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SALAZAR "CONFESSA" O LEVANTE DE MARÇO
(LKIA NA PAG 5)
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TINUA
PÁREO

FAMÍLIA
INTEIRA

ENLOUQUECEU:
DESPEJO
PROVOCOU

A TRAGÉDIA
(LEIA NA PAG.

Depois de estar perden-
do por 2 x 1, o Flamen-
go tomou embalagem e
terminou vencendo o
Botafogo por 3x2. Na
seqüência, vemos o ten-
to de Roberto, um dos
três válidos, pois o Fia-
mengo teve mais dois
outros anulados. (Leia
na pág. 6 e nas págs.
21 a 24 do Tablóide).
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ENCONTRADO MORTO
0 SUBSECRETÁRIO DE
DEFESA DOS EE. UU.
WASHINGTON, 8 (UPI-

UH} 7=r Portal Quarles,
substcrafario de Defesa,
foi «ncontrado morto, es-
ta manhã, em sua resi-
dência, Quarles, de 62
anos, morreu, aparente-
mente, enquanto dormia
* ultimamente foi apon-
tado como provável .su-
cessor do Secretário de
Defesa, Neil Mcleroy, o
qual, segundo te afirma,
renunciará brevemente ao
cargo.

PARTIU 0"ENGLISH TEAM"
LONDRES, 8 fPPl —

As 12,30 horas de hoje,
partiu para o Rio de Jar
nelro a equipe de futebol
da Inglaterra, que enfren.
tara, na próxima quarta-
feira, no Estádio do Ma-
racanfi,, a seleção brasilei-

NARCOTIZARAM
A MADRE SUPERIORA
PÁDUA. 8 (PP-UH) —

Penetrando, pelo claustro
reservado ás noviças, no
Mosteiro Beneditino de
Monte São Daniel, uudo-
ciosos ladrões amordaça-
ram e tmrcotizaram a
Madre Superiora, apocle-
rando-se, por fim. de vá-
rios objetos e uni pacotede ações no valor de um
milhão de liras. O.s Iara-
pios vasculharam, á. pro-
cura de dinheiro, todo o
convento religioso, exami-
liando detidamente, sem
que as vitimas se aperce-
bessem; os hábitos dns
freiras. Somente mais tar-
de. quando já haviam sni-
do pelo mesmo lugar poronde haviam .entrado, é
que íoi dado o alarma.

VITÓRIA DOS
CONSERVADOR

LONDRES, S tUPI-ÜH)— Os conservadores con-
quistáram amplas vito-
rins sabre os trabalhistas
nas eleições municipais
realizadas ontem, nn In-
glaterra e Pais de Gales.

FIDEL EM TRINIDAD
PORTO ESPANHA, Tri-

niclnd, 8 IUPI — Ulll — O"Premier" Kidel Castro, deCuba, chegou, onle à noi-te, a esta cidade, capital daFederação das AntilhasBritânicas. Castro, proce-dente do Uio de Janeiro,
partira, hoje, ãs 10 horasda manhã, hora local, paraHavana.

Seu irmão Itaul chegoude avião, procedente deHavana, a fim de reunir-sea Fidel.

CHOQUE DE VEÍCULOS
EM COPACABANA:

15 VÍTIMAS
Violenta colisão de vol-

Çiilos ocorreu na manhã dehoje, cm C o p a c a bana,
quando um lotação da linhaí- Ferro — Copacabana,chocou-se com o bonde dalinha 20, Ipanema — Leme.No acidente sairam feridos"ove passageiros do lota-eao c seis do bonde. O.s fc-nãos foram transportados
Para o Hospital Miguel
S°»io. onde se encontraminternados.

.4.5 14.30 horas de. ontem, ichegavam ao aeroporto
Santos Dumont os corpos
das vitimas do desastr.t
aéreo (joio) com o avião
PP-BTA. que explodiu
no Para, upós levantar
vôo do aeroporto de Vai-
dc-Cans. Ao mesmo tem-
po, o Sindicato dos Ae-
ronautas denunciava que
o desastre /oi criminoso,
expondo detalhadamente
as razões, que vão publi-

cadas va 4." página).
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Direlor-Responsável:
PAULO SILVEIRA

Fundador: Diretor-Superintendente;
SAMUEL WAINER L. F. BOCAYUVA CUNHA

"GUERRA DA ÁGUA": ROBERTO S/L VEIRA
RECUSA ENCONTRO COM SÁ FREIRE AL VIM

(LEIA NA FAG. 4)

"Blitz" na Zona
Norte: Juizado
Aperta Menores

O Juizado dt Menores desfechou ontem
mais uma "blitz" contra menores transvia-
dos, varrendo d* ponta a ponta os bair-
ros de São Cristóvão, Vila Isabel • ou-
tros (Zona Norte) à procura de possíveis
delinqüentes juvenis. Na foto, os comis-
sários do gabinete do Juizado de Meno-
res examinam a lambrêta d* Avilsom
Dias Laranjeiras, que estava em dia com
a lei e foi mandado em paz. — (LEIA

NA PAGINA 4).
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HUNGRIA QUER
SALVAR CHESSMAN

SÃO TAULO, II (ULTIMA
1IOKA) — Uma campnnha de J
solidariedade internacional sr-
rá lançada, huje, nesta Capi-
tal, pelo Ministro Nelson Hun-
jCria, do Supremo Tribunal Fe-
deral, em favor de Caryl
Chcssman, o famo.so condena*
do ã morte nos Estados Uni-
dus, que logrou sustar, por vá-
rias vezes, a execução de sua
sentença. Tendo escrito dois
livros, "Cila da Mortr" r "A
I^el Quer Que eu Morra'*,
Chessman teve deneirado, hã
pouco, seu derradeiro pedido,
devendo morrer, açora, na cã-
mar» de çás. A campanha du
Ministro Hungria ê apoiada
pelos estudantes.
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TEMTRINETADE15AN0S LÁGRIMAS PARA
OS HERÓIS DE
"BRAÇO FORTE
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Nn já tradicional conrumo promovido por VI.TIMA HORA. com
a colaboração de firma* e outra» entidade», I>. Orniiiida de
Carvalho Campos, com UU ano» de Idade, procurou sua nela e
indagou pela tetranela Ro«ina Helena. K cunhou o concurso
"Minha Neta Onde K«lá Sua Neta?", poi» Itnsina já está com
13 ano» de idade, dando i família liderada por D. Orminda a
vitória tio arduamente procurada por dezenas de. outra» fami-
lias numerosa» que se habilitaram ao concurso. Na tolu, a fa. 1
niilia vencedora, vendo-se Rosina ao tempo em que tinha ape- I
nas 1 ano de idade. (Leia na páíina 13 do TABLÓIDE).

Um monumento foi nntent
inaugurado como homenagem
aos br»vos soldados do togo
que perderam a vida tia?, r*
plnsões ila Ilha de Hraço Fur-
le. . Uurantr a cerimônia, la-
«rima*, de saudade (oram der-
rain.iti.is pelos prementes, en-
quanto o clarim (foto) dava a
nota comovedora do toque de
"silêncio**, (Leia na pág, 4).

Violência Pôs Fim à Greve Dos
Barnabés Municipais Paulistas
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.4nfc os violências que contra eles estavam sendo ordenadas pelas autoridades municipais
de São Paulo, os "barnabés" (fotoi da Prefeitura daquela capital decidiram suspender
a greve que vinham fazendo, e retornar hoje ao trabalho, sem. contudo, abandonarem a
luta petos seus direitos. Enquanto isto, o Prefeito Ademar de Barras anuncia que demi-
tira 20'r.- dos grevistas, o que pnde resultar em nova crise. — iLEIA NA 4:' PAGINA. i.

Como voe*?'» sabem, hoü.v» um
Incidente nu chegada de fidel
Castro, cnire o* "guarda-costas"

(policiais à pai* anal dn líder
cubano e uma çuarnfçao da \rrn~
náutica. Ignorando complrtamea-
te o protocolo, o»* "tira*" cnbs-
nos quiseram tomar tuear no au-
to móvel do Mini* tro Netrrão •
outros. Pouca Rente pervebeu que
houve um momento em que quase
chegaram ãs via» de tato oficiais
e soldados (desarmados) da Aero-
náutica e esses clcment.»** (mausl
da comitUa de (astro, que cri-
lavam Impropérios e ai-arícia*. ara
as armas dchaixu da roupa, ten-
tando intimidar.

O próprio Ministro cubano apre-
sentou mais tarde suas desculpas
ao Ministro Melu, mas mesmo aa-
sim, observou-se que na «tua par-
tida nio havia um só pelolio mi-
Mar fazendo a« honra» de praxe.

(Outras noticias na quinta pa-
tina do TABLÓIDE).

AVIAÇÃO COMERCIAL: 80 7. DE AÇÕES NAS MÃOS DE BRASILEIROS 7'X^fcEÍtt na
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(Da imprensa matutina tir hoje) \

\
SUCESSÃO EM FOCO*-

DIÁRIO CARIOCA: "Aoora, a UDN recusa oferecer aJuraci, seu líder de maior prestigio, a chance a que èle tem di-rolto. Na convenção de São Paulo aprovou ambiguamente suacandidatura, amarrando-a ã do Sr. Jânio Quadros, enquanto o»Levl, os João Agriplno e oi Lacerda trataram di torpedear oo nome do Governador baiano". (Da coluna de Danton Jobim).
sjc DIÁRIO DE NOTÍCIAS: "Num esforço para evitar queA solução da "candidatura partidária" tenha o stu desfecho an-?•cipado retirando substância • agressividade ao PSD, cresct,

em vários setores, a lembrança do nome do Sr. Tancredo Neves".
9ft CORREIO DA MANHA: "Dá pena o embaraço am quele encontra o PSD: porque até pessoas das mali sérias e lide-roí políticos de longa experiência estão constrangidos ao pontod* desdizer-se todos os dias".
% O JORNAL: "O problema sucessório e seu encaminha-

mento se encontram na dependência das Informações que o Go-
vernador Juraci Magalhães prestará a emissários do PTB • do
ttu próprio pa-tldo, este último o deputado José Cândido Ferrai,
qua ontem seguiu para Salvador".

IDEM, IDEM: "Fortalece-se noi circulo» políticos situa-
elonistas a convicção da inevitabilidade da candidatura do Ma-
rechal Lott à presIdénAa da República como candidato a en-
frentar o Deputado Jânio Quadros na disputa das preferências
populares". •) » *
ORDEM É ORDEM

DIÁRIO CARIOCA: "O Marechal Mascarenhas de Morais,
antigo comandante da FEB, admitiu, ontem, ao DC, que as Iro-
pas brasileiras "não estavam devidamente preparadas para o
primeiro ataque a Monte Castelo", e esclareceu: "Mas, apesar
de nossa argumentação cm contrário, tivemos de executá-lo, porse tratar de uma ordem do General Mark Clark, que comandava
o V Exercito americano em atuação na Itália".• * *
ADEUS A FIDEL

este homem vai ganhar
um Milhão de cruzeiros!<
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$ JORNAL DO BRASIL: "Moço como é, já vão longe parae Sr. Fidel Castro a adolescência • a fase estudantil. Cabe-lhe
eonduilr-se como o chefe do Governo de uma das nações irmãs
do Continente, colaborando, sem dúvida, para o Ideário das Amé-
ricas e a luta comum dos latino-americanos pelo desenvolvlmen-
to econômico e pela justiça social. Mas com a circunspecção e
pelos métodos aceitos Internacionalmente como a conduta ade-
quada aos governantes".

s|e DIÁRIO CARIOCA: "Num encontro eom vários depu-
tados, anteontem, á noite, no seu apartamento, Fidel Castro des-
mentiu a versão de que o Sr. Ademar de Sarros lhe havia per-
guntado se a revolução cubana, em última análise, náo teria sido
fruto de sua paixão frustrada por uma filha do ditador Batista..."

* CORREIO DA MANHA: "O Itamarati deveria pedir a
Jânio Quadros para, no retorno do Oriente, faier um comício em
Havana, a fim de mostrar que também temos os nossos co-
ringas..."

BRASÍLIA & PRIVILÉGIOS
# CORREIO DA MANHA: "0 relatório apresentado à Câ-

mara dos Deputados pelo .Sr. Cunha Bueno prevê a transferên-
cia. para Brasília, de 3.388 funcionários dos três poderes da
União, assegurando-se-lhes uma porção de vantagens: transporte
c mudança gratuitos; matrícula dos filhos nas escolas; diárias,
ahonos, gratificações c ajudas de custo; isenção total de impôs-
tos ate 19(55; além de financiamento da casa própria. Esses 3.388
funcionários gozarão, portanto, de privilégios que ferem funda-
mente a Constituição". * * *
É A POLICIA

* JORNAL DO BRASIL: "Pretende a Polícia, por meio da
ordem exdrúxula, contornar todas as suas dificuldades. A provi-
dência, contudo, nem chega a ser paliativa, poli agrava e evi-
dencla, ao contrário e mais que nunca, a decadência orgânica do
DFSP, bem como, a fotofobla de que é possuído ante a liberdade
dt Imprensa". ,

)fe CORREIO DA MANHÃ: "O motivo é evidente: o Gene-
ral Kruel não gostou da publicação de certos atos seus: da sua
visita consoladora aos assassinos do Esquadrão da Morte, e,
nesta semana, a publicação das suas palavras sobre ai mortes
que êle profere".

SALAZAR: FIM DE LINHA
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sjc DIÁRIO CARIOCA: "Trinta e um anos de ditadura bas-
tam para cansar qualquer nação. Chegou o momento de mudar.
E o Sr. Oliveira Sala/ar. que tantos serviços já prestou à sua
pátria, deve e«tar convencido, em face dos últimos pronuncia-
mentos dos portugueses, de que é a hora de retirar-se".

COISAS PRETAS
CORREIO DA MANHA: "Uma publicação serena * sé-

bria, "Conjuntura & Desenvolvimento", órgão técnico das cias-
ses produtoras, dá para êste ano o prognóstico de sombrio. E'
uma palavra. Mas, vindo de onde vem, vale por um aviso O
Sr. Juscelino Kubitschek lucraria se o ouvisse".

VIAJAR É BOM
s)e JORNAL DO BRASIL: "A delegação brasileira à XIV

Reunião Plenária do GATT tem-se reunido nos últimos dias paradiscussão da agenda, tomando conhecimento das instruções do
Ministro da Fazenda sobre a atuação a desempenhar em Ge-
nebra, devende viajar amanhã para a Eufopa".

BRASILEIRO É MAU 
,

sfc DIÁRIO CARIOCA: "A "troupe" de acrobatas "Sete Ben !l
Halllu", que chegou ontem a esta capital, no navio argentino !"Corrlentes", não trouxe seu oitavo membro, o alemão Dony |Truend, de 12 anos, porque seus pais (um jornalista negro ame- ;'ricano e uma alemã) acham os brasileiros muito maus e náo !
confiavam na permanência do menino no Brasil, onde êle po- !|
oerla ser vendido".

A ÚLTIMA VIAGEM
DIÁRIO CARIOCA: "O .Ministro Fernando Nilo A1-arcn- j!

ga. que esteve frente à Legação do Brasil na Checoslovaquia. !|
removido há algum tempo para a Secretaria de Estado, foi '.',
capital checa, despedir-se dos amidos. Aquele foi o seu último |;
posto, já que a comissão de inquérito instaurado para apurar ;'
processo recente teve conclusão desfavorável". !|
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UlTIMA HORA
DEPUTADO SÉRGIO MAGALHÃES EXPLICA PROJETO

AVIAÇÃO COMERCIAL: 80 POR CENTO DAS
AÇÕES DEVEM PERTENCER A BRASILEIROS

No nimpcnlo em que a Comissão Parlamen-
lar do Inquérito sobre os Rrobleinns da avia-
ção comercial brasileira inicia auspiciossmen-
to os seus trabalhos, com a preocupação dasalvaguarda dos interesses nacionais — posi-
pão quo ULTIMA HORA vem mantendo numa
serio de editoriais o reportagens — é subine-
lido à apreciação da Câmara um importante
projeto sobre a matéria, de autoria do Depu-"
lado Sérgio Magalhães, determinando que pelomenos 80 por cento das ações das empresas co-
mereiais do aviação pertençam a brasileiros.

Falando à nossa reportagem sobre o seu
projeto, declarou o Sr. Sérgio Magalhães quese trata de definir uma questão que até ago-
ra vinha preocupando os meios políticos e
administrativos, sem que, entretanto, lhe fòs-
se dado um tratamento adequado.Não basta trazer a publico o que ocor-
re nos bastidores da luta entre as empresas,
afirmou o parlamentar. Seria necessário esta-
bclccer condições tais que enquadrassem, de-
cisivamente, as companhias numa ou noutra
esfera de interesses nacionais ou estrangeiros,
para proteger aqueles contra a intervenção
indébita destes.
Segurança Nacional

O problema é de segurança nacional,
asseverou ainda o Deputado Sérgio Magalhães.
Nenhum país do mundo deixa hoje de encarar
o problema da sua aviação comercial sob és-
so ponto de vista. Aliás, há um esclarecimento
muito ilustrativo no projeto. Refiro-me ao Avl-
so 96, de 21 de outubro de 1946, do então mi-
nistro da Aeronáutica, Brigadeiro Tropowski,
estipulando que a participação de nacionais

nessas empresai deveria subir, no mínimo a¦11 por cento, a fim de assegurar-se maioria deinteresses nacionais no aetor.

Atualiiacõo
Esse aviso ministerial decorreu, inclusive— acrescenta o representante nacionalista —

do reconhecimento das nações participantesda Convenção em Chicago sobre aviação civilinternacional (7.12.44) firmada em Washington,
no ano seguinte, pelas nossas autoridades com-
potentes, sobre a necessidade de deixar-se soarbítrio dos signatários do Acordo a defesa
dos interesses dos nacionais, quando firmados
convênios -bilaterais que os pudessem preju-dicar, pela presença de interesses estrangeiros
predominantes, nas rotas aéreas de cada um
dos países.

O instrumento para a realização de uma
tal politica preventiva no Brasil, foi aquele
Aviso.

— Entretanto, — concluiu o Deputado
Sérgio Magalhães — os fatos, desde aquela
época, vieram demonstrar que os interesses do
Brasil náo estariam suficientemente acautela-
dós com o dispositivo do Aviso do Brigadeiro
Trompowski, a despeito dos altos propósitos
que moveram aquele ministro da Aeronáutica,
na ocasião. Só a elevação das bases de psrti-cipaçâo de nacionais nas empresas de avia,
ção — entre outras exigências que ali peço —
poderia conduzir a um resultado seguro. E o
que pretende no meu projeto, que eu estou cer-
to, encontrará a compreensão dos meus com-
panheiros de trabalho para uma rápida apro-
vaçáo.

mÉonario Ducal

I.
PARA ASSEGURAR ÊXITO AS REFORMAS DE BASE:

JANGO PROPÕE A VALADARES
AÇÃO CONJUNTA DO PTB-PSD

No próximo domingo, dia 10, você saberá quando
e como ganhar um milhão.

DenJKin

O Sr. João Gouiart, em nome do PTB, enviou, ontem, ofi-
cialmente, ao PSD seu programa de reformas de base, apro-
vado na XI Convenção Nacional trabalhista. Na carta que dl-
rigiu ao Senador Benedito Valadares, acompanhando as refor-
mus, o Vicc-Presidente da República salienta que tais não são
objetivos novos adotados pelo PTB, pois há muito constam de
seu programa. Tampouco êste conjunto de reformas constitu-
cinnais c projetos de leis ordinárias representa tudo que o PTB
objetiva no momento. Mas são aquelas medidas julgadas inadlá-vris no presente momento • pelas quais clamam brasileiros de
todos os quadrantes.

