
A IRIUMPHA[ CHE6ADA A NOSSA 
I ER R A D o' "BR AZ I LI A N ~ LI P P E R" 

· • 0 almo~o offerecido aos jornalistas estrangeiros que nos visitam 
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Photographla, tirada. por occasia-0 da chegaida. do Brazilian Clippel', 'Vendo-se oil jornalistas estrangelroe 
'· ~ que vieram na possante aeronave da P anair 

Um grande fi:lito acaba de al- , sil e da Air France, representan- roux,. uma barca especial para a 
can9ar a avia,;;ao commercial tes da imprensa e grande mumero Ilha do Governador. A solemni• 
norteamerica1na, com o langamen- de membros da colonia norteame- dade do baptismo sera. ii-radiada, 
to do possante hydro-aviao "Bra- ricana do Rio de Jaineiro. das 11 11.s 11,30 horas, pela "Ra
silian-Cli~per", par~ a linha Es- o PONTO DE AMERISSAGEM d_iobraz", com liga,;;ao com a Na• 
tados Umdos-America do Sul. . tional Broadcasting Company. 

Depois de ter pernoitaqo em Como esta".a determinado, o 
uma ,das lagoas das proximidades ~onto ~e a~~rissagem do "Brazi- ~~tl:::~N~~:~rf~1 
de Cabo Frio, em consequenci~ do llan Clipper deveria ser na _en- S,'\ - UM 'aRAKDE AUIO~o 
ma.o tempo encontrado no traJec- seada do Flumlnense Yatch Club, AOS JORNALISTAS ESTRAN''. 
to Victoria-Rio de Janeiro o hy- mas aconteceu que, devido a. in- • 
dro-aviao "Brazilian-Clipp~r" le• tensa meblina que no momenta GEffiOS 
vantou voo as 6,35 horas de hon- cobria a cidade, o piloto daquella , A nossa cidade hospeda, no mo• 
tern, com. de?tino a esta capital, aeronave resotveu aincorar na rn1;a me:ito, uma gran~e legiao de jor{ 
01nde chegou pouco depois das 7 dos Ferrelros, para la se din- 1:1-ahstas estr3:nge1ros, como se• 
horas. Transpondo a barra, a gindo. Jam: argentmos, urugu,ayos e 
gr9,nde aeroiiave da Pan Alneri- Constatada a amertssagem ~o norteamericanos. Estes, chegaram 
can Airways System come,;;ou a "Brazilian Clipper", na ilha doa· ~ontei:n pela. man:;a, a bordo do 
evoluir sobr~ 'a cidade, voando Ferreiros, as commlssoes presen- Brazilian Clipper , o nnvo e po• 
pri;ncipalm_ente sobre os b,tirros tes no• Yacht Club Fluminense tente htdro-aviao commercial que 
ae Botafogo e Copa~abana. Apre- transportaram-se immediatamem.- a Panair acaba de !aIDQ_!l,r aos 
sentando-se ~ manha bastaute::i.u-, te .pal'a a Pra,;;a Maua., onde pou-j ares. _Para confratermzagao. des
blada a ass1gnalamdo-se -robre a I cos minutos depots atracavam as _ses mformadores amonym,os, e 
enseada de Botafogo a forma~ao lanchas c001duzindo os illustres I chanceller Macedo Soares offere• 
de uma cortina assaz densa de , v!ajantes. Todos mostravam-se ceu-lhes vm grande almogo de 
cerra,;;ao, o "Brazilian Clip.per",ao bem dispostos apesar de um per• 1130 talheres, no Jockey-Club, con• 
envez de se dirigir para aquelle I noite que na'.o constava do pr~- vi~ando ~ambem, pa::a essa re• 
local, con. form<:l cj>.ns·t· ava. d. o pro- gramma, official. ru~:nii.o, d1rector~s d.~e. ornaes ca
'2:i:~11ia <•fficJ~gj ., ~'1l.CirJ_~~ Jll!· '--"-·A•,...._ci ,· audag&a-dd"p'l"d~ llQ~,=1''-lPl"esellta.nt~« 4._e,,,~jor9,l!fill 
base da Pana1r 11:o"Brit'!irr, na llh3, .,w .-~ 5 ., . '. e§tl''lffigeTros eclos , , , \:llf'e• 
dos, I<~errei1•os, oinde as <;;ondigoes pas~ageiros do Brazilian Clip• ctores de agencias telegraph1cas e 
de vlsibilidade apresentavam-se per for.am conduz!dos par,a O Ho- outros vultos de destaque em 
sens!velmente melhores que as de tel Gloria, 0nd6 se acham hosp~· 1 nossos meios. O chanceller ·· Ma-
Botafogo dados. ' · cedo Soares presidiu o almogo, es-

