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Jl/LfA AA1V4LL
l^STA é a quarta fotografia da nova série semanal de Poses Ro¦"-J mânticas, que semanalmente estamos publicando.

O amor na Inglaterra é amor como em quase todos os lugares
do mundo. Dizemos "quase todos", porque afirmam — embora du~
videmos — que há lugares no planeta onde o beijo é desconhecido
Mesmo considerando o ângulo-saxônico sem a ardência do latino,
o amor não é diferente do nosso e ai está a prova nesta cena de um
dos films ingleses da Rank Films.



Sua beleza corre perigo
se sua eútis não respira!

Para manter sua pele sempre jovem
e aveludada, é indispensável unia
limpeza profunda e tonificante
dos poros com a poderosa
ação medicinal do
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Poros fechados... obstruídos pela poeira ou maquilagçm...
impedem que sua pele 

"respire", enfraquecendo
assim os tecidos, dando-lhes aquela
fiacidez que deixa tão envelhecida sua
aparência! A defesa de sua cútis

?«._i: ^_ ^_r_ i:;_:.--iesta na revitaiizanic aÇau iiicuiciiiiu

do Leite de Colônia, que limpa
e tonifica profundamente toda

pele de seu rosto, evitando que
surjam manchas, sardas e espinhas.
Não importa que preparados
você use em sua maquilagem
habitual. Para a limpeza de sua
cútis, nada se compara ao
maravilhoso Leite de Colônia!
Experimente... e convença-se

'ainda hoje!

tnas nao confunda!
Exija JCeite de {jolonia

Oc^ comprovada ação medicinal. Leite de Colônia
e único! Não existe nada melhor, igual ou pa-recíaof Portanto, não aceite um substituto qualquer.

m-\i Br
Ultmamm - fc»53
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iLUSA SIMPLESMOLDE BÁSICO DE B
O molde básico âe

blusa simples é o alicer-
ce, a partir do qual se
poderá construir qual-
quer tipo de blusa. Não
apresenta pences nem
qualquer outro detalhe.
A montagem da manga
é feita por intermédio
de cavas. Posterior-
mente, ensinarei como
cortar as blusas japo-
nesas.

FRENTE DA BLU-
SA — Traça-se apenas
a metade. Desej ando-se
blusa inteira, sem costu-
tura na frente, basta do-
brar a fazenda em duas.
O molde riscado no pa-
pel deverá ter as medi-
das exatas da pessoa.
As margens para ba-
inhas e costuras são dei-
xadas no momento em
que se corta o molde na

TABELA DE PREÇOS PARA

Vestidos simples Cr$
Vestidos Toilete  Cr$ 100,'

Vestidos de baile
r*i noivado a partir de  Cr$ 200,00

B
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fazenda (cerca de 2 a 3 cms,
para as costuras e 5 cms. para
as bainhas) .

Execução: — (frente) _
traça-se um retângulo de largU.
ra igual à metade da medida
da frente do busto (de axila a
axila) e de comprimento igual
à medida do comprimento da
frente do busto. Feito isto, no
ângulo A, marca-se 7 cms. no
lado AB e 7 cms. n0 lado AE
e traça-se a curva do decote,
que será mais tarde corrigida
no ato da prova. Em seguida
traça-s© a linha do ombro, num
comprimento igual à medida
do ombro da própria pessoa e
com uma inclinação de 4 cms,
em relação ao lado BD. Para
riscar a linha da cava, maque-
se o ponto C que é exatamente
a metade do lado BD reuna-se
a extremidade do ombro a este
ponto por meio de uma linha
de curva bem pronunciada. A
cintura é a distância EF que
eqüivale à quarta parte da me-
dida total da cintura. Para
dar-lhe a curvatura natural, ti-
ra-se 2 cms. conforme mostra
o esquema na linha CF.

NA PRÓXIMA AULA DARE-
MOS A BASE DE COSTA
SIMPLES

OLDES DO JORNAL DAS MOÇAS

Cataco amplo Cr$ 100,00

Saia ou blusa Cr$ 50,00

Calça esporte Cr$ 80,00

de homem CrS 50,00

tvt R — Os modelos de outras revista» têm um acréicimo de Cr$ 30,00. Os pedidos deverão ser

remetidos para a redação — Av. Rio Branco, 31 - 1.° andar — Rio, acompanhados com as mea

e o modelo escolhido.