Salienta o Sr. João Goulart que o programa representa o
pensamento da alta direção partidária, de suas bases e das ban-cadas trabalhistas nu Câmara e no Senado, e que certamenteos pessedlstas o apoiarão, unindo seus esforços aos dos traba-Ihistas para a conquista daquelas medidas.

O envio do programa trabalhista ao PSD fora decidido noencontro do Sr. João Goulart com o Sr. José Maria Alkmim.Pretende-se, assim, consolidar na batalha legislativa, » alian-
ça partidária entre os pessedistas e os trabalhistas.
Magalhães Não
Desencorajou Juraci

— Não é verdade que tenha
mandudo dizer ao Sr. Juraci
Magalhães que sua candidatura
era inviável — declarou a UL-
TOM HORA o Sr. Magalhães

10 de MAIO - DIA DAS MÃES

Homenagem de

Pinto, a respeito de notícias
publicadas ontem, neste senti-
do. Esclareceu o Presidente da
UDN que apenas, aproveltan-
do a ida para a Bahia dos Srs.
Jofto Cleofas e José Cândido
Ferraz, enviou algumas informa,
ções gerais sobre a situação
política nacional.

— Não me cabe classificar
esta ou aquela candidatura co-

mo inviável. No caso da can.
didatura do Sr. Juraci Maga-
lhães qualquer decisão só cabe
a si e à Convenção Nacional
da UDN que será convocada
para este fim.
Boas Perspectivas

O Deputado Antônio Carlos
Magalhães atribuiu à notícia de
que a candidatura Juraci Maga-'hães teria chegado ao fim a
propósitos eleitorais dos janis-tas. s .

— Muitas seções da UDN, de-
Marou, estão sòlidamente com o
Governador Juraci e creio que
jua candidatura à Presidência
1a República tende a se forta-
ecer. Não é verdade que os Srs.
loão Cleofas e José Cândido te-
íham levado más noticias. As

notícias que enviamos ao Gover-
nador foram as mais animado-
ras.

O parlamentar baiano atri«
ouiu muita importância à mis-
.ão do Deputado Doutel de An-
irade, do PTB, que foi também

à Bahia falar com o Governa-
dor

a m a e
— a Dona

rasiI ei ra
Casa Ideall

LAVA-ROUPA

ii ii

A primeira fabricada
no Brasil;

A primeira em eficiência
na lavagem de roupa/

A primeira em preços
mais acessíveis;

A primeira na preferência
das donas de casa.

Sistoma Patenteado
"TURBOWASHER"
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Comitês Pró-Lotr
O Deputado último de Carvalho, que hojo embarca ao

interior de Minas para articular ot diretórioi municipal» do
PSD para a candidatura Lott, anunciou que |é na próxima
••mana terão conitituldot "comltèi pró-Lott" noita Capital.

— A candidatura do Ministro da Guerra quo já eitá na»
ruas icrá propoita aoi partidos pelos "eomlfêi" que organiia-
remoi. Ao meimo tempo, pretendemoi qua o PSD adote ofi-
cialmente rita candidatura poli «Ia é a solução para • pre-
blema lucenório — dlue.

METALÚRGICA SERVUS S.A.
Rua Anhaia, 1.213 - Bom Retiro - São Paulo

(agora sob nova administração)

Sinal; 10 «/o

Bancada Carioca:
Hoje Reunida

Estarão reunidos hoje à tarde
no Palácio Tiradentes os depu-
tados de todos os partidos elei-
tos pelo Distrito Federal. O as-
sunto a ser tratado refere-se à'«organização jurídica e adminis-
trativa do futuro Estado da Gua-
unhara e ao projeto neste sen-
tido apresentado há dias no Se-
nado Federal. Um ponto que fi-
cará absolutamente estabeleci-
do no encontro será o da eleição
para governador e deputados es-
taduais da Guanabara 120 dias
antes da mudança da Capital
para Brasília.
Alkmim Vai ao RGS

O Deputado José Maria Alk-
min deverá seguir ainda êste
mês para o Rio Grande do Sul,
a convite do Governador Leonel
Brizola. Quando da estadia nesta
Capital do Governador gaúcho,
o Sr. Alkmim traçou com ele os
planos de sua visita.
Maurício Andrade
em Belo Horizonte

O Deputado Maurício Andrade
viaja hoje para Belo Horizonte,
n fim de conversar com o Gover-
nador Biss Fortes e com o Sr.
Tancredo Neves sobre a sua
emenda permitindo a reeleição
do Presidente da República. A
emenda será apresentada por êle
em plenário da Câmara na pró-xlma segunda-feira.
Ferrari Vai a Minas

O Deputado Fernando Ferrari
viaja hoje para Minas. Em Belo
Horizonte participará do encer-
ramento da "Semana dos Estu-
dantes". Amanhã, em Juiz de
Fora, participará de debates po-líticos com estudantes e opera-
rios e domingo, em Camhuqui-
ra, receberá homenagem de di-
retórios do PTB.
Alagoas: Petróleo
e Reforma Agrária

— Chego de Alagoas mais oli-
mista quo nunca com as perspec-tivas petrolíferas de meu Esta-
do — declarou-nos o Governa-
dor Muniz Falcão no Hospital
dos Servidores, onde se encon-
tra internado para uma peque-na intervenção cirúrgica. — As
perspectivas são excelentes, c
embora a Petrobrás não tenha
ainda feito a divulgação oficial
dos dados relativos as pesqui-sas, está comprovada a existèn-
cia de vastos lençóis de petró-leo e cuja exploração será um
dos fatores decisivos para o in-

cremento de nossa economia. As
esperanças maiores — continuou
o Sr. Muniz Falcão — residem
sobretudo nas áreas de Piassa-
bussu, São Miguel dos Campos,
Camaragibe e Maceió.

Quanto à reforma agrária, dis-
se o Governador de Alagoas:

— Estou promovendo o levam
tamento das terras do Estado,
sobretudo as localizadas no mu-
nicípio de União dos Palmarei,
que fica à margem da estrada
de ferro, para depois distribui-
Ias entre colonos nacionais c es-
trangeiros, através de um plano
que prevê a ajuda financeira do
Estado. Politicamente, o Estado
vai calmo.
Etelvtno Foi Conferenciar
Com Bias

A convite do Sr. Bias For-
tes, o ex-Governador de Per-
nambuco, Sr. Etelvino Lins.
esteve, ontem em Belo Hori-
zonte onde ma«teve demor.i-
da conferência, versando o as-
sunto,, obviamente, sobre su-
cessão presidencial.

Fonte pessedlsta informava,
na noite de ontem, que o Sr.
Etelvino Lins fora a Belo
Horizonte atendendo às p°n"
derações que lhe foram feitas
pelo Sr. Bias Portes, que se
julgava impedido de vir no
Rio tratar de qualquer assuit-
to, para evitar explorações.

Fadiga
Inexplicável

- o seu
Diagnóstico

Um jovem químico abre novos
caminhos à endocrinologia, com
positivos resultados na cura do
hipotiroidismo. Êste r. mais -6
outros artigos de grande interêsss
socê encontra em SELEÇÕES At
muio, junto com o resumo de um
livro humano e divertido: UM
iNOriTISTA INVADE O SIL.
Sotl exemplar de SELEÇÕES At
maio já está & venda cm todas
as bancas.

na PFNHA... Rua São Càmjllo. Í2&
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Prédio moderno de esquina
Somente 4 andares
Elevador de luxo
Garagem
Belíssimo 'play-ground",

no terrar.0
Entrada suntuosa
Acabamento de 1.'

MÜNDial tMOl/ílü
Rua Moxico, 31 - 14,° and.

52-4305
no loca1
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ESTADO DA GUANABARA É UM FATO CON \ 111
W SI íí l£ íuíS/ >%

ifíííYáf fe Estrangeiros no Brasil
A prnvidado de quo se reveste a venda do um milhão e

io dé'hectares á "Pampico",'("Pnnamerican Plonoors") no
Twí do Amazonas, conformo lelegrtlma recente de Wnshing
tm não exclui os aspectos surpreendentes da questão, que la-
,, d» G asil "um grande desconhecido" inclusive de seus

A propósito do projeto de
tado, esta semana, mi Senado,
ouvimos o Senador Caiado de
carioca, que assim -r inaiiilcM

que sao os políticos parlamentares. Foi geral
._¦ uh uuuwu ....- Hje uma área quase Igual

Sergipe «o Alagoas passava às mãos do estrangeiros; não
tratava-se apenas de um milhão o meio de hectares,

zcm
'sobres; !nte (la n°ucla de que n-.i.-i
a Ser uava-su aiitíiuiM «.lu um iiiiuiuu v. iimiu uu nuuuirir
nuindo úm rápido levantamento pôde comprovar que, há mui-
to lempo. área dez vezes superior, ou sejam quase 10 milhões
1c hectares, é de propriedade de empresas lá de tora. E tam-
bem na Amazônia.

Assim- vejamos os seguintes latifúndios estrangeiros no
inferior da Amazônia o ao longo das fronteiras com a Bolívia
,. u Paraguai: a "Brazil Lan Catlle Packing" possui, no muni-
cinio (lo Çaccrcs; 881.053 hectares; em Corumbá. 1.000.000 de
l1(ís(ares' em Três Lagoas. 800.000; em Campo Grande, 200.000;
«The liraziiian Meai Company" tem, em Três Lagoas, 311.010
hectares; em Aquidauana, 5.001). "Fomento Agrícola Argentino
Sul-Americano", em Porto Murlinhn, 20.077 hectares. "Fazenda
Francesa",' cm Miranda, 2<12.<15(i hectares; em Corumbá. 172.352.
"Tlie Miranda Estância Company", em Miranda, 219.506 hec-
tares; "The Aijua Limpa Syndicalc" em Três Lagoas, 1110.000
hectares; "Sun American Bolge S.A.", em Corumbá, 117.000
hectares; "Sociedade Anônima Barranco Grande", em Corum-
h-i 54!). 15!) hectares. "Kmnrcsa Meto Laranjeira", em Bela
Vista, I' 000 hectares; cm Ponta Porã, 300.000; em Porto Mur-
tiriho, 21.000, além de 1.440.000 hectares arrendados em Ponta
Porã. Finalmente, temos as,"Plantações Ford de ISeltorra" que
corresponderam a um milhão de 'hectares, cedidos gratuita-
mente...

ladas Iodas estas áreas, chegaremos quase a 100.000
quilômetros ouadrndos, o que eqüivale ao Eslado do Peruam-
buco, ou aos idos do Rio Grande do Norte, Alagoas e Ser-

íos, ou, então, ao Esnírito Santo, Estado do Rio, Dis-
(rito Federal e metade cia Paraíba, também reunidos.

Pelo c: .V io. verifica-se oue os latifúndios estrangeiros no
País ' ;cm por uma sugestão amável ao inicio da reforma
agrária, na ' dem do dia com o apoio da Igreja, do PTB e de
mais alguns partidos políticos.

POLÍTICA E r'c.C:ÕCAOS
Comeiil 'lu Sr. José Ma-

ria Alt:i i. n propósito das
declarações do Deputado Emi-
lio Carlos, atribuindo ao fx-
Ministro dn «;nda a "onda
de desmoraliza ;ão" que vai pe-
lo Pi.ís 'O Emílio Carlos
deve f r tido alguma grande
coiitriii |!n Ministério,
da Faz n. porque ele só cui-
dà de i tira eni função dos
negócios, e vice-versa..."

TELEI 3EMA PA?.A
A BAM!A

Niterói, vinda da
menina que ape-

a emprego. Foi
•viço não lhe ea-

Chegou a
Boa Terra, i
nas d"
aceita. O :¦'<
lhe.va tai Io como seria de de-
sejar: acontece que era baia-
ca... Ha dias. a menina re-
sclvcu provar que é original.
A saudade do baiano apertou.
Ali me: no, dependurado e
passivo, estava o telefone. Do
pensamento
passe
t ]'U:
leu i:
meta

ronti ¦'.'
fOJii ii:
dr a::.,
JUilBIl.
iro.i l :
con.:) Ul
deu-....

S IMgwwpíia

. ação foi um
¦nina ligou ó in-

ara .Salvador e fa-
; (ie uma hora com a

:: deixara. O ea-
i nnlcoiitem. quando

i apresentou a
petnio ria balaninha,

i.-rceia inesperada
. ;n mil cruzeiros!

• i..i v":-:per i, a pa-
;, , , 1 -'.orlo O !' lefoue

i i ii,ido sempre às oi-

CRÉDITO PUBLICO :
Pequena amostra do ponto !

a que chegou o crédito públi- |
no, entre nós, foi oferecida ;
per uni dos últimos leilõ.s da ¦
Bolsa de Valores, desta praça, i
Há. dias. foi vendido ali um ',
lote de apólices de Pernambu- ;co do valor nominal de seis- ¦
centos cruz-iros por trinta !
cruzeiros apenas, cada uma. ;
Além da inflação que não per- ;mite ;i recuperação financeira ¦
daqueles papéis, acresce nin- !
da, para a d smoralizacão to- ;
tal cio crédito oficial, que qua- ;se todos os títulos dos nossos ¦
governos estão atrasados de ',
meses e alguns até de três
anos, no pagamento dos juros
respectivos.

BALEEIRO VEM
ESTUDAR NO RIO

O Sr. Aliomar Baleeiro —
é agora secretário de Finan-
ças da Bahia — anunciou via-
gem ao Rio para buscar o se-
grédo di pasta que dirige. O"professor" Baleeiro vem es-
tildar o plano do "seu talão
vale uni milhão", do secreta-
rio Mufarrejd, que não é pro-
fessor e jamais deitou prole-
c/ws do economia e finanças.
A ciência do "professor" baia-
rio, atualmente secretário do
Tesouro de Juraci, não lhe
sugere nada: apenas uma imi-
taoão/.inha do que viu no Rio.

VENHA
VERIFICAR!

Rua Farani, 42
rOLCOS .MKTItOS DA

Praia de Botafogo
apartamentos tir.:

ampla sai.a
2 ou .1 quartos
baniikiko
cozinha com i.o-
cal vi geladeira
áuha dk serviço
com tanque
quarto e wc de
empregada
GARAGE

COM SINAL DE APENAS

Cr$ 80,000,00
SALDO GRANDEMENTE

FACILITADO
ótínia locnllzaçüo, rua ar*
hori/.ada, próximo aos me-
lliorcs colírios do IMo, tar-
tura üv condução, comer*

cio, clubes c cinemas.
V. S. ainda pode adquirir

("•stc apartamento
por apenas

Cr$ 800.000,00
construção primorosa de

IIOINICI' & KltAI-T I.TDA.
mais dr !10 reali/acôes já

concluídas!

Incorporarão e vendas

Prediai ARMON Ltda.
RUA DA ASSEMBLÉIA, 51
8.? iiiul. - Tels.: 22-0350

• 42-0285
Corretores no local até as

2.1 li oras, diariamente, in-
elusive sábados e domingos

emenda constitucional apresen-
criando o Estado da Guanabara,

Castro, representante do povonu:
Todos nos. cariocas, conslde-

ramos absolutamente i.ecessa-
rio que se resolva em duflnitt-
vo o problema do Estado dn
Guanabara, que até agora con-
tinua em suspenso deixando
nos preocupados. Pessoalmen-
te, tenho a impressão de que

j esses assuntos, com um pouco
[ de boa vontade, seriam soluclo-
! nados por interrruMIo de sim-
i pies lei ordinária. Em todo ca-

so, como existe uma grande
] maioria que acredita seja in- I
j dispensável a aprovação ae
j uma emenda constitucional j

náo há como negar apoio aos I
projetos do Senador Cunha

| Melo. embora se lhes possa fa j
I zer algumas restrições Por!
I exemplo: não concordei com a j

redução dos deputados consti- I
Uiintes ao numero de 40. quan- \

! do já possuíamos 50 vereado- |res. Quanto ao mais. envidarei j
todos os esforços no sentido de j

| ser uma vez por todas resolvi- |
do esse problema. Paru nós ca- :

ENCERRAMENTO DA
LIQUIDAÇÃO EXTRA IÜDÍCIAL

DO BANCO IMOBILIÁRIO
DE SÃO PAULO

O Sr. José Garrido Torres, di-
retor da SUMOC baixou ato en-
cerrando a liquidação ixtraju-
dieial do Banco Imobiliário Bra-
sileiro de São Paulo. Declara o
Sr. Garrido Torres, em seu ato,
que a liquidação surtiu os efei-
tos previstos em lei com a pre-
servação do interesse dos credo-
res gerais. Em face de matutes-
tação expressa dos credores, a
sociedade — que teve sua ati-
viclade bancária cancelada —
prosseguirá como empresa imo-
biliária, sob nova denominação:
Companhia Nacional de Urba-
nização,

riocas o ponto ventilado na i
emenda de que a eleição do í'u- \
turo governador do Estado du !
Guaanbara será realizada 120 ;
dias antes da mudança da ca- .
pitai é dp vital Importância" I
— concluiu o sr Caiado de '
Castro:
Discrepância;
de Marinho

O Senador Gilberto Mari- ;
nho. que atualmente se acha na ,
presidência do PSD do Distn- t
to Federal, nao quis fazer de- |
elarações a respeito dos proje- |
tos apresentados no Senado
mas informou-nos que nao as-
Sinara aquelas emendas por 'fü I
várias dlscrepàncías, entre elas I
a que se refere ao arüKO 'L". 

|
que dispõe sobre o mandato dos |
atuais vereadores, extinguindo- I
o no dia da transferencia da]
capital da União para Brasi-
lia.

Fato Consumado
Quando procuramos ouvir n

opinião do sr. Benjamin Pa-
rah. representante do PSP na
Câmara Federal, sobre o pro-
jeto cio Senado que constitui o
Estado da Guanabara, o Depu-
tado carioca observou:

— Estamos diante de um fa-
to consumado, a organização do
F.stado da Guanabara dentro
de um prazo restrito. Lamen-
to isso. mesmo porque elaborei
projeto determinando que a
eleição para a Constituinte do
futuro Estado se processasse
120 dias depois de promulgada
a Emenda Constitucional sobre
a matéria. Desgraçadamente
meu projeto foi prejudicado por
uma emenda do Senador Mo-
zart Lago e agora estamos co-
mo um problema serio a ser
resolvido em cima cia perna
Vou estudar detidamente o pro-
jeto do Senado, mas já susten-
to alguns pontos de vista ,;o-
bre o assunto. Acho razoável o
numero de 10 deputados para
o novo Estado. Sou na circuns-
táncia atual favorável a que se
outorgue poderes de constituln-

tes aos atuais vereadores Acho
que todos os meios devem r,er j
empn-gados no sentido de que i
náo saia ferido, nesse proes |
so de transformação, o prima- í
pio da autonomia, ate agora
tão arranhado, em elamoro.-ii ]
injustiça quanto aos três mt- ;
Ihões e tanto de habitantes .to'atual Distrito Federal Esta f j
minha opinião para uma en-
trevista ligeira, antes de um
estudo mais demorado do pr i-
jeto que dá motivo ã enquête
de ULTIMA HORA

Muita Cautela

O Deputado Valdir Stmõ-s
do PTB. também opinou Acha
que o projeto do Senado preei-
sa ser emendado Mas esse tri-
balho de corrigi-lo necessita de \
muita cautela E pela eleição j
indireta, feita pelos atuais ve- i
readores Não lhe agrada ne- ;
nhuma forma que importe °m ¦.
diminuição das prerrogativas
dos atuais vereadores, que são I

hoje os únk
no âmbito rei
noca Coi,¦ •
mero de'40 d<-pui-
porcional ao que
na Constituição.

