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ai Pe'taln

na Academia francesa

Nos anais da Academia Fran..
cesa acaba de passar-se um facto
· que constitue mais um titulo de
gloria para o heroico exercito daquele país.
.
Pêla decima vez, e depois de
Villars, de Joffre, de Foch e de
Lyautey, o mais pIto instituto llterarto e seientilico francês, recebeu
rio ,
gremio, mais um ilustre
de Franoa.
.
morte de Foch-dlsse o
academico Valery ao receber Pet.(ún,-não podia haver duvida algum", sobre a pessoa q1).e devia
· m8l' Ó logar dum tal chefe.

seu

•

•

«Acima de mim-disse Petain
ao entrar na Academia, foi o exercito qp.e vós quizestes aclamar. lt
O discurso de Petron foi todo
ele. consagrado a 888unt09 de- bis· tona militar. E é interessante registar agora a importancla que
estes ' problemas estão revestindo
na imprensa e nos meios politicos
de todos os pftÍ!es. A morte de
Joffre deu origem a que se relem...
brasseJ;ll as primeiras . horas da
grúde .guerra e () embate
alJvel do exercito alemão e do exerfranc"ês; do marechal Focb, que
durante a sua vida se conservou
sobre alguns dos mais
eBiocionantes episodios da guerra
estão agora a publicar--se
88
memorias-traduzidas 8imultaneamente na imprensá
de . todos os paízes. O Marecbal
Pelain vai tambem fala. , mais tarde
ou mais cedo, da sua impórtante
aeção no grand8 conflito, podendo
dile1'-8& que o seu discurso inaugural na Academia de França foi
o prefacio precioso eom que quiz
anteceder as memorias sobre a sua
intervenção naJgumas das mais brilbanle8 paginas militares do seu
país.
Falando do desastre da guerra
franoo-p1'U8Siana de 1870, Petain
atnl)Uiu a derrota da França â
inéreia intelectual do exercito deste
p&., que teve de bater-se com um
inimigo fortalecido por uma forte
doatrina de guerra.
-0- exercito - da "Fl8I198 só readquiriu o seu Pre.tirio . milltár
a
força que lhe de, a vitorià, quando 88 voltou para Napolelo e foi
colher' etlcâela' e á simpUcidade
00. metodos do grande soldado os
eDliDa1DeRtes de que necessitava
para fazer face a um fnlmigo ' cada
vez mala temlvel e pode1'08O.
Foi Foeb; aegu.ndo Petaln, o
de dlvuJpdor das idem e dos
prlDdpkJe ' mUi tares e estr.ategico
de Nilpo)elo-:
P.rofeaor da Escola de Guerra
e, depois, comandante da mesma
flIcola, Focb elJteve em contacto,
darante multocr anos, com as DaVas
da França. "podendo assim
dtvuJpr
tomar conhecidos 08
prIncIpt08 adoptad08 por Napolelo
:"'-lJdDclpi08 estes que defendeu em
doia lIvroe que l'e8nmém todo o seu
eaplrllo e penaamento militar.

,..0-

Como diz M. Cabuel-reterJndo". . ao dIIcol'lO de Petain,-em 20
de IQalo de 1921, nos InvaUdQs,
.
com a espllda de

Austerlitz, destacou-se dum grupo
de altos dignatarios do Estado e
avançou para o mausoleu de mar
more vermelho em que repousa
imperaoor. Com uma Vo% comovida disse: «'Napoleão Ilt, e parou,
em seguida, um segundo, como se
á chamada pelo seu nome, o
de morto se tivesse levantado para
receber a homenagem que a Fran..
ça' lhe prestava. -Esta invocação
resume toda a sua doutrina. Focl1
tez Bua a concepçlo da guerra de
Napoleão e como ele proclama que
o ataqt;l8 decisivo, isto é, O ' acto
que
irremediavelmente,
a derrota do inimigo é o argumento supremo da guerra moderna.
Todo o discurso de Petain consistiu em demonstrar a infinencia
das ideias nllpo]eonicas na fotmação do espírito e do genio militaP
de Foch.
Para isso fez um interessante
esboço das diversas fase
da
guerra europeia, pondo em ralêvo a acçlo desenvolvida por
Focb e a maneira
ascendeu
ao dificil posto de comandante supremo dos exerclt08 aliadOl.
Eu pensava-diz Petain, referlndo-se á batalha do Somme, que
..8Ómente Foch podia ter autoridade
para 88sumir o eoC8l'gO de comandante dos e:lCel'Cit08 inter-aHados ..
Trêlf dias mais tarde, depois duma
entrevista memoravel, ele saia da
mairie de Doullens, munido dos
poderes de coordenação neceSllarios; o seu optimismo clarividente e
racional tinha vencido todas as hesitações, a ,uá firmeza tinha ra-

1Oda,.· as eoergias, os

exercitas da «Entente» tinham - um
cheta
Referindó·se ao fim da guerra,
disse Pelmn:'
cA 12 de outubro os alemães
tinham
a qlUl8i totalidade das
soas reservas: era chegado o mo·
mento de realizar o ' ataque decisivo».
.
,
E depois de historiar as ordens
t8.NDioantes dadas por Foch, os
prep8J'ati\'os p8J'a o ataque linal e
o estado revolucionario que se fa-sen1ir na
Petatn cc;>nc1uiu
.
."rodavia 4 admiravel manobra
do se realizou. O grande soldado,
que tinha feito do ataque decisivo
tl conc}udo flnal da sua
devia reponsar a !lua espada antes
de destmlr completámente o exercito adversario.
.1\. Ftança inteira participou
desta vitoria, porque todos tinham
contribuído para ela. O triunfo vinha recompensar .n ão &ómeate O
valor dos chefes, mas lambem o
Jierolsmo dos soldados, o labôr do
otleinú e as virtudes patrioticas
dum 'Povo inteiro.
«Uma vez mais, nUMa hora grave da sua historia, a França Viu
seio da sua raça. para reunir, dirigir e ·exaltar as 8u89 forças
eombàtivft8, uma alta inteUgencla e
um grande . e8.nlcter. Porque, em
ultima' analise, a força do pensamento e da vODtade eram 09 trá'008 eMeIlclBis da "pel'lODalldade de
Foch» :

Profes-"---.__

erra.1
A Ruaaia .aumenta oa seus

úercitoscom -intuitos' ofensivos

nlcos, no proximo dia· 13. .

.

O Jornal mais antigo e de maior clrculaçAo ·na Madeira ·

DIRECTOR
.

·0 -

da esquadra Ing

treze navios de guer a brita-

t·

TELEI
EtUltlr:

Até

__ êIlegada ontem ao n
sIo esperadtJs

III

Ora essa é muito boa!
Dlz.-se que se delJ8 dar liber-

dade ú r!lparigas, que eLas quanto
mais se aproximarem dos rapuu,
mais se habituam a
que êste tu cá tu lá que por aí v;,i
nas relaçõu sociais, torna a vida.
muito mais Mtural, sem elu lazerem romance ou lolhetim.
A lamiliarid,!de, agora, é completa. Dantes nio era assim. Havia uma Ilmizade respeitosa e uma
que, digam lá o
certa
que di&S8rem, é sempre precisa ...
porque o diabó tc.-e-as.

Agora n60 é assim.
Agora, rapazes e raparigú,
são... camaradas.
Isto de camaradas cheira-n08 II
bolchevismo.
O bolchevistno entrou nas clll8ses elegantes, á maneira de sistema de vida, como na8 classes ope-

rarias.
Estll1J nio querem o dominio
do Estado. As raparigas, tambem
nlIo aceitllm 08
as ihdicações, a orientaçio dos pais.
Camarad88?1
é multo boa!
E em que consiste esSIl . camaradagem?

.

Em elas fazerem tudo quanto
.
lhes apetece.
'os pais ficam em casa a rabuJar por Já não terem poder
nhum sobre elaa e elas via pll1'a
08 banhos do mar e do 80/, para
03 pic-nics, para a galhofa e á
noite, pÓr especial delenllci_, deixam-se apompallhar pelos pais,
quando vio para 08 bailes.
Os pais fazem de jarrões ou
de arame farpado, como agora
se diz e eLIl1J desaparecem e quem
lôr Ir vêr, utio ausentes em pltrte
incena.
-Onde estiveste? pregunla-se.
-Ora, estioe com o meu camarada ...
E, bate a meia noIte, uma hora.
dURS,
e elll1J, depois de suarem
88 estopinhas; 1108
do tango" nu correritu-do fox-trot,
resolV6tnlr, com o camarada, dar

um puseio a8m destino, num automovel qualquer, lechado por

8a do friu. ma em geral particular,

para o chanfrenr U'/' o tal CIUlUtrada -e ... · viva a liberdade.
" o que o portugueslnho
chama camaradagem.
O Franch que puas por ser...
francês cU-lhe um nome malto
maia verdadeiro e muito mail.
claro: amltié amoureuse.
que
multo mais
frarrcesu que 08 Franceses, muCllI'am08 tudo i8to, toda esta baralund6., com o nome de, camaradagem. N.o .querem l1Ml1uir-lhe amitié.1 Chamem.lfis llberté que é
m.ts regimen democratioo, mu
deixem-lhe flcs.r o amoureuse que

o 'mulo . .
publicou utA e,rto.
Olh,m que 08 IrancestU .10
um decreto
40 que
jam de carlder permanente u maito inteligentes, .creditem.
'dlsposiç8e8 do d8c:réto n. e 18.704,
Jo" d. FMI. lque regula o pagwmeDto de ntrcl...... m
mentos 11018 pl'Ofet'J8(JJ'eR

OU etectiv08 dOI liceus do conti.
àenté n01Jleados eféctfvos para " os
i

Hceus de Angnr do Heroismo, Ponta
.
Delgada e Funchal.
A folha 0«&1 tambem publicou
a propoeta e despacho ministerial
relativos a uma vaga de professor
efectivo -do .
e:d8tente' no
Liceu.' de
no FUnchal.

nOrllEDUEI 18 flTlIl

Pelo Mint8terlo da Fmanç'as foi
feita aa folha. ollcl.aI nova pubUoa.
çlo,recWicada, do deereto 0.°19.268,
que elJtabeIecé as
em que
deve ser feita a
e
venda du propriedades do Estado, sUas nos concelhos de PolUa
_ ___S_ol_e·_d_o.F
....U.o.....• ...
_____
do
• _
I d

