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O "Philippines Clipper", tendo levantado voo esta '11anha, de Manila, as . 5.45 .. horas, amarrissou no Porto . · 
'"l'ii1t 

Exterior desta cidade ts 11.58 horas, depois de voar sobre a )· :cidade em cumprimentos. 
I •• & 

"A Voz de Macau"· sauda o "Philippines , .Clipper' \ J/que ~om .esta sua inicial v.iagem· vem trazer uma nova, 
/ ' 

era de prosperidades para esta colonia. \ 
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A chegada do "Philippines 
Clipper" 
Ap6s alguns.__1nezes de espec

tativa chegou hoje as 11.50 
hora s o primeiro hidro-a viao 
da Pan-American Airways em 
viagem de experiencia. 

0 :p6vo de Macau, conhecen
do a importancia aeste aconte
cimento, compareceu em mas
sa e cerca de '2.000 pessoas se 
apinhavam no cais e nas mar
gens do Po1to Exterior. 

As senh6ras, com os vesti
dos de va,riadas cores empres
ta vam um ar festivo, e todos, 
mulheres, homens e crianc;as 
percorriam a vidamente com o 
olhar o finnamento esperando 
ser surgir o "Clip-r;;er". ' 

Segundo telegrarna recebido 
esta manha o "Clipper" leva,n
tou v6o de Manila as 5.45 ho
ras para esta cidade e cerca 
das 11.45 avistou-se no firma
mento um ponto branco que 
vinha d.as N ove Ilhas. 

Depois de, em cumprimen
to, ter dado duas voltas 
a cidade o "Clipper" fez urna 
linda amarrissagem. 

Foi enorme o entusiasmo en
tre o p6vo 

A.final a Pan-American nfi,o 
faltou a sua palavra. 

A via gem de ex periencia te
ve completo exito e e mnito 
provavel que dentro dum mes 
seja feita a primeira vi~gern 
da carreira regular entre a 
America e o Jixtremo-Oriente, 
com esta cidade como terminus 
da viagem. 

Nesta primeirn viagem vie
ram muitos passageiros, dos 
quais s6 pudemos colher os 
seguintes n6rnes : 

Hobert A. Lord, E. M.Swc1sey, 
WilliH,m Morriss, Paul Patter
son, E. McDonnell, Amon Car
ter, James G. Stahlmon, 1st; 
officer F. S. Raph, Navigation 
Officer, H. Canaday,. G. B. Gros
venor, Thomas Beck, Captain 
Tilton, Roy Howard, Harold 
Bixby, J. Trippe, Mrs. W. 
McAdoo, C. V. vVhitney, Mrs. 
J. Trippe, -Hon. vV. McAdoo 
e Mrs. C. V. Whitney. 

Os passageiros, no seu de
sernbarque f6nun (;Urrtprimenta,
dos pelo sr. tenente . O'Costc1, 
<1ue representava S. Ex:-L. o Go
vernad6r, lo. tenente Altano 
de Oliveira, presidente do _Lec1I 
Senado, Henrique Nolasco da 
Silva, advogado da Pan Ame
rican Airways, e dr. Pedro Lo
bato. 

Os passageiros f6ram de au
tomovel visitar os lugares 
mais importantes da cidade e 
de pois do almt 90 devem partir 
para Hongkong. 

A partida esta fixada para 
n..o 115 hora.s. ' 

Harold Bixby, um dos di
reotures da Companhia, decla,
rou que a viagem foi explendi
da e que tudo correu muito 
bem. 

0 hidro-a viao e pintado com 
c6r de prata, movido a 4 mo
tores e tern 25 tonelaclas de 
peso. 

Nao e, sem .dt'tvida, um dos 
mctiores hidro-avioes da Pan
American Airways mas tam
hem nao e dos mais pequenos. 

E' realmente admiravel os 
progressos da ciencia. 

Uma, fragil caraYela alada, 
trnnsporta, pelos ares dezenas 
cle passagPirus e elf.pois cle a,tra
n·ssar c:cnkrms cle milhas 
aman ism (;GilJ faciliclade ex
traordinaria. 