'< -i

TODA LEITORA QUE ENVIAR O CÜPON TERÁ' UM DESCONTO DE CR$ 15r00

Nome:

Endereço:

Cidade: Estado:

JORNAL DAS MOÇAS 21-U-31
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"velho segredo1
agora

NOVA
embalagem...
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-•O segredo da beleza feminina!

®
ESCOLHA, DENTRE ESTAS. A FORMULA DE ANTlSARDlMa

QUE RESOLVERÁ PLENAMENTE O SEU CASO DE BELEZA»

N.° 1 (fraco) Protege o cútis dos rigores do sol fofl»

e venios frios, (impo os poros, tonifica os células,

previne o aporecimento de imperfeições.
Finíssimo creme, base para o pó de orroi.

N.'J 2 (moderado) Elimina manchas, cravos,
espinhos, sardos e demais imperfeições da pele.
Pcra ser usado no rosto, pescoço e colo.

N.u 3 (forte) Para ser usado no tratamento dos mflos,
braços e ombros. £ a fórmula mais eficaz poro
eliminação de saídas, espinhos e manchas rebelde

O velho segredo de beleza, na sua fórmula
Original, apresentado em nova e luxuosa embalageffif
A mesma eficiência no combate às sardas,

fnanchas, espinhas e demais imperfeições da pelf;
comprovada pelo uso constante, por milhões
de mulheres belas, no Brasil e. no estrangeiro!

faça você também uma nova experiência com o
"velho segredo"! Sua pele terá

CPfiis viço... sua beleza será mais notada l

^•s»a

Voc$ poot.u sem ir _..,u .<ívw

reotôo fnícíol. às primeiros
©pi/cações de ANTlSARDINA
N.*» 2 e 3. Essa reação.

•Ofuro/ e benéfica,

desaparecerá com o USO
diário do moderno
crente revffa/ízado*
oMulai da epidemia. Siga à loca as instruções da bafa ajOB

acompanha cada pote de ANTlSARDINA»

A bula lhe dará orientação complete sobre O «*• BB»

3 fórmulas eficazes, do puríssimo creme da bal»»*»P

HO

11-37 21-11^7 JORNAL D ÀS MOÇAS
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UM CROCHÊ DIFERENTE

Quanta coisa jogamos fora como inúteis,

sem saber que com um pouco de imaginação po-
deriamos utiliza-las.

Vejamos o que vamos fazer com um simples

tubo de retroz vazio.

Vamcs usa-lo como forma para um inte-

ressante creche- Ritiramos do tubo uma peque-

na parte, como mostra o desenho da fi-g. n.° 1.

Na foto, vejam como usar o tubo, assim prspa-

rado. Na fig. n.° 2 ver a franja formada com

o crochê sobre o tubo e, finalmente, em modelo

de paktczmho a ser feito com creche simples

e essas franjas.

Para a execução da mesma, com uma lã

mais grossa, dam.es umas 3 ou mais voltas sobre

o tubo e com uma lã mais fina e uma agulha de

crochê, vamos prendendo estes grupos de voltas

cem pontos baixes sem laçadas como se estives-

semos fazendo trancinha, prendendo, cada gru-

po, com uma cadeia.

Vá empurrando os grupos feitos para trás,

até obter o tamanho necessário a franja e, então,

soore a ürcsüia, u«^""'v, t --

dunlo até a altura da outra franja.

Fica o.acioso este paietGzinho, pois as fran-

ias formam babadinhos.

Pode aproveitar a idéia e fazer franjas para
outros fins. Por exemplo, a mesma feita cem

ráfia poderá adornar abajús ou bolsas. E, com

linha grossa, serve para enfeitar saias de Icnita

para o verão ou campo.

Vamos apresentar mais sugestões para os

humildes tübinhos vazios de retroz. Aguardem.