Com 40 deputa
da Guanabara í
legislativo rajnor'
trás unidades ca
população menor,
que todas essi?s
devem ser obj
terloso.

representantes,
ai, do povo ca-
p«jtí'jno o nu-
"rios e déspro-
í 6 estipulado

jdos, o Estado
«ria um corpo• oue o de ou-

¦ração de
Acha porém
modificações
e exame cri-

LUCAS LOPES ACABOU COM CRiS
MIL DÓLARES PARA A RÁ!

r fin» • i n

n i

0 
MINISTRO da Fazenda fêz anunciar,
através do "Diário Oficial" do dia S

deste més, aue está encerrado o ciclo da
crise cambial que o País vinha atravessan-
do. Foi esta a conclusão a que chegaram
os meios especializados ao lerem, naquele
órgão, o reqistro de financiamento concedi
do pela SUMOC em beneficio da Rádio Glo-
bo S. A. na importância total de 600 mil
dólares, a taxas de câmbio de CrS 51,3?
CrS 58,82, CrS 80,00 e C^S 100,00. Aqueles
dólares se destinam, ao que tudo indica, ã
importação de material para a montagem
da estação de televisão cujo canal foi con-
cedido pelo Presidente da República à Rá-
dio Globo, em detrimento da TV Educativa
do Distrito Federal.

O vulto da soma — 600 mil dólares —
não somente indica que a SUMOC deve
andar abarrotada de divisas fortes, como
vem desmentir as notícias de que, por pres-
são do Fundo Monetário Internacional, o
Sr. Lucas Lopes se vira obrigado a jogar
no mercado livre, mediante uma reforma
cambial, que já passou de encoberta a escra-
chadissima, uma série de produtos essen-
ciais á vida do povo — o que viria contri-
buir para agravar a alta do custo de vida,
que hoje constitui o grande pesadelo de JK.

Por outro lado, ésie rçg de fínarv
ciamento concedido a emi tão ligada
ao Banco do Brasil que r,
vame inclusive a sua própr: sãò de
rádio, suscita as esperando n s eufóricas
em outras empresas do me;
efeito, estas agora tém todo, os rr.oíivos
para confiar em que o ger 3 Lt/cas Lo-
pes, dispondo de tèo abund?.'
não lhes continuará s r

Por fim, o novo Cflicrío
çáo de divisas a induzir. e
a de televisão, terá pro
resultado auspicioso: o c
não se veja mais assediada ;:
de indústrias de perfur-,:, ;:r.o a F :'ro-
brás, a de chapas de eco
evidência, nao voltarão c.-.r e a in-
sistir.

De qualquer forma, o 2 se
rejubila com o fim da cr!:. Tudo
o que se disser em con i besto.
E o Sr. Paulo Poock etor da
Carteira Cambial do Esocrj i, com
suas reiteradas declarações ;, há
de ser um homem exlm-. ¦

mado, que ouviu cantar o >úo sabe
onde.

pre,!;
ler
c r

¦rmtp.dos que se pre-
,1 ciar combate uo

.j ruíju.';t'amento au-
1 das apatientndorla.s

a ser incluído lio'.
>. cio dia da Cá-

(.e.:e representa um
de mais 1,5''! ws

, e :;",!:• rios. ou se-
mm : riv\ 0"tra no sa-
eivamento dos tra-

'tíBTlT.ttra.tr.

1 fl In
IIilCl Casi
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D. 1' -
sorteio !••
monte. |.,i
Hudfon i-"a>
Propr.oiárin
ccituii .) i!
verilici'.?, pi
pudia cone
tinta c i(ic;l
OS opt'i
sorteado.

m% Itiü 1 '
lio

r.ri";s so!eiiida les com as (|itais o SESI do
rou o DIA DO TRABALHO, destaca-se o

i c;>síi para um industriário, que, lamentável-
ido, pnr ser, o contemplado — Sr. Forrosl

ec ,]i\. da firma Standard Elétrica S. A. — .in
.' fato está cm desacordo com o que pre

r.." 4 do, edital de sorteio do SESI: — "Se se
.orjnentc, que o trabalhador contemplado não

¦er, por. já ser propriolário, .proccdcr-sc-á, em
i oportunamente marcados, uni novo sorteio entre

a mesma empresa o constante do envelope

ATA E!0 DE UKA CASA DO SES! ENTRE OS SEUS
CS, Bi HOMENAGEM DO DIA 1.° DE MAIO

horas do dia 1." de Maio ele 195°, presentes auto
prósenlanles da entidade de ciasse, no palanque

aça do Congresso, nesta cidade elo Rio de Ja-
J',1'1' i'.:tt!o o sorteio de unia das casas localizadas no

¦'alrlo Lodi, em Realengo, de propriedade do SESI,•midade eom o regulamento divulgado. Aberta u
1(1 cor nha as inscrições, o Sr. /adio de Freitas Mall-

Itui o Exmo. Sr. Dr. José Joaquim de Sá Freire
mo Prefeito do Distrito Federal, a retirar, ao

>¦ um dos envelopes nela depositados, feito o que verifi-
¦r o prêmio a um dos trabalhadores da firma>lAMMKi> ELÉTRICA S. A.

a, o Sr. Zulfo de Freitas Mallmann convidou oAmo. Sr. Professor Pedro 1'aulo 1'«He do Consylho Nacional do SESI°rar as inscrições néielanda unui "

mais

caber
JK„

inscrição.

nido, Digníssimo Prcst-
abrir o envelope e co-

comidas na unia menor, desia reli-
Feito êste segundo sorteio,^ verificou-se

0 1> nio ao trabalhador FORREST 11UDSON FARMER
wstudor da Carteira Profissional n.°niia iiunssionai n."  serie ...:;ra constar, eu  Secretária doii lei nrci a presente Ala que vai assinada — por mimPUas auionáados presentes, pelo Slas Induslr/áa do Distrito Federai «

n o ato. Doreà Vasconcelos Freitaso ato.
I!i» dó Janeiro, 1.9 de
(as.) Jos

Presidente da Federação
pelas demais pessoas que

Maio de 1!)59.
J- de Sá Freire Alvim, Pedro 1'aulo Penido.

Júnior íailmann, Maji Alfredo dos Santos Cindia
dradé reinei-, Mario Lorenzo Fernandes. J. M. An-
José It*3 • '' JollD(!rt DominRucz F.- de Oliveira Fontes.

8i?acio Caldeira Versiànni, Y/.er Antônio Cardoso,

K3V0 SORTEIO
•etor regional do SESr, Dr. Zulfo de Freitas Mall

¦entre',, "¦ 'lo P"llt'ns dias, fará realizar um novo sorteio
|com oi 

,?lona,-ios da Standard Elétrica S. A. — em acordo
ai>uneiado 

~" em úalil*c ''"¦':'1 (illc serâo previamente

inédito de J. C. de ARAÚJO JORGE / / , S* \f
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unipetala flor nunca esquecida,

sinônimo de nossa própria vida

traço de união entre a alegria e

Superlaüvo da palavra amor!

Verbo do coração; ternura c lida:

tudo em ti se resume, e és tão qu

que igual não há seja em que

Antes que as outras todas te aprei

e desde quando te tornaste em tal,

simbolisas o amor capaz de extre

¦'Mamãe..."' 
palavra azul. côr d.i

Quem não ponde algum dia pronu
nasceu... cresceu... mas nunca te^ * •i f

.V« dia tias i
Lvitf itv Si
• o companheao
mulher c seu sup;eü ¦
- cede a palavra
expressar sua hon ¦

quem devemos a pi ¦.•¦:•:
que simbolisatn o anuir
capaz de todos os saci

í a
,..:.á e
ior.

.
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r HÔVÂS GREVES EM
PERSPECTIVA ESTE MÊS:

COBRADORES, MOTORISTAS
E ARRÜMADOKS

F.m
Palácio
concede

solenidade
Guanabara,
ti abono de

municipal. Contrari
Sa Freire vetou
partir de jullv

que se realizará dentro de poucas horas no
será sancionado pelo prefeito o projeto que

l' emergência de 30 por cento ao funcionalismo
iando os interesses de 100.000 servidores, o Sr.
dispositivo que mandava pagar o* atrasados a

próximo, ficando estabelecido que não haveria

partir
ipenas

dala nem
Por oul ro

prazo determinados
lado. a retenção do

para o
projeto.

pagamento des:
durante 9 dias,

dívida,
no Exe-

cutivo, Implicará no uáo pagamento integral do abono ;
deste mês, recebendo o funcionalismo o correspondente•i "1 dias..

Ludibriado o Funcionalismo
["filando a ULTIMA HORA, o Sr. Alziro Angioni, vice-prcsl-

depente da Coligação rias Associações dos Servidores da Prefei-
tura, fêz as seguintes declarações:

Juizado FiMotoristas, cobradores e ar-
rumadores do Porto aguardam
resposta ao pedido que fizeram
de aumento salarial, ame.-içan
do entrar em grvve, caso não |
sejam atendido* cm suas rsi-
vindicações.

Os primeiros vão e*p«*rar, _se-
fundo disseram, até o dia 25 e |
õ.< últimos sòmeitt' até o dia
12, quando confiam possam cs i provocados por menores,
entendimentos em curso chegar
* um resultado satisfatório.

Pleiteiam os motorista; e
troeadores reajustamento de sa-
lários, sobretudo para os quo
trabalham em caminhões, ar-
gumentando qu1
eles CrS 5.100 00
do o saláno-mminio ninri-i es-
tava fixado em Cr? 3.800.00.

Por sua vez, os arrumadores,
de acordo com o que revelou c
presidente do respectivo sindi-
cato de classe, Sr. Octacilio
Barbalho, irão. mesmo. ã rtre-
ve. se niio fôr resolvida amiga-
velmente stia questão rr.rri a
Administração do Porto do
Rio de Janeiro. A reunião do
Conselho Técnico do sindicato
foi adiada para tfirç.vfoir.i pró-
s:ma.

llitz" na Zona Norte: Detidos Vários Menores

ja percebiam ! Delegacia de
mensais, quan- j soldados ria

D a n d o prosseguimento ã
campanha encetada pelo Juiz.
de Menores. Rocha Lagoa, que ;
visa o decrescimento rio alto :
índice do crimes e distúrbios .

nova '¦

blitz" foi efetuada ontem, em
vários bairros da Zona Norte. ;
Iniciada na noite de ontem, e
prolongando-50 pela madruga- j
dn de hoje. coroa de vinte po-
liciais (dez investigadores ria

Menores o dez j
Policia Militar) j

vasculharam os bairros do São
Cristóvão. São Januário. Vila :
Isabel. Barreira do Vasco. !
Quinta da Boa Vista. Jacaré- 

'

paguá o Cascadura. detendo o
inquirindo dezenas do menores
a qualquer gosto que provocas- j
so suspeita.

Pcíidos os "Curradores"

A -blitz" teve o sou ponto |
alto. quando na Barreira do
Vasco, a caravana polirial do-
teve um grupo de menores que !

—¦ —— um»» — uiimii»—^——MMM~"^mmmm^l

CONSELHO DA PREVIDÊNCIA
APROVA EXTINÇÃO DO SAPS |

por unanimidade, em reunião que acaba rio realizar, o
Conselho Técnico dn Previdência Social aprovou a exposi-
ção cie n-jntivos apresentada ao Ministro do Trabalho, »r.
Fernando Nóbregn, oelo Sr. Afonso César. Dlretor-Gcrnl do
SAPS propondo a extinção do Serviço de Alimentação da
Previdência Social.

De posso da."; conclusões expostas polo Sr. Afonso César,
o Ministro do Trabalho vai súbmetê-las à apreciação do
Presidente Kubitschek.

Dubiedode
Fontes ligadas ao SAPS. contudo, vêem com estranhe-

za os esforços do Sr. Afonso César para extinguir o SAPS.
de acordo com o projeto de lei que visa a anexá-lo á Kupe-
riritendência do Abastecimento. O atual diretor do SAPS
está. sendo acusado de dubiedade á frente da Serviço de
Alimentação da Previdência Social, uma vez que. embora
trabalhe para extinção desse órgão, obra de grande alcance
social, vem afirmando que nao se trata de "extinguir" a
SAPS.

se preparava para assaltar o
comercinte Albino Gonçalves,
estabelecido na Run São ,1a-
tiuario, 580. Os menores Agul-
nnldo Pereira. Alexandre dos
Santos o Sérgio cie Carvalho,
todos residentes em São Ja-

nuário e ali conhecidos como
elementos pertencentes à -Ju-
ventude Transviada"' da Zona
Norte, preparavam uma -ourra"
para 0 comerciante, quando to-
ram interceptados pelos poli-
ciais o encaminhados ao Ui."

INTERVENÇÃO NAS BABGAS;
GOVERNO ESTUDA FÓRMULA

DP. onde foram autuados e lo-
go após encaminhados a Dole-
gacia de Menores.

Outros menores que se en-
contravam periutibulnndo pólos
bairros visitados foram igual-
mente detidos.

Jamais o funcionalismo municipal poderia estar satisfeito
com a concessão de um benefício nas bases aprovadas pelo Exe-
cutivo. Esperát amos receber o abono desde janeiro, para poder-mos enfrentar sem privações, o atual custo de vida. Isto porqueéramos a única classe que não teve os vencimentos reajustados
um 1959, quando os trabalhadores foram beneficiados com o novo
salário-minimo e os nossos colegas federais tinham seus vencimen-
tos majorailos com o abono de emergência.

Como na reunião do secretariado municipal, realizada ontem,
no Palácio Guanabara, fosse ventilada a hipótese de serem pagos
os atrasados do anobo cm apólices, o Sr. Alziro Angioni, falando
a respeito, declarou:

O dinheiro referente a vencimentos é sagrado e somente
pode ser pago cm apólices se o funcionalismo concordar. Não fo-
mos consultados a respeito e repeliríamos imediatamente uma su-
gestão dessa natureza.

Concluindo, disse o Sr. Alziro Angioni que a Coligação não
se fará representar na solenidade que se realiza, hoje, no Guanaba-
ra, para sanção do projeto de abono.

ITAMARATI APROVOU
INDICAÇÃO DE CABOT
— O Sr. John Moors

Cabot c uma grande figu.
ra da diplomacia norte-
americana e será. segura,
mente, > um elemento de
grande atuação, no cum.-
po das relações entre os
dois países ~- disse, á ro'.
portagem de ULTIMA
HORA, o Ministro dus
Relações Exteriores, srNegrão de Lima, Pllr.jacrescentar: '-Isso signifi-
ca que poderemos encarar
com todo o otimismo, 0futuro dessas relações.-'

O Ministério das Rela-
ções Exteriores recebeu. ay.cro hora de ontem, o pe-dido de ''agreenienf do
Governo dos Estados Uni-
dos para o Embaixador
John Moors Cabot. Ou-
tem. mesmo, o Itamaratl
respondeu favoravelmente
à indicação rio substituto
do Sr. El lis O. Briggs, nn
chefia da representação
diplomática entre nós.

MS HOMENAGENS
MS HERÓIS BE ."BI

ÓSTÜMAS

A intervenção do Governo nas barc
na dependência apenas da fórmul;

noticiamos,
está na dependência apenas da fórmula jurídica que possibilite
a medida. Os pedidos de intervenção foram feitos pelos Srs.
Alirio Sales Coelho, diretor do Departamento Nacional do Traba-
lho. e Almirante Silvio Mota, presidente da Comissão de .Marinha
Mercante.
Execução Das Dividas |

As fórmulas ate utjora cogitadas são
ai seguintes:

1 .Execução de todas as dívidas do ,
Grupo Correiairo, cm débito vulíoiís- |
«imo com o IAPM, COFAP e a própria i
União.

2. Aplicação do Decreto 9 070, aue |
justifica a intervenção nas empresas
que não cumprem os acordos satã-

O Ministro Lúcio Meira determinou
o estudo urgente do processa dos Car-
reteiras aue usam abusam das sub-
vencões oficiais.
Pagamento Ontem

Diante da ameaça de intervenção
oficial, noticiada em primeira mão por
ULTIMA HORA, as empresas desistiram
de arrancar os CrS 3 miihõfts que pre-
tendiam a mais, e foram ò Comissão
de Marinha Mercante para receber a
subvenção normal, ou seja, CrS 

5 703 293,50, exatamente, e que cor-
responde ao auxílio do Governo pera
o pagamento de umo quinzena aos em-
aregodos das barcas c lanchas,

Assim, ontem mesme, começou o pa-
g a mento aos marítimo!, do Grupo Car-
roteiro, desaparecendo o perigo de gre-
ve no Guanabara.
Subvenção Sem Aumento

Para a primeira quinzena do mês

de abril, o Conselho Coordenador do
Abastecimento, em caráter excepcional
concordou em adiantar a importância
de CrS 3 milhões, ficando o pngamen-
to dos restantes três milhões condicio-
nado a estudos posteriores a ser feito
pelo Ministério da Viação. As conclu-
sões deste foram contrárias aas Carre-
loiros que, assim, deixaram de faier
|us ao aumento da subvenção pieton-
dida, continuando com a auxílio an-
terior, au seja, CrS 13 milhões mensais.

Os interessados, entretanto, já com
cércn do CrS 156 milhões anuais da
subvenção, querem mais, CrS 71 mi-

1 Ihõos por ano.

: Manobra Patrona!
Os marítimos já compreenderam que .

estão sendo utilizados como meros ins-
Irumnntos do jogo patronal, cujo obje-

j tivo é o de arrancar sempre mais di-
i nheiro do Governo. Por isso, resolve-'• ram colocar o recurso á greve em se-

nundo plano, proforindo lutar com ou-
trás armas, em deíosa dos seus di-
reitos.

— Somente lançaremos mão da gro-
, vo cem o medida extrema, queiinJo es-

çjotados todos os recursos pacificas e
legais em defesa dos nossos d ii oitos

| - diüc a ULTIMA HORA o Sr. Taumu-
; turgo Gaio, presidente da Federação

dos Marítimos.

r
Numa cerimônia simules o comovente, tine arrancou lá-

grimas de velhos "soldados do fogo", foi inaugurado ontem,
na Ilha de Braço Forte, um monumento em memória dos
dezessete heróis cio Corpo de Bombeiros, que a 7 de maio
de 1954, encontraram a morte, trágica e medonha, no cum-
primento do dever.

A iniciativa de perpetuar em pedra c bronze o feito da-
quole punlK.rio de bravos, partiu do Comitê de Imprensa do
Porto, através do jornalista Irênio Delgado, de ULTIMA
1IOKA. lendo merecido aprovação imediata do Superintendeu.
te dn Porto do Rio de Janeiro, Comandante Domaria Boitcux.

Estiveram presentes os oficiais do Corpo ele Bombeiras,
o representante do Ministro da Justiça, jornalistas, amigos o
familiares des mortos. Quando o Coronel Sousa Aguiar, atual
comandante dos Bombeiros, lembrou, de improviso, os lan-
ces heróicos de seus homens, entre eles o Subcomandante
da Corporação,, Coronel Rufino, que foi salvo de morte certa
pelo próprio fíllin. lambem Bombeiro, o velho soldado não
pôde conter as lágrimas, bem assim muitos de seus com-
panheiros.

As 10.,'iã horas, após o hasteamento da Bandeira a meio-

Gratificação
pau.

