
if CHEGADA DO "BRAZILIAN CLIPPER" 
--------♦♦--------A grande aerona ve amerissou jun to a Ilha dos Ferreiros, 
---,,---♦♦----A, VISITA DE JORNALISTAS ·AMERICANOS AO RIO ·DE JANEIRO 

:,::::::; 
d, 

~s nossos hospedes norte-americanos desembarcando na p ra~a Maua,. depois da chegada 
do "Brazilian Clipper" 

· :tls{ietaao desde ante-hontem :riesta capital, s6 hontem pela' ml!,-11ha amerrissou na Guanabara o "Brazilian Clipper", a grande aeronl!-ve da Pan America Airways, que na sua prlmelra viagem para 
a, America do Sul vem directamente 'ao Rio, afim de ser solen: nemente baptisada com aquelle nome. O "Brazilia,n ill'Clipper", ·tendo encontrado . mao tempo na costa do Estado do Rio, foi forgado a amerissar numsi, das lagoas nas 1>roximidades de Cabo Frio. Dahi <> atrazo de cerca de 12 horas na eua chegada ao ;Rio, onde deveria, 111egundo · <.,,itava estabeleCldo, clescer na enseada de l;lotafogo, em aguas tronteiras ao Fluminense Yachting Club. 'De Cabo Frio, o possante hydro-ayiao levantou voo as 6-,35 da xnanha, amerrissando junto A ilha dos Ferieiros pouco depois das 7 horas, vencendo assim esse pe1·curso ·~m pouco mais de meia hora. ' ' 'l'ranspondo a ba,;ra, o "Brazilian Qiipper" comegou a evoluir isobre ;a cidade, vOando principalment(;I sobre os ba!rros de Botafogo · e Copacabana. Estando a manha muito nublada, sobretudo na enseada de Botafogo, <> hydroe.v!ao nao. pode amerrissar naq1,1eU~ local onde ja era esperado flilSIOsamente. Dahi, pois, se ter dirigido para o . aeroporto da Panair do Brasil, na ilha dos Ferreiros. Quantos se al:lhavam na sede do Yacht Club Fluminense, informados· (le que a aeronave iria amert'issar naquelle aeroporto, para la ge d!riglram de automovel, at!! a praga Maua, e dahi em lancbas, para a ilba dos Ferreiros. Entre ess~ .pei;;soas, v!am-se 011 srs. Renato 'Almeida, represenllante do ,nlp.lstro : do Ext,erior; ;;lebastiiio Sampaio- e Valentim Boucas, da commissao official de recepgao do ltamaraty; dr. Cesar Grillo, dii::ecior,, aa;; 4~ronautica Civil, gue ia r~eber:, Juntamente com outros altos, funcclonii,i·ios de seu de_p,!l,l',ta, merito, o seu collega norte-ame-1·icano sr. Eugene Vidal, chefe da R,eparticao Aero-Commercial , da ;!lecri' aria do Commercio dos Estado _ Unldos, sr, Maxwell Jay IR;i<J.El : gl"r\m te d!!- Pana Ir, <>fflcia!lli idas· ' viacoes M!l!tar e Naval, altos tuncc!onar!os da Panair do :Bra 1, e da Air-France, represen• tant s da imprens!!- e grande numer· de membros da coloni!!- norte-iericana do Rio de Janeiro. 0 Sl". E. C. Musick, comman
'dai e do "Brazilian· Clipper", e de · a1s· tr!pulantes foram entao 
cui .. primentados por aquellas !1,U· tor• !!-des1 que tambem receberam os', ornalistas americanos que viera ao Rio em visita de cordialida. e. s passageiros do "Brazilian Cl per" eram os seguintes: Jerop-ie Barnum, publiclsta, director 

~
. Syracusa Port Standard e vie" _presidente da Associagao de blicistas, Norte• Americanos; 

~
lliams Brooks, da Associated P. ess;· Amon Carter, do Fortwoi:th r Telegram; John Cowles, da 