*i**c\

Execução

lylju \JV\J\]\|U v.líuDW
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JORNAL D AS MOÇAS
21 .11-57
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SABONETE

s
9
a

2

formatos

O SycU)on£^e <áié íam^o<^/
O sabonete Vale Quanto Pesa
tem asora dois formatos: oval
e retangular. O novo forma-
to — retangular — é de preço
mais econômico, mas conserva

todas as qualidades que fize-
ram do sabonete Vale Quanto
Pesa — o ideal para o banho!
Sabonete Vale Quanto Pesa
— grande, bom e barato!

x.
•x

* Ao comprar o sabonete Vale
Quanto Pesa, verifique, com
atenção, se o mesmo tem gro-
vado em seu envoltório o fi-
guro de uma balança —
«mbo/o de sua legitimidade f

21-11-37 JORNAL D AS MOÇAS
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Um recanto edeaarite

m^^MMHHfli

Elegante recanto de um jardim composto de mesinha baixa de madeira, laqueada cie

melho êm estilo oriental. Aímoíadas de tons vivos espalhadas pelo chão. A porta é forra

papel listrado com ornatos originais. Esteirinhas de bambu completam a dccoraçno.

JORNAL D AS MOÇAS 2141-5?



O QUE TODAS AS DONAS
DE CASA PRECISAM

SABER

Adicionando ao amido uma
colherada de sal fino, evita-se
que o ferro de passar se pre-
pue na roupa e dá a esta maior
brilho.

Para tirar manchas de gor-
dura de panos, toalhas, lenços,
etc, coloca-se a peça entre dois
papéis secantes e se aplica um
ferro quente.

.,¦¦•0.:/.-•¦',"',(•¦> .V:'

'\' »!' *»*
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E' necessário lavar as meias
amiúde, pois o ácido da trans-
oiracão danifica o tecido.

# #

As moscas gostam de luz.
Tendo os quartos às escuras
um longo tempo e abrindo de-
pois um pouquinho a janela,
não tardarão em escapar.

* *

Faz-se um bom ramo, colo-
cando no centro as flores de
maior tamanho e depois as
médias, para, finalmente, colo-
car as menores.

* *

O mais adequado para de-
volver aos utensílios de cristal
seu brilho e transparência, é
ferver nelas água com vinagre
até que se abrande sua opaci-
dade, que desmerece seu aspe-
cto e dá a impressão de que
estiveram sujos.

* *

As manchas de gordura po-
dem ser removidas esfregando-
se com talco em pó ou benzi-
na- E' também um excelente
material o caolin ou terra de
Porcelana.
51-11-57

CONSELHOS ÚTEIS

I

1 — Unhas encardidàs: Para evitar que as unhas fiquem
encardidas, quando se faz algum trabalho que as prejudique,
passa-se sobre as mesmas um creme gorduroso ou sabão.

\

Mãos ásperas: Após ter fei-
^^«^

mãos maltratadas, prepara-se a se-

¦j guinte mistura: Cozinha-se duas ba-

tatas inglesas e amassa-se, juntando

um pouco de leite e mel de abelhas.

I Passa-se esta mistura nas mãos.

l>zm ¦j.v-.-.j'' •• sMM?Àm<fà$$ -X
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3 — Pregos caídos: Quando algum prego cair, cujo ori-
fício, na parede, com o decorrer do tempo, fique muito grande,
faz-se o seguinte: prepara-se uma pasta de gêsso e enrola-se
um pouco de algodão em redor do prego, mergulhando-o nesta

pasta. Em seguida, enfia-se o prego novamente no antigo ori-
fício, martelando-o um pouco, e êle segurará.

1

JORNAL D AS MOÇAS 9
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Começa em
1 de dezembro!

poraue em dezembro nasce Jesus

porque você se prepara espiritualmente.

porque você precisa de sugestões

porque você deve se antecipar na

compra dos Presentes de Festas

W:i

9

k'J

IX

O MARAVILHOSO NÚMEB'Aguardem, portanto,
DE NATAL de JORNAL DAS MOÇAS

à venda no dia

30 DE NOVEMBRO
É um presente de Festas, com
sugestões para as Festas.

que estai



O Gonto da cSemaaa
1

rmãos na desdita

furacão de fogo e aço
já passara. Somente
ao longe troavam os
canhões rapidamente

transportados pelos possantes
tratores. De todos os tama-
nhos, de todos os calibres. O
crepitar da fuzilaria e das me-
tralhadoras já se não ouvia, si-
nal evidente de que o combate
se travava, no momento, bem
longe dali.