-. de"'8. _I
III
n

úianhl nBl ano qUB' le
dtu
Yila clv Camára dtr LotM.,
1.11 'lU
• lameatavel cataatrofe da Ribeil'a
Retiraram fiO ulbIo labado de
cio V....-... que
a motte a Luamla para L(sboa o' eruzador
17
da .Gema. e a caDhooeira
__ • _
«Ibo •• IeaDdo em. Angola, em .....
l"A
.viço de IQherania, apeD8I- o CfUa.IJI!IIl dor • Republica- e a canhoneira
«Quanza. que vai l8f empregada
llas- serviços bJdrograflcotl no rio
Recebemos O D.O 1 des"te- Bole- Zaire.
Um da Agenda da Sociedade Bi•
•
NackJDa1 da BMoeIa, n& lia.. "
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Chegaram ontem ao nosso POI'" ás 15 horas e '30 minutos no Pálato, os navios de guerra ingleses, cio
a. cumprimenWarspite e Malaga procedentes de lar ·.as auctoridades superiores 40
Gibraltar, e o vaso de guerra sueco Districto.
. r
Fylgla, vindo de Serra Leôa.
•
E' esperado, domingo ou segun.
O· .senhor .Delegado Especial. do
da-feirá proxim08, o navio de guer· Governo poz ás ordens 'do sr.. Alra inglês Valiapt e, na proxima miranle Inglês, o sr. capitlo Sanchegaria' mais treze na- tos Pereira.
.vios de guerra ingleses.
", •
• •
O almirante da Esquadra InO Consul de :8. M. Britamca na
glesa é Mr. C. J. C. Little B. B.
Madeira MI'; Browne, oterete boje
Pouco depois · da chegada do uma ' linda festa no Pavllh60 da
Warspite e do Malaga que salva- -Fl&w--da Hotfd RfIi 'OftciaHdlP
ram ao porto,. sendo
de da .Ma..rlnlla Brita'nica e aO sr.
dos pela Fortaleza de São Tiago, comandaid8 -d/J.Pülgis.
dirlgiu-se para·· bordo do Navio-Esta fMta começa ás 2 horas
Chefe, o ilustre Consul de S. M. por uma , partida de tennl8
Britanica na Madeira, Ml'. Browne. do-se-lbe um chá-dansante
que foi apresentar os seus· cumpri, horas.
mentos aó sr. Almirante.
_ * _,
a seguir, o .sr. Governa· . . O navio almirante Wá1'8pite
dor Militar da ?4adell'a, Tenente- derá ser visitado pelo pubHeo nOl
V
Silva, acompanhado _dias 4,; fi e 11 do correuté, das 3
do sr. capitão Abel Magno de
ás 6 .horaa.
·
,
esteve tambem a bordo
O MaÜlIIIJ está pateptê ao pu.do mesmo Navio . cumprimentando bHoo" ás mesl{lu- horas, nOl dias 3,
o sr. Almirante. . .
.
5, 7, 9 .,. 12, e o Val/ant nos di88
Foraill dadas as
do
10 e 13.
,
do
dia. entrou
. O oavio que estiver patente 80
baul do 'FUIlchal, ? naV10 de guerrá publiCo hastearlÍ a .bandeira Intersueco Fylgia,
salvou ao porto nacional-vermelho e amarelo, em
do Funchal, e ao Navio-Almirante diagóna1.
"
_
[nglês, sendo
pela
Os transportes para bordo dos
fortaleza de 8ão Tiago e· por aquele navios de guerra nilo são fomecivaso de guerra.
dos Pela Esquadra. '
O Fylgla foi visitado pelo Con• •
sul da Suecia ne/;\ta cidade, sr. GaO Sr: Delegado Especial do aobriel de Biaochi, e pelas . autorida- ver no, coronel Silva f..eal, otérece
des portuguesas, ' sendo recebidos amanhã um jantar aos comandancom as honras
estilo.
tas e oficiais mais gradQados dos
•
navios de guerra, no P4Ülcio fh
A's 15 horas chegaram ao Pa- Sla Lourenço.
lacio de S. Lourenço, o Almirante
No dia. 12, S. Ex.a dará um
Mr. C. J. C. Little C. B. e cinco chã-dansante em hOQr& dos oficiais
oficiais superiores da Marinha -de dos dàvios ' de ' guerra que .nessa
Guerra Inglesa, acompanhadOl-petos data estiverem no nOSSO porto.
sr. coDsul e vice-consul de S. M.
Britani.ca na Madeira e pelo sr. ca•
pitlo Santos Pereira. '. .
" " No p1'.Oximo dia 5, hlverá UJll
No atrio foram prestadas hon- baUe· no Cal!JinO' Viclôrla, em"' beae1'88 militares ao ilultre ofteitd;por tido· 'do . AsUo de_ Mendicidade e
uma força de Infantaria 18, coman- Orfllos do Funchal, como homena..
daaa pelo sr. capltlo
gem..1\ Elqudra llIA'lesa.
tendo como subalternos oá SI'8. te*
nentas' Dr. Correia de Gouveia e
O "fil/la delu o' nosso porto,
CardGso:. ·
.' :
. na
qalnta-feira.
A banda de musica tocou 08
. ' . '.
j 1
ri
ê
f
•
,
hmos
ng as e po ugu s que oram
VarlosestabeieeilDí9BtQS hasteaouvidos em -continencia.
. Os ilustres . .tantes fDram .re- ram . ontem a 'baodeia ID«I- e o
cebidos, 'logo depois, pelo sr. Te- Ho&picio da .Princua D. Am.li.
!lente
ajudante do 81'. içou a bandeira meca.
.
-Alto Condsaario do Governo, que
CDallrio em Itu,fltl.· di AsIle
os condúziu l'unto desta autoridade
N arcaram tamb em cam"rotes
'a qu.am
o
111'.
.t 'I _'-nta. a""'''-ntou
..,
AUWnI
...
para ''o eonoerio em· h anra da , es....lmentos
.•
dr j....
Lad Doi B
os seus cumpn
.
qua a
Y
a
AC cJerlmConiLla
C
gultenddO sek,
Eugenia de B1!lnchl Hent:tMr. . . •
tuv- . ,Ie
o quee, D Palmira Perell'8 Mrs ROo
para o Governo Civil e
beris,
Ford, MiM
8ft.
Militar a retribub: os eumprimentos -lomlo da Velga França, Eduaí'do.
que lhe haviam sido feitos pelas Pa
b;, Coostantbao AgoatiDho. p&mesmas autoridades.
iqq,e t
A' saída, depois de feita a resencontram
cêrca
......uva ' continencia pela .Guarda d __
..
.&.:
tr;>"w
.
e WI71D\IG e ...nH8.
d Honra; tOC8lldo ·de novo, 8 Bàt;lda
O coaeerio tem lopr no dia 11
Regimental 01 biOO8 inglês e p,o'" do corrente
I
tuguês, o sr. Almirante foi c o n v i - '
dado a passar revista ás tropas
la...
presentes' depois do que se dirigiu
Para o baile de caridade,
80 CommJado
Tetrfbuindó .8 8e fea1isa DO dia 5 . do COft'eDte,
vf8Ita ao Con:sul: de S. Mo Britamoa tambelrl ha grande entUBi88mo, tenoa Madeira.
do havido muitos pedidos de bilhe-

Po-

4

Mrs.

DOS AlIEI.

.....

:w::

.00

A checitda, do comandaDte
Balbo, de regrMlO C» 8811 cruz"ao Braail. lO Porto 4e ·
(IDtas Cauarias), seryto ...
pretexto· 'a ·variu
eM
que tomou parte .e folmniW __
· ...,. ',
o nwrire a"'or .0 .
CoutiDho, que pila ·ali
se
a bordo do cD.
Logo que cheaou aO porto
Las Plilinu, o .ar.ltlllo BaJbo
o paquete em qne
.., o
fol vWtar 1) cD.
com cujna. tripulan"' • •
para terra, a bordo duma falQa. .
Ao ,d esembarcar' DQ.
agu,ardado por entiGades
e outras da cidade. e por muJ.tot
membros da colonia eàtrangeira,

o-x. •.

o..x.••

00_

ministrõ da AeronautlcI de

didgiu-Re imediatamente, ao
rapte. Gago Coutirilio, que ae ID
contrava t&D1bem pr.....".w.;;
çando-o . com a maiol' efusIo.
Pouco depois reaUzav..-se, .
Ay ntamiento, a cer1monla da . ie!
080010 ao comandante
driI.ba aéÍ'ea .italiana.
_
Nesse acto, relata o jO'rna loà6l
«La Cronicu, de que
COo
lhendo esta noticia, o minlstroBail»o
usou da plllllvra . e depol!l'. de
agrtde...cido o acolhimento que
estava sendo dispensado em
Palmas, teve as seguintes frasee
justa consagração ao aeronauta
túguês, l'8éonheceqdo-lbe u .................
riosa . primazia " 'na trav'"
AUaotico:
«O Atlantico, conquanto esteJa:vencido-e a'qui presente temos
'
i10stré almirante Gago Coutinho, cf
seu primeiro . vencedor, o houieJQ
t!rd e
que d abriu
. ea
8.VUlyaO as len _ .
diflcellt, e que ' solackmou 01 . .
arduos problemu dos vaca. iml
tura-é sempre dUJIo para tad.08
navegantea e
0IMIIf
que o CI'IlZ8 uma
o "gr.aude
tlnbo . portt1le ' ele, .qaaíido
ainda incertós muitos pontue
COI,
a. oosadie. decomo se ·diaaessemOs a um
e
razlq. · do q .
admirar
...,..'
s..,..-·9(It 8-t
pria o que . . ..."., 488"':
l1anl>&ca g o r a : = ....
.....,
......"!!!
blIIbW:a lamen
o ' a perda
quertdOl
. , . , outrol
res que, ou suas saudações ao.
'Po 110M
deQICIIegado,..
Co eimneram
e
e
ue
on
.
·.. IA......._ local
o «Qj\õCU..,,"
. , sr. v.
Mesa I y Lopez, «aMarado a '
•
.altura do 'seu discurso q..e O
.
.
G
Cc u-h ' - lA
r!l1l te ago Uuu o ·era
SIderado por todos.
cidade,
como um !erdlidelro filM pretIlo
tecto».
Para se Ilvaliar alnda
..
lR'e&t!
Wl do sr;
.
Couti1lbd em Las PIhn.u- 111m
benetlct
.
asa para. a Propa5........

vara

..

..........1

.IlOSlO.

Rala,.. dada a

teve em
pS18. . . .
e da Amel'JCI alUI .' , .
.
na viagem
«D. 0..1 l'
altMi- do que fteeu relatllm
nuus flclms j que O ' Ayuntarl• •
.'
de LU PaImu, na sua prcjtlllll_
-a bilhete á e da 'o C -i' f8unilo pIenaria, reconheeen
H
O R. coronel Silva l..eal, Alto te8.
.
. s
V o . n
ai: «filho •. predilecto lt daquela
CUII-,
Com.l8qri9 do Governo, foi a bordo Monaco· (Benthams) e nO esorirerio O mesmo glorioso
do W.,..plle agÍ'aclecet a
do â Roa dO' Dr. Vieira"59.
muito raramente eóneedicla a ...
sr. Almfrànte.
-.
ftde-se a todu as pessoas que
•
queira. assistir o favor de requisl- tnngeiros, e d.ar6 o seu B01M a
O comandante do FI/lgia
bHOII.
d.u ruae dá captal dIB •
nas.

qUe

tlIII •

Agencia 'Geral
A Agencia (lera) das Colonias
divulgou agora pelo
Bolsltm
o momento que teve no' ultimo
d
ano, por oode se po e avaUar a
a favOl
Durante 1930 recebeu 3.235 C8l't
'tas, IJUJ.MJ'-...,
post...aA no.tu.e otl...l.....
tendo expedido 3.428. Recebeu 2Q4
e expediu 186.
,.
.' 'Pela Anncla Oeral foram ' fei·
tM lO JOlüatro d88 Colontas 1M
e
va....
'
Pratou ainda 610
por IIOrito,.
315. pSN. MetropoJe, 58 par_a as Colom... e . 237
"psN o P!xlraDpiro. N. aecçioi d.
Jnfol'lDaçõe8 foram atenétidu ver·
balmente cerca de 2.&10 COD.8Ultaa
O .-ovimeolq, da sua
loI "cJ.·_ . 1el\óNij·dtinlIt. o . -ano.
_

.