•1Reg!ster Tribune"; James Furay, vice-presidente da United Pr-ess Association; Frank E. Gannet, Paul Petterson, Roy Howard, Goo. L. Rlbl, S. V. Jenkins, James • Stahlman, Edward Johnso.n, l-1dgar Swasey, M. C. Meigs, Ed\va1·d Tomlinson, J. T. Trippe, Eugene Vidal, J, N. Wheeler e E. E .. Young, , Os jornalistas americanos fotam levados para o Hotel Gloria, onde ficaram hospedados. Ao meio dia, acompanhados do 111r. Hugh Gibson, embaixador e.mer!cano, do sr. Maxwell Jay Rice, gerente geral da Panair do l3rasil, do dr. Cauby de Araujo, director da mesma companhia, e de outros funcc!onarlos, segu!tam para o Itamaraty, onde l:otam recebldos pelo min!stro das Rela1,oes Exteriores. A' 1 hora da tarde realizou-se no Jt,ckey Club, o almoco offic!~l, offerecldo pelo governo aos 1llustres hospedes, 
0, DISCURSO DO MINISTRO , DAS RELAQ<')ES EXTERIORES -» '0 minlstro do Exterior pronunclou entao o seguinte dlscurso: ""Sabeis, srs. jornalistas, v6s que tendes tantos contactos com Oli varlos paizes do mundo, que um dos maiores encantos de uma Viagem no continente europeu esta na co11tiguidade e, ao mesmo t~mpo na div-ersidade dos povos que tao fac!lmente sao visitados. Paizagens, costumes, aspectos urbanos e mats lnt!mamente: civilizagoes, tradigoes, indoles e temperamentos nacionaes, tudo se manifesta ao vis!tante numa successao de vista como num kaleidoscoplo. Comtudo essa plttoresca diversidade que o-visitante na Europa observa de ironteira em fronte!ra, na& exclue o ar de familia, que dA. ·um trago commum aos homens que vlvem .sob o mesmo cllma, no\ mesmo torrao de terra, envolvl.dos na mesma chronica e legend.t,, mAo grado as terrlveis dissenc;;oes que os dividem. Atravessae de Portugal A Hespanha, A Franga, A Italia; segui pela Belgfoa, remontando o Reino at~ A. S~!ssa e depots pela Austria at~ as fronte!ras orientaes da Hungria. Tudo ~ a Europa, ~ a c!vilizac;;ao christa no seu quadro natu'ral' e historico. _ Quando, pori!m, se tratava de via.gem a recantos longinquos do planeta em latitudes oppostos, em longitudes extremas, entao as col?\1S mudavam de figura. A longa excursao demandava umr. prepara~ao intellectual, afim de surprehender novas soc!edades em formagao, .em estagios diversos da noesa proprla clvillzagao, A Ame_r1c,a do Sul, o Caho, a Australia, o Japao .estavam ass!m nos confins do nrnndo, 

Or<1,, succede qlib agora e sob mocracia, que !he d::1. o caracter as vossas vistas abrlu-se utna no-· e a slgnificagao moderna, i! sem va -edade. Antigamente - isto i!, ,duvida a c,rea~aq cla g~nde imha quatro ou cinco annos - era ·prensa, aprove,tando os formldacomo diz!a; mas agora acabaes veis progressos da technica In-. de passar do vosso palz para. o ,dustrial, · desenvolvendo. todoli_ os I ·de'.: Golfo do Mexico, atravessando · o meios materiaes de commumca-, -nl: Equador em horas. Rapid:3-IDente cao do pensame1;1to, despertando, q attingistes o Norte da America estimulando, e~c1tand~. a opiniao do Sul e aqu! estao inopinada- publica ~os pa1zes c!v1ltzados, ormente 'com a mesma celer!dade, ganlzando a opiniiio polit!ca, 
a mesma mutagiio do pittoresco, creando o ambiente moral, que i! como at~ agora, !{Omente se viaja- hoje o elemento vital de todos os va na Europa! , , governos do mundo., 

