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A ~hegada 'hontem, ao Rio, da· nova e possante unidade da Panair 

Os jornalista yankees, p osando . para O RADICAL, honte m, em seguida a chegada 
D'"•pois de te·r pernoitado em uma 

d2,s fagoa,s dss prox•imidades do Ca
ho Frie, -e.m · con: equenci!l do mtio 
t em.r,-0 er.contra<lo no lraj.ecto Victo
ria-Rio de Janeiro, o hydro-aviso 
"BrttziH:m _Clipper" lev.anlou voo as 
6,35 da manhii de hontem corn desti
no a eita capital, onde chegou p-0uco 
depois dns 7 hor:i:s . 

. ·Transpondo a barra, a grand-a ae
rona,·-e da Pan American Airwavs 
Sy,stem comei;ou a evoluir sohre a ~j. 

da-de, vo:mdo princip:ilmente soh!:"e 
os ·hairro-s de Botafogo e Copl!cahami. 
AtH'esentando-se a nnn,hli 'h .'.lstanle 

I nubJ.ada e a£dgrtalando-~e f,obre a en
seada cl,,,. Bot:i.cogo a form::~iio de 
uma cortina assaz densa de cerra• 
~2-0, o "Ilr!lziHan CU.pp?r", zo envez 
de se dh-igir para aquelle log,al, con-
f orme constava do programma offi-

1 cial, foi ame1·i£car na base <la P1rnair 
do Br::,ll, ti Illia . rlos F'err:>ir oc:, , onde 
(IB cond.i;;oes de visibilidad-e • :·es:m-
t::vam-;,-e ,scmebelm-ente melhores qu<'.
ns d? B.ot~1'.cgo. 

A:::,csar da hora' matina.l, era hem 
grande o numero de pessoas preren• 

I tes a sei:k do Yacht Club Fluminense 
a:flm de d-ar boas vindas ao3 distin-

1 ctos pasc:,ageiTOs do grande apparelho. 
· Entre ou:tras pe,s;soas gra<las. viam-se 

os srs. Se.bastiiio Sampaio e Valen
tim Boui;as, da commissiio official de 
.-ecep~iio do ltamaraly, ' dr. Cesar 
Gri!lo, dh·ector da Aerona.utica Civil, 
que ja r~Ceber, juntament,a coin _ou •. 

I lros .alt-03 funcdonarios clo seu deo1 
J:>arh:mento, o seu collega norte-ame,,, 
ric~no sr. Eugene Vidal, chefe d-'i 
Rel)J!rtii;ao Aero-Commercial da Se. 

I cretaria do Commc1·ci-0 dos Estados 
. Unidos, . sr. Maxwell 'Jay Rico, ge,, 
1 rente da Panair, officia-es das avia-
1 -;oes milita:r e naval, ahos funcciona• 
! rk>s da P:mail" do Brad!, e da Air• 

F1·ance, rep1·esent.:1ntes da imprensa e 
grar..dc numero de m-embro.s <la co1a,, 

nia norte-americana do Rio de Ja• 
neiro. 

Coi,stalada a ame1•i,,sagem ch 
"Brazilian Clipper" na Hlia dos Fe"" 
-re!ros, ns conunisso.e.s presentes no 
Yndlt ~luh 1;"lurnincncc tran~porta
r!tm-r c ~.-.r?x::c,dtatatncnte p.:11·a a r-rs-":.1 
Maua, onde poucos mlnutos depois 

atoocavam as lanchas conduzindo o;;; 

I iHu.stres viajantes. Todos mostrat·am
se hem di.spostos_ apesar de um per
noite . que niio constava do program-
ma official. 

Apos a.s saudai;oes de praxe, os 
ps.s,;.ageiros do "Brazilian Clipper" 
;foram conduzidos para o Hotel Glo-
11 '.a, onde se aeham lrospedados. 

Ao meio dia, acompanhadOIS do sr. 
''tn._xwell Jay Rico, gerentc geral <la 

c.nair do Brasil, e do dr. Cauby de 
1\rau;o, direclor da mesm.a compa
nhia, e de oulros funccionarios, os 
distinetos viajantes seguiram para o 
ltamaraty, onde foram recebido.s pelo 
'sr. ministro das R.c1ai;oes Exter1ores. 

·1· A's l3 ho1·as, re:dizou-se no Jockey 
Clnb o almo1;0 offi.cial, offerecido 

i pelo governo aos illust1·es hospedes. 

j 

A'.s 16,30 !ev-e logar o cha offereeido 
Ji.~!o sr. Hugl1 Gi-hson, emhaixador 
' ,~ E, tado·, Unido.;;, e a noite, no 
:, '!I room do Copaea-bana Palace Ho
I l_ a cei-a offerecidn pela Associao;ao 
/ c-a.sileira de lmpre nsn aos jornaHs-
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tas norte-americanos e seus co1npa• 
nl,eiros de viagem . 

Durante a tarde de hontem, o 
"Brazilian Clipper" foi tran,sportado 
da base da Panair, a Ilha dos Fer
J'eiros, para a base da Avia~iio Naval 
na Ponta do Galeao, afhn de sof
frer OS preparati.vos necess;trios a CC· 

remonia do sen baptismo, hoje, as 11 
horas, pela exma. sra . dona Darcy 
Vargas, esposa do presidente da Re
publioa. 

Para essa ceremonia, que 1>romel• 
le ser um grande aconlechnento i;o
cia.l, foram distri-huidos numerosos 
convites'. Afim de conduzir esses con
vidados a Ponta do Calcao, partira 
:is 9,30 da manhii, da esta,:,iio das 
harca§_ no Caes Pharoux, uma barca 
e.;pecial parc1 ll Ilha do Go,,ernador. 
A solennidade do baptismo ser.i ir
radi,ula das 11 as 11,30 pela "Radio
braz'' em liga~iio com a National 
Broadcasting, Company, de N. York. 
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