Giovanni Luchesi ergueu
cautelosamente a cabeça- Ti-
nha sido deixado como morto
e lá estava êle, se bem que fe-
rido, vivo e palpitante, cerca-
do pelos monticulos de ex-com-
panheiros e inimigos, caidcs
em todas as poses mais grctes-
cas e macabras possiveis. Mor-
tos, mortos e mais mortos. Ho-
mens em plena força da vida
truncados, brutalmente, pela
metralha, pelo chumbo, esma-
gados pelos tanques, estraça-
lhados pelas explosões das mi-
nas camufladas, dilacerados pe-
Ias bombas dos aviões.

Soergueu-se, apoi ando as
mãos na areia escaldante do,
deserto líbico, esse deserto que
bebia frenético o sangue gene-
roso de várias raças degladian-
do-se pela posse de dunas ári-
das, nesse vai-vem das grandes
batalhas africanas.

Sol a pino e extensão inftn-
dável, sempre igual, agressiva.
E mortos e mais mortos. E ca-
nhões arrebentados, t a n quês
estraçalhados, ainda, fumegan-
do, restos de aviões, canhões,
carretas, autoblidadas. Cenário
terrível que, ainda, cheirava a
sangue e a pólvora. Quadro
horripilante que nem a luz ru-
tilante do sol atenuava, mesmo
doirando intensamente aqueles
destroços. Olhou à frente, aos
21-11-57

lados. Tudo inerte. Buscou o
cantil e sorveu um pouco da
água morna.

Com parcimônia de quem ti-
nha aprendido a poupar o pre-

!cioso líquido.
Sabia, perfeitamente, que

um sorvo de água representava,
às vezes, naqueles desertos a
salvação. Bem que sentia ca-
pacidade de beber um oceano,
mas devia abaster-se com
aquele sorvo avarento.

Apalpou-se para ver se ha-
via alguma fratura. A não ser
o grande corte no couro cabe-
ludo, nada mais. Sangrara bas-
tante mas o próprio sol encar-
regara-se de estancar a hemor-
ragia- Sentia-se fraco. Mesns
de vida terrível, de avanços e
recuos, de lutas desesperadoras,
de vitórias e derrotas. Depois
de terem atirado os ingleses às
portas de Alexandria, eis que
sobreviera a arrancada do 8.°
Exército de Montegomery. El
Alamein já sobrava apenas na
memória e os italo-alemães re-
Güavàm . Giovanni fizera parte
do regimento que tinha sido
sacrificado para conter os in-

gleses. Lutara até o derradeiro
cartucho assim como seus com-
panheiros. Luta de morte ape-
nas, para poder permitir a sal-
vacão dos outros.

Levantou-se, cambaleando,
transformando o já inútil fu-
zil num bastão para apoiar-se.
Estremeceu constatando, ago-
ra, de pé, quantos os mortos.
Germânicos, italianos, ingleses,
indianos, zelandêses, austrália-
nos lá estavam, estirados, en-
colhidos, engruvinhados. Mo-
cetòes agigantados e loiros.

Jovens morenos esguíos, Cor-

JORNAL D AS MOÇAS

GEO W1LLIAM

pos mutilados. Outros perfei-
tos, parecendo estarem dor-
mindo.

Aqui e acolá membros es-
parsos. Manchas escuras na
areia que sugara o sangue, adu-
bo inútil para uma terra estéril
desde milênios.

Com essa fatalidade própria
da raça, que séculos afora sem-
pe sofrerá, orientou-se pela
sol e virou as costas ao trovejar
1 ^—. ~C~-. «... „ An on-f-ilVlOflQ

Indo naquela direção, fatal-
mente encontraria os parques
militares. Era o que lhe resta-
va fazer, perdido como estava:
apressar o seu aprisionamento.
Ao atravessar um grupo de gen-
te caida, notou certo movi-
mento-

Um ferido, naturalmente.
Aproximou-se e deu com um
soldado inglês, rosto empasta-
do de sangue, braço estranha-
mente retorcido, gemendo fun-
do agora.

Agachou-se. Procurou o can-
til do ferido. Estava vazio.
Buscou nos cantis dos mortos
a água. Encontrou-a. Bebeu
e deu de beber ao inimigo
caido.

Depois limpou-lhe o rosto,
arrancando a crosta enegrecida.
Em seguida cobriu-lhe a cabe-
ça com o capacete para evitar
a infalível insclação mortal.

Vamos camarada. . .
Yes. . . "camarade". . .
Somos dois infelizes meu

caro "bife". Compreende?
Yes. . . Yes. . .
Acontece que eu sou o teu

prisioneiro... A roda da for-
tuna virou. . .