Ent,etanto, o vosso intuito vi- Sero duvida a radiodiffusao vae, sitando-nos, nao sera evidente- cada vez mais prolongar a, ac~iio mente. apenas -o de col her sensa- lnformativa dos jornaes. O cinegoes de _I>aizagens origlt,,aes e vi- ma trara erri. maior escala que o soes de cidades que progridem theatro 'um contingente para a vert!ginosamente. , educagiio social e politica das Estou certo de,,que, traz,dos nas rnultidoes. Mas, o "facto .novo" azas da confl'aternidade continen- que assignala uma differenga. catal quereis penetrar nos elemen: pital entre a democracia do come• tos. da nossa formagao politica _e go do, sec'ulo passado e a •do CJ• s?01.ar ya~a c0mprehender o esp1- mego do seculo vigente, ~ •a acgao r1to-a~er,canlsta que nos ortenta. jornalistica, a tensao moral da Cu~p:mdo os ~ev~res da bo:1 _e opiniiio publica, a formagao . da trad1c1onal hosp1tahdade bras1le1- vontade , collectiva q1,1e entra nos ra ·-:- na !tnpossibilidade d_e vcis parlamentos e •delibera, que invaserv,r pertmazmente de gu1a em de os conselhos do _ governo e todas as ho1·as de vossa estadia orlenta impetiosamente suas denesta capital - quero ao' menC!s cisoes. mostrar-vos o caminbo da entrada da. nossa civllizagao, que sera. ao mesmo tempo o ponto de referencias de vossas obserxago~s. Sabeis que a Democracia i! uma formula geradora de systemas de governo; mas esta formula nao e immutavel nem rlglda. Pelo contrario .mudou muito depois das ligoes ,de Protogenes, o primeiro• gr:ande theodco da Democrac!a. 

A itnprensa no 'Era~il; ta! como se verifica nos Esiados Unidos da America, constitue· o factor .principal, na ,fo~•magao, da op!niao. O cap!tulo esc1·ipto po'r Lord, Bryce na "As Dem·ocracias Modernas", sobre a lmprensa na grande Rep.ubllca nort~-·americana, applica-se bem ao. jornal!smo brasileiro. 
Tern ;sido uma 'regi'a• flexivel que· .A nossa imprensa,. nao . podera se adapta A indole e ao tempera- surprehender aos illustr.es conframent0 de. cada p'ovo qlie a P.rat!ca. des que ora nos ,dao a honra de No ·tempo de Joao Sel'n Terra a sua visita. Nao podera surpredemocracla· ingleza, por exeinplo, hendel.-os . pela grandeza e QPU• era a formula da legitimidade de lcncia de suas in11tallagoes matecertos actos da Coroa. Na revo- riaes, pelo vulto, variedade e, r.elugiio franceza passou a ser a ex- cursos de suas ed\goes,. p_ela ex·pressiio da soberanla popular em traordinaria circulacao de sens nome da. qua! go:vernaram muitos grandes org·aos quot!dianos ou pe-tyrannos. riodicos, 