Apesa1." da hora matilD.al, era Ao meio-dia, ac?mpanhados do tando ladeado pelos embaixadores 
bem grande O numero de pessoas I sr. Maxwell Jay Rico, gerente ge- dos Estados Umidos e do .U1·u• 
presentes ·a sede do Yacht Club , ral da Pana!r do Brasil, e do d~. guay,, . dr. _Ronald ~e Carvalho e 
Fluminense afim de dar as boas I Cauby de Araujo, director .da Eugenio Vidal. Re1nou desde os 
vindas aos 'distinctos passageiros Jttesma. companhia, e _de out1·os pr~melros instantes de ?onvivio 
do gr11nde apparelho. Entre ou- ~umcc19narlos, os distinctos via- a111mada e alegre cordialidade, 
tras pessoas gradas, vi:am-se 05 Jantes seguiram para o Itamara- apesar de s~ v~rem uns ao:5 ou• 
srs. Sebastiao Sampaio e Valen- ty! ?nde foram recebidos pel? sr. tros pela prime1ra vez. Os Jorna.• 
tim Bou,;;as, da commissao offi- m,mistro das Relac;;?es Exter10res. listas norteamericanos mostra• 
cial de recepgao do Itamaraty· dr. As 13 horas, reahzou-se no Jo- vam-se ancantados com a. viagem 
Cesar Grillo director da Aero- ckey-Club o almo90 official, of- feita pelo possante aviao, mesmo' ·1 

nautlca Civil 'que ia receber jun- ferecido pelo governo aos !llustres passando, por for,;;a das circums
tamem.te com outros altos func- hospedes. A's 16,30 teve logar o tancias, a moite ao largo de Cabo 
cionarios do seu departamento O cha offerecido pelo sr. Hugh Frio. Mesmo ali dentro, os jor
seu collega morteamerlcano, 'sr. Gi~son, embaixador dos Estados nalistas tiveram ~ma noite bem 
Eugene Vidal, chefe da Reparti- Umdos, e a noite, no Grill Room alegre, porque tmham o rad~o, 
gao Aero-Commercial da Secreta- do Copacabana Palace Hotel,_a que _lhes dava um pouco de dis• 
ria de commerc!o dos Estados cela offerecida pela Assoc!a,;;ao trac;iao. 
Unidos; sr. Maxwell Jay Rico, ~rasilelra de Impr~nsa aos jorna- Offerecendo o almo,;;o falou. n 
gerente da Panair; officiaes da,5 l 11stas :1rte~eri~anos . e seus chanceller Macedo So~res que 
aviac;;~es Militar e Naval, altos compan e ros e viagem. pronunciou significativo dis~urso. 
funccionarios da Panair do Bra- Durante a tarde de hOOltem, o - O sr . dr. Jose Carlos Ma-

"Brazilian Clipper" foi tramspor- cedo Soares, ministro das Rela• 

A greve em Santos dos F~rreiros, para a base da I tar no desembarque dos jormalis-I tado da ~ase da Panalr, na Ilha ~oes Exteriores, fez-se represen-

Avia,;;ao Naval, na Ponta do Ga- tas americanos •que · chegaram 
_S~NTOS, 21 (Uniao) - Assn- l~ao, afim de soffrer os prepara-1 hontem, pelo "Braziliam Clipper", 

mm_ um novo aspecto a_ greve de I tivos necessarlos a cerimonta cto pelo dr. Renato Almeida, encar
varias classes, ha quasi tr~s se- seu baptisimo, hoje, as 11 horas, regado do servi<;o de imprensa do 
manas declarada, • nesta c1dade. pela exma. sra. don:1- Darcy Var- seu gabinete. Ao meio-dia, rece
Os grev!stas, que sao os g~r,;;ons, gas, . esposa do pres1dente da Re- beu s. ex., em audiencia, esses 
os pade11·9s _e. os. operarios em publica. jornalistas, que foram apresenta~ 
c~nstruc,;;a-0 c1v1l, tiveram a adhe- Para essa cerlmonla, que pro- dos . pelo sr. Hugh Gibson em• 
sao dos escreventes dos cartorios, mette ser um grande aconteci• baixador dos Estados Uniclos da 
hoje, as primeiras horas do dia. mento social, ~oram distribuidos America. A's 13 horas, s. s. pre
OS V ARIOS SYNDICATOS DE- nml?-erosos c001v~tes. Aflm de con- sidiu o almogo que o Ministerio 
CRETARAO A GREVE GERAL I duz1r esses c001vidados a Pon ta do das Rela,;;oes Ex. teriores offereceu 
SE NAO FOREM ATTENDIDOS Gale§.o, partlra. As 9,30 horas, da a esses jornalistas e aos argen

estac;;lio das barcas, no Ca.es Pha- timos e uruguayos ora entre n6s. 
SANTOS, 21 (Uniao). - Os 

I. varios syndicatos proletar1os, por 
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