O inglês nada compreendia
e limitava-se a responder "yes".

(Conclui na página 72)

il



CABELOS
BRANCOS?

"Você já leu BEDRAN"
"Você já ouviu BEDRAN"

USE AGORA BRXLHANTINA BE-
DRAN PARA ELIMINAR OS SEUS
CABELOS BRANCOS OU QÜHJIA-
DOS. BEDRAN NÃO MANCHA .>

NAO TINGE. USA-SE CO.u AS
PRÓPRIAS MÃOS.

A VENDA NAS PERFUMARIAS, FAR-
MACIAS E DROGARIAS D£ TODOS

OS BAIRROS.
Pedidos pelo reembolso para

A. G. MARTINS
Largo São Francisco. 26 - grupo 1015

Tel. 43-2659
Preço: tamanho pequeno Crf 100:00.
Gigante Cr$ 150,00 — Rio de Janeiro

Do beleza fPPÇ^
cio busto f^^ll

N.° 1 para desenvolyer
seios pequenos

N.° 2 para reduzir e firmar
seios volumosos

Pelo reembolso CrS 160.00
C. Postal 4-Tijucá Rio

Tel: 48-3087

Grande oportunidade
Somente este mês

!-.
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FOGÃO HELIOGÁS
ENTREGAMOS RÁPIDO o seu
fogão "HELIOGÁS" com apenas
Cr$ 500,00 de entrada e os res-
tantes em mensalidades de CrS
350,00, estando incluído neste preço

a instalação

RUY MAFRA & IRMÃO
RUA ESTÁCIO DE SÁ, 165-A

Tel. 28-7547
e AVENIDA MONSENHOR

FELIX, 538 - A — IRAJÁ
perto da Estação

"Cumprimos o que anunciamos"

<*#
A

"iMBimms !»

RESPONDE IV ON
CURI:

— de todos os
tempos?

Silvio Caldas.
— do momento?

Todo mundo me-
nos eu.

RESPONDE NANCY
WANDERLE Y:

— de todos os
tempos?

"Cachet".
— Do momento:1

Contrato.

s I mm ^l^^K

RESPONDE DIRCI-
NHA BATISTA:

— de todos os
tempos?

Batista Júnior e
Francisco Alves.

— do momento?
Ângela Maria e

Silvio Caldas.

i

í

I
RESPONDE M ARLENE:

— de todos os tempos?
Feminino: Carmen Mi-

randa. Masculino: O r 1 ando
Silva.

— do momento?
O povo que julgue.

RESPONDE JOÃO UCHOA:

— de todos os tempos?
Como cartazes populares

da música popular: Chico Al-
ves, Bing Crosby, Pedro Var-
gas, Carmen Miranda, Orlando
Silva, Silvio Caldas e as duas
Batistas.

— do momento?
Elvis Presley, Cauby,

Emilinha, Ângela e Pedro
Vargas.

EÍ;y .^Í^pP.'->''' ^-vK.x 
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RESPONDE DO-

RIS MONTEIRO:

— de todos os
tempos?

Silvio Caldas
e Francisco Alves.

— do momen-
to?

Terezinha
Morango.

RESPONDE ZÉ
TRINDADE:

B&^Ã'ffiWOiyvftjSjjÈS8y RJwBj bETÍ. • ''''*-'^/j^$G@5ÍvyÇSm^ÊSy£r JffâT'M t^Bmm^mm^^mm^^^y^^^^yí^^/^^Ç^yT^yj^W^^^A

RESPONDE CARLOS
GALHARDO:

— de todos os tempos?
Chico Alves e Carmen

Miranda.
— do momento?

Orlando Silva, Silvio
Caldas, Cauby e Nelson
Gonçalves e as moças Ânge-
ia, Emilinha, Mar Iene e

Maysa.

os— de todos
tempos?

A galinha assada,
o bagre e o cozido.

— do momento?
O cozido.

dê nova vida
a seus filhos
comToDiíf
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Dê força, vigor, ener-
gla e rapidez mental a seus
filhos com TODDY, o amigo
e protetor das crianças em
todo o mundo, durante ge-
rações.

TODDY é o protetor e
amigo das crianças.

jffmWm^^^^ m\y

Quem sabe...
sabe /

Leitor, se em sua cidade não
encontrar JORNAL DAS MO-
ÇÁS, à venda. Indique-not
pessoa idônea que deseje re-

presentar esta revista.