Os herdeiros dos , colonos da Comtudo a lmprensa bra-slleira 

ha 

"Mayfloyer", e dos f9ndadores de desempenha fal papel na fortha".Toh.nstown" proclanraram a 4. d~ gao do ambien~ moral e inteUejulho ,de .1'776 a indepertdencia,, dos qtual do Brasil, ~ forQl'!, ' tao ha~Estados Unldos, e em 1'187 de- moniosa com o nosso melo poll• cretaram a ConstitUigiio »• a!nda· t!co, do qua! decorre tao naturalhoje vigente na· Confederagiio. A, mente, que o Brasil · lhe 'deve a democracia amer!cana nao era mals alta, a mais !mportante e mais a formula da Iegitimidade efficaz collaboragiio, com os seus de . certos actos da ' CorOa, como o dirigentes na formagiio do esp!affirma vam os communs chefia- rito nacional. Sao tambem do emidos pelos bar5es inglezes ao tern- nente sr. presidl"nte Getullo Varpo de Joao Sem Terra; nem era gas, as seguintes palavras 'conapenas O.: g_oviirno instituido em !i!agrador'as da actua1,ao da imuma sqberania popular como o prensa brasileira: "foram os jor- au~ ha via de querer a'. revolucao fran- nalistas os grandes propa:gatidis- · qu.'! ceza de 1789. Era o germen do tas da transformagao dos nossos lu\ii governo do povo pelo povo, do costumes politicos e sociaes. De- fee; governo emanando directamen~e safiando as lras dos poderosos, Ho, da vontade popular, e exercida investindo com as d!ctaduras po- co por seus repres'entantes. Os ingle- iiciaes, elles souberam, a · custa · m,. zes que fundaram os Estadqs Uni- dos mais pesados sacr!ficios, res- prt dos da America crearam um di- guardar o patrimonio moral · do ju! reito constitucional baseado µatu- Brasil". Mi 
ralme~te no~ ):>rinc11nos _funda~ A imprensa brasileira e O gran- soi mentaes_ do dire1to public? ;nglez, de orgao de inlciativa privada na h_o mas o !i.z,:ira))l pelo ';xpos1gao ma- d!rec\Jao do pa!z, como O govel'nO s.1d, glstral de M;9ntesqme_u _ no estudo e a expre9$ao official da sobe- (ju, que fez da Const1twgao da In- rani,a , nacional. Esse cunho , de (iffli glat:f'ra no llvro X~, ~ap!tulo V~, activldade· particular-lhe resultou a.ff do . ~spr!t d~s r \01s . 0 gemo numa evolugao natural e harmo- , 11 francez concretizo\f o pensamento nlca com a civilizagao' do palz. gl, dos ingle~es, ipa~ fol na carta ma- Nao se precipltou, nao tergiver- ·va gna n?rfe-amencana _ que as · na- sou, nao recuou. Amanha, quan- ca: goes hvres da An:ier1ca beberam do formos oitenta milhoes de bra- pr, as . normas_ democratic~s <!-U6_ ca- sileiros, e a nossa lmprensa t!ract~rizam as , suas mst1tmgoes ver O formidavel desenvolvimento I na pol!ticas, material que se verifica na im- Ar Um philosopho de Genebra,- prensa norte-americana, nao se · Joao Jacques Rousseau, fof o es- surprehendera com ease fastigio C clarecido contemporaneo da du- de poder, porque sempre exerceu 
pla evolu1,ao democratica na Ame- na stia plenitude O papel que lhe rlca e na Europa, nos fin~ do se- compete como elemento cultural culo dezolto.-· E _esse ph1losopho na v!da politica e social do. paiz. . dizia que f? boletlm do voto e~a Sabels quanto admiramos vos-1 tic a grande 1llu~ao da demo~,rac1a. sas ''grantles Nagoes e quanto nos In.t, O representl!,nte do povo, uma orgulbamos de sua grandeza e cl- G. vez _elelto, .escapava totalmente a viliz~c,iao, Recebendo~vos de bra-sua mfluencla, e_governava o pa!z gos abertos com a slmp!icidade e a seu talante, · sem se li:n,portar affecto com que costumamos aco-com os· lnter.esses e sen~•~entos lher membros da mesma fam!l!a, de seus committentes poht1cos. E esperamos colloqueis opportunal1,so sem conta.r que o reduzi~o mente- a servico desta sincera corpo eleitoral ·,na re~l!dade nao amizade: o vosso valimerito, · o vosrepresenta o povo, e ja punha na so prestigio e a vossa autoridade urna o seu boletlm leva?o pela junto ao grande povo norte-amJvoi:itade , dos ,poderos~s. miµtas ve- 1 ricano. As nossas . imprensas sao zes oppressores -e irumigos do po- I as vozes dos nossos poV'os. Dandovo, jii.msi,is preoccupados com _os vos a todos, srs. jornalistas- dos seus dcisejos, suas ne,;iessid<1,des e Estados Unidos, da Argentina, do relvlt;1d!c3:goes, p,or ma!s, modestas Uruguay, as boas vindas do goe justas que sejam. verno do Brasil e do povo • brasl-