'.

LII1II f. lIrI

iJuiividualidades francesas a sua
qpbDIo r lObre lIe' se deveria coaceder • Charlie Chaplin a LeKilo-de
Honrjl. A condel88 de NoaDfes res·
pondeu: «O que t$ de admirar
que ainda' a nIo I teoba.. Blerli;)t
que euaj dI8tloçio era
el1úvernms exclamou:
c.Mertce-a cem Vezeslt.

8U

.

. P.'

,.

faz unia larp refe
.
O «Parla MIdI- pe4lu a ' dtver- elogiosa ao almirante - Gago CeaI-

nho, a proposito da
,
do «D.
Ao 110118_• •"
chama eIIIe Jornal- belga .0 _ _
pioneiro dos area e dos marel.

o-x.-.

í

ESTE NUMERO FOI VISADO

PRA colllSlla DE CENSURA

tugueset, Ingleul,
be lftJUanos 8 ,
"
Na: .Apncla.
o Ce.
mlBea.tfado . da hpoalçlo .Interna·
Colonial 8' Maritlma d• .AD.e ' foi . . . 1IÓUCitada,.pelo
reepecti.aJ. a 8ua
do
na Exposiçlo U)lODial de
.
a.
'''....lIet1ltllr

" AWm.... publieaçlo replar
J1oMlm, que

1M;

II

•jornal de . .

. O

'510

j'eólonIal da

Ia,_
....·
'..

de

•

....

.. .•.• ..•...•...• • .

: êofu
.Cónstipa'çpes
,dC)sVossos Filhos .

OE LISBOA
"arinhametcante portuguesa-Noticia desmentida
Y::ompantiia Nacional de Navegação desmente a notisua fusão com a Companhia Colô'nial de Navegação.

O:VÔO 'a Angala-As homenagens aos aviadores
Inuani as festas em honra dos aviadores
Cruz ,e..:Carlãs Bleck. tendo-lhes sido oferecido
almoçono Estoril.

de Direito---Benção das pastas e romagem ao
tumulo de Magalhães Lima

Appllcado na garganta e no·
peito ao deitar,
por 2 < Este fainoso unguento' vaporizanlc
modos ao mesmo ,tempo.

.Os medicos attribucm muito agora;

o cabrro, a.
c a má snudc doa
adultos lis
desc uidadas
na infrndll. No ênt'lnto, o uso cons"
b'ltQ de medica..:
internos
é tambem Inau
. . /•
.
pgr:. n.s crianç:l.S.
1.:JI''qUC lhes perturba as deliea,
do
F' mi'ie:s umerba'V _ I
I
nas, t eem ha
nll!ito

o

tempo

Wo ar.:.cos f;:;:.tes perigos. tratando
as
crlWlçaB Jogo de
externo
De facto,
la:ga

(I

lia IlIIltttrra
. LONDRES; 2-,A Impren.a :micl_ é
un.anlme e.. :louvar a
It.
Mínl.atro doa
da
Inglaterra, do 1.° Lorde do Alm.lra(i.tado
Alexandcr e do sr. Craigle, PeritO
dOA E!ltadol Unidos na solução do' problema naval entre a França e TtaUa . ultimado
eDi 'f\oma J abrindo uma peTlpectlva da Paz
Europeia.
'

pode 'ser obtido agora aqui. .
Esfrege.do na garganta e no peito
ao deitar, actua. como uma ca.tapla.e-o
ma ii. antiga.. "pu:::mdo para f6ra"n
infta.mat;ão, e tambem como uma moderna lamjXlda de vapor. pds que o
dor do eorpc) solta 09 inrrcdirntes
na torma de vapores rnedicamentosas, que
in:mia.óos<iurante tod::
:l noite. Estes
os c..sc&.lTV

lia Impr.nu Fuclala

e a.brem 05 canses respiratorios carl

geeti.onadoe.

MJUO,
.Pop-olo d'Italia-; e a rei- anaUata
.
.... ,
.,
laDte Impreol8. comenta favoravelmente o ne lie.ta
lIcordo naval 8ogIo-traneo--ltallano,
.. .. Ao futuro lar detejamós' toda. ·· u
fi venturu; de· que ' Ii merecedor.
rando que o meamo tol acolhido aatiBfa,toriámente pela óplnilo pubJicil mundial. .

É Eç;ualmante 'Bom
para
AA (,CillStipaÇóes, na sua maior par.

?::J;(..

de

O, que diz a ImpranaaJobre
o ac8rdo naval .AnuloFranco-Italiano

VAI-,- ute· Moderno Unguento que ' &utaLfrqar
para as Dis.ipar sem Medicament.,. InterTIJU

te, cedem lX!la manhã a cela acção
dupla e·directa. E é.sem
do
mesmo modOi boa para as COD8ti.
paçOOs das pessoas edultas.

VICKS

\liCk;J"l! usado'em UO
no
que só

.

A 120

-

do

Cr/ànfol
C 38

APLIQUE UM

EMpLASTRO ALLCOCK

(Hidrato d'aluminio coloidal)
tratamento dos estados hipercloridricos

CONCLUSOES DE THESE

BERLIM, 2.-A maioria da impreuaa

lltemli mantem·se nurnnatitude r&!ervada

perante o acOrdo navRl de UOfllJ\l salientando que o mesmo,pllrecia nunca poder
ser !olur.ioo:ldo devido s ineistencia dos italun'os, e frizRndo .alguu jornais que esle
aeOrdo bem poderA Ser o inicio de um
plano em conjunto cantrn .8 RupIa.

Nao ha melhor remedio para reumatismo: lumbago, sciatica, dores nal costas, tosse,
etc. Nlo ha dor flue relista á·penttraçãÓ dos Emplastros AllCOCK, Um emplutro
pode ser lIudo semanJ\S t seguir se r6r preciso.

ALL(()(KS

.'0-

POROUS;PLASTER8
-A' venda em to'rl.s M
: 'LEONEL G.

.__ ..

__

C

prospectos

gratuitas aos agentes

_.A. Vieira '& Ca. Succs.
A' venda em todas as boas farmacias

éum prMuto'

,

Dr.

A.

AFUNCHALENSE"
.

Esta loja de fazenda á rua da Alfanden: 87, 89 e 91, re.cebeu um grande sorde 'C répes de Chine em todas as
1 m. de largo, ao preço de 22$50
mi.lhas de .sêda em todas as cOres com
ra,ao preço de 14$00 cada
mostardinha em todas as cOres
' de 25$00.

...'-U8ma

dO comprar barala
o Posto Radio Emissor da .CaBa
Watt- emitirá hoje.
9 'ás li
horas, no compnmento de onda"de
35;5 metros . e com a potencia de 9
.Watts·, '.
,

__

--

Bombeiros Voluntarios
Madeirenses
Pediram a demissão do Corpo
Activo desta benemerlta corporação.
oS SI'8. Gnbriel Cam acho e José

'

CASA

alalltlllá 1IIiIIII.• r..DOS

RUA DOSABlo

rarmaclru;-

IR. URW11ARROUIf.
DOÊN'ÇAS

Zarco

da sua acção calmallte imedlala. dev/do á neulrallsade acido, o a/ueol exerce lima BernO curativa, que fiO
reapllriçio progressiva duma secreção (/.1slrica 1101'C4$0s de ulcerss gS8iriclls com hlpercloridrill, O a/ueol,
da sua transformação numa substancia coloidal
•• exerce uma ' acção topicR I"cal sobre as lesões.
.nlfo acalma os estados dolorosos deuldo8 II um essen50 nos casos em que esle espasmo é nitidamente
um, eitado de hiperc/oridria.

José Herculano de· Ffeitas.
Cesar Augusto Ferreira. .
José Rama.lho de Freitas.

Na Imprensa germanlce

.u"'''''UL<,un

1.'-Ar1mini./rarlo em 12 doenles atacados de Mperc/or/drla de
dllHlr"as, o -Alucol- moslrou-se do/ado de propriedades 'RII.arlremamenle nl/ldos. super/ores IIs do bicarbon% de
e do sub-lIi1rolo de bismulo,
, alucol atua por obsorçíio do acido cloridríco, /lO ,mesmo
. . qri6 /Jorre uma transformação c%idal.
3.'-0 alucol não neulralisa sellão o .."cesso de ac/do clorldrlco.
t .•
a quanltdade superflua e lIociva, Deixa subsistir no
a,cído cloridriêo necessllrlo ao desellUolvim ento normnl

LulzVlelra de Ca.tro.

Dr. Manúel Pusos dt Freltns.

Deade sabado á noite que a imprensa
.tem trat.1do do ncOrdo . naval, claSsificando
o ultimo de Fevereiro como u.na data historiea na historia tluropeia.

-111á Faculdade de Medicina da Unil'ersidade de Genéve para obter o grau de Doutor em medicina por .James
Albert Mathel" medico diplomado da Confederação Suissa

1),.

r

60BR,E A DOR I

c,l' ....-JJt08

. O ,Ir.