Dos Portuários

1

tinha os olhos
e lamentava o

Sindicato Dos Àeronautas Denuncia:
Foi Criminoso o Desastre do PP-BTA

O desastre com o "Curfiss Commander" foi crimi-
rtoso porque advertimos, por diversas vezes, as autoridades,
contra o que vinha fazendo essa Paraense Transportes Aéreo,
— disse a ULTIMA HORA o Comandante Ernesto Costa
Fonseca, Presidente do Sindicato dos Àeronautas.

E acrescentou:
E foi crime por seis razoes diferentes. 1,°) Esses

aviòcr- estavam operando (subida e descida) em campos não
homologados; 2.°) a manutenção é inteiramente deficiente;
3.°) os aviões realizam vôos noturnos e com mau tempo —
sem condições para fazê-lo; 4.°) não têm, também, qualquer
apoio de rádio; 5.°) os tripulantes trabalham (no ar) em
excesso e, finalmente, a falta de uma regulamentação da
nessa profissão.
Quando o avião de prefixo

PP-BTA aterrou, as 14.:S0 lio-
tas de ontem. no Aeroporto
Santos Duniont, e um caixão !
|le madeira envernizada era re-
tirado du seu bojo, uma se-
nhnra loura em prantos não
conteve um üritn: ".Ma ninho, j
per que aconteceu lojço com ;
você? Ln a irmã do co-pilòto
Ifcotiy Freitas Belo, solteiro, que
pereceu no desastre de fvião

— pertencente ã Paraense
Transportes Aéreos — em Be-
lem do Pará.

pouco depois, mais dois cai-
xões eram retirados, eom os res-
tos mortais das outras duas vi-
timas carbonizadas: n coman-
dante Jairo Perry e o radiotele-
grafista Manuel Pereira de Car-
valho, que constituíam a tripu-
Jaeão do aparelho "Curtiss-Com-
mander". prefixo PP-BTA, que
sofreu pane no motor e incen-
dinu três minutos depois de de-
colar, indo cair nas matas que
circundam » Arroportn de Vai-
tle-Cãs. quando se dirigia a
Cristalândia.

O sepultamento deu-se ás 11
horas, no Cemitério São João
Batista.

Os familiares rias três viti- :
mas do acidente compareceram
no aeroporto para esperar a
chegada dos cadáveres. Nenhum
disiurso, nenhuma explicação:!
lágrimas e tristeza apenas, pois |
Clareira no Mata

O correspondente de ULTIMA IIOKA em Belém do Pará.
manda dizer que u PP-BTA deixara a pista de Val-de-Cãs ás I
hora1, da madrimada eom destino a Cristalândia. onde deveria
receber grande carregamento de carne verde para a abasteci-
mento daquela capital. .No entanto, ao lazer a manobra para
levantar vôo, sofreu pane em um dos motores, perdendo altura
e indo espatifar-se de encontro an solo, explodindo, depois de
abrir uma grande clareira na mata i|ue circunda o aeroporto.
Os três tripulante», morreram carbonizados.

"Guerra tía Água": Roberto Silveira
Recusa Encontro Com Sá Freire Alvim

REPULSA GER&l AO AUMENTO PARA
IKSTSTUTOSs IRÀO ATÉ & GREVE

Capílão-de-Kragata, Colbert Domaria Boitcux, dirigiu,
se aos presentes, em nome dos portuários do Rio de Janeiro.
Ressaltou a atuação- heróica, o risco de vida que faz parte do
dia-a-dia da existência dos Bombeiros. Citou um incêndio
havido numa belonave, em pleno mar, e a luta, da qual par-
ticipou, para debelai- o fogo que destruiu as caldeiras e
ameaçava a vida de todos, a bordo.

Monumento: Construído Pelos Portuários
O jornalista Irônio Delgado, de ULTIMA HORA, o presi-

dente cio Comitê de Imprensa do Porto, após relembrar os
fatos dantescos a que assistiu, como repórter, disse:

— Estou em paz com minha consciência, pois ora nossa
obrigação perpetuar aqui a memória daqueles heróis, numa
obra executada por mãos exclusivamente portuárias, através
deste monumento, hoje entrege á posteridade.

Pura dizer ao Presidente
Republica que se colocam

da jem I

muita gente
umedecidos
ocorrido.

Os filhos — Ivan, Ivo é Iva-
mldo — do radiotelegrafista Ma-
noel de Carvalho, mantinham-
se calmos. Enquanto eho-
lavam ropi o s a mente 05
familiares do comandante Jaiio
Ferry, que era considerado um
dos mais competentes e expe-
nmentados pilotos brasileiros.
A Paraense Transportes A6-
rt-os, fêz acompanhar, cada cai-
xào, uma modesta coroa de flô-
res artificiais.

O Brigadeiro Hui Presser Be-
lo. pai do co-pilóto Rony Belo,
ao saber da infausta noticia.
teve um atai; ~. ., .,ut,
medicado no Hospital Central
da Aeronáutica. Mesmo assim.
foi aguardar a chegada do cor-
jjii dn seu filho no aeroporto,
de nndr seauiu para o Cemitc-
rio São João Batista.

Abordado pela reportagem de
ULTIMA HORA, disse que de.-,-
conhece as razões do acidente:"Não me disseram, mas vou
procurar saber". Pouco depois,
o repórter percebeu que o en-
mandante Jofre, que dirigia o
avião em Belém, explicava ao
brigadeiro, qualquer coisa re-
lacionada com o "Irain", iiue
funcionou mal na hora da de-
colagem.

posição frontalmente contra- ,
ria à aprovação do projeto de
lei que aumenta as contribui- !

. ções para os Institutos, esteve, |
j na manhã de hoje. no Palácio |
i das Laranjeiras, uma comissão |
! de líderes sindicais paulistas. ;

A comissão fé/, entrega ao I
Chefe do Governo de extenso

| memorial em que são aponta-
das soluções paia a crise que
ora atravessam as instituições

; de Previdência Social, sondo a ]
principal delas o pagamento do
vultoso débito dos empregado-' res e do ainda mais vultoso da ]

: União, este de mais de 50 bi.
lliões de cruzeiros.

Os trabalhadores estão dis- '
: postos, inclusive, a Ir ã greve. '

em sinal de repulsa ao aumento
Depois de observar que n si-

tuação de embaraço em que vi-
vem os Institutos não pode ser
resolvida com novo aumento
de contribuições, reclamam os
trabalhadores paulistas a rápi-
da aprovação do projeto de Lei
Orgânica da Previdência So-
ciai. Esta é, aliás, paru o Sr.
Plínio Alves. Presidente do
Sindicato dos Empregados na
Indústria de Calcados do Rio
de Janeiro, a aspiração máxi-
ma da classe, no momento.

Entendimentos a respeito
vêm sendo num! idos com o Vi-
ce-Presidente João Goulart e
com o relator da matéria no
Senado, Sr. Lima Teixeira,
acreditando iodos na próxima ;
reforma da Previdência.

Sarnabés üuiiQipaês ú® S. Paulo Ensarram
fíreve: Ademar ProsnsSe Demissão a 20%!

FIDEL CASTRO REGRESSOU
DEPOIS DE JUSTIFICAR A
REVOLUÇÃO DOS BARBADOS

Depois de dois dias 110 Rio, dedicados quase total-
mente a explicar ao povo c às autoridades brasileiras, o
sentido, origem, e propósitos da revolução cubana, o Pri-
meiro-Miiiistro Fidel Castro partiu, ontem, às 13,10, do
aeroporto do Galeão, sem a presença de qualquer auto-
ridacie superior do Brasil, afirmando que doravante será"o maior propagandista do Brasil" em sua pátria.

Fidel chegou quase que sorrateiramente ao Galeão,
sem o soar estridente dus sirenes. Distribuiu, alguns au-
lógrafos, disse algumas palavras aos poucos jornalistas
presentes, subiu os degraus da escada-rolante de dois em
dois, voltou-se, fêz o clássico aceno c desapareceu. Anlcs,
o líder cubano pousara juntamente com a Policia F.spe-
ciai e afirmara aos jornalistas: 

"Serei o maior propa-
gandista do Brasil, no exterior. Realmente, só agora des-
cobri o Brasil."

Enquanto os motores do "Bris-
foi Britannia" roncavam, uma
delegação do estudantes, chefia-
dos pelo presidente da UNE,
Raimundo Eirado, subiu ao apa-
rèlho para saudar Fidel Castro.

"Enviamos, por seu internté-
dio, uma saudação a todos os
estudantes cubanos, afirmando
que apoiamos n revolução, nos
termos em que esta sendo foi-
ta", disse ã reportagem de ULTi-
MA HORA o acadêmico Eirado.

IE informou, ainda, que Fidel
Castro convidara uma delegação
de estudantes brasileiros a vi-
sitar Cuba, talvez em julho. "O

convite será oficializado breve-
mente", disse Eirado.

Quando se dirigia para o aero-
porto, o Primeiro-Ministro cuba-
no passou pelo ltamarati, apre-
sentando suas ilrspedidas ao Mi-
uistro Negrão de Lima. "Foi um
encontro protocolar", disse-nos o
Embaixador do Brasil em liava-
na, Vasco Leitão da Cunha, ora

SÃO PAULO. 8 UJHl
Em vista dn impossibilidade
de manter a greve "ante as
arbitrariedades o violências
policiais e a coação dn prefei-
to" o Qt; dos bariiabés muni-
cipuis, em assembléia ontem
realizada, decidiu suspendei' o
movimento grevista deflagra-
do por tempo indeterminado,
continuando, porém, sob ou-
trás formas, a luta por ren-
justamenio salarial o pelo pa-
gantento, desde janeiro, do
mínimo de ti mil cruzeiros.
Desta forma, os serviços mu-
nicipais que estiveram parali-
sados na quarta-feira ftincio-

BOMBO 00 SESC: PROTESTADO 0 PRIMEIRO
CHEQUE EMITIDO POR MILTON FREITAS

Foi protestado (de uma longa
Milton Freitas

O Governador do Estado do .
Rio, Sr. Roberto Silveira,* mau- :

I dou dizer ao Prefeito do Dis- i
. tnto Federal, Sr. Sá Freire Al- i

vim. que Se éle quiser discutir ;
< uma fórmula para pôr fim ao jconflito com a Prefeitura de •
i São João de Merití, por causa i'• da áeua ali desviada, terã de
. J>roeurá-lo pessoalmente. no [
. Palácio do Ingá, onde êle se
!¦ encontra todos os dias.

Havia sugerido, como se sabe \• Um encontro «-íilre c Chefe do
\ Executivo fluminense e o Pre-
i feito carioca, que deveria rea-
f lizar-se ontem, às 11 horas, no

Palácio Guanabara tendo, en-!
tretai.to, o Sr. Roberto Silveira
a êle recusado comparecer, por i

ser a mesma a distancia entre ¦
a Rio e Niterói.

O Sr. Sá Freno Alvim tenta
buscar, para o problema da
á!iua de .Menti, uma "solução
alta", que ainda não foi encon- j
trada, dada p. complexidade da j
questão suseitda, considerando- I•* impraticáveis medidas puni-tivas contra os que "sangram" !
as cinco adutoras do Distrito
federal que passam pelo terri- ;
tório do Município administra- .
do pelo Prefeito Arío Teodoro. .

O Presidente Juscelino Kubi-
tschek declarou, já. por outto
lado, não querer saber de atri- jtos. Mas o Engenheiro Henri- I
quês Franco diz haver ameaça
d" rompimento das adutoras. I

primeiro
série) cheque assinado pelo Sr.
de Souza, ex-presidente do SESC carioca, con-
tra o Banco do Brasil, no valor de dois milhões
e 300 mil cruzeiros. Segundo informa a Co-
missau de Inquérito, no decorrer dos próximos
ujri.1, novos cheques serão levados ;i protesto,
(i Sr. Milton Freitas de Souza têm que com-
parecer ao Registro de Protesto e ali efetuar
o pagamento. Mas. pagando ou não, o Hegis-
tro entrará com uma queixa-crime contra êle.
Como se recordam os leitores, o ex-presidente
do SESC emitiu, anula, igualmente sem fun-
rios. novos cheques que alcançam á casa dos
:iü milhões de cruzeiros.

Pagamento
Segunda-feira próxima, conforme informa-

eóes colhidas pela reportagem de UH, será
iniciado o pagamento de todos os funcionários
demitidos 'indenizações, aviso-prévio, atrasados
e fériasi e aos que permaneceram no SESC
carioca. Desde anteontem, numerosos demitidos
estão dando entrada nos requerimentos para
recebimento das indenizações, Para os paga-
mentos a êsse.s funcionários, será obedecida,
rigorosamente, a ordem de entrada do re-
querimento. A Comissão de Intervenção reco-
beu. anteontem, 2'l milhões de cruzeiros, como
parte do empréstimo de -lã milhões que a
Confederação Nacional do Comércio se prontl-
ficou a dar.

Sobre os rumores de que o Sr. Milton
Freitas de Sousa, ex-presidente do SESC-DF
viajaria ãs 2.') horas num avião da Pan-Ame-
riean para os Estados Unidos, fomos infor-
mados pelo Dr. Darcy de Abreu Fava Saraiva,
chefe da seeãn de Passaportes da Polícia Ma
ritima e Aérea, que, nos últimos tempos, no-
nimm passaporte foi solicitado por aquele se-
nhor. Ao mesmo tempo, o Sr. Obcron Barbosa,
"public-relations" ria Pan-American, declarava
que o nome rio Sr. Milton Freitas de Sousa
não constava na lista de passageiros. Por
tanto. presume-se que o ex-presidente do
SESC-DF ainda continua gozando ria tranque
lidado de sua fazenda, no Estado rio Rio.
Vai Começar

pagamento dos funcionárioa do SESC
carioca se processará da seguinte maneira: Os
demitidos que entraram com o requerimento
receberão tudo o os não demitidos receberão
apenas os meses de fevereiro c.março latra-
sados), ficando para o próximo dia 15 os pa-
gamemos de abril e maio.

Jardins de Infância
Quanto à extinção dos 14 Jardins de in-

fância, número esse insistentemente propalado
por alguns jornais, espalhados pela cidade,
conseguimos obter os seguintes esclareci-
mentos-

— Atualmente, em conseqüência da di-
lapidação de quase meio bilhão de cruzeiros

pelo ex-presidente do SESC carioca. Sr. Milton
Freitas de Sousa, não há verba para manter
aqueles cursos.

2 — Se os professores e funcionários, por
idealismo, desejarem a continuação rios eur-
sos, trabalhando gratuitamente para manto'
los. a Comissão de Intervenção do SESC em
nada se oporá. Pelo coifrário, louvará ns inl-
ciativas que se fizerem nosso sentido, para quo
os serviços não sejam prejudicados.

,'í — Com a demissão de mais de 1.100 lun-
cionários, haverá uma redução substancial do
pessoal em todos os setores. Se, em alguns eur-
sos mantidos pelo SESC. não houver grande re-
dução de servidores, possibilitando, assim, a.
manutenção dos mesmos, os cursos continua-
rão.

¦1 — Dom Iielder Câmara, ciente do dose-
quilíbrio financeiro daquela entidade, comuni-
eou á Comissão cie Intervenção que enteará as
despesas do jardim de infância de Parada de
Lucas.

ã — Um Juiz de Direito, Dr. Stapadieki,
também já se prontificou a manter, com a co-
laboração de vários professores, um curso cul-
tural no Clube de Engenharia que continua cm
funcionamento.

0 — A Comissão de Intervenção já eslá en-
trando em entendimentos eom vários clubes
'Flamengo, Vila Isabel, Tijuea e outros) onde
estão instalados a maioria dos jardins de in-
fância do SESC carioca, para que continuem
em funcionamento.

Plenos Poderes
O "Diário Oficial" acaba de publicar por-

tana concedendo poderes e atribuições espe-
ciais ao Diretor Geral do Departamento He-
eic-ual do .SESC. Esses poderes, em número
de sete, são os eseguintes:

li Contra-assinar os cheques, juntamente
cem dois membros da Comissão de Interven-
ção; •

2) Apresentar, diariamente, á Comissão de
Intervenção, o Boletim Diário da Tesouraria,
cf.n a posição dos saldo.s na Tesouraria e em
Bancos;

'.;> Providenciar o preparo da Tomada de
Contas para o Tribunal cie Contas;

'li Reexaminar todos os contratos de loca-
ção leitos pela última administração:

M Levar a eleito balanço na Tesouraria,
semanalmente;

di Providenciar paru que todos os paenmen-
tos sejam feitos por meio de cheques nomi-
nativos, a favor dos Interessados, ressalvados
os pagamentos de coutas á vista, na Mater-
nidade, Colônia de Férias e Núcleos Assisten-
cais.;

7) Submeter á Comissão de Intervenção to-
dos os assuntos que não estejam explieitanieii-
te autorizados.

A portaria é assinada pela Comissão de
Intervenção.

nnratn com dificuldade no dia
de ontem e voltarão hoje n
completa normalidade.

Adcmnr: Demissão
Falando a reportagem, o

Prefeito Ademar de Barroá
afirmou que a maioria dos
participantes da greve ja ha-
viam retornado ao trabalho,
sendo apenas 20 por cento os
que serão sumariamente des-
pedidos, pois, segundo suas
próprias palavras, ••nada me-
lltor que um bom purgante
para renovar o organismo'' .

Informou ainda o chefe do
Executivo municipal que a Fe-
deração nas Industrias de São
Paulo colocou a sua disposi-
çao tuna lista de cerca de 100
mil pedidos de empregos cujos
pretendentes não fazem quês-
tão alguma de perceber sala-
rios mínimos, limitando-se a
ganhar até 4 mil cruzeiros
mensais.

MULTADO 0 DIRETOR DO
INSTITUTO POR FORNECER
ALIMENTO DETERIORADO

Confirmando denúncia de
ULTIMA HORA. o Labo-
ratório Bromatológico da
Prefeitura comprovou, em
exame realizado, que OS
alimentos fornecidos ás
crianças internadas no
Instituto Padre Antônio
Vieira são impróprios pa-
ra o consumo, pois que
deteriorados. O exame foi
leito no feijão, na batata

e outros pratos exibidos.
Em face daquele resulta-

do, decidiu o Secretário de
Educação, Sr. Américo Ja-
cobina Laeombe. aceitar a
sugestão da comissão espe-
eial por éle designada,
aplicando ao Diretor do
Instituto a multa de dois
mil cruzeiros.

POLÍCIA MILITAR:
n üuiiiuO 00 PO!V|fi

150 ANOS
n CARIOCA

Com um festivo loque de alvorada, em tórias as unidades, ini-
ciaram-se, ontem, as comemorações rio 150." aniversário de criação
da Policia Militar rio Distrito Federal.

O Comandante da Corpora-
cão, Coronel Jaeqr.es Júnior.
homenageou a Imprensa com
um almoço, realizado ãs 12 lio-
ras, salientando, em discurso
proferido na oportunidade, a
importância do papel desompe-
nhado pelos jornalistas para a
compreensão exata, pelo públi.
co, cia missão atribuída aos

! seus comandado:;.

I "Cosme" em Lugar
do "Meganha"

Declarando.so, a seguir, los-
| teniiinha da evolução da PM,
i o Presidente da ABI. Sr. Her-

bert Moses. pôs em relevo a
i circunstância de já não exls-
; tir mais, hoje em dia. o "Mo.

j ganha", substituído pelos co-
I nhecidos "Cosme e Damião".

