Llc:tn· 
tir. o racto.na,mento tornou-se m evitâ ee. que trM1Sfor01em os local~. ~o _tra
ve}.. A falta d,e matérias P1;imas e a balho, a {?Onto de os torpar .lti:glémcos. 
paralização . d'e. m.~~ negoc:os. tem decentes, edu~a.tivos e _agradáveis. 
feito rP.trair a mdu str1a e o comer cio. A verdladle1ra. alegna no trabalho Í 
A vid!a encareceu. · . . e6tá aqu!i. 

-COnseqüêru:ia de tudo isto. defi - Se a. fát,:ioa náp tem ,a.r nem . 
ciente • alimentaçã:_o de uma gra.nde lm. o operário passa as . suas 
parte da popul.açao. ..· oito horas d'e 1trabaJho .no me1~ _dia 

Â sitOiação está a ser , e11ca~'!ª. a.' porcaria ·, dos detritos das !llatena s 
sério pelo·-govêrno. segundo ~ noticias pri.mas, do ruldo ensurdecedor dias 
Q.Ue os jamais nos t~az~ . Vao al;>rir- . 
•$e sap.atórl1>s,., m\Jlt1p1icar~e. e adia•:. - .-. -- ------------
pta.r-se·· hpsp.itlµs • . a, Ass1stênc1a . entra, ft· .. • ._ _ • _ n .- ..,. __ 
segundt:> . parece. em r umos ma.1s lar; 
gos e decisivos . _ 

Mas tudb isto que É:°~ptimo, n ao c)1e• 
ga. Os sanatóhos ".sao· uima. med1d,a 

. n,cessárja e excele1:te ~ 1n;a,s quem <_ile-. 
r&.Ql}e.fic~ v~~! PM"í!, remediar r 
o mal, é pr.eciso ataca -lo nas suas or!- 1 
gen.s. E essas são a dle.fici'en te al:men -
tação dos traba.lhadoi;es. . 

Quem tra ba.)Jla P.Fecisa 9le se ah . 
ms.tar e a.hment,llr-Se su:f1c_i,entem-e-n· 
te. o regime de .alm9ços frios, (para 
Q ~r-t,e do pat~ ®&•ma-se J~lll :tr) • 
coínfdos mui•tas vezes à port.a da. ru11>, 
na beima. das estradllis, ou em 'lo!la!R 

' impróprios, sem hi~lene _ nem conff,?rto 
de q,ualq.u'el' es·pécie. tem . cons equ~
cias dlesastrosas na. saúde dos opera
rios, mesmo que se coma com abun
dlncia. Mas quantas vezes essa abun· 
dàneia é só nusór:ia! Enche-se? estô 
mago, inas não se dlá ao org~nISmo a 
a.,limentação de ,:iue êl-e precisa para 
nianter _, vigor e a. sàúde. Daí um me
nor rendirnento ·do traba.lhe>, o depau· 
peraimento 00 raça.. o aumento d!os 
casos de doença. 

' ,~ 
máquina s 1.cm que uma réstea d<' mi 
lhe Hu,mJnt' 1i fronte . quo am or P<>cte 
ter êL(' pela sua fábr.icn . qur alegrin 
podo l('r JJo tmba.iho? · 

E!icritórloo sombrios 'I! ttlst.es, «ate• 
liers >1 baflN1tos. óficltlàs / acánhad ·as t' 

/

sujas . fúbricas desconfortáveis. tu.dio 
isso precisa d!e ser pouco a P<ru• 
co moctif1cado. En,tão o traball!o ser.ia 

1 um cântico, o , ru.idb da serra e da 
máquina teria. a gr.aq.cleza d'e uma or-1 
questra .. a fábrica én,trar:ia no cora ção 

, dlos, trabalha.d'o res. , · 
1 A prim-t'ira. grande llledid'a social : 1 
seria , ,porém, a da. a:limentação cuida- 1 

~ da dos que trabalham. Rà.pidam-ente 1 
' se poderá ela r esolver. E já que o Go-! 
vêmo, pela boca do ,Sub-5ecretário ~ · , 
Corporações . lançeu o apêio a tôttas T 
as boas vontadies, é nosso dC'll"Cr secun-
dar êsse apélo. para que os indu striais ' 
comecem deSdle já a encaTa.r o. prpble-

1 
· 

m:a. e a dRr•lhte solução. • 
E' um grave 'êr:ro esperar dos go-

!. verno s. sejam êles quais fore-.m. o re
medlio para tudo . A sua. função é mais . 

1

1 
a de es?mular. ?rienta.r .. auxiliar . do 
.qu e reahzar por ele próprio. Nest'e ca
so. o Govêrno J)Odl'!rá e deverá suprir 

ias d.efici'ênci:a,s e as 1mpossibillda.dles 
dos par ticu lares. Não l)Ode n-em · deve 

1
, substiwtr-se a êloo. A_. resa?On_ sabilidàd .. · ie 
cai. portRl\to. • sõbre ,os d~t~ ,,do.s 

1 
COllll!\ndlos dó. ind l(ístn.:a.. ' ' . 

Cada. industrial. q~ r-esoh-a o Pl'lr 
1 blem1i da a-!Pmentação des seus operá
rios. auxilia, por i1,so mesmo. a resol· 

· vê-lo mi.cionalmente, ·prestando á Pâ
tri:a u,m gTaJJdfe s~ça ; da.não acs ope
rári os uma simp~ica melhoria de si-
tu,ação, e defend-e-,lldo-s,e .a -si própr iri o 

Oxalá a.sslm .o '·comp11eendam. l 
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