No comeQo d<> secµlo XX o prin- lelro, entrego-vos A sympathl'a. e cipio democratico era pois U:ma cord!all~ade . da nossa , imprensa, conven1;ao semelhante ao d!reito expressao f1el e verdadelra , dos divino das dynastias. O povo po- nosso's sent!mentos de co:ilia~ldader!a consagrar seus senhores, de amerlca:na." mas nao escolhel-'os. A democracia era o pavilhao que cobria a carga dos usurpadores. 
Sabels que Pericles creou a democracia em Athenas, e conheceis a historia da civilizagao desde o seculo de Pericles ate o secuio de Joao Jacques Rousseau. Decorreram mais de do!s mil e duzentos annos entre o· atbeniense e <> genebrino. Nesse largo interregno de seculos, a democracia assignalou-se em 1215 na Magna Carta; o bill ilo habeas-corpus ~ do reinado de Carlos II; a Declaragao ue Direitos i! de 1689. 
"As orlgens da imprensa", disse o eminente senhor presidente Getulio-Vargas, discursando a proposito da asslgnatura do decreto concedendo auxil!o para a construcgao da "Casa do Jornallsta", "as or!gens da !mprensa confundem-se com a propria genese das mals puras conqulstas democraticas. Foram os vossos antepassados que, porflando com tenacldade contra toda a casta de absolutfsmo, vencendo os oblces oppostos pelo arbitrio do podeI', arriscando a liberdade e a vida, conseguiram, no seculo XVIII, supprimir os prlvilegios de sangue e de titulos, e estabelecer o princip!o fundamental da civ!l!zagao modetna; a egualdade perante a le!", 
Surge .afinal o "facto, novo", a· principio quasi insignlflcante: a funda<;;iio de. "The Times",' em 1788, .. , . " ., . . >l. 
Facto novo na evolugao da de-

UM CHA' NA EMBAIXADA 
AMERICANA 

"A's 4 e 30 da tarde, teve logar, o cha offerecido pelo sr. Hugh Gibson, emba!xador dos Estados Unidos, e a nolte, no ·Grill Room do Copacabana Palace Hotel, a ceia offerecida pela Associacao Brasileira de Imprensa aos jornalistas norte-americanos e seus companheiros de viagem, ' 
0 BAPTISMO DO "BRAZILIAN 

CLIPPER" 
i Durante a tarde de hontem, o "Brazilian Clipper" foi transpor-1 dia ta.do da base da Pana.Ir, a ilha a dos Ferreiros, para a base da Aviagao Naval, na Ponta do Galei.o, afim de soffrer os preparatlvos necessarios A cerimonia do seu bapt!smo, hoje, As 11 hotas, pela senhora Darcy Vargas, es• posa do pres!dente da Republica. do ·Para essa cerimonia, que pro- or, mette . ser um grande acontecl- se mento social, foram distrlbuidos da ntiinerosos convites. Af!m de con- fol duzir esses convidados a Ponta do pe Galeiio, partlrii. As 9,30 da manha, e c1a estacao das barcas, no ca.es ta, 
Pbaroux, uma barca especial pa- ex, de· ra a !Iha do Governador. A so• ho 
lennidade do baptismo sera. irra
.dlada ,das 11 As ll ,30 pela "Radio• 
bras", em Uga,;;ao com e National 
Broadcal!tln~ Comnany, · 

qu, en ho do ml: 