O programa
I toi continuado

cm ferias no Itio. Inlcrroçadn
sobre a possibilidade de criação
de um eixo Itio-Havana, |>.t:a
(lar maior agressividade a OPA.
acrescentou: "Não. Não acrcdl-
to. A América Latina é uma <ii",

O Primeiro-Ministro cubano
manteve, na véspera de embar
car, durante cluns horas, uniu
animada palestra com paria-
montares de várias corrents,
em seu apartamento do Excel-
stor."Fomos visitar o líder cubano
para nos inteirar do caráter na-
cianalista e anti-imperialista da
revolução cubana" — disse-nos
o D.putado Josué de Castro.
vice-presidente da Frente Parla-
montar Nacionalista.

Os deputados pediram It for-
moções, esclarecimentos sobre
todos os pontos controvertido,
da revolução que ora se prorc«a
em Cuba.

IAPI DE PADRE MIGlTtf
VIOLA CORRESPONDÊNCIA DOS

MORADORES DO CONJUNTO
Moradores do conjunto re-i

ciência! do IAPI de Padre Miguel
estão fazendo grave acusação
aos administradores e responsa-
veis por aquele conjunto. Tia
ta-so, segundo comprovaram rm
nossa redação, de um proces
sistemático de violação dn ei
respondência endereçada nos i
elamantes. que é entregue pelo
Correio, para facilitar a (lislri.
bttição, na sede da administra-
ção do conjunto o não riirola.
mente nos apartamentos, Can
tas e mais cartas chegam sem-
pre abortas aos seus dostinalá'
rios, razão pela qual os preiu-
cucados apelam para o presi-
dente do IAPI e o Delegado He-
gional do Distrito Federal, lera-
brando que violação de corres-
pondência é crime previsto cm
lei. Os interessados chamam
também a atenção cio Direto:
dos Correios1 e Telégrafos para
o fato, pois sua repartição não
deve estar cie acordo com scnus
Ibante crime contra o sigilo da
correspondência.

comemorativo
hoje. ás H lio-

NOVAS LINHAS DO
PÃO-DE-ACÚCAR
CUSTARÃO 31 MILHÕES

ras. com a nilssa de "Requiem",

pelos oficiais e praças faleci,
dos. na Capela de São João
Batista, realizando-se, âs 10
horas, a homenagem ao Chefe
de Polícia, General Amauri
Kruel. A noite, haverá Imposi.
ção da medalha simbólica da
Academia Brasileira de Medi-
cina Militar ao Hospital da
PM e a disputa do troféu "Dr.
Erlindo Salzano" i prova de es-
pada).

GARANTIA DO TESOURO
NACIONAL PARA CIA.
VALE DO RIO DOCE

O Presidente Juscelino
Kubitschek autorizou o Mi-
nistério da Fazenda a dar
a garantia do Tesouro Nn-
cional á operação d ¦ cré-
dito de doze milhões e qlti
nhentos mil dólares, a ser
contratada entre a Cia.
Vale do Rio Doce ,. o Ex-
port-Import Bank. Desti-
na-se o empréstimo a an
montar a capacidade d?
extração, transporto e eur
barqtte de minério de ter-
ro.

GERALMARÍTIMOS EM CAMPANHA
PARA SALVAR IAPM DA FALÊnui

Para defender o IAPM de uma falência iminente, o CotiseW
da Federação Nacional dos Marítimos, em reunião secreta, realiza"'
quarta-feira última, decidiu, por unanimidade, promover urna ri*
niáo rie Iodos os presidentes de sindicatos o associações maritint»

com o presidente o o diretor rie Arrecadação do Instituto

Para a duplicação das linhas
cie bondes entre a Praia Ver- <
molha o o Pao-de-Açucar. 0|
Senhor Carlos Pinto Monteiro, j
Diretor da Companhia do Ca- í
minho Aéreo considera neees- jsário o empréstimo, a ser foi- |
to pela Prefeitura, da soma de j115 milhões e 50(1 mil cruzeiros.
Revelou o administrador estar o
empreendimento orçado em 31 I
milhões e S00 mil cruzeiros, só |
dispondo, entretanto, a emprê- i
sa quo dirige da Importância '

de 0 milhões. Se o empréstimo i

A providência visa á recupe-
ração financeira do IAPM. que
deixa de arrecadar milhões do
cruzeiros mensais dos seus con-
tribuintes, vitima do já chnnia.
do -Conto da Previdência", que
faculta ao patrão o desconto
em folha do empregado, mas
não o obriga a recolhê-lo aos
cofres da instituição.
Convocação da Imprensa

Decidiram, aineiu. os mariti-
mos que a reunião dos dirigen-
tos sindicais com os responso-
veis pelo IAPM será assistida
pela imprensa, especialmente
convocada para tal fim

Hoje. o Sr. Taumnturgo da
Silva Oaio. presidente da Fe-
deração Nacional dos Mariti-

De acordo com ns resultado
do encontro, pretendem os m-
terossados desencadear «n»
grande campanha de A"1"1!
nacional pela recuperação w
IAPM em beneficio dos sf,L
contribuintes.
Assistência Médica

creta *

quarta-feira, os
solvoram convocar os

for autorizado pela CAmara I mos, avistar-se-á com o Sr.
Municipal, as obras serão ime- ' Luís de Toledo Piza, presidente
diatamente iniciadas,
conclusão cm um ano.

p a r a do
da

IAPM. para marcar a data
reunião.

h
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Na mesma reunia
marítimos tf

diretora
de todos os hospitais, casas *

saúde, ambulatórios e rimif'
pam uma mesa-redonda, qt»"'
do serão debatidos os pr™'
mas da assistência niòdicn >
associados, atualmente ''nl r

tnclo lastimável, de abando""-
Durante a reunião. fnl^Iy

do uni exemplar de ""Li
HORA. que publicou. ''»' P"
meira mão. a noticia d« 51 '

ção precária, quase InsUStr'
vel, do IAPM.
Presidente Sem Ciylp0

Os marítimos estão /drP
acordo com as providAncin.
unidas polo presidenta '%„
Pizn que está ncionanfi1 j 

.

Lutam*
i que 80 medidas ener^:';

derão salvar o IAPM.
I liclariodacie ria classe
i ucute Toledo 1'iza.

tn-I

as devedores relapsos
luto. Acimin. os reprcs

«•ita-"
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QmtíMDO
em 24 Horas ^

O Culto de. Eva
BUENOS AIRES, 8 (PP) —

Fornm realizadas, ontem,
duas missas em igrejas de
Buenos Aires, em sufrágio da
alma de Eva Peron-, porém a
Bollcia deteve várias mullie-
r(,s no lindar o ofício rellgio-
so'" devido a que as mesmas
nrétendlam colocar um relra-
jo de Eva Peron nas iniedia-

çôes da igrpja.

Fator Preponderante
LONDRES. 8 (UPI) - O

Ministro da Fazenda da Grã-
Bretanha, Derick Heathcoat
Ainory, falando à Associação
do Banqueiros, norte-america-
n0s elogiou a política econô-
mirii norte-americana por ter
contido uniu tendência mun-
dlal para uniu grave crise, e
di^se que a ajuda dos Estados
Unidos foi, também, o fator
preponderante da recuperação
econômica européia no após-
guerra.
Kruschev: Otimismo

MOSCOU, 8 (PP) - O ür.
Kruschev declarou-se otimista,
de um modo geral, no (|ue di/. ^
respeito aos resultados da j' " í

SALAZAR "CONFESSA" 
O LEVANTE DE MARCO

LISBOA. « (tipn _ n n«„A^, .-... ,_.. . , . ._.-:.. iLISBOA. 8 (UPI) — o Governo português revelou ter frus-traclo uma conspiração para derrubar o reuime do Primeiro-Ministro Oliveira Saiazar e prender a maioria de seus minis-tros, pura submeté-los a julgamento A primeira informação a
respeito da conspiração, que foi abortada com i prisão de 31
dc seus cabeças., foi dada através de uma entrevista do Ministro
do Interior, Arnaldo Schutz, divulgada pelo jornal '-O Século".

DILLON: ECONOMIA SOVIÉTICA
PROGRIDE EM RITMO RÁPIDO

Denunciou Schulz que a cons-tvo, e possivelmente executados
plração, descoberta em prlncí- O seqüestro em massa das fi-
pios de março último, teve suas; «uras marcadas teria sido acom-origens nas eleições presiden- panhada de um período de con-ciais do uno passado, durante a • fusão, durante o qual os conju-
qual o candidato oposicionista, ; rados esperavam conquistar oGeneral Humberto Delgado cs- poder, disseram os informantes.

Mas os conspiradores, acres-timulou o sentimento hostil no
governo. Acrescentou o MinLs-
tro que o complô foi frustrado
com a prisão dos cabeças,' dos
quais 22 civis e !) oficiais do
exército. Também foram aprecn-
didus listas com os nomes das
pessoas marcadas para a viu-

centaram, careciam de armas e
munições, de modo que tinham
projeto assaltar os arsenaLs da
Academia Militar, o depósito
Número Um de metralhadoras e
O QG. da Brigada Naval da Le-
eião Portucuêsa. A conjuração

NOVA IORQUE. 8 (UPI) — O Subsecror ir o de Estado
norte-americano, C. Douglas Dillon, disse, ontem, que a eco-
nomia dos Estados Unidos não esta 'progredindo com a ra-
pidez necessária para eliminar a ameaça da produção soviética.
Dillon manifestou, durante uma ceia no "Overseas Press Club"
que "6 inegável que a economia soviética está progredindo em
um ritmo muito mais rápido que o nosso nos últimos anos".

Acrescentou que da mesma -—

gança, porém não forneceu de- abortou quando os conspirado-
talhes. Em fontes fidedignas se res> se preparavam para aeir
manifestou esta noite que, além contra».o centro da Legião Por
de prender os membros do ga- tuguèsa. em Alcântara, nos ar-
binete, os conspiradores proj: - ' redores de Lisboa. í) qu<- a po-
tavam deter e julgar os princi- J lícin já então estava a par de
pais financistas do pais, bem seus planos, e caiu sobre os con-
como os diretores e chefes de jurados e os prenderam sem que

Conferência dos Ministros do
Exterior do Ocidente e do
Leste, a começar em Gene-
bra. na próxima segunda-fet-
ra. Durante unia entrevista
concedida a R. K. Karandija
do jornal indiano "Brite", o
chefe do governo soviético
frisou, efetivamente, que a
"guerra fria" só poderia ser
prejudicial ao Ocidente, como
no Oriente, e que, de um e
de cutio lado, todos estavam,
atualmente ante a necessida-
de de "salvaguardar a pai;."

Heuníão Prosseque
GENEBRA. 8 (UPI) — Os

Estados Unidos, a União bo-
viética e a Grã-Bretanha re-
'.tiveram, ontem, não inter-

rcntper a Conferência Atòim-
ca, pelo menos por enquanto.
Fontes ocidentais, no entanto,
não afastaram a possibllída-
de de que as deliberações se-
iam suspensa.- uma vez mie
cheguem a esta cidade os mi
r.lstros do Exterior dos Qua-
tro Grande:;, rjue, na próxima
segunda-feira, iniciarão sua
conferência,

Tatictna Nos EUA
WASHINGTON, 8 (UPI) —

Departamento de Estado
anunciou, ontem, que chegou
aos Estados Unidos a desta-
rada bailarina de bale, bra-
sileira. Tatiana Leskova, a
qual fará um breve estágio
n,is principais escolas de bale
do pais e trabalhará alçum
tempo com os coreógrafos nor-
te-americanos. A visita da
Sra. Leskova é patrocinada
pelo Departamento de Est:-
do por intermédio de seu
programa de intercâmbio cul-
tural.

Sukarno na URSS
MOSCOU, « UIPI I — o

Presidente ria Indonésia, Ah- ;
med Sukariio, entrevislou-se, ¦
ontem, com ,i Primeiro-Mi- -
lustro Nikita Kruschev, pou- !
co depois de haver chegado ;
a esta Capital, procedente de '
Copenhague. Assistiram á. en- 

'¦
'revisto o Primeiro Vice-Pri- !
meiro-Mlmstro Anastas Mi- ;koyan e o Ministro das Rela- '
ções Exteriores, Andrei Gro- I
myko. ;

Greve Bancária ;
BUENOS AIRES. 8 (UPI) !— 0 Governo declarou on. ;

tem que não renlixará nego- ;ciações nem chegará a acõr- 
'

(Io algum com os funciona- 
'¦

rios bancários em greve, que !
estão parados há seis sema- :nus. Essa declarnção está 

'
contida num comunicado di- <
ytllgado depois de uma con- Ilerênclo entre o Presidente 1•londizi e os diretores dos '
mncos oficiais, nn qual se '
"atou deste assunto. O Go- ',
wno, contudo, manteve sua \Proposta inicial dc aumentar ;•diários dos bancários em '
,lPrfêsos mensais, o Sindl. 

'
cito dos Bancários exige um Iaumento de i.rmo pesos ;

Cale Brasileiro jWASHINGTON, 8 (UPI) 
'

7„„Z 'mportaçôes norte- 
'•

a,ni"!l,S de mtó ^'asilei- :» "««nmtaram considerável- \mente em março em relação '
vereiro, porÇém £ gg£ •ram Tl?° lnteiro dl- ;

medi, "eeiramentnjeaia do ,,,-eço d;
marco 

Vfofe ünP°«*«io em
baixa dí, 

"m pouco mais
Porem^ ,T 

!,,dn ^vereiro,
'«ro e cnw^,do café ura«i-
""> ponro ,b,nno. aume»tou

Comercio DoParta«>ento do

Grècia-Turquia

'os Avemff manl'S e Evi">^
chegar- ,' 

rfS|,ectivame»tc.
>'"" r.iviio'''"':i rst;i <*:
feríi cia J 

l,n'- para l»»!' con-
«us TolãL -nco dias c°m
^ndereLega%^^. Adnam'¦'Mm /orlu. A

forma que cresça o poderio eco-
nômico soviético, crescerá "a

magnitude dn ameaça militar so-
viética... porque os goveman-
tes soviéticos, ao se fortalece-
rem, empreenderão uma politi.
ca exterior mais agressiva".

Dillon disse ainda que o êxi-
to econômico é de grande im.
portáncia internacional para
os comunistas porque, graças
a êle, poderiam impressionar

',aos países pouco desenvolvidos
da Ásia, África, Oriente Próxi-
mo e da América Latina.

"Não devemos subestimar a
importância do progresso eco-
nômico soviético" — acrescem
tou Dillon — "porque os im-
pressionados poderiam ser os
homens de influência que es.
tão tratando desesperadamen-
te de fazer entrar esses paisos I
no Século XX".

Dillon acrescentou, no entan- j
to, que a experiência soviética I
não é um bom exemplo para j
os países poucos desenvolvidos, |
já que a Rússia pré.revolucio- j
nária, embora fosse um pais
atrasado em muitos aspectos,
havia percorido um longo tre.
cho no caminho da industria- '

lização. A Rússia era o quinto
país industrial do mundo quan-
do estabeleceu o comunismo.

O Subsecretário manifestou
que se poderá manter, fora da
órbita soviética as repúblicas i
jovens e neutras somente fa- '
zendo.lhes ver que o sistema <
da economia livre é melhoi
que o comunista.

"O objetivo final dos dirigem '

tes soviéticos continua sendo" ¦
— disse — "derrubar o Ociden-
te. Não tendo conseguido tal
coisa, dada a unidade e a sã I
política econômica e social da.«
nações ocidentais, mais indus-
triallzadas que a União Sovié-
tica, os dirigentes russos acre.
ditam que as nações pouco de.
senvolvidas oferecem melhores
oportunidades para cair sob
seu domínio".

Dillon acrescentou que os
ocidentais, ante esta tentativa j
soviética, "devem ajudar os po-
vos das novas repúblicas a rea- !
lizar suas possibilidades de
progresso econômico sob insli
tulcões livres".

Para fazer isso, segundo DU.
lon, os Estados Unidos devem
fazer o seguinte: continuar seu
plano de assistência econômi.
ca e militar; continuar traba-
lhnndo com os organismos in-
ternacionais para ajudar os
Estados novos ou necessitados;
colocar-se na vanguarda na
campanha que tem por finali.
dade reduzir as tarifas adua.
nciras; continuar dando

; redução dos jornais.
Seqüestro cm Massa

Assinalam os jornais que es-
tão i nvolvidos na conspiração
nomes de opiniões políticas
muito diversas. O movimento
tinha o nome de código de "Ope-
ração Cachnroleto", isto é, "Ope-
ração Coquetel". Os con jurados,

;continuaram dizendo os infor-
mantes, tinham-se dividido em
grupos de cinco, e cada chefe

|de grupo vestiria uniforme mi-
litar pertencesse ou não às For-
ças Armadas.

• A um sinal convencionado, os
conspiradores invadiriam as ca-

. - , , assis- sas das so pessoas assinaladasitncia técnica e alentar, como em suas listas e as prenderiam,
até agora, as inversões de ca- Todos os cativos seriam concen-
pitais privados norte-america.lr;ldas MUm local determinado,
nos no estrangeiro, g^ng^ ^£2? do fô

BEM ACOLHIDA NO BRASIL
A NOMEAÇÃO DO SR. CABOT

WASHINGTON. 8 (PP) . - a embaixada do Brasil em
Washington anunciou que o governo brasileiro cieu sou a.órdo
á nomeação do Sr. John Moors Cabot como novo ambatxador
dos Estados Unidos no Rio de Janeiro.

Os Estados Unidos serão as- í
; sim de novo representados no |Brasil por um diplomata de I
carreira. O ^Sr. Cabot sucede-
rá no Rio de Janeiro ao Em- '
baixador Ellis Briggs. outro ve. I
terano da diplomacia ameri- j

; cana.
"A nomeação do Sr. Cabot 

'¦

{ para o Rio de Janeiro foi mui- j
; to sem acolhida no Brasil" — í

declarou um porta-voz dn Em- !
, baixada brasileira cm Wash- í
íngton. I

Nos meios diplomáticos de .
Washington congratula-se pe- i
Ia rapidez com a qual o govèr- l
no dos Estados Unidos desig- jnou um novo embaixador, após
a demissão dramática desse

\ posto, da tíra. Clare Luce.
Acredita-se nesses meios que i

¦ a nomeação do Sr. Cabot. um '
: das diplomatas de carreira mais !
I versados nos problemas da j

América Latina, atenuará a1
decepção sentida no Brasil, a I
respeito cia "demissão" da Sra. ]

I Luce.
A nomeação, pelos Estados

I Unidos, de diplomatas de car- i
reira. nos postos da America [

Latina, tinha sido preconizada
recentemente pelo Sr. Galo
Plaza. antigo Presidente do
Equador, em uma conferência
cia União Pan-Americana.

tivessem de disparar um sô tiro.

! O Caso Delgado
Não foi divulgada a lista

; completa das pessoas detidas.
i Acredita-se que é um conglo-
i morado que inclui desde cato-
| licos até comunistas, extremiv
j Ias da direita e da esquerda.
I Sabe-se que pelo menos um sa-
1 cerdote está envolvido, bem co-
! mo várias organizações com'i-
i nistas profissionais.

Acrescentou o ministro que as
autoridades policiais se encarre-
garão da ação contra os 22 ei-
vis presos, ao passo que as au-
toririaries militares processarão
os nove membros cias Forças
Armadas. A respeito dos mera-
bros das Forças Armadas impii-
cados no movimento, o de mais
alta hierarquia é um major, c
que só três dos oficiais presta-
vam serviços em unidades do
Exército. Não havia um único
sargento entre os conjurados,
acrescentou.