.. W
noticia da aul· 4irectot do n0880 co)ega .0 Jornal.,Mnatura do acOrdo naval auglo franc9-1talla- 'fl1u' para Lisboa no" vapor .Sieull Mol:'ena·••
no; toi btlm acolhida pela imprenaa dOI
Estados-Unidos, a qual declara qu6 o mea- Criellad••
mo satisfez plenamente 01 meios ,.oftclaia.
Chegou ontem de Lllbo8, o sr. João Sales OOdeira.
.
Um. 'Yltorla da Olplomalla dOI
. -Tambem chegou da capital · a sr.• D.
rabalhlala.
Alda PIre. HenriqUe! de Ft:eiiaa.
ROMA, }.-o .sr. Mussolini" a&llatiu a
um
dado na Embaixada da Orl Do.nt••
BrétAnho, te.ndo convena.do com o .r. Heo·
A ar.· D. Maria Ribeiro . Caldt.lra
der!on du'nmte longo tempo.
A Delegaçlo Britaniea partiu no sabado Marques, esposa do sr. Emanuel
li noite para Paria, aonde · apresentarA ao está pauando incomodada de BaUd.8.
go\'erno francês a.S 'condiçõe,B do aclJ'rdo 00.: . -Es14 passando lnconli,dado do saude
o sr. Miguel de Freltall, 1:'credltado negQ:
vai de Roma, 88 quaia ae.ndo neeltés serlo cla.nte
óa nossa praça.
. . ,
por lua vez transmitidas D9B ·EBtadoB UnidbÃ, Japlo e Dominios Britini.COIh iI!(CORta- ...." ....rtos
rlOii do Pacto Naval de Londres de 1930.
Faum hoje anoa, u
Na Imp,.n.. franceu
D. Maria Augusta de .!?ousa Rodri({Ue8.
PARIS,2 .•Todos 08 joroalK franceses
D. Maria Augusta Mendes Correia.
88l1entam que o acOrdo naval retorçará a
D. Lul8ll. de Freitas Rodngues.
coóperaçAo cordial
D. ' CRroU. de
de -eo16ote - Das relações
E 08 sra.: "

VAPoRulII

anualmenre e .. etll gnnnano() a I O 1011thol tHlfO

Partidas

Na Imprlnu ' 'Ylnk,e>

ODVIDDt

Tem manteigas sempre frescas, aos preços seguintes: ;
, Consultlls das 2 horas da tá,,de em diante no consultorÍo do
Com sal...
l3$00
Ex." Sr. Dr. Nuno Porto, '
Meio sal." ... 14$00
vessa do Surdo n.O 9.
Sem sal...
16$00
c 46

VAPOR "FUNCHALENSE"

,

II I

·Por telegrama recebido , na', respectiva agencia, sabe-se que .este
vapor . sa(u ontem de Lisboa.·•• endo
esperado na proxima quinta-feira,. e
saindo para Lisboa DO dhi 8 do corrente.

Importante casa da praça de lisboa, que dá todas as garantlasbancárias, e. optimam'e nte relacionada
com compradores de manteiga, deseja obter representaçOes de boas
marcas. Carta á Rua Retrozelros.
147-A R. A. 313$.

C 48.;

Exposição' 'Regional
. ntParqul d. Quinta dai

Cn!i.. :: ;

São já numerosos os conCllqen-. .
·.nesta
.' e
tes · "O grande. certamen regional prestlmosa associação os segilintes
que na semana da . Pascoa . estará
D. Amelfa S81omé. de §oit.sà,
patente 80 publico na ,apràzivel D; Alice Lldia . R';Ynoldll de
Quinta das Cruzes, séde da Baada zêS Marques, ' D. MárfaJos.é . áe
Municipal. O ent1i8Íasmo. que esta GpuvelaLeal, D. Leonilde ' Maria
iniciativa causou no seio desta im- José Rodrigues Côrte, João ' RO<lriAssalto e agressão
portante colectividade, e a
giles, Antonio "FemilDdes ' Pereira,
.Fol detido pela policia. Henrique dade de produtos da industria' desta FtlÚlcisco Gouç.alves, Paulo FerreiPedem-Dos · diversos moradores Gonçalves. o Pulga. solteiro, serr!!- terra,. além da eXpQSição . de . aves, ra dos ReiS, Joio Tomaz Péreira,
da fregnesia de Santo Antonio; lheiro; morador· no sitio da Quinta flôres e mItos, permitem antev,!r Ritu!' Pereira Bra'zão, Manu,er de
para por intermedio do nosso jornal dos Reis. freguezia do
par
.mngnificos resultados dessa gran- ,(lOuveia, João cios . "Passos, :Albano
razermos 'sentir á entidade comp<!' assaltar 'a alias 110ras da noite 3 de manifestação da activida,d e ma, dà' Concéição ' Ferreira, Antonio
tente a' necessidade ' de proíbir' a residencia de Bela Bemv!nda e deirense.
Germano'Sardinhr" . Luiz Gomeil,
algumas camionetes do serviço
Abreu, 80 mesmo sitio, nrromban·
Grupos <le senhoras
Jóão Diniz. · José ' Pestaila,J0it6 'de
quels freguesia o mau bábito de do-lhe I! partI! e agredindo-a, assim
pararem para receberem gazolina; como a seu filho de 15 anos de se para expôr 'obras encautádoras Sousa, .Manll.el Vieir" Junior,Ai'em: bordados, em rendas,
n81do Marrielfuo Jesus Rosa,Antooleo ou agua, demorando assim os idade.
irogravura, etc.
' .'
.. Rosario,
passageiros no caminho.
Vai ser remetido ao poder ju- P
Cam acho, ,D. 'Benlgna Ribeiro
As orriis do Asilo lá irãotam- Camacho" JoI!o , de ' Abreu Junlor.
Aí' fica o pedido que esperamos diciaI.
__ I . r
bem expôr pequenos. mas interes- Clemente Corado de Freltss, Jorge
.será atendido.
ssotestrabalhos,porelasexecutados, Ribeiro, JoI!o
,Pestana; .Gil'.
tendo a comissão organisadora deate borto Arra . dePreila!j, Cái-Ios Bscertamen
permitido
que
o,
produto
tista"
Jae';
'
.
Mendonça
Pereatrelo.
D.
Foi basllinte concorrida fi proAnte-ontem, o filho mais velho cissão dos Passos
Sitlvador'. que da venda il<!sses trábalhos. reverta Augusta Fernandes. .Augusto GUz
do sr. josé Maria Vieira, digno es- se realizou ante-ontem de tarde na a favor desftl instituição de caridá- Gome. HenriqueB," 'José ' Sabino Gode.
....
mes H&nriqu., João Vitorino Secrivílo do '1.0 . oficio do Juizo Cri- fregliesia de Santo Antonio.
,Du!'anl6 · asíe ·mez vai proceder- pulv!\4a' M01'téil'O; .. JoilQ, Isldli;' Faminal desta comarca, teve a inr",
As camionetes e automoveis dti
Iicidade de cair á porta do sua re- praça . conduziram para àli durante se II molÍllllt8ni dos. pavilbõeiÍ, coo- ria; José Gualberto Pestana,' Anto'Marques dos Ramos, Antonio
sidencia" fracturando o . braço direi' a '. tarde muitas ramilias desto ci- vindo a08. srs. expositores que o
a
de ficar ludo insta_ !:leslana, Manuel Rodrigues :Mar' dade.
to em três partes. . "
Leonel <Ia Silva, Manuel Talado antes da Semana Santa..
Foi Imediatamente conduzido ao
Podemos aftrmar ' que esta
V&re!! de Melo, ., Antonio u.pe',
Hospital da Miser!cordio; onde lhe
posição
ultrapassará
tudo
quanlq
O!ita
..
lo
Borges, Palhlnha,, __ :
prestaQOB 08
nesle generoso tem feito no- Fun- Vieira. João FernandeS e Antqnio
corros medicos .pelos srs; drs. ArfteAnle·ontem ú noile deu-se
Q quo so atribni á explendida de Nobrega.
.
." .
chal,
rico Durão·e José Joaquim de Frei- choque entre duas .abelhinbas' no
situação da Quinta das Cruzes . e .tI
l'ransltal'Blu decl8sse os"sotas; recolhendo depois .a casa.
cruzamento da .Avenida Jóiio de propaganda que OS mil e seiscentos cios, sra, José FIlipe da Silva," Jorvotos
suas rapl: Deus com a Rua Alteres Veiga Pes' soolosdá Bandaeslilo promovendo dão Antonio Nunes. ,José Gomeil,
das melhoras.
tana, ftcando àmbos avariados. ,.
pac ,loda .a pade.
Jaime Manuel Ferreira, Rodrigués
......
. _",.===-"""=",
- ""===",
..."_,.-"....
,..
...._-=====";,,,==
da · Silva, João de Gouveia, ' Joilo
......
.. M. '. ,. ..
. , ...
Batista Correia.
da Silva
..L'1f..a..
' - & ... ...
.......
Junior. Joaqtúmdil G8!Ila ' Henri.
que de Freitas. 'l:'ioenle ' Ferulndes
Camacho. e Manuel Leandro Men- Amallhã,
4 de_ ltflll'ÇO . :.:..
deS.
. .
Ai>rel!entaçio
Madeira' dq Rim sonoro, Estreia . da grande produlliti. , sonora cantada" talada
.. Requereu li pe!l8l!<;l, de !nvalldez
o ,soélo n.. 53, $r. ·
.
SUva sendo
á
A !trI'pr...
'sr.,AHlnant•• ·O
r,v.ritaro. ..u.
ciuas de · reformado cQm a respé'

RECLAMAÇÕES

nio

..... _.

Queda desastrosa

Prlluãa das pauosem !aDIo 4118110

-_. -

Coque deautomoveis

',I ' '. '.1'. ,p ...

.

Dá,se de . aluguer, com., 6
quartoi, coainha, agua, luz. Aqui
se diz,
.
00 hOJ. ' ãl 7

. tõtõQCa.n.tórLOuco"
í.vor'de'

"or.., da 'ard •• :

",

.

..

,

'

1

Qtlva jleollo tloritorin"a.

Diario . li....

3-8-1931

R A D·I O S

FUnchal

Á

Comisllo Administrativa
de 2. de Feyerelro de 1931
Prlnclpe. brltanlco.
(Conclua4o)
partem do Çhlle
Dellber.,'.'
SANTIAGO DO CHILE, 1.-0
Prillcipe de G.ale, e o Princ;pe
Foi resolvido:
George chegaram de avião, oindos
Encarregar a R T.· de orça-:
de Valpllra/zo, afim de se despe- mentar o .alargamento do principio
direm do Presidente Ibanez.
- da Travessa, do .Dr. Castilho.
Os Pr/ncipes chegarão ámanhã
-Idem, idem, da. Caminho da
de tarde li Irontelfà Chile-Argen- Nazareth.
tina.
-Aprovar o projecto do alar-

o.

«RII8b y ..
LONDRES, 1.-0 Pais de Ga1M vehceu a França por 'S5/2 pontos e a Irlanda venceu a Escossia
por 815 pontos, respectivamente,
nos desafios realizados ontem em
Swansea e Dublin.
Na Afrlc. do Sul-Con.lo
de comboio.
KIMBERLEY, 1.- 0 comboiocorreio Johll.nuburgo-Cabo loi dc
encontro a um comboio que se encontrava parado, resultando a morte a 1 passageiro e muitos outros
gravemente feridos.
FarlnW•• americana.
WINNEPEG, 1.-Por telegramas recebidos de Washington, sabe-se que a Junta Rural dos E8tados Unidos, vai reduzir a e.xportaçlo de farinhas nos pfo.timos quatro meses até 35 milhões de . bu.nels-.
.
Servlçoa a.ro-poatala
LONDRES, 1. - O primeiro
aolão que ln/e/ou o serviço postal
iondrM·Cabo, transporiou 50 sacos de correio, num total aproxi1II.dllmente de 4() mil cartll3.
crise de trabalho na
Alemanha
BERLIM,1.-0 governo alemão
eltá utudando II forma como háa. reduzir equitativamente lU hoe os sa/arios •afim de poder
coloçar uma grancre parttl dos
daempregad()$ a partir do primei, ro de Abril.
«Records. de avlaçlo
2.-08 Moiadores franCeH8 BOlWloutrot e Monde baterllm o .,.eoord» de d/stmcia e dllraç6Q, percorrendo 8.805 quilqmelros em 75 horas e 23 minutos,
apus/' de . terem sido acossados
por uma tempestade.
A ......1....0&0 d. p ••eta?