A Voz de l\facan rrnus uma. 
Ye½ a,prE'senta aos <l.irectores da 
CGmpanhia Pan-American Air
"ays e aos passageuos as suas 
.sautla.,c:.:s; ial.f.rnlo \.Gks i,or <;iue 

a primeira viagern regular se
ja feita corn a rnaior brevi
dade. 

Bemvindos ! 

Teatro "Apollo'' 

Hoje e amanha no Cinema 
"Apollo" sera exibido o filme 
"Rosa do Rancho" crtjo argu
mento e o seguinte: 

. Na primeira metade ·do se
culo XI.X_; na California, as 
orgu1hosas familias de origem 
espanhola levavam u·ma vida 
facil e despida de preocupa
<_:6es. Entretanto, a descoberta 
do oiro c1traira para la ameri
cc1,nos de t6das c1S _ classes, cujo 
fim exclusivu em, obter o oiro 
f 6sse por que meio f 6sse. 
Tempo chegou em yue esses 
aventureiros redamararn a in
clusao deste rico territorio no 
seio da Uniao e eom a promul
ga9ao das novas leis agrarias 
os aventureiros traktm de es
poliar as propriedades das ve
lhas familias espanholas que 
as possuiam sem nenhum ti
tulo a nao ser o do direito 
de ocupa9ao. 

Para isso arregimentarn ban
dos de maltrapilhos e bando
leiros para expulsarem os seus 
proprietarios. Os nativos, por 
sua, vez procurarn retaliar por 
meio dum pequeno mas auda
ci6so bando de "Vigilantes" 
sob as ordens dum rnisteri6so 
"Don Carlos'2• 

As deprada96es c0metidas pelo 
bando de Kincaid tornam-se 
tao notorias gue as autoridades 
em vVashington resolvem en
viar para Monte\·ey, Kearney, 
agente secreto, para os apa
nhar em fiagrante, bem como 
para restabelecer a paz e a 
justi9a no seio das farnilias 
espanholas. No caminho Kear
ney, encontra um grupo de ';Vi
gilantes" que ::10abara de cap
turar Kincaid mas para con
q uistar a confiarn;a do bandi~ 
do livra-o dos seus capt6res 
por meio dum cLrdil. Persegui
dos, Kearney csc0nde-se numa 
mata, deixando livre Kincaid. 

Antes de chega,r a Monte
rey, Kearney reconhece o . ca
valo branco de Dun Carlos que 
se encontra pastando perto du
ma i:;equena cabana. 0 agen
te arromLa a porta esper?,ndo 
surpreender· Don Carlos mas 
vez deste s6 encontra Rosita, 
a adoravel filha do mais abas
tado proprietario daquela · re
giao. 

Kearney apresenta-se em se
guida ao alcaide americano de 
Monterey e e por este inteira· 
do das fa9anhas de .Kincaid e 
de Don Carlos. Kearney resol
ve efectuar a captura de am
bos e para isso ingressa pri~ 
meiro no band.o de Kincaid 
para se informar das inten96es 
dos bandidos. 

Entretanto Kearney e avisa
do de gue Don Carlos cotivo
cara uma reuniao dos "Vigi
lantes", e suspeitando que o 
ponto de reuniao seria na pe
quena c:1bana onde encontrara 
Rosita dirige-se para la, mas 
mais um.a vez sofre a desilusao 
de so la encontrar a rapariga. 
Ela n,cusa-o de ladrao de pro
priedades e quando a discussao 
se tornrt rnais acesa entram os 
"Vigilantes'' que pn:ndem Kear
ney. Rositc1 consegue no entan
to convew:er os cn,pt(ires a dei
xa-lo livre. 

Em l\lonterey, Kinca,id e in
formado da verdadeira persona,
lidacle de Kea,rney e antes de 
dar cabo dele planeia mais um 
assalto sendo dESta vez esco
lhido o "Rancho" de Den Pas
e ual de Castrn, pai de R0sita. 