Quando o Jornalista indagou
se a intentona de março tinha"alguma ligação com o chamado
caso Delgado, ou com outros
casos de asilo que repentina-
mente se produziram", o minis-
tro respondeu: "Tudo indica
que a resposta é afirmativa".
Histórias de Fadas

LISBOA, 8 (UPI) — O jornal"A Voz", conservador e catóü-
co, refere-se novamente ao caso

Delgado. Denuncia esse órgão
da imprensa que, no Brasil, o
dirigente oposicionista teria de
clarado que o governo Salazar
tem apenas três meses de vida,
e acrescenta que, pouco depois
de chegar, seu lugar-tenente uo
Brasil, Fernando Queiroga, te
ria ido de avião a Cuba, a fim
de pòr-se em contato "com o
governo espanhol no exílio e o
Exército dc Libertação de Espa
nha". Diz também que Delgado
se ofereceu para chefiar o-,
portugueses residentes no Bra-
sil, e prossegue: -'Evidentemen-
te, depois de tudo isso, não ha.
via nada mais oportuno do que
debater as condições em que o
General Delgado regressaria ao
paí.s em completa liberdade. Is-
to é pura conjetura, mas tão
desavergonhada, tão dispara-
tada e ridicula que nos- vemos
obrigados a acreditar que esses
cavalheiros nos estão contan.
do histórias de fadas a toda-j
os português'-;, ou que estão
sistema ticamen te
general".

enganando o

HERTER: OCIDENTAIS FARÃO
CONCESSÕES EM GENEBRA

WASHINGTON. 8 (UPI) •- O Secretário de Estado
norte-americano. Christian A. Herter, disse, esta noite, queos ocidentais farão concessões aos soviéticos na conferência
que celebrarão na próxima semana os Ministros das Rela-
ções Exteriores das quatro potências, se os soviéticos fi-
zerem concessões do mesmo valor aos ocidentais. Hener
partirá hoje para Genebra, cidade em que será celebrada
a conferência. Manifestou que as potências ocidentais per-
manecerão firmas na defesa dos princípios fundamentais,
entre os quais enumerou os seguintes: liberdade de Berlim,
unificação da Alemanha e acordos para o controle dos
armamentos, reforçados por garantias a toda prova.

O Secretário acrescentou que os ocidentais estão dis-
postos, apesar disso, a negociar com os soviéticos quanto
a -aplicação" destes princípios, -contanto que as conces-
soes que façamos r-stejam compensadas por concessões
equivalentes da União Soviética".

Herter fêz estas declarações em um relatório que apre-
sentou ao povo norte-americano através do rádio e da
televisão por motivo da próxima conferência de Genebra
Acrescentou que confiava em que dita conferência, cujas
sessões começarão segunda-feira próxima, não s^ja para
os russos um -simples exercício de propaganda". Maniíes-
tou que precisamente para evitar tal coisa os ocidentais
não haviam dado a conhecer as propostas que. preparadas
na semana passada peios Ministros das Relações Exteriores,
serão apresentadas aos soviéticos na conferência.

O Secretário r> > Estado exortou a União Soviética a
ai >-jtur a unificação da Alemanha.

este homem vai ganhar
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NOVA CRISE NAS RELAÇÕES
ECONÔMICAS BRASIL-JAPÃO
TÓQUIO. 8 (FPi - - Unia no-

va crise acaba de abrir-se nas
relações com orei ais entre o
Brasil e o Japão, teme-se nos
círculos ligados ao Ministério
dos Negócios Estrangeiros. De
fato, soube-se hoje. que o go-
vêrno brasileiro rejeitou as duas
propostas japonesas para a so-
lução das dificuldades existen-
tes atualmente entre os dois
poises. Essas propostas eram:
l."i adiamento para lõ de ou-
tubi-o da data-limite - marca-
da para 13 do corrente para
a transferência dos pagamen-
tos adiados do Brasil ao Japão
para a conta especial prevista
para o pagamento das dividas
i: pagamento dos 7.100.000 dó-
lares devidos pelo Brasil no de-
curso desse período 2.°) revo-
gnção do ncòrdo comercial ni-
po-braslleiro que expirará a lã

! lamento igual do Japão e dos
países da Europa e da -zona

.dólar pura a determinação da
: concessão brasileira de divisas
j estrangeiras destinadas á im-
i poitação de mercadorias.

O Brasil afirma que a lnsu-
: ficfência dos esforços japoneses

para importar produtos brasi-
Icíros é a causa das más rela-
ções comerciais entre os dois

j países e que não poderá con-
i cordar com uma revogação

unilateral do acordo comercial
existente.

Ê provável que o Brasil sus-
penda a concessão dc divisas

! estrangeiras para a importação' de mercadorias japonesas. Es-
tando o ministro nlpònico das
Finanças firmemente oposto a

j uma renovação do acordo exis-
tente, nesta Capital a situação

de outubro p em seguida tra- i é considerada como critica.

osicão Reclama o
esse de Delgado

LISBOA, 8 (FP) — Foi distribuída á imprensa pelos seus auto-
res a carta enviada por 58 membros da' oposição, intelectuais e ai-
guiis antigos ministros, ao Sr. Teotónio Pereira, ministro da Pre-
tidência.

P.eclnmando autorização para conceder uma entrevista ao» re-
presentantes da imprensa, salientam os signatários da missiva que i
se trataria de "um ato preparatório ao congresso dos democratas j
portugueses que pensam convocar em Lisboa no transcurso do i
corrente mês e no qual esperam definir democraticamente uma !
política de alternativa á presente situação e indicar as condições
em que o General Humberto Delgado, antigo candidato à presi- |
dència da República, deveria regressar a Portugal com toda a II- jberdade.

Esse documento, que abrange doze páginas dactilografadas, de- !
nuncia demoradamente, em seu preâmbulo, "o estado de decom- ;
posição" a que chegou o regime e menciona um certo número
de fatos ocorridos nos últimos meses, fatos que, na opinião dos
signatários, constituem indiscutíveis sintomas do malestar reinan- i
te, isto é, as recentes prisões de oficiais e eclesiásticos implicadoj I
em uma "suposta tentativa dc alteração da ordem pública", as cri- ;
ticas feitas do alto da tribuna da Assembléia Nacional, até agora
"tão dócil" às diretivas governamentais, a posição dos monarquis- i
tas que, considerando no seu fim o regime, se pronunciaram em

< recente documento a favor de um divórcio com o salazarismo. A i
carta de um grupo de católicos reclamando inquérito a respeito .

1 dos métodos terroristas da polícia e um documento, igualmente
1 procedente dos católicos, afirmando a necessária independência
! dos católicos a respeito do Estado Novo.

Em face dessas manifestações, prossegue em substância a car-
I ta da oposição, o governo, com exceção de uma recomposição :
l ministerial, propõe apenas uma reforma constitucional que visa

a impedir a evolução pacifica do regime.
Estão Desiludidos

Salienta ainda o documento: "Em meio aos próprios partida-
rios do regime se manifestam os protestos, as perplexidades, a de-
silusão, em face de uma situação que não soube, depois de três
decênios, criar um mínimo de estabilidade constitucional ou asse-
gurar a sua continuidade além das contingências da vida de um
homem iá valetudinárlo c deteriorado pelo abuso do poder. A ins-
tablüdade da situação política assim criada causa aos signatários
as mais vivas preocupações. Conscientes das suas responsabilida-
des, elos farão tudo, no entanto, para evitar as soluções catastró-
ficas a que poderia ser conduzida a nação se o governo conti*
nuasse a repelir as soluções pacificas e a perseguir os cidadãos
que as propõem e que lutam em benefício da sua concretização", i
Governo: Não!

LISBOA, 8 (KPi — O governo português recusou-se a conce-
der à oposição autorização para realizar entrevista á imprensa. :
para expor sua tomada dc posição diante de alguns problemas I
políticos atuais, dentre os quais o retorno a Portugal do General 1
Delgado, ex-candidato á Presidência da República, e que agora
se encontra no Brasil.
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No DIA DAS MÃES, ofereça um pre-
sente útih, uma lembrança permanen-
te... ofereça um dos lindos óculos das
OílCAS FLUMINENSE - que ga--
rantem o mais absoluta precisão)

E lembre-se de que, presenteando sue
mãeiinha, você estará concorrendo ac
plano do NOME DO DIA e poderá sei
contemplado com uma das viagens
maravilhosas olerecidos pela VARIG.
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r^ira, 8 de Maio de 1959 ULTIMA HORA

A ULTRA
CENTRO: Rua México. 168 e u-fl
PENHA: Avenida Brás de Pina. 96-í,
BONSUCESSO: Rua Cardoso de Moraes, 68 e 68-B
BflNGÍI: Estrada do Retiro. 35
CAXIAS: Rua Nunes Alves. 31

MflQUREIRfl: Rua Domingos Looes, /35-B
CAMPO GRANDE: Rua Barcelos Domingos. 39
SÃO JOÃO 00 MERITI: Rua da Matriz. 133
NOVA IGUAÇU: Rua Otávio íarquino. 165
NITERÓI: Rua José Clemente. 47

r

SAO ÜUngiiLO: Rua Carlos danem. 97

ik ULTRALflR lí.S. FAZ SEMPRE fl MELHOR COMPRA PflRfl SEU LAR!

FLAMENGO VENCEU (3
PODE PENSAR NO TIT
f\ Flamengo venceu (ontem) ao Uotafogo e
" 

reconquistou o direito de pensar, ainda, no
titulo. De tato, a diferença dos rubronegros
para, o Santos continua de apenas dois pon-
tos — o Santos tendo, ainda, de enfrentar ao
America, no Maracanã, c ao Vasco, em Vila
Kelmiro — enquanto a vantagem do Vasco sô-
•ire o clube da Gávea é de apenas um pon-
to — diferença que poderá ser desmanchada,
sem dúvida, nos dois próximos compromissos
dos cruz-maltinos, era São Paulo.

A vitória da equipe do Solich foi svnsacio-
uai. sem dúvida, embora os alvinegros apre-
sentassem uma equipe quase totalmente inte-
grada de aspirantes. U certo, também, é que
o Flamengo não pôde contar com Dequinha e
Henrique, ficando sem' Dida, com poucos mi
nulos de jogo, além de Mciacir, que saiu u«
segundo tempo, ficando, praticamente, em
igualdade com n Uotafogo. E o triunfo acabou
surgindo após as substituições, transformando-
se uma desvantagem de 2x1 num sucesso por
3x.'.

Botafogo Cauteloso \.
O quadro de Saldanha mos-

trou-sc mais preocupado com
a defensiva, jogando com seus
dois extremas contra os pontcL.
ros adversários, mas contr.i-
atacando perigosamente, mui-
tas vezes, em lançamentos em
profundida. E foi assim que
chegou ao empate de 1 a 1,
conseguindo avantajar-se em
2 a 1, cedendo, entretanto, â
reação do Flamengo, nos úlii.
mos quinze minutos.

Vitória merecida, portanto,
em que pese a infelicidade do

Dida contundiu-se aos 32 mi-
nutos, sendo substituído por
Geraldlno.

Aos 40", Ernãni era obrigado
a abandonar a meta para rs-
bater de pé, para a lateral.

tinido o Botafogo a dominar
nos minutos seguintes. Aos 31',
era o Botafogo quem ameaça-
va.com uni arremate de Bru-
no. que roçou o travessão.

Eram os rubronegros, no en-
uma bola que Moacir lançaia tanto, aos 33', quem marcavam
em profundidade para Geral,
dino.

Em seguida, mesmo Ma-
nuclzinho voltava a ameno t.

um segundo gol. por intermé
dio de Manuelzinho, recebendo
passe em profundidade e pus-
sando por Ernnni. O árbitro

completando rente ao poste de anulou o tento, entretanto,
Ernãni uma penalidade cobra-
da pir Moacir.

O Flamengo voltou com i
derrota ser marcada pelo seu' mesma disposição de primeiro
derrota ers marcado pelo seu
próprio defensor, Augusto.
Primeiro Tempo:
Flamengo 1 a O

O primeiro lance perigoso
passou-se à meta de Fernaud-i.
logo aos 2 minutos, com Ama-
rildo recebendo de Airton pa-ra atirar com violência, dcsvl.
ando Fernando em dficil de-
fesa.

Mas o Flamengo contra-ata-
cou, aos 4 minutos, para abrir
o escore. Moacir ofereceu exce.
lente passe a Babá, que atirou
cruzado, indo a bola a Oton
O ponteiro centrou e Dida en-
trou para marcar, com cabe-
cada bem colocada.

Seguiam os rubronegros do-
minando a partida e aos 10
minutos Dida perdia gol cer.
to, atirando pela linha de fun-
do excelente passe de Manuel-
zinho, deixando-o à frente de
Ernãni.

Quem perdia tento certo, aos
11", era também Neivaldo, re.
cehendo lançamento em pro-
fundidade de Airton, porém
completando fracamente para
Fernando defender.

O Botafogo jogava em con-
tra-ataques, ameaçando, aos
CO", com uma investida de
Amarildo, que atirou com vio. ,
lência, salvando Fernando pa- i
ra comer. I , , ,

O Flamengo continuava jo- | saneio a bola rente ao poste de ,
gane!* melhor, todavia, quase i Fernando
aumentando aos 30", quando! ° Flamengo tentou a rea-
Cetali falhou e Manuelzinho P»" e O",011, Perdeu excepcional j
completou acertando em Ema- oportunidade para empatar.
ni. Em seguida, o mesmo Ma. atirando precipitadamente um
nuelzinho, impedido, marcava l50m Plusse úe Rob(-'rto- <«* 28
- o juiz anulava. j minutos.

O jogo continua oferecendo
alternativas interessantes, vol-

tempo e já aos 2 minutos tinlin
o segundo gol perdido por
Moacir. cabeceando fracamen-
te, sozinho à frente de Erna-
ni, um centro alto de Oton.

No minuto seguinte. Beto
atrasa mal para Ernãni. apa-
recendo Manuelzinho para ar-
rematar contra o corpo do go-
leiro. em nova situação de peri-
rigo

Insistia, ainda, o Flamengo,
e Ernãni salvava gol certo, de
•¦virada" sensacional de Ma-
nuelzinho desviada a escanteio,
aos 4 minutos.

O contra-ataque do Botafo-
go traria muito perigo, tam-
bém, aos 5 minutos, quando
uma confusão na área rubro-
negra foi salva por Fernando,
depois de "tiro" de Airton.

Continuou o Botafogo no
ataque e China empatava a
partida, aos 7 minutos, com-
pletando. de "puxeta", um
"cerner" cobrado da esquerda.

O desempate surgia lavore-
cendo ao Botafogo, aos 12 mi-
nutos. por intermédio de Nei-
valdo, centrando da direita,
com China, subindo e dando a
impressão de ter deslocado a
Fernando, passando a bola en-
tre ambos para cair nas redes. I

Os alvinegros passaram a I
mandar no jogo depois da van-
tageni, e, aos 10 minutos. Air-
ton atirava com violência, pas

acusando impedimento
Mas o novo empate surgiria,

mesmo, quase em seguida, aos
34 minutos, quando Roberto
carregou sobre Ernãni, cabe-
ceando às redes um centro
alto.

Prosseguia o Flamengo em
plena reação e logo viria o de-
sempale. Aos 35 minutos. Jadir
cobrou penalidade sobre a área.
aparecendo Augusto para re-
bater contra suas próprias ré-
d es

O quadro da Gávea passou a
prender a bola. tentando ta-
zer passar o tempo, o que con-
seguiu, afinal de contas, para
garantir a vitória.

JÔG0
FLAMENGO x BOTAFOGO

Local: Maracanã.
Primeiro Tempo: Fia-

mengo 1 a o (Dida. aos ¦)
minutos).

Final: Flamengo 3 a 2
(China, aos 7 minutos.
Neivaldo, aos. 12 minutos.
Roberto, aos 34 minutos <•
Augusto, contra, aos 3í;
minutos).

Juiz: Wilson Lopes de
Souza.

Renda: Cr* 43t).(i73.uu.
Quadros: Flamengo ..

Fernando; Joubcrt e Dé-
cio: Jadir. Copolilo (Na-
varro, aos 9 minutos do se
gundo tempo) e Jordan
(Copolilo, aos !) minuto-
do segundo tempo): Oti».
Moacir (Roberto, aos 25
minutos do segundo tem-
po), Manuelzinho. Dida I
(Geraldlno, aos 35 minu-
tos do primeiro tempo) c
Babá.

Botafogo: Ernãni; Ca
cá e Tome; Airton. Cotai-
li (Augusto, no segundi
tempo) e Beto; Edson
Tiáo Maealé. Bruno. Ama
rildo (China aos 23 mi-
nutos do primeiro tempo
e Neivaldo.

Amarildo Levou
Sete Pontos

Ainda no primeiro tem-
po, o jovem Amarildo, so-
frendo violenta entrada
de Jadir. próximo a gran-
de área. deixou o cam-
po. Abriu uma ferida pro-
funda na, canela. No vesr
tiário. foi necessário pe-
quena Intervenção cinirgi-
ca. O meia alvlnegro levou
sete pontos na perna. Tu-
do conseqüência d" mais
uma jogada agressiva do
médio rubronegro. O lan-
ce foi inesperado e pare-
ceu tão casual como aquè-
le em que Jadir tirou
Zagalo de campo por vá-
rios meses...

•yi.A" BRILHOU: Além dos trrs goh válidas, o Flamenga
tn-e. outros dois anulados. Na foto de Demócrito Bezerra, o
tento de Manuelzillllo. nn primeiro tempo, i/iie u juiz una-

lidou por impedimento.

Manuelzinho Diz Que Não Houve Infração, Mas Observa:
"O FLAMENGO VENCEU; GOL
ANULADOS NÃO INTERESS

A vitória que o Flamengo
conseguiu sobre a representa-
ção botafoguense, na noite de
ontem, não chegou a dar ao
vestiário rubronegro o ambl-
ente de alegria que era de se
esperar. Isto porque, com lan-
cer, bastante indecisos, a equi-
pe vice-campeã carioca não te
movimentou com a costumei-
ra desenvoltura. Dequinha se
apresentava com o pé enges-
sado impossibiiitando-o desta
forma a ir à Porto Alegre, pa-

ra preliar contra o Intterna -
cional. Dida e Décio se quei-
xavam de contusões na perna,
dada a rispidêz com que a pe-
leja foi disputada em alguns
momentos.
Fiz o Gol e Não Vi
Mais Nada

Roberto, no lance cruciante
da partida, decidiu o empate
para o conjunto rubronegro.
No entanto assim.se epressou
sobre o movimesto dentro da
área:

MAIOR CONTRATO DE UM CLUBE BRASILEIRO:

0 BOTAFOGO BATE REC0R
11 MILHÕES POR 17 J00

O Botafogo assinou, para sua longa excursão pela Europa,
o maior contrato qac um clube brasileiro já firmou. Dia 14,
pelo "DC-7C". da Panair do Brasil, o poderoso quadro nacional,
integrado por quatro campeões do mundo e fazendo um total
de cinco jogadores da seleção brasileira, fará 17 jogos, ini-
ciando a 18 do corrente, em Stocolmo e terminando a 7 ri» ju-
lho, na União Sovittica.
11 Milhões de Cruzeiros
Líquidos

A fabulosa soma que ga-
nhará o Botafogo, para essa
sua importante temporada no
extfrlor, atinge a 11 milhões
de cruzeiros livres de qual
quer despesas, nos 17 jogos
que realizará. Receberá 30
mil dólares, que no câmbio
atual, chega àquela soma as-
tronómic i. que jamais um clu-
be brasileiro conseguiu.