QuMney, dinetor do Banco Internacional du
de Bertle, tendo conlerenciado com o snr.
Ventou, miniatro das Finança,t,
I com o director do Banco de
panha.
.lustlça sovl. lu
MOSCOVO, 2.-Começou ontem, - conforme loi anunciado, o
Julgamento do! dirlgentel do Comifé Central do Partido Menchevlata.
Pr••ldente da Republica
Orientai do Urulu.,
JlONTEV1J)EO, 2.-0 sr. Terra, tomou paue do cargo da aupréma magi.tratura do Uraguag.
O ciclone , r.woluclonarlo
aul-amerlcanO
LIKA 2.-Ã Junia Governati". tU' Pruidencill do coronel
Carro, "tã demiuionarla, &elido
nomudo para/armar a nova Jant. o Pra/dente do Supremo TribuMl de JlUllefa.

-._.

Um desastre grave
8Qbre a noticia que publicámos
domingo ulttano, com o titul.o
ulma, procurou-nos ontem o 8r.
dr. Julio Paulo de Freitas pêra nos
Informar que' o'Eduardo Pnmclsco,
quando caiu da. rocha em frente
da sua Quinta, não tinha ido ali
em leU serviço, mas sim, de moto
p.-oprio, para . levantar um gat.o
que pouco , antes tinha atirado para
aquela roéba, depois de o ter a.
com wna grande .p' dra,
e que nlo foi da altura de 25 metros que o homem eafu, ma 8ÚD
de c8rca de 8.
DO

.

liliiii lriall

Julp.....to
. ReaJiza-se DO dia 11 do corrente, Deste tribunal, o julgamento da
. .o de indemnlnçlo por desastre
DO trabalho, requerido por João Rodrigues, COJltra a ftnna B. A. K888ab.
810 advogados do requerente, . o 8J'.
dJo. Alberto de Araújo ' e da requerida, o sr. ·dr. Amarai Barata.

PRECISA-SE

ao.()()O$OO ou 40.000$00,
dando fiador. Aqui.se diz. C87

.VINHO
Estufa-sé' em cuba.

C S5 Ruí d4 Fabrica, l6,
I

gamento da Avenjda Gonçalves
Zarco. · -Oficiar ao sr. Chefe da Delegação do Serviço das Propriedades
e Obras Militares na Madeira, c0municando o acôrdo desta COnUssão ácerea das obras a efettuar
para o alargamento da Avenida
Gonçalves Zarco.
-Submeter á apreciação do sr.
Ministro da
o projecto .do
nlargamepto . da Avenida Gooçalves Zarco.
-Encarregar a R. T. da proceder 80 estudo do
do
Oaminho 'do Pallieiro.
-1 em, idem, do prolongamento da ·rua 5 de Junho até a rua do
Conselheiro.
- Idem, idem, de proceder, COlO
a brevidade possivel, á . instalação
da canalisação para ab8Btecimento
de agua potavel ao Corpo Municipal de Salvação Publica, no respectiv'o quartel.
_
-AutóriBar o trabalhador da
R. T.· Francis o de Abreu, a fazer
a necessma operaç(o.
.
- Intimar os donos e inquilinos
dos predios e barracões situados no
prolongamento da rua do Anadia,
a saírem dos mesmos e a retirar
os barracões ali existentes, a fim
de se fazer o alongamento da referida rua obs1inada ao acesso, ao
deposito do saneamento e instalação do serviço da limpeza.
-Intimar os srs. José de Oliveira Jardim e D. Isidora Andrade
Pinto Correia proprietarios dos pr-edias situados respectivamente á
rua do Dr. Vieira e rua do Comercio e despejarem o meslllo
predio em vista da resposta dos
peritos que procederam á vistoria.
. -MlUldar rep{U'ar o mobillario
da escola · mascuDoa do sitio das
1'ilias, Monte.

-Solicitar a respectiva ]icença

ao sr. capitão do Porto, para extrair
pedra da praia para oe muros de
o snr_ prolongamento da R. da Ponte de

MADRID,

Dr. 1oioJalítR

Camara MunICipal do DluerSlIl

S. Joio.

-Deferir o requerimento da

.. Levada das Amoreiras» para construir â sua custa um lanço da le-

.

. ..t. -oor'o

... _

.a. ..

414_ .....

9"4 ..

Teelro Dr. Manuel .. e Arr,aga

.

O Cantor Louco

E' ámanbã finalmente que se
estreia nesta cidade o film sonoro
com a apresentação da super-produ .. iro· da Warner Bros-eO Louco
.....
Cantor", . film sonóro cantado e
falado. Esta notavel - pelicula vem
precedida' de grande fam8, pois é
uma das melhores fitas sonoras e
cantadas até hoje feitas na America, possuindo boa musica que
acompanha o desenrolar das bobines durante toda a exibição com
trechos cantados por AIs JoJson
cheios de sentimento ,e be1eza.
.
A conhecidissima ·revista de cinema eCine-Teatro» ao apreciar a
exibição deste film por .ocasião da
sua estreia no P.orto, em .aparelho
içlentico áquele que a 'vai passar
ámanhã no Municipal diz o
guinte: .
«O Cantor Louco é um film 80noro, cantado e falado, NoS dialogos porém, e até nas canções cheg a por vezes a atiouir
.,- tanta perfeição, que quasi nos dá a ,ilusão
da realidade. Mas onde o film atinge uma invulgar forca dramatica,
depois duma longa e morosa di·
gressão, pelo seu fonógenico scenario é na scena final em que Als
Jolson a.pós a morte do filhinho,
vai cantar no palco. Ahl que maravilhosol EstQ.pendol
rt
Como Ais JoIson imprimiu bem pela da Consolação. Aqui se diz.
'
,
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nease mo}nento a.amargura da SUIl
alma. Esquecemos então o quase
nada da
da sua voz é · · '
certo que essa é uma das mais per.
'
feitas e nitidns reprodnções do tilm
mas a sua acção sobre a nossa
Empresta-se até á guantia
sensibilidade é tal, subjuga-nos de de esc. -100.000$00 sobre hipode tal forma que ficamos impres- teca de predio8 urbanos situasionados, como se tivessem os assistido a esse comoventiseimo lan- dos nesta
Dirigir-se a
meus «A. L.· nesta redacção.
ce na propria realidade.
ouvidos parece que ressôa - aiqda
. B 347
a voz impressionante de Ais Jolson!".
,
_
Tal é a critica que um dosmais
competentes jornais da especialidade, faz ao rum que amanhã vai
.L
·
ser pela primeira vez exibido no
.
da ta q"alldada
Funchal.

Jn'IÍ na'[I'mllntn "' [al-m

C asa

DlO-helro

S.ulfato' IngleAs

Tribunais
COMARCA DO FUNCHAL

.........,.. i ......

u..-r.-......
. Not. oflclo.a

Na pl'Osima
6 do
eotreDte, devem ap.reeentar-se na
séde
Comisalo, ao palaclo da
Junta Geral, peja 8 horas da tarde,
afim _ serem examinados, 08 ' candldatólt a condutores de automove pesados:
dos Santos, Caminho
JolQ
do Lazareto; Joio Teodoro de Freitas, S: ; Martinho; Manuel Inacio
FigÜeiJ.a, S. Martinho.
Funchal, de Março de 1931.
O Engo' Presidente,
(a) Rodrigo Guimar6u

talações propria8 para ' bordados, e jlJDto a esta uma casa..
para residencia

Aqulée dia.

oom

quintal.

tllAf
I
[.a fU[l
L
fR
, .

M. P.

Telefone N. 0 262 '

RUI

d8 Junho n.o 10

C9

ALUGA-SE

Uma casa CQm 6 quartos e
cosinba. Trata-se na Rua do Dr.
Vieira, 2.
B 262

fmlma Iutomiilii lIIt&aIileua fnn[bal-Ionle
2.· ConlJocaç6o

.

Não tendo comparecido numero legãl de Accionistas ·á prirneira reunião, é pela segUn<\a
vez . convocada a Assembleia
Geral da Empreza AutomobilisLuzo-Brazileira Funchal-MOIite, para uma reunião no dia 5
de Março, pelas 14 horas, no
premo ao ' Largo do Comercio,
0.° 3, afim de proceder-se á
cussão e
do relatorio e
.
f
.,
éontas re erentes -ao exerClClO
de 1930 e parecer do Conselho

Fiscal.

.

. Funchal 19 de Fevereiro de

1931 '
'
'.
'
.
O PresIdente da AssembleIa
Geral

t 1-. I l8 1
RDIO U2 . e efO. pu
T

8 Trihnal . d.'· RII·oIo . """ •
AI,. Rill, ..II'" AIttIIII
,I,., 1"IIIu1. u ... 'ferri1M '
nla, , MM'"
SIIY., 1DIIItIM.:..
rutllIIft