SINGER USADAS

ANDEMOS ótimas, recondiciona-
cias. da^ antigas — 10 anos de ga-

I ranTÍp 3 gavetas — ENTRADA
CrS õCO 00 e por mês CrS 300.00; õ
gavetas — ENTRADA: CrS 900,00 e
mensalidades de CiS 300 00. Paga-
mento à vista. 3 gavetas, Crs. . . .
4.000.00. õ gavetas CrS 5 000.00 —

Também comoramos máquinas
USADAS

RUY MAFRA & IRMÃO
RUA ARISTIDES LOBO. 1S4

Tei.: 28-7547 — Bondes Estréia e
Santa Alexandrina à porta e

Avenida Monsenhor Feiix. 53S - A
IRAJÁ. perto da Estação"'Cumorimos o que anunciamos"
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O5 decálogo da boa mesa
DO LIVRO "FISIÜLOGM DO GOSTO", CUJO AUTOR E O FAMOSO

GASTRÕNWO FRANCÊS BR1LLAT SAVARIN, EXTRAÍMOS ESTES

DEZ AFORISMOS QUE RÃO DEVERIAM ESQUECER AQUELES QUE

DESEJAM SER üS VERDADEIROS CULTORES DA BOA MESA:

1  Diga-me o que comes e eu te direi

quem és.

2  A mesa é o único lugar onde nin-

guém se aborrece durante a primeira hora.

3  A descoberta de um novo prato

contribui mais para a felicidade do gênero hu-

mano de que a descoberta de um novo ccrpo

celeste.

4  Todo aquele que come demais ou

6  Os cozinheiros devem ser pontais,

e os convidados também.

Aguardar mais do que o convenien-

te é uma falta imperdoável para com os

presentes.

8 — Quem recebe seus amigos e nao

se preocupa com a comida que foi preparado

não merece ter amigos.

9 A dona da casa deve antes de tudo

bebe demais, nco sabe comer nem-beber cem preocupar-se para que os pratos sejn..-

arte. perfeitas.

5  £ possível aprender a ser um hom 10 — Convidar é assumir totalmente

cozinheiro, mas é bem difícil aprender a ser responsabilidade do bem-estar do convi oco

um gastrônomo requintado. durante o tempo da hospedagem.

JORNAL D \5 MOCAS 21-11-5^
14
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Cfegou a íéora de
Jnícíar o étu

enxoval âe líloíva l

EM ROUPAS DE CAMA E MESA

NENHUM SORTIMENTO S E

COMPARA AO DA CAMISARIA

PROGRESSO. A ESCOLHA É

FÁCIL, PELO MUITO QUE LHE
t,

SERÁ APRESENTADO

%**.

Colchas de fustão para casal. 

Desde CrS 199,00 até CrS 770,00 
^pPPf

Colchas de rayon
Desde Cr$ 237,00 até

CrS 3.150,00

Colchas bordadas
Desde CrS 985,00 até

CrS 16.000,00

*? -y. \ , ¦¦¦ •¦;>•;•& ^.V^i; 
*(¦$ >% x ¦ '¦' ¦--;-•¦¦ •''"-¦.¦ . ¦••;•¦•¦¦;•.¦;-:•.v.v.v.v. xy.w.xxy yyy.y.y.y. ¦;.¦¦•. . ;v..-.'. :.';:-: ' 

v.v.v. •. • .. :¦•¦'¦• -.y^yy^y^'^ -iáâ^^^^^^^^^^^^ 
^^H

1/ \«! ^^^^Sfc^ « ¦¦^¦^^^^^ COBERTORES;;d || ? r T&U. ^^^te^^^^K Desde Cr$ 69,8° até
¦ í \ ' %v* &-^illlÈ&í^ /*^S-iiiÉÉliillÉlP^^ -^ ucsae v_-i«p 111,111/ cite

1 v 'v. í :' -w£iv ^^r ¦¦¦•'*:'¦ r^^v? ^^^'::^^,*,***^**>^*'*'*'*-*:^*^^ffSill

Toalhas de rosto
Desde Cr$ 19,90 até CrS 184,00

Toalhas 6e banho
Desde Cr$ 64,00 até Cr$ 438,00

Guarnições de cama
Desde CrS 499,00 até Cr$ 750,00

Lençóis
Desde CrS 149,00 até Cr$ 850,00

CAMISARIA

%ÜXL COMPRE JA!