Ê mais uma vitoria da dire-
toria alvinegra. com a sua
política certa de formar equi-
pe integrada i>or astros de
primeira categoria. A política
de sacrifício, encontra suas
compensações. Por possuir as
tros de primeira grandeza, o
Botafogo assinou o maior con-
trato que já se viu neste pais,
com um clube de futebol.
Roteiro Traçado

Sob a chefia do General Sa-
dock de Sá os botafoguenses
partirão quinta-feira próxima
seguindo este roteiro: 5 jo

PIRIL0 ACLAMADO
PELOS TORCEDORES

SAO PAULO, 7 ÍULTIMA
HORA) — Momentos antes de
ser iniciado o encontro desta
noite entre São Paulo e Corín.
tians, pelo Torneio Rio-São
Paulo, as atenções gerais vol-
taram.se para o local onde
grande parte da torcida corin-
liana prorrompia em aclama,
ções. A reportagem verificou
que Silvio Pirilo, o técnico que
veio para ultimar os entendi-
mentos para seu ingresso no
clube do Parque São Jorge, ali
assistia ao encontro, fazendo
observações.

O técnico deverá viajar ama.
nhã para Porto Alegre a fim
de entender-se com os dirigen-
tes do Internacional para sua
transferência.

gos na Escandinávia, a quatro
mil dólares patrocínio do AIK
— dia 18 em Estocolmo con-
tra AIK: dia 22 em Ulmia;
dia 24 em Copenhague (Di-
namarca); dia 26 em Gotem-
burgo (Suécia); dia 28 em
Malmoe. 12 Jogos na Europa
a 5 mil dólares: dia 31 em
Liége, na Bélgica, contra o
Standart; dia 3 de junho, em
Viena, contra a seleção du
Áustria; dia 7 em Bruxelas,
contra o * Andarlcchtd; diu
10. na HoL.nda; dia treze (13)

 Fratru 0'• Aleronnha (cm-
presano estudai; u„. !'• em
Milão, contra o Internaziona-

CONVITE DO PARAGUAI AO
QUADRO DO FLAMENGO
O técnico Fleitas Solich, do

Flamengo, recebeu convite de
Asunción, 110 Paraguai, para
que o quadro de profissionais
rubronegro dispute dois jogos
na capital guarani, na base de
400 mil cruzeiros cada um, ain-
da no corrente mês. O assunto
já foi encaminhado aos dirigen-
tes do Flamengo para estudo e
decisão."ISTÊBÃÜ mariniFvTrT"

EM LUGAR DE CODESAL
Está confirmado que c» árbi

tro Codesal não poderá vir
apitar o esperado encontro de
quarta-feira próxima, entre as
seleções do Brasil e da Ingla.
terra. A Associação Uruguaia

le; dia 21, disputa a taça "Te-
reza Herrera". contra o San-
tis. em La Cortina (Espanha);
dia 24. na Espanha ou Tche-
eo-Eslovãquia; do dia 27 de
junho a 7 de junho, jogos na
União .Soviética, atuando em
Moscou. (2 jogos), Kiev e Le-
ningrado
"Tereza Herrera"
é Dúvida

-- Quando percebi que a !«••
lota tinha encoberto Ernãni.
fui nela. Toquei de cabeça t
ainda a vi ganhar o fundo ciai
redes do Botafogo. Quer») di-
zer que eu tive que saltar num
bolo de jogadores para ai-
cançá-la. No entanto, quando
estava terminado e formou-se
o natural grupo para os abra-
ços, de repente não vi mais na-
da. Estou agora de cara In-
cilada. Mas, valeu a pena.
Daquele gõl partimos para a
vitoria".

Não Estava Impedido

Manuelzinho não chegava 1
compreender o fato do bnn-
deirinha ter assinalado o ini-
pedimento em um dos iróis Jo
Flumtngo. e posteriormente
anulado pelo juiz:

— -Recebi de Geraldino em
boas eindicóes e marchei para
o gõl. A bola. tive a iinpn
são, quase certeza, torara eW
um jogador do alvinegro. Nao
tive duvidas cm prosseguir.
Para espanto meu. e quando.;»
comemorava o gõl. ve um J'|;2
numa carreira loura e ainda
me repreende. Não ouvi o api-
to e não estava em impedi-
mento". O Flamengo vcncoJ,
porém, e os gols anulados na3
interessam.

Formada a Delegação
Não está definitivamente

acertada a participação do
Botafogo na disputa da tradi-
cional taça "Tereza Herrera".
o Viusco também, esta para ser
convidado. Os espanhóis pn1-
ferem o Botafogo por possuir
jogadores mais famosos, no
ataque. Mas o Vasco, além de
conhecido e vencedor da Taça.
uma vez, custa mais barato.
Os vascalnos jogarão por dois
mil dólares apenas. O Bota-
fogo so joga por 5 mil doía- 1 Z|nj|,,res. Os ibéricos vao decidir I
essa questão. O time alvine- i da
gro é mais caro. contundidos e nao s< M>

A reportagem de ULTIMA
HORA esteve com o treinador
Fleita-s Solich e éle nes iw-
antou a delegação. em sn
campo de jogadores, que B»
competir em Porto Alegra
com o Internacional'.

— "Partiremos sábado "s
13.30 horas. E irão: F''"ia"'
do. Ar). Joubert. Milton Cer
111o. Ilton. Navarro. Decu>,
Jordan. Jadir. Othon.. Manun

Moacir. Geraldino. I'"'

Babá. Os demais esto»' rão'.

EMPATE NO FAC/.EMBU

SÃO PAULO 2 x CORÍNTIANS 2
durante todo seu desenrolar-

Aos 20 minutos Gino ai

primeira fase.
Aos . lá minutos do

S. PAULO, 7 (ULTIMA HORA)
— Regular assistência esteve, ,. .
presente no Pacaembu, esta noi- | contagem para <> S>oo " • '

le, para assistir o jogo entre Hão | zinho igualou aos M n
Paulo e Corlntians pelo Torneio
Rio-São Paulo. Na verdade O
único Interesse em relação a este
encontro era a tradicional riva-
lidado já que nenhum dos dois
quadros tem chance para aspi-
rar aos primeiros postos do tor-
neio.

uni»
tempo Gino voltou a c ,locar <

em »» '"í"'

de Futebol enviará, porem, o I .
árbitro Internacional Estelmn tmpafe JUSTO
Marino. Os auxiliares serão cs
internacionais João Etzel e
Alberto da Gama Malcher.

(2.° DOMINGO DE MAIO)
0 "DIA DAS MÃES"
t HOJE UMA DATA

UNIVERSAL

Ao término cio encontro o mar-
cador assinalava dois tentos pa-
ra cada quadro, com um tento
para cada equipe no meio tem
po. Empate' justo e merecido.
Sob o aspecto técnico o jogo
apresentou desenrolar fraco mas
as deficiências foram supridas
pelo espírito de luta que ani
moti os dois times cm confronto

Juiz, Quadros e

São Paulo em vantag...
cador e liataglia, aos i\. <-5
leceu o empate definitivo-

Renda
EÜ3'

Assad Slmfio, «ni bom traM
A renda foi de Cr$ <»iw

(?s quadros jogaram assim
mados: c-oiro i

SAO PAULO: Paulo; Satir^
Vítor: Ademar. >nl)''""0LniW
cio; Mnurinho, Ncco, l»ino»
e Roberto (Mancca). nnt,

CORÍNTIANS: Cabeção. ^
C Olavo; Ari, Valmir e B«le |4
Hataglia, Lulzlnho '"'"•'.!.,.,,,,
di», Joáozinho c Zague l"

. . .. . . . .' ._ ...K*
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ATROPELADO E MORTO PROCURA PELA HAE

AFOGADA NO LEUON: FOI SUICÍDIO
Nío tendo sido apurada pelas autoridades do 1.» Distrito

musas da morte da doméstica Antônia Mateus Lobo, cujo
llAiÍer apareceu n« Praia do Leblon, foi o caso entregue a

¦ Stfiia Técnica. Como • d* primeira feita, encontram aquelas
¦ nridades dificuldades em estabelecer os meandros mais ín-

fmnV da questão. Inicialmente,' também aceitaram as suspei-
..«contra o marido da vitima, o garçio Raimundo Mateus L6.
!" contudo, diante da falta de provas para incriminá-lo, es-
tín nropensas a aceitar a versio de suicídio. Levam em conta,

-ra tal a desilusão da doméstica quanto ao seu matrimônio.
vín vivendo bem, ultimamente, com o esposo, Antônia chega-". comenUr para uma vlilnha o desejo de suicídio. Doli de-
i.ihu contudo, servem, ainda, para manter a dúvida: ter a
vitima sido encontrada sem as pegas intimas; ter, ainda, sido

í Innstatado um ferimento na região frontal. Quanto ao fato
i» ter sido a doméstica vista em companhia de um elemento
pstrtnho, carece Inteiramente de elementos, segundo revelou
o delegado Burlamsqui.

NORTE MISTERIOSA NO MORRO DOS MACACOS

Um homem d» cor parda, de ;35 /anos presumíveis, tra-
Jando modestamente, teve morte brutal, próa-imo à estação
de Vicente de Carvalho. Tentava êle atravessar em frente
àquele local, quando um auto, não identificado, o colheu, ma-
tando-o. O comissário de serviço no 7." DP compareceu ao lo-
cal e deu visto na guia para que o corpo fosse removido para
o IML.

Sebastiana Marthn da Si]-
va, de 17 anos. residente na
Rua Senador Vergueiro, 207,
apto. 107. procura sua mãe.
Maria do Carmo Gondoni. de
quem está separada desde a
sua infância. Por intermédio
de parentes e conhecidos, Se-
oastiana soube que sua genl-

A» autoridades do lí.° Dis-
irito Policial estão empenha-
das em esclarecer as circuns-
tânclas em que encontrou a
morte o cafeteiro Edwln Por-
tuna (92 anos. casado, Morro
dos Macacos), cujo corpo foi,
na noite de anteontem, en-
rontrado por seu filho num
dos quartos de sua resldên-

José Luís de Sousa Portu-
na de 18 anos, próximo da
meia-noite, compareceu ao
18.° DP. onde narrou que
chegando em casa, encon-
trará seu pai caido ao chão,

tm decúbito dorsal e junto ao
leito, reparando que o mes-
roo morrera hà algum tempo.

INCENDIOU-SE
A LOCOMOTIVA

Durante mais de duas ho-
rat as linha* 1 e 2 da ferro-
via Central do Brasil estl-
verem interrompidas, em vir-
tilde de um incêndio que la-
vrou no motor da locomotl-
va, a óleo n.° 3302. Segundo
conseguimos apurar, junto
ao agente da estação de En-
genho de Dentro, cerca dos 10
horas de ontem, a máquina,
mie puxava a composição
cargueira C-4, proveniente de
São Paulo, e com destino à
estação marítima, foi presa
das chamas que, logo foram
debeladas pelos bombeiros
do posto do Méier. Pelizmen-
te não houve vitimas a lasti-
mar, registrando-se apenas
um congestionamento no tra-
lego, com o conseqüente atra-
so dos trens que corriam na-
quclas linhas.

^wwMNMWBmm^^
45-0022.

CAIU DO I0NDE
tora durante muito tempo
trabalhara para uma família
na cidade de Cambuquira,
transferindo-se posterlormen -
te para São Paulo onde fi-
xou residência.

Qualquer Informação pode-
rá ser dada para nossa re- _,..._,. ..,.„dação ou pelo telefone ... fraturada, foi conduzido ao HCC, onde se encontra inter

nado.

Ao tentar saltar de um bonde em movimento, na Ave-
nida Emáni Cardoso, o comerciário Henrique Abílio Martins
Matias (17 anos, solteiro, português, Avenida Geremáno Dan-
tas, 17), caiu, send^ colhido pelo lotação DF 5-05-38, da linha
"Cascadura-Freguesin', que vinha atrás. Com a perna esquer-

N£

NÃO ERA EXPLORADA
Compareceu, ontem, a

nossa redação, a Senhorita
Léa Freitas Cavalcanti
(Rua Santa Clara, 142),
que veio contestar a noti-
cia publicada em diversos
jornais que a aponta como
uma dai menores que vi-
nham sendo exploradas
pela alicifldora Carmeni
Maranhão, nc apartamen-
to n." 12, da Rua Barata
Ribeiro, 23. Esclareceu que
apenas contribuiu com
seus serviço?, ajudando a
Policia a melhor esclare-
cer o caso.

tíuspeltando de crime, leva-
ra o fato ao conhecimento da
Policia para os devidos fins.

Comparecendo ao local, o
Comissário Pereira da Costa
teve a mesma impressão e
requisitou o concirno da Pb-ricla, já que o corpo deEdwin apresentava sinais de
violência. Bombeiros ajuda-
ram a remover o cadáver dobarraco onde foi encontrado,
num ponto quase inacessível
do Morro dos Macacos.

COLHIDA A MENINA
Atropelada pelo caminhão

DP 75-26. no cruíamento da
Avenida Brasil com a Rua 29
de julho, em cujo número
210 reside, a pequenina Sò-
nla Maria da Conceição (7
anos, filha de Manoel Mari-
nho), sofreu diversa» contu-
soes. Enquanto era medica-
da no HOV. seu atropelador,
o motorista Irani Freitas, da-
va entrada no SO.8 DP paraseu autuado.

ACIDENTADO OLAMBRCTISTA
José de Azeredo (portu-

guès. casado. 40 anos. Rua
Constança Barbosa. 16). pi-
lotava ontem a lambreta n.°
4.G81. quando, na esquina da
Rua 24 de Maio com Rua
Meireles, sofreu violenta que-
da. Apresentando fratura do
crânio e contusões e escoria-
ções generalizadas, foi éle
medicado no Posto de Assis-
tència do Méier e posterior-
mente internado no HSA
tendo as autoridades do 19.'
DP registrado a ocorrência.

ASSALTOU E BALEOU
Surpreendendo um ladrão

no interior de seu armazém ;
(Rua dos Deputados, 425), o
comerciante Carlos Eugênio
Daml&o (28 anos. casado,
português, Rua Laureano,
280) foi pelo mesmo baleado
na perna esquerda. Ao ser
medicado no HCC, declarou
ser esta a segunda vez que o
larápio '-visita" o seu esta-
belecimento, sendo que da
anterior a "limpeza" fora da
ordem de 2.500 cruzeiros. As
autoridades policiais de Nova
Iguaçu estão procurando
prender o insistente e indese- i
jável "visitante".

[ueria Vender
rigitte Bardot
to um Cruzeiro

repórter Jean Patrick Ja via-
i o mando inteiro e se tornou
l*o d» mais Importantes p«r-
ulidadei, conseguindo sabre
lllte Bardot » mala Mnaacio-
ooeumrntuçan com dados 1nli-

» e miii de SM fotosrafUs...
ireceu a uma Editora de pu-
it-iai tob forma de moderno e
sente álbum de figurinhas, a»
ii» deveriam ser vendidas i »im
"iro. A Editora gostou, plane-

reallrou: porem, teve de mu-
o preço de venda das figuri-

« para Crt 3,00, devido as for-
despesas do emprendlmento.

tanto, a partir de hoje, o pú-
¦° interessado poderá adquirir

bancas de jornais os envelo-rar de rosa que contém bem
nadinhos todos na segredos da

• dos sucessos e doa amores da
losa Irancesinlia que se tornou
lonho it milhares de homens,
'» no Brasil como no Mundo

BANCO

PROLAR
Juros de 3 a 7%
Aberto Ininterruptamente

Até as 17 Horas

RUA SETE. 99

Dr. José de Albuquerque
Membro efetivo da Sociedade

de Sexoloila de Paris
DOENÇAS SEXUAIS

UO HOMEM
RUA HOSABIO, M
I>as 13 ia li horas

Veja Pelos Anúncios Desta
Edição as Melhores Ofertas

A CASA OLIVEIRA LEITE
SUGERE, PARA O DIA DAS MÃES,

Lindos t variados aparelhos im louça • porcelana, da
JANTAR, CHA, CAFI • BOLO, o Inúmeros artigos atara

presentes da gasto a praços da
FESTA DE MAIO

VISITE A AMPLA EXPOSIÇÃO DA
CASA OLIVEIRA LEITE
tua dot And radas, 23 e Praça Monte Castelo, 32

EP6SIT0 DA "HELIOGÁS",
M SÃO GONÇALO, SERÁ
RANSFERIDO E AMPLIADO
'•lindo a reportagem d* ULTIMA HORA, • Dr. Sandre

•"to. Dlrator da Cia. "Hellogés", no Distrito Federal
1 lua a transferencia do deposito do botijõos do gés, lo-

na Bairro Psralio, om São Goncalo, para um outro
«•vare so dor dantro dot próximos dias, om vlrtudo

«••cantt aumonto da fraguosia, obrigando a Companhia'"•?•••r om local mêí, .„,,,,.
» Oftrtet Parlo*

••Pendendo o uma pergunta do repórter sobro a ora-
"Ao **W"-" * -,B*tl»»« •"'"» »«<om aquele dlro-

^ 
«antrarlo das noticiai tondonciosas qua v*m inquie-

m 
P*P"Uçl0' • "•••• deposito do botljòos não oforoco

«es d r 
** '*' ,,,# «•''•»**"«'•••• • verdade, nos

Io J, 
C,mp,nhi- i» toriamoa adotado modidaa no sen-•••Viguardar oa interesses o o bem-estar doa heoi¦• *^»a do instalação.
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^ff seu gesto - oferecendo uma jóia Ev (f

jm? de real valor da Casa Masson • há de &' l^ágfl M^L. tf 1^ iaÉ ^ -fj^"^gV BgW ¦

Mf traduzir seu afeto para com aquela que e Jfy

i lambémumav.rd0d.irai6,a...,16iado,c,"y^ MU 
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è&nentrada
e um ano para pagar.

Na Grande Venda dot 8t anos Masson
Jóias de real valor desde 1871

/

MASSON
Rua Sete de Setembro. 92

Ar condicionado em toda a loja

-Colar de ouro, fios trançados,
com pingentes e adémc d*
olatina com brilhantes.

Graciosos brincos pingentes do
ouro, platina, adornados com
diamantes e pérolas cultivada»
legitimas.

9 Atraente broche abelha, de
ouro, platino, brilhantes e pé-
rola cultivada legitimo.

4 Delicado cordão do ouro com

medalha santa» >

1.550,
mensais

340,
mensai<

300,
mensais

55,
mensais

Relógio suiço "Embe" 
paro se-

nhora, de ouro. platina e bri-
lhantes, com 17 rubis e ancoro
de rubis.

Pulseira identidade, de ouro
maciço, com gravação do

nome grátis.

lindo anel de ouro com pé-
rola cultivado Vgítima.

Aliança de platina, finamente

lavada, com de; brilhante*.

800,
mensais

200,
mensal*

105,
mensais

985,
mensal»

Imm

i
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Rio de Janeiro, SextaFeira. 8 de Maio de 1959 ULTIMA HOBjJ

FAMÍLIA INTEIRA ENLOUQUECEU:

DESPEJO PROVOCOU A
ÀO PAULO 7 (ULTIMA HORA) — C«o do. mais .mpreuionante. ocorreu ontem no bairro
AO PAULO. 

famíUa inteiro, tomada de psicose, desde as 13 horas, ficou fazen-
» do Brookltn Paul.sto. Uma 

£m.ha 
.nte * 

da re$idência, Rua p„eoa, paM, 18.