C-

.n...... .-

Reuniu-se, no dia 2t do ' ....
tliulo, o Tribunal da RelaflÓ,
'j u1w os recul'808 do.
BanOO de Ang.ola e ·Metropo'le.
por Isso, grande: .o mo'rimieDto .
in8talaçõe8 do Tribunal, tendo
comparecido 08 advogados 81'8. d&
Antonio Osorio, ftlprelêDlUte do
JJan!X) de Portugal,
Bo. .
bon, Armelim· Juniol', Campoa-Cottlh.o e .Caetano PereJra.
..
P.ouco depois das 1'7
o
tribunal, que estava reónldé) em,.
desde as 13, c9mpareceu lIiI
1I,ta.
o
que CODa sentença da prilÍleira 1111__,
comtudq, algum..
dU':J>e-nas Impostas 80S reus, '.
A Alves Reis, que tbih. '-Ido
condenado na ""'na
8 lUIUIt
_.......
,..- 1lx'"
a
de prisão ' maior celular, 86'""'diii"" ug
de J2 de degredo, ou "Da alteroaUde 25 ' a de degMio, em pai'Sessão de 1. classe, 101 alterada a
»6Da"para 8 anoi" de' prlslo maior
celular, 'seguidos de degredo, por
20 8nos, com ·prisão por 2 anoa,DO
lugar
degredo, ou na
.,
va, ria ' pena fixa, de 28 inoS,
DI. ' J
prislo por 10
no lugar
173-VIlpor inglês
de degredo, em possessão.e 2.- cla...
Lisboa, elll '/l diu, oonsignaclõ a
José Bandeira, que "tinhà
Reid, • Cutro '-& C.I. Tromte 1 p88-- condenado em pena igual I
sageiro para esta ilha e conduz 30 Reis, foi, agora, condena!lo em 8
em transito.
• anos de prisão maior
senorueguês «Borga ... , guidos por 20 de degredo, ou na
da Baia, em 14 dias, consignado a alternativa na
ftU de 28 anos
João de Freitas Martins. Tr.ouxe 1 de degredo, cóm prisâo no lugar
passageiro
esta ilha e conduz de degredo por· 10 8OOS.
2 em _transitO'. "
. Antonio Bandeira, que no Tri175-Couraçado inglês '. Warspi- bunal 'dê Santa .Clara, tlltha sidote", de Gibraltar, em 2 dias, con- cC!ndenado. em .+ 80,08 de prislo
signlldo ao consul.
maior celular, ou nã alténíatlva de
176-Couraçadoinglês«Malaya», 5 anos' e seis mesés .de degredo,
de Gibraltar, em 2 dias, consigna· foi condenado
R..
do ao consul.
lação, em 6 anos de prisão maior
177-Vapor francês .Sinaia»,de celular, seguidos de 10 de degredo.
Ponta Delgada, em 36 horas, con- ou na ' pena Ixa de degredo por 20
signado a Rodrigues & Cunha, Sueco anos.
,
45 passageiros para esta
li'
i á J'
b'
• ..a
ilha e conduz· 243 em transito.
. "erre r untor, que , .8
8OU'1odo a c.ondenação de 6 anO.S
sueco «Fylgia .. , slo maior, seguidos de 10 de fie.
de Serra Leoa, em 10 dias', conai- gredo ou na alternativa de 20 anOi
gnado. ao consul.
.
de degredo, foi, aaon.
179-VapOl: português «Nyassa», em 4 anos de, PrlslP ,maior celular
de .Lisboa, eQl 88 horas, consigna- ou em alternativa, de 6 tie
do á
' F. de Cabotagem: o que representa
Trouxe 32 p88S8geiros para esta Tambem foi reduzida f\
ilha e conduz :Jl1 em transito. Adriano Silva. A este réll que tinhà
lI'dll I
sidQ
na '1!lNDl8... P41Pa·
Dia 1
. Ferreira Junlor} foram .
Plymouth ....l. vapor h o 1a n dês anos de prlsllo maiór celular 011 . .
Renss.Iaer». .
alternativa de 9 anos. de
Lisboa':'" vapor aleM'o eSierra · Foram contlrmadas.mtearalanebie
.
, - sentenças relativas Adolf lleri
Morena-.
M.oUJ' Coutinho, Maria J..u1aa- Alv.,
Plymouth-vaJ)Qr
of Richmond....
• .
Reis e Mannel Roquete. ,
DI. •
Do acordlo- foi relatol!. 8 er. . .
frao'c is .Sinaia». MQraiB_ Campilho, .tendo sido ,
Las Palmu-vapor Inglês fCAgul: nad.o pelos srs. dri. CdIóstomQ,
la».
'
"
veira e Acacio Ferroir.!'. O.
dr.
Pernambuco - vapor pc;>rtuguês Torgal
que fazia -parte do
eNy'a.ssa».
assinou
teDdo-ee
.;... vapor norueguês mamfeetado pela anulaÇlo do
eBorga..
.
. .. .- ----.
PASSABElROS
. Logo que f.oi conhe!lda .. 8 •
tença, 08 advC?ffados dos
Vie'Pam no vapor alem50 4\Sier-: giram-se â hólntenciaria; - OD 'f'
conferenciaram couros seUs tOII8ra Morena»:
titulnte.. Antonio BandeJra.relÓJ,veu
De"'Saot08--Joaé J. da SUJa e 'azer iubtr· o 8e1l _ recurso fSO '
AntonlQ (lonÇalves. ..
E do Rio de Janeiro-José F. premo TriBunal de uiltiça. Pa .
Sá Br-.z. ·
....
que dessa , .opiniio nãO. par
• -Seguiram no mesm.o vaper:
os réus; .que fóranl benetlcladoàLisboa-Dr: Luís V. de acordio .da Re)aç!:o.
.
Castro,.
Bastos e esposa,
M. VaOltier e esposa, Maria da Luz,
.AntoDio P. MigueiB e Manuel A.
"
MendeS. . '
• .De.apareceu no
E 'p ara 'Sremen-Valeska 'Ro- um cio novo.., pêlo COlltJJ)trtClI&
mer, Francisco Pita, Manuel de Gou- duma só cOr
veta e espol8, José F. Lopes, An':.
o fa\Tor
tcuiio de Sousa, Antonio d, Qonguv
Franci800 G. Tmeira.
que o , lmoontrou- de Q .
' -Vieram de Lisboa, lia vapor 'á Calçada' do Pico 33.

a»-

AIv.

V'''''I

Ca- _Gratl- ,I"

(a) MIlnu61 AugtJ8lo Martim portupês cNY88l8":'

alla di
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Fe$aodo S8nt08,
Macba- - - - - - . . . , ; : . . . . - - - - do, Edfth W. VanseII e 2
Al-_ 1Iuda••
da Pires H. de FreitllS, Pl-allda.co I II ......· .
.
'
parv8lhal, 4rttJr V. de F'nltae, ee- : Senh
' ',.- ora devidam"nte
DlatrtlMa""
poea e
·Luiz V. de
'1
Na audiencla do e;xpediente de
boel P: .Fteltas, Tiburclo de S.-Henleeejona piano .e.1I9JIf8j",
ontem foram dietribuidás aS se·
Dã-se de aluguer, ao sitiÇ>
Arnaldo Cheu, , Ernesto Fer- pelo 'Si\tema - do'
acções:
- das Maravilhas, .Trata-se no Cjl- rerra,
.P. Sant98, Joio S. Cal- de Lisboa.
1" '
.
minho de St. Antonio, n.O li-A. deira, Manuel E. da Silva, Antonio
CalÇada ·da Sal{de, nt ,1L
Ao
oftll., ncrl," Ir. F.rI.
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V. Garcez1... JuUett Piquei, ReDee PiC 26
Acçlo aWJJlrrla comerc/al-Au--S-E-G--U-R-O-S--tor, Clemente_ Fernandes
teU, um SéU dev&dor.
va, Joio C. Barr6s Sousa, Aropio
Ao 1.°
••
I
AI,..
Cesare, Hermaon F: RenDann, ErO'
Precisa-se' dum; 'qile -'salbà
.
nest P. M 8Dsel, JGoaFquim PeteiNl e bem d() seu
da,
Acçlo espectai de letra-Autor, Rua da Ifln. ...., ·n:
1. esposa A y!
. 8 rl a.
.
"
O Banco do Comercio e Ultramarj B 8 7 - .
."YVJ ,
METEOROl081CO
D.
·c
reus, diversos. Advogado do autor
o sr. dr. Cunha Teles.
Fundral,.J8" Fueretto

V

RI U

ml.

·'IeI·Ma

Acç.fQ 6umaria comercial-Au-

tor, Clemente Fernandes Mendes;
reu, um seu devedor.
.

casa com ins-

Venoe, com ;grande des..
d d
con t O aos r.even e ores

JUIZO CIVEL E COMERCIAL
'·Sentlno.

Foi publicada a seguinte sentença:
"ada Da estrada do Laranjal, Trapi. Acção sumaria-Autor, Manuel
cbe, desde a Rua do Laranjal até Andrade Nobrega; reu, Antonio
o Caminho do mesmo nome-.
Pestana Hllnriquee. Julgada a acção
-Representar ao sr. Ministro procedente e provada e :condenado
das
solicitando a isenção o R. no pedfdo, custas e' selos do
de direitos sobre o material que es- processo, com o minimo de procuta Camara vai importar com destino radoria. Foi advogado do autor o
ao saneamento e canaJisação de sr. dr. Juvenal de Carvalh.o.
agoRs potave!s da cidade do FunAcç'o:civel com processo ordinarto-Autores, João da Silva e
chal, '
.
.
-MlJDdar Jlummar a nova arte- e. consortej reus, José Aniceto Pesria que .liga a estrada da Pontinha tana e mulher. Julgada a acção
ao J,.argo Antonio Nobre, com lam- pi'ocedente e provida e condenapadas Iguais ás que vão ser colo- dos
os R. R. a entregarem aos A. A.
cadas D8 Avenida Dr. Manuel de a casa a que os autos 8e referem
Afrlaga, oftciando-se para este efei- e que estio .ocupando indevidamtjnte
.to á COÍDpanma da Luz Electrica. e'
assil1\ 'a pagarem à
-Of\ciar á Companhia da Luz sação que se Uquldar _em exeElectrica, comunicaDdo que sempre cução de senten\la, e condenados
que tenha de proceder ao levllnta- mais nas custas e selos do proda calçada para reparações cesso, em dôbro nos termos do
ou.
participe á
artigo 117 da Tabela dos Emolupara efeito duma eftcás ftscalização. mentos Judiclais, com o minimo de
-Teb.do chegado ao conheci- procuradorla para os A. A. Foi
mento desla Comisdo os alevanta· advogado dos autores o sr. dr. Hendoe a relevantissimos serviços pres- rique Teodorico Fernandes.
tados .peJo «Corpo Municipal de
Acçlo Mpecial de posse-Auto8alvaçlo Publica» e «Cruz VermeManuel Fernandes Babganho e
lha», dUJ'ante a primeira semana do outros; re\Js, Antonia de Jesus e
corrente
resolveu conmgnar ootros. Julgada a acção proeedente
na acta
888810 um voto de e provada, mantendo 08 A. A.. A&
louvor 'Ruelas humanitarias institui- ppsse das aguas que deram origem
QÕee dando-se-lhes conhecimento ao pleito e oondenados oe R. R. a absdesta deliberação.
terem-se de continuar nas obras
-Em seguida foi encerrada a ou qualquer outra substituivel dos
sesslo.
.
direitos doe A. A.., e condenados
maia nas custas. e selos_do proces[IIIIiI .
80, com o .mJDlmo de procuradorla.
Foi advogado dos alltores ,o 8r. dr.
Pestana JUJlior.

-_.
_.
Tda i ..... i

Geral daSociedadedenominadll
Doenças -dos ouvidos,
de.Agua .da 'Relva a reunir na
e
__
.. _Qwnta-felra, 12 do corrente, na
,
.
!
sala da Assembléia GeraI da
ConsultB8:-::-a8 13 horas, .no
de Socorros MutuoS
- comultono
D,r•.AntoTUo .. ' 4 de:Setembro de 1862, á Rua
Fellx PiÚl
Gomes Freire, afim de tratar do
RuI d. AlJ•• 11 10
'
- . L "12 '
.seguinte:.
")
-----......:.----....,.--a Apresentação e votaÇf.o
das contas relativas á gerencia
•
U
I"
do ailo findo;
.
Anuncia-se .que está 'marcab) Fixar a quota a cobrar fio
da
. aproxima 4." feira, 4 'corJ ente ano;
"
d M
)E
d C
d
e
arco, . pelas 10 horas, na
c leição a omissão a' ·
sala do· Monte Pio Madeirense, miJiistrativa para 1931;
á Rua 'dos Murças, a reunião . dl Outros assuntos que intedos cl'edores daquele - comer- ressam li Sociedade.
.
ci8I)te, : em continuação da que
O Presidente '
fô
d '
di
T. ã
A
R'odr'
ra COl}.voca a para o
a 25
tJO o
nac f:í(O
. IgUes.
do corrente.
_ _!!!!I!!I!!!!!I!!I!II!!!!!_ _ _•
Pede-se' a comparencia de
MOVIMENTO MARITlMO
todos os 'interessados, por haver necessidade de serem to- • •1'8\' UtrMII .
•
;-,
madas deliberaçÕes importantes
' DI. 1
d
.
171-Vapor .alemão
Moed efinitivas,
ácêrca
f'd
. 110 ,ctivo
Rio de Jaoeiro, em 11
O re en O comerCIante.
di'as, eonsignado a João d e _rrei
A Comissão
Martins. Trouxe 3 passageiros para
B SlS7
esta ilha e éonduz 280 em transito.
172-Vapor holandês «Rensse)aer., de
em 10 diaS,
consignado a João de Freitas Marde aluguer casa pe- tins. TrO\lXe -26 passageiros para
nue a ,com quintal, atraz .da ca- esta ilha e conduz 27 em transito.
Do
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Aqui

Wales and Prinyeslerday flew mm
lo Santiago and said
,,,r.wcc>."",'U",,,, Ibailez at .the
lasl ulghl
by special
has .been

te .connecting London wilh centrai
Africa was inaugnrated by ' ImpeTial Airways yesterday morulhg
when a nine lon Armstroog Siddley
air liner lefl Croydon aerodrome
earryiog mails and freighl for ln·
dia and nortb and cenlral Afrlea.
There were "fifI)' bags of m'lÚis
containing approximalely forl)' Ihousand lelters.

lHE TRADES DlSPUTS BILL
LONDON,-The General Secre·
lary Df Trades Union Congress has
wrillen to lhe Prime Minsler slating lhe nlteralion io lhe Trades
Disputes Bill by lhe Liberal amendmenl has made the bill lolally
unacceplable lo lhe Trade Uoion
movement. Much inleresl is shown
politicaI circles i" Ibe fa le of lhe
measure anel lhe relaüoos between
LaOOUl' andLibel'al parlies followiog lhe acceplance by lhe .Ianding committee of the Liberal amendmenl

:Bocial services ·Ihougb he
:ed proposnls .. for reform.·; tó ,cbeck
'abuse 'and especiaUy eUminale mal'gnering.
.

ilsles
imost
:cold northerly
e2:pe:rieÍlced some SDOW showers too.
, The ÍIlaíority ar· roaM Ín . Ibe
B.l'tI CODvered lo a depth
jEffeet of Anglo-Italian ' Naval lDidlaods,
·or three to four inebes, and in 'nerAgresment inFranea
:lbern Ireland Ihere are deep drifts
PARlS.-News of the Naval :severaI reei' in thie\rness.
IIgreement in Rome had bomshell , Thé farecast indl"!ltes a connlike elIecl in politicaI quarters whô 'nuance ar wintry conditioris .. ·
ciaóm .. .jt·"ae-·a·UlUildering triumph
for Frs'nce, wmle the afternoori
newspapers are vying wilh ·each
olher in headlines proCiaiming,
Wanhlpa' arrinl
. End of Francó-Italinn naval rivalA previously annO'nnced · lhe
ry', -Lasl day of Februnry. · Hislo·
British Battleships «Warspite' and
rieal dale in E'uropes hislory';
.Malay.' enlered this porl
after 9 a. m. yesterday
OTHER NEWS ITEMS
nnd saluted lhe Portuguese Ong
which was responded lo . by. lhe
LONDON, Sunday.
LONDON.-Todays Foolbnll . F. land fort. Laler in lhe momlng
the
Swedisb cruiser «Fyigia' llrriA. Cup sixlh Round: BirmioghamChelsen 212, Everlon-Sotilhporl 9(1, ved ond exchanged salules both
with
the land and with the AdmiSunderland-Exeter City 1(1, Wesl·
raIs nagship,
bromwieh-Wolverhampton .111.
. H. M, S. «Valianl. has nol yel
Firsl Division: - Aslonvilla·Lei·
cesler 4-2 Bolton·Blackburn 1 (1, arrived as she is on speei"1 !rlals
Orimsby-Mllnch'esler Cily ' 3·5, Liver· imd II Is nncerlaln as yet as lo
pool-Blackpool 512, Middlesbrollgh- wbélher she will complele Ihese
Leeds 510, Newcastle-Sheffield Uni· Irials lo eoable her lo Join lhe
two sh'ips now in porto
led 110. Westham-Arsenal 214,
WINNEPEG,-A decision of lhe
United Stnles Farro' Board lo restricl \Vhest exports during lhe nexl
four monlhs to a maximum of
H5.000,000 busbel& will ntcelerale
Iraue recovery declared Mr. Me.
Farlnnd of lhe Cnnndian wheatpool.
KIMBERLEY.-A .Johnnnesburg
Cape Town mail train erashed inlo
a slalional'y train this morning one
p"ssengel' killed and Dl8ny seriou81y
injured,

.-_. --

Local News

.. ..---------

ar
. ,.

lactorg, we would fie mrJM
beantiful embroideries Ilf"e
. lor inspection

••

ánd

._._-

Mussolini lasl
a dioner ui lhe Bri·
in Rome in honour
.. .. Mioislers eonducting
FOl'eign Seand UI;' Duce
8 long COnversawere resumed
between Henderson nnd Germen Unemployment Seara
weU as between Naval
BERLIN.-Unless German unem.iI is expected the Bri- ploymenl figures (now slagnatiog
and their slatr will 8round the five million mark) are'
lod8y,
6ubBlnntially reduced by ls1 April,
lhe Governrnenl will Ihen make a
last heroic nttempl lo remedy lhe
situnlion by decreeing ' a general
reduction in working hours wilh
corresponding \\'uge decreases in order lo enable induslry and COlO'
mel'ce lo absorb fi pari 01 the
unemploymenl army and Ihereby
S8ve it from delerioration.
A slalemenl lo thal e!fer l was
made bv lhe Minisler of laho ur
Slegerwàld in addressing ' the Reichslags blldgel commiltee on Sa·
LA TER WIRELESS NEWS
turda)' ai noDo. Tlle cmx of Germanys problem, the Minister CO n- LONDON, Monday at 2 p.m.
tinued. is lhe dell,rlb of capital alld
SYDNEY- Crickel Tesl Malch
financial slringency and lbe SitU8- 8core8. West Indies 350 for 6 detion wOllld malerinlly improve if clared, aad 124 for 5 wickels. Aus·
Rugby Rasults lhe Heirh ('t)u!d Dbtain Jong term Iralia 224.'
- AI Swansea Wales loans which in lurn depended on
BRISTOL-'Sir Vernon Wills, lhe
"""''''''''''.' hy 35 poinls lo 3 financial rehubililation ",here in .Ihe lobaceo magnate, has lefl eslate
at Dublin Ireland benl governmenl are preseotl)' engllged "aluert ai f. 2,100,000, of which
8
lo 5 pOlllls,
and which is making exrellet\1 pro- !: 1,000,000 has been paid in · dealh
gress despile all haodicaps. [o con· duties,
clusion the Minisler repudia ted th e
LONDON.-A eold wnvo is belng
idea 01 abolishing or even curlailing experienced nU over lhe British

had

}roa,
.tedto 'inspect our

'N.' 41 Rua do . Come/lre/ro on lhe

C1XFORQ'

. Wut ./deotthe Pub/lc Gardem
'B29 .

VI EN NA '
WORCESTER
STA",.ORD
BEEF
BREAKFAST
FRANKFURTER
lN 1 & 'I, TINS ·

SM.OKE

.oe. __

,

CAMBRIDGE '

derived .
from .the sulphur and·hotsalt

:' Rev.
very '
much all who have sent paper!!
to the . Sai!ors Rest*.
Recent newspapers are still':
. needed.
,18 nua Robert.Iv8Ils

4·Ú-----··'.
'CASA MINAS GERAES

.Best Newcastle Hou.;

THE CORNER SHOP

·c

sehold coais

NOW lN STOCK
. . Price 45/;.
1.00();}úlos

Business for sale

,

APPLYTO:

, Madeira Embroideries .8hop. I=BlAND'I"IJRt.THEnaCd., 1.111;=
old-establisbed, good position,
no gQodwill and small,rental:
ExcelJent proposition for a Bu··
siness Lady. AppJy sharp, by.
Jetter R. O S. «Diario de Notioffice FUlichal.

VJRGINJA CIGARETTES

C 42

Elder Dempster

&. CO, Ltd,

Passenger Servlce'

MEZ DE MARÇO

For PI"..""tIo "'UNrPf>OI'
R.· ,M.-S...........,
I. eXI*JtedoD
2and.... March. . B 11).1

Para· Tenerlfe, Las P.Imas e Afrlca Ocldutal,
DE LI VER P

. ,•

?!!!qu.e_t... IJIiI-

ao Prlncipe, S. Tomé, Cobindo, Sautre, LunDda, Porto Amboim,
Moaumedes B Porto AJenndre.

oo L ,

J

EaDt
· "ta_doo•
II
ln.

:

Oo 'posuellJii1DJl_

lIA.lU·

11262

Serviço rap/do e

R 867

da Nordeulsch.r Lloyd pua:

DE HAMBUnOO, ROTTERD"AM
Ii ANTUERf>fif

de Janeiro, Santos, Montevldeoe Buenos Aires '

.
n 816
da Nuaga.;lo
proporelon. aoe ..r•. p.....
conlortay.ta
8 economlc...

. e mal.

trata"il8 com ·a

Funchalense de Cabotagem
Rua DI.rlo da Hallel ... H

:V.pore.

Tonel.,,_Ift .

-----'=1::Z:=:,OO=Q=---------=8-d:-•

'SIEirK;4 MORENA"

..Ia. '

Inglfto

• • :.'::

Para c8J'ga e passageiros traia-se com o agente

B 175 ' .M,.

.'

.JOÃO DE FREITAS MARTINS.

Para
Hamburgo, Haore.
Bordew e porlos do Baltlco

11.. .....Ilt...:.

ciosamente velUdo, sontada lIósinha a uma

que goda

de colaM tor-

-Cá peIn minha po.rte, nada lhe direI.
A patrOa pode fazer o que qolr.er; [Ulda. '
temos com isso. 010 verdade'!
ApOs essa condudo. Rosa. u{u.
Na tnrde a que nos rererimo!!, 8. crlada,
do fundo da rouparia, onde trnbaUt8Yft,
tinha percebido os
da queaUlo entre
Carlota e P..enry.
Mais tarde. RS ordeD.II da patrOa e fi
toileUe requintada desta persulld ira m Il raparlga de que a Br.a Lbeurallx la. reconeiliar-se com o amante e pllElIBr a nolto com
ele.
-A senhora quer que a eapere?-preguntoll Il cria dR.
-NlIo é preciso. Rosa; provlvelmeDte
volto tarde; ie nAI} puder desabolO8J'ome ,
sósinha cha.mo-te.

B 1188 !

• .,'
- · ••oi·......

___

B 78

',i .. ,BilUi
..... "

.

Açores,

B 95S

Ttata...e ·com

01

ngeat.N

Blan4JJ1'Olhara &CA, '.Ld4. .

exportadores ,da
vaglnhl ;a· frut. .

ADI -IIL

-v.-,!!=:-.....,
...',
,....'
·"1.. ' ............. .. •. ._11.
....

, ... .,.._ ...,:..........'... ,.,.n..
:_
;.. .. .

,n ....... .-

......... ....rt.

. lIt ......
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Blandv.}Jrotlrera & Co.;

IIcrviço do novo chaulfiJur, despedira, 106m · torna". 'famlUllr, me.i!""ele se eenlern.Tl.lil:" a 'v. 1&

linha de reapeltoJa:resem;

.

de.cl\UD8finUmando--a:Jl eu.. :
81\f essas paI.eatas equivoco, que I'L-com·.

mente 011 maujarea que - lhe serviam, RO
Panava agora 08 dias em loucas correNlo era -ft-'eurVl1Idade- .do Inferior, mM prometlnm e dl.vam que fata,r d ,·Iatnhnut;.a.
iom da orquestro tzJgaua que lhe embala- rIal!, Duma anela.de muvimento extraordl.- apenas n submilSlo.b '·ordéA8 'rece1>ldna aR :
VR a n08t,algla.
nario,
8Óatrihil com o chf!.nlfeur vontade firme de"ló' ct1fdar-dn . seu ler\o!lço tornal ' .dl:lia a Hlnry.que:foue
As opulentas estrangeiras, rutilantes de todQS 08 arredorea de Paris, num raio -bas- I) do seu
Joilll. obHrva\o!8m-. com inveja, e o... ho- tante extenso.
A patrô.. lazin-Ihe n honra .de janlar e
-AhJ: Nlabo · quVlda"

o

com
Mu ·Carloto nado via.

de

Tórminado o jantnr foi or.abnr A nolle
num teB:tro onde 80 representava uma revista endiabrada que tnlvQ:.:.Q diverlÚilie:
MOI nito.
Tinho o coraçlia oprluddo, 6, quando
fixava o 'pel).snmeoto em Bellanger, subia·
lbe ao TOlto uma.ondnde colera.
Que espirita Umorato e nfcminndol
Tudo concorria para sor feliz e tn encher

A
primeiro locandn que enconln.va m.

EsU!.beleoora-se necessariamente entre a
patr4a..e o .erva· umn certa
De rulo, CI!-rlola .D8IW
OnOI
.e dava are! de senllOra.
Tinhn posto depnrte, momenlnneamente, as toiletlei compli(,Adas e lncomodntlvns
do viuvft,pnra pOr vestido. 'eurtos," <:8!fteOI
largo! .e 08. t'nbeça.uaava um banet de S'1?rt
que lhe. dnva u.::tI ar ngsl:otndo, multo 8odu-

o cerobro de. fantnsmafrOriaal.
tor, e lhe·recordavll·a apaca, pou en distanObrigaVA a ficar Isolada II. mulher que to 'aInda,; em que, pel.' lUA pOliQAo, lrajllv. ·
Ibe ,d era tontas provas de amor o .nem d8l8Jl nmnelra.
sabia :gollRr di feHcidride tão . cnromeute
A vida livre, H proml.cuiuade, 8.!1 con·
conqufatndnl
com
faziam .com .que Cai"lotb
-lmoocllt-penaRvl'ela.
de:"plue o veI'llt& 'mundano, retUtulltdo"lhe '
-Roe-se, torlura-s«elm8rradD eomo uma. a .• ua'.lma de .malhar do povoj'e o eapldto
tera no 18U covil, a>eu aqui, no moio delta .a rguto" berjelro de rapnrlga bonita, que .
gente
fie diverte, Aasomalbo -me ti uma ouve aem
gn.)l\!lteios gTouolba
I
La
roe, recebe
njOl
Ao chegar o t\uto.t..uimclro lUlunr:1.ado
ar.a r -com alo, cu. O que
pelo telefone da. porteira , a Ir.- -Lb ..urnux
R .limaDa em que Vito r beWd •• ·ordiGnlu .
.

d:

deaeeu .. escada, meteo-&6 Dei. e Di·l odou. IllblUtulra :,o
8 nem . por
aegulr pari. um hotel
CampOl EJYno-. te pmaUlÍ'a em maDd""lo embora. .

. Todoa .dIn1ranm • Uad& . ml\Üi.r,4.u·

-

0. .""",,","" iD&!!Mo.

11 III' ...... • _.OIf·OAmE

Para Lisboa

quena e queria-lhe como ao .foue um pai meta coberta de nôrea, comendo distraída- escrupulos, o antigo.

tos...

!

DE LONDRES
.
:ICEMILWDRTlICU'Ítt
ElJlIndo • . , ,
__

RUI OIRO C'.ouUnho. rI. O 21.

"'''I' Pa...a

-Nli:o admita; ela c:onhecen --o desde 1>6-

M, ... . " .

recfm"i/ifE::-;;i::" :=LC
:::--- =:E5'

. .

Para· Canarias .

multo novo.
-Julgue Que a menln.n Mary gostará do
easnmen1.o do irmlio com a senhora1
eNio &'!it CD9aT, ainda vá! Mu ae 16 BOU·
besae Que pôem a Poscoa nntes do Entrudo,

!iWlltWIIITN CAm.f, "

o.. -

I,.

.

... ,
O vapor ANGRA esperado a Ó
a de março.
'
,.
B 31
EBpCnldo.
o vapor
vapor VILA FRANCA esp'"
()w vapo"", iogl_.
Ellperadol!l •
CARf
ALHO
ARAWO
•
d.
/'-'
rado fi 16 de março.
AROEOU
SI .. março
B 928 '
B 32
, 8823
O vapor PERO D'ALBNQUER,AYOCETA
Para
Dinamarca,
Noruega, porlos'
OS
18 d.
A8U
da Finlandiae Btiltlco "
esperado a 30 de Março.
ALUNDRA
23 d. 'lIIervo '
Eapera.do a
o
vapor
B 306
k;'::lí,en
.
. 8826
10 d. nIIlrçO ·
Para carga e _passageiros tra· ·AI!OEOU.
3O!de março UIIA
n'm '
8 :826
ta-se com os ...genles
Para
mais
Informações,
P.H carga e pusageiro8, trata"'f8 'com
Recebem carga e pasaagelrol. TraU·a8
com os agenles
01 orante.
com ·oalgenlelVeiga FrlillÇ8 .& C.'
Reid. Caslro & C.';
Blimdy, Brolhers & CO., Lds.
.Blandg Brolhers & Co.,. ÜiI..
Rua dOi Murçu, 12. Teler. 675

o

.

ÍAll/llDD:'.CAlTLE',

Opaquet.lngl&

YEOWAR O LI HõE
I

'

' Elperaclo '"

I.""", ,

'. lr'tI! ·
!O ..........
" JH1

D11\8 .'
DE N o V A Y'O:n K. . . " .
' ., 8 .816 ,
24 d.MMf(1 .0 p'C1Ílg1ê•
s.t':0'a,
. Pilr7! ' SODtJúunpL_ . ,

12,000

!1IOt..

CalIe·
• Mad.lra
8uln'
PARA LISBOA

ARIIADAU CAfiLE

If")ler,,!oui " :

. teO·)J.pal. . 1:

AJf" Lb.oUTaI\X,lIIulto ,.tltfolta com·o· .'

mnlto ,be.:m o
':

q_to inaw I vluva, 'ae .baII4I11lV. "

á
lJ6 .punham a çarnlolto, lÓ
o Vilor, o habU
dClseguro e mio ' agil, cuidadoso em evitar
qualqtHlr Incidente "deslIgrnd8\'ell
. Tanto ae lhe da".".. que a pnlrôl\ 108!e
:velhA .ou nova, feia ·ou bonita.
.
.Mas ena Nierva tinha o. condlo deener.:
."!l.T Carlota, quo fllda O impoeeivil para 11
:dfs.lpRr.
.
.
Tinbal ·pol'Õm, um· adVClI'8Srio forte .e dI-o-.
Dell de domar.
'Alónt" disllo,'ole sabia multac.oiJft d. \'ida
da paLIO., • qual .ibe ,jmpirn.va l!m MlnU·
meoto de sincera repulsRo e cujos sorrl!l08
o punham"em RW\roa, em vez. de o catl\-,IJ'.
nada ..•-dirJa clet>.orul1ao-:.Um"
ftguroDR que mal.n o marido elf\quanto o
ebhep um' alba dá Ideta 'de u"''' poa"
té.ra dome.LlcadR e mansa, Que ln fa.l.lnh!l.1I

. "Ma., logo

mostra ·l i 'g arro.

:

. -Paz-me bem ,colu ·ft RDil'. a criada de
·quarto. c ela conta-me o que sé paÜB' nos
'upOtoMOS pflrtlcnlol"Dl.
'
de ' ·a:rnllbd: .
;AjIOf8." 81.0 don.· ftira. ' que·ee agatru;abam . &

-o.

mordem.

-O 'homem anda doido com clumeaj c

DereMal'iarnente ,Ofll6\JsuegoclolrMlOllt.m-·
ae 'dMM. Mudo' da e.ptrita.

..Ela aUra o dinheiro
c.QnlO :
·.e tlvCSl.C A sua dlsposiçRo um tMouro
•.got.·rv,
Vl.-.O,.-'
O
UOH l i .. lJ'I;I
........,..
;01(0 h ...:de .brrdar
-AqHele8 dois ente.!!' eetAo dando ' eRbo
um .do outro; 'e le rebenta :den!.lva eela Dca ,
.em maus lençols; ha ocas16es em que. H vê
Inetmo que-detesta O· IeU Hem,.-.
.
. -E rol· POI: ea\HIR dele ·que· bN\tou o rtla-&bRular

a"'uama;.bumaAat

nada' Cam et.l :
. • 0 ctime que devIR".-unlf aqb.t" '"croa.
FI_1IMat.. o -V1tor rel.... ft -.:Nlnl Sole" :turaa alute-u um. dA outral .

o !podo de.vhia.da ,pltrlNl. :• . ,U
qut ela 'unh', (oth o

. .-:

..d. \'0\ m.l, !On>br)o, rnu1utU;'