-Ji

,

PKAÇA mADtNTK. 3 , 4 . TtL 42-4TM •
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<*»X"Eu era escrava
de mim mesma!"

Eu pensava que fosse obrigada a sofrer aqueles
mesmos males todos os meses... Perdia vários
dias de minha vida sofrendo terríveis eólicas,
dores e nervosismo... Até que um dia conheci
o Regulador Xavier. Sem dieta, tomando ape-
nas 3 colherinhas ao dia, antes, durante e de-
pois dás regras, livrei-me completamente ¦ daqueles
dias". Nunca pensei que fosse tão fácil, rápido (e
barato também) libertar-me de meus males íntimos!

Experimente você também o
REGULADOR XAVIER

2 fórmulas diferentes
para 2 males diferentes

REGULADOR XAVIER N.° 1 —

regras abundantes, prolongadas, repe-
tidas, hemorragias e suas conseqüências.

REGULADOR XAVIER N.° 2 —
falta de regras, regras atrazadas, suspen-
sas, diminuídas e suas conseqüência

liillln IAOORAÍ0RIO XAVI5R | i&Í«S5^ pi]/

BlllllrjS KIMIMIIM iiiHiiHi I 1&UW

1] \\\\m MESMO CUE SE TURVE 0 \WjM
Nlla | PRODUTO ESTÁ PERFEITO [ |||&

^mmmMmmmXMÍmmmmlmml3SmK

.»•

REGULADOR

R
N.o 1 - EXCESSO - N.o 2 - ESCASSEZ

o remédio de confiança da mulher

SAÚDE EM REVISTA

SAIBA USAR SEUS 001

espé.
leme,

ladeira

J' EZAGiji

Segundo notas autorisadas, a inveil,
ção de lentes para os olhos é J
buida ao Sr. Armati que viveu em
Florença .no ano de 1285 e qUe ã
quela época, consistia em uma
cie de monóculo, com um aro de m»
tal e um pequeno cabo de
para sustenta-lo.

Na China, também mais ou menu
por essa época, começaram a sim
os primeiros monóculos, sendo que, sò.
mente após muitos e muitos anos ^
que surgiram os primeiros óculos ôu-
pios, até chegar aos nossos dias, era
da bomba atômica, onde a arte t
técnica aliadas, nos oferecem verde-
deiras maravilhas nessa especialida-
de médica, tão importante quanto
delicada.

Antigamente, só as pessoas idosas
é que usavam óculos. Hoje, entretan-
to, é muito comum vermos crianças,
moças e rapazes ostentando lentes dai
mais variadas cores e de formas as
mais absurdas. A que atribuir essa
transformação? Sobre o uso dos ócu-
los, os especialistas acreditara que
exista uma certa ligação com a quês-
tão da luz artificial, hoje em dia tão
implamente utilisada nos apartamen-
tos, escritórios comerciais, consulto-
^ios e mesmo casas de comércio, ou-
ie a luz natural é pouca e muito de-
ficiente para as necessidades diárias,
Forçancto a vista dessa maneira, on*
a luz é pouca ou há uma iluminação
inadequada, é claro que isso poderi
acarretar o mau funcionamento dos
órgãos da visão e consequentemente
a obrigatoriedade do uso dos óculos.

Uma iluminação perfeita e bem dis-
tribuida, contribui certamente para a

conservação da visão, pois é de graji'
de utilidaoe para quem trabalha,»
escreve ou executa qualquer trabalho
em que tenha de utilizar os olhos poi
mais tempo.

Os óculos atualmente utilizados re

presentam sem dúvida alguma o ¥

há de mais moderno e eficiente, ««¦

artístico e prático. Com. cores e o-

mas as mais variadas possíveis e

se adaptam a todos os formatos
rosto, tanto para homens como P;

mulheres. . eJ;
A leitura nos veículos em movi

to, tais corno bondes, automavg-
taçôes, trens ou ônibus e gra» ,,
te prejudicial, porque a t^^Uí
tais veículos obriga a um a& -$
esforço de acomodação, Paldd s jof-
possa consegur ler as linfías ^nais ou revistas que dança»1
de nossos olhos.

O repouso do corpo tão indiPeB'on
sável como o repouse/ da J1^'^ p-
de