O flagrante acima, bem sintomático e/o crise
social que envolve as camadas menos privilegia-
das de nossa população, traduz todo o drama de
uma modesta família que busca apenas um teto

para se abrigar: com a sua irmãxinha de três
meses, Lia Sampaio, pouco mais calma que os
demais parentes despejados, deixa o prédio da
Rua Pascoal Paes, acompanhada de policiais

adredemente mobilizados para a tarefa.

Finalmente o Sr. Wilson de
Souza e Silva, cerca, das 18.30
horas, decidiu resolver n si-
tunção. Dirigiu-se para o lo-
cal e agindo com cautela e
calmamente, evitou violen-
Cins de maiores proporções,
conseguindo, paulatinamente,
•tirar um a um todas as pes-
soas que lã se encontravam.
Junto rom os adultos, esta-
vani três menores, que diante
da multidão que- se arotove-
lava cm frente a residência e
ao numero de milicianos, se
puseram a chorar e gritar
desesperadamente. acompa-
nhando o ritmo dos maiores,
num espetáculo doloroso.

AÇÃO DE DESPEJO
A balbúrdia teve inicio,

quando o oficial de Justiça.
Gentil Fagundes, acompa-
nhado do Dr. Paulo Sam-
paio (pai e sogro dos inqui-
Unos) se dirigiram para
aquele domicilio, com o mim-
dado de despejo.. O locatário.
Joel Minervino Linck. 30
anos. e sua esposa. Raquel
Sampaio Linck. há vários
meses não pagavam o alu-
guel. Em vista disso, o pro-
prietário. Heinz Furst, en-
trou com ação judicial. Na
primeira vez em que Joel foi
notificado, mostrou-se cal-
mo. A semana passada, po-
rém. quando recebeu o -ulti-
matuni". reagiou violenta-
mente. Entrando em contato
com os familiares de Joel —
ou seja o sogro deste. Paulo
Sampaio, que lhe pediu não
providenciasse fórçá policia!,
porquanto, todas as pessoas
que estavam no domicilio, vi-
nham sofrendo de psicose.
Ambos e mais o irmão de
Joel. Milton Minervino. fo-
ram para a casa. No entan-
to. nada conseguiram. Foi
quando o oficial resolveu pe-
dir ajuda policial.

e citando provérbios religio-
sos. aquelas criaturas, olhos
esbugalhados. faces contrai-
das. protestaram contra a
medida. As mulheres eram
as mais violentas, e revolta-
das. Percebendo a situação,
a autoridade determinou cal-
ma e agindo ponderadamen-
te. conseguiu ir retirando-as
isoladamente e recolher as
crianças. Assim, além do ca-
sal. saíram Afonso Gama
Sampaio, de 22 anos. soltei-
ro: Lia Gama Sampaio. 21
anos. solteira. Maria Henri-
riqueta Gama Sampaio, 19
anos. solteira, todos filhos do
Sr. Paulo Sampaio, a espò-
sa deste. Maria Esteia Gama
Sampaio, seu filho. Paulo
Gama Sampaio, a esposa
deste, Maria Esteia Gama.
Sampaio, seu filho, Paulo
Gama Sampaio. 10 anos e
os netos. Raquel Sampaio
Linck. 3 anos e Maria Este-
Ia Sampaio Linck, de 10
meses.

Os adultos foram removi-
dos para o Instituto dos Psi-
copatas e as crianças fica-
ram aos cuidados de Paulo.

que era necessário desprezar
o materialismo. Há alguns
meses, Lídia trouxe todos pa-
ra Sáo Pnulo. Minha esposa
há dois meses deixou-me só,
em Amparo e veio também.
Percebi a situação, e estava
procurando interná-los. Não
foi possível."'

Abatido e em prantos, o
facultativo, durante os tra-
balhos de remoção, ficou pos-

'Deus está vendo essa In-
justiça e todos vocês ficarão
marcados pelas chagas, nes-
se dia cruel. O fim está per-
to. falam as profecias dos
cavaleiros do Apocalipse.-'

Quando se distraiu, conse-
g u l r a m arrebatar-lhe a
criança e convencê-la a
acompanhá-los, sob a pro-
messa de que iria juntar-se
aos demais e a sua filliinha.

FANATISMO

RETIRADOS
Entre gritos, lágrimas e

impropérios, chamando Deus

Vários livros se espalha-
vam pela casa toda em de-
sordem. A reportagem pode
anotar o nome de alguns:
-Nosso Lar" e ""Boa Nova",
de Francisco Cândido Xa-
vier; -Num Disco Voador Vi-
sitei Outro Planeta", de A.
Bossi; '-Jerusa — Romance
da Vida do Pai Jacob" e "O
Porque da vida", de Leon
Denis.

Abordado pela reportagem,
o Sr. Paulo Sampaio, que re-
side em Amparo, disse:

"Atribuo isso à religião, fa-
natismo deles. Meus filhos
foram sempre criados com a
máxima liberdade, nunca
lhes impus religião alguma,
ultimamente, passaram a fi-
car crentes. Não sei de que
culto. Sei apenas que viviam
falando no fim do mundo e
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Dcittparade t alucinado
com o Urríval drama
que sua família enfrenta-
va, Joel Minervino Linck
(foto à esquerda), foi
carregado a força por
três policiais. Dona Ra-
quel, esposa de Joel, sem
atinar a nada nem a nin-
guém, abandonou a resi-
dência, como louca e cm
pranto pelas ruas. A Jus-
tiça, no entanto, se cum-
priu: as crianças, mulhe-
res, todos foram postos
ao relento, tomados de
uma psicose que raiava

à loucura.
.*. í;~~.:.-í '... o..;**
.:•>¦¦-¦¦;¦¦ £.;,c,-". ¦¦¦;-,; -v<v,.

TENTATIVA
CUBÍCULOS

DE REBELIÃO NOS
DO S! DISWTÚÍ

QUATRO, 
de cerca de cinqüenta presos

recolhidos aos infectos e exíguos cubi-
culos do S.° DP, encabeçaram, ontem, o in;-
cio de uma rebelião, prontamente dominada
pelos policiais de serviço. Em conseqüên-
cia da algazarra que promoveram, esperan-
do contar com a adesão dos companheiros,
sofreram alguns ferimentos, tendo sido me-
dicados no Hospital Souza Aguiar.

do Navarro de Andrade, levou o fato ao

conhecimento do Subdelegado Petra. A au-

toridade incontinenti colocou seus homens

de sobreaviso. Tendo descido até os cubi-

culos, iá encontrou os rebeldes feridos, so-

• licitando, então, uma ambulância para
socorrê-los.

MEDICADOS

BARULHO K0 XADREZ
Atirando marmitas à distância, deba-

tendo-se contra as grades e paredes, quatro
presos, detidos há vários dias para averi-
guações — sob suspeita de furto — inicia-
ram um movimento de rebeldia. Temendo
maiores efeitos, o soldado de serviço junto
às celas comunicou o fato ao Comissário
Jorge Martins que, na ausência do Delega-

Levados ao Hospital Souza Aguiar, Pau-
Io Quitério, Jorge Rodrigues Carvalho, João
Rodrigues da Rocha e Valtude Teotônio da
Silva  todos vitimados na confusão que
eles próprios organizaram — receberam os

curativos necessários. Apresentavam peque-

nas escoriações generalizadas, tendo sido

reencaminhados para o 5.° Distrito, forte-

mente escoltados, numa camioneta oficial.

FUGA DA ILHA GRANDE
Ainda não se registrou

nenhum resultado positivo
nas buscas que vèm sendo
empreendidas pelas autori-
dades desta capital e dos
Estados, visando localizar
os três restantes fugitivos
da Ilha Grande.

tado a um canto, como se de-
sei asse despertar do pesa-
delo. . , , ,

Raquel Sampaio LmcK foi
a última a sair. Desesperada,
agarrou-se á sua filha de 3
anos. e explodiu:

Reagiu a Faca
ao Ser Preso
em Flagrante

Pilhado em flagrante no mo-
mento em que se apossava de
uma garrafa de uísque num
dos postos das Mercearias Na-
cionais, em cujo caminhão de
entregas trabalhava como
ajudante. Antônio Pinto dos
Santos (20 anos, solteiro, Rua
Júlio Ribeiro, 22 — Bonsuces-
so) sacou de uma faca, tor-
liando patente a intenção de
vender caro sua liberdade. A
muito custo, foi dominado pe-
Ia guarnição da viatura 87 da
Radiopatrulha e conduzido ao
HGV para medicar-se das es-
coriações sofridas, antes de ser
recolhido ao xadrez do 20:
DP.

"ESQUADRÃO
DA MORTE":

PRISÃO
PREVENTIVA

IMINENTE
Está sendo aguardada

para os primeiros dias da
semana vindoura, a decre-
tação da prisão preventiva
do investigador Euripedes I;
de Sá Malta e do d- teetive *
Itagiba José de Oliveira .
pelo Juiz Sumariante, Otá-
vio Pinto, do I Tribunal do
Júri, baseado nas recentes ;;

ÕenUsici Qiie Matou o "Rei do Bicho

¦} declarações das testemu- ;.
o nhas de acusação arroladas .
!; no já volumoso processo !;
; contra o famigerado "Es- i
'! quadrão da Morte". O

Juiz Otávio Pinto, depois
de estudar acuradamente
os depoimentos das teste-
munhas no sumário de
culpa dos quatro acusados,
está propenso a decretar a
medida liminar contra os
acusados que ainda estão

$ em liberdade, mormente
agora que foi incluído no
processo o depoimento de
André Veloso.

Com Medo Dos Capangi
Fugiu Para o Cearei

UOMISIANDO-SE no interior do Cear*. <™ fafjj
íl para onde viajou, ontem, o dentista João Alves deJ".colocou-se 

a salvo da perseguição que.-^-mortaj
miliares e capangas do banqueiro do '.biche> .Luís *
vps Ontto oor êb assass nado em Belfoi Roxo. u., era
tos licAdos a vitima como noticiamos, nao obstante a I

cão da polícia de Nova Iguaçu, a quem o criminoso se
sentou, voluntariamente, estavam dispostos a caça-lo a d

quer preço, justiçando-o com as próprias mãos.

SOB A LEI DO MEDO
Por não encontrar garantias na delegacia de Nova,

çu. ou mesmo em qualquer outra parte da elçtade,ja <p
séquazes do banqueiro o procuravam ostensivame
tos para a vindita, João Alves de Alencar, ^ co^dlio d
mão Tenente José de Alencar, depois de ]irastur depa
to, refugiu-se na casa de um amigo, no Estado do Rio.

.lá. ainda dominado pelo pavor que lhe inspiravam os p
sitos dos homens de Gaito, acabou se homisiando na li
da de um amigo, no interior cearense, para onde et
cou. ontem, num avião particular — pondo-se, finalmen
salvo de qualquer represália. Quanto ao endereço, seo
mente guardado, onde se encontra o dentista, somente
revelado quando de. sua apresentação á Justiça.

MORTA A DOMÉSTICA NO POSTO
POLICIAL: DISPAROU A ARMA

t.m« n^fa»! nnnnhn. um Ncl»ou. furiosamente: E cuspiu.lne rio io.su

rmÃGÉOVA - QRÂWA -fARSA ^CDAAlPtA

% Ai- r0 AMANTE

Teve tráfico desfecho o in-
cidente vivido no. interior do
Posto Policial da Favela da
Praia do Pinto, quando na
noite de anteontem, em cir-
cunstáncias ainda não bem
esclarecidas, o soldado da Po-
licia Militar Antônio Neves,
ni 1.380, disparou sua arma.
indo o projétil deflagrado, ir
atingir a doméstica Adaltiva
Nunes de Almeida 'solteira.
18 anos. preta), na altura do
tórax. Conduzida por pupulu-
res, momentos depois a jovem
dava entrada no Hospital Mi-
guel Couto, onde faleceu quan-
do era conduzida para a sala
de operações. O projétil dis-
parado de um revólver 38 car-
ga-dupla, atingira a jovem no
coração.
Amante do Soldado

Logo após o dispam o sol-
dado foi preso por um de seus
colegas que se encontravam

nas imediações, e como se
originassem controvérsias a
respeito da veracidade da ver-
são apresentada pelo policial
i acidente) foi ele conduzido
ao 1! D.P., tendo ali prestado

ENFRENTOU A POLÍCIA
MAS TERMINOU PRESO

A guarnição da RP-!»5 (GC
Ivan e Armando) teve on-
tem, de enfrentar no Morro
do Urubu o operário Aristi-
des Machares 'rasado. 40
anos. Rua Adcrbal de Car-
valho, 223i. que. armado de
faca. ameaçava de morte di-
versos moradores locais. Aris-
tides não se intimidou e -en-
carou" os pntrulheiros. sendo
a muito custo colocado na
viatura policial. Posterior-
mente, foi levado ao PAM a
fim de receber curativos, após
o que foi autuado no 23." DP.

declarações, após o que foi re-
colhido ao quartel de sua cor-
poração. Afirmou o soldado
nesta ocasião, que examinava
sua arma na presença da do-
mestiça, quando esta disparou
indo atingi-la. Afirmou ainda
que Adaltiva era sua amante.

Na noite do acidente, a jo-
vem fora procurá-lo no Posto
Policial, em companhia de
uma amiga, a fim de apanhar
com éle algum dinheiro. Co-
mó ambos nada tivessem a fa-
zer, conversaram durante ai-
eum tempo, tendo, em dado
momento resolvido éle a fa-
zer uma limpeza em sua ar-
ma, e quando a procedia, o re-
volver disparou atingindo a
jovem.

Ouvida pela reportagem a
companheira da doméstica
morta, Irene Gomes Mascare-
nhas, confirmou o depoimen-
to do soldado.

Quando chegou, o marido a esperava. Estava sentado as

pernas esticadas e, com um páu de fósforo limpava as unhas.
Sem erguer o rosto, Rafael fez a pergunta:

Onde é que você esteve?
Pós a bolsa cm cima da vitrola:

Por que, filhote?
E cie, mais incisivo:

De coSsunpara Rafael, mexendo num vaso de flores, res-
ponde:

Rafael atira fora o palito de fósforo. Levanta-se:
Médico ou Copacabana?

Gilda iomeça a tremer:
Por que Copacabana?

Êle foi implacável: .
Porque é lá que você se encontra, num apartamento,

com o seu amante. Ou minto? ,„,,;„j„.
Por um momento, quis falar e nao pode. Acaba explodindo.

Mente! Mente!

CONFISSÃO
Rápido, o marido apanha

o braço da mulher e o tor-
ce. Berra:

Estou mentindo?
Trinca os dentes:

Está!
E éle:

Juras pela tua filha?
pela nossa filha? juras que
não me traiste?

Soluça:
Nãol não! não juro!

pela minha filha, não!
Então, numa alegria en-

venenada e cruel, éle a em.
purra. A mulher cai em cl-
ma de uma cadeira. Num
choro manso, de menina, .de
criança, vai dizendo:

Você me abandona! vo-
cê nem me liga!

Lívido, Rafael apanha
cigarro e o acende:

Quem é teu amante?
Não sei!
Responde!

Levanta-se. Grita-lhe, nu-
ma histeria:

Não digo! não digo!
Agarra, de novo, a mu-

lher:
Ou preferes que eu te

mate?
Desprende.se, num repe-

lão selvagem:
Pois mata, pronto! ma-

ta! '
Contempla essa mulher

que, no seu pânico, o desa-
fia. Diz, como se tivesse nó-
jo da própria paixão:

Não te mato, porque te
amo, ainda te amo! Tu me
traiste e gosto de ti!

No seu desespero, «garra-
se ao marido:

Perdão! Perdão!
Rafael a' empurra nova-

mente. Ela, porém, volta,
chorando. Deixa-se escorre-
gar ao longo do seu corpo.
Abraçada às suas pernas, so.
luça;

Foi uma vez, só uma
vez!

A VINGANÇA
Ao mesmo tempo que di-

zia isso, ela pensa: — "A
criada está ouvindo tudo!"
A criada e, talvez, o.: viii-
nhos. O marido a suspsnde.

Não importa que tenha
sido uma vez ou cem. Não-
te perdôo. Só te perdôo se
disseres o nome. Quem é teu
amante?

Negou, furiosamente;
Não! Isso não! tudo

menos isso!
Face a face com a mulher,

diz-lhe:
Não te mato, mas faço

isso!

_ cuspiu.lne no rosto.
da recua, no seu espanto
na sua dor:

Ê essa a vingança"
Ri, arquejante:

É o começo da /iití'
ca!

O AMANTE
Era o começo da vingança. A partir de então, de mi«i

e na hora de dormir, Rafael fazia-lhe a pergunta:
Quem é teu amante?

Erguia o rosto duro:
Não digo. ,

, Então, o marido cuspia-lhe na face. Em vao, a mlllüf.l
laçava: — "Eu nãn te traio mais! Foi só aquela vcü! nu i
um momento de fraqueza c nunca mais!" Teria sido frM»
curiosidade, sei lá! Ou, talvez — quem sabe? — a Intluenc»!
amigas. Mas o marido batia na mesma tecla: — Se você «
diz o nome, é porque o ama, ainda o ama!" Estendia as»
mãos crispadas para o marido: — "Você nao me perra»
nunca?" Respondia: — "Perdoarei, quando matar o teu ai»
te!" Durante seis meses, de manhã e á noite, ele ctispta-mejl
rosto. Ela começou a emagrecer. Andava triste pelos ca»
Dizia-se: — "Gilda não come, belisca". Era verdade, üuirn
interpelavam: — "Você está fazendo « greve da fome. ¦

que, uma manhã, vira-se para o marido:
Eu vou dizer o nome.
Quem é?

E ela. sem desfitá-lo:
Teu irmão.

Balbucia;
Meu irmão? _

A mulher tem um riso soluçinte: — "Teu irmão, sim
irmão! Você não diz que éle é um santo? Pois foi 

|mão!" De fato, éle adorava aquele irmão mais velho, »
reno, tão nobre, que parecia acima, muito acima, «a. ¦

paixões humanas. No seu espanto, êlc diz para si mesro ;
"Meu irmão me traiu!" A mulher não féz um geslo qu»
marido puxou o revólver, introduziu o cano na boca e 1
gatilho. Rafael cai com o sangue esguichando. Itapu»,
lher curva-se sobre o corpo e grita, enquanto ele "nlia
mo estremecimento de vida: _ . ,,B|iMentira! Não foi teu irmão! Teu irmão e um » .

E cuspiu-lhe no rosto. Naquele momento, os vinmw
diram o quarto.
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QKpIusí» r/pulsrir» ri> num:
Mod I Fio c/brilhante* *.600,00
ou 460, mensais sem aumento

Q Relógio r/pulseira de num:
Mod Escama c/brilhantes 6.2*0,06)
ou 674. mensais sem juros

^g|l O Relógio r/pulNfira df ouro:
**"'" Mod. Espelhado c/brilhanus 6.400.00

no 6401, mensais sem despesas
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W-Jã WM wjm WM mâ d*) Relógio de. ouro: .
Pulseira de ouro Intercalado de brilhantes j <n
9.800.00 ou 980, mensais s/taxa extra

C%Relógio r/pulseira de ouro:
Mod. Sextavado c/aro de brilhantes 8.60O.0O]
ou 860, mensais, sem jaaidmo

Q Relógio c/pulseira de oura:
Mod. laminado de luxo t/brllhantes,
10.800,00 ou 1.080 mensais sem |urns
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A maior • mais famosa coleção de relógios em ouro, folheado e de aço

jf JooUAòo'jaguar
CENTRO: >»• do «oiiri», i"3"
MADURfIRA:
Rua Maria FrtlU», 110-W« B

A». Amaral P»Hoto, 334 • M.

S. PAULO: Pinada ».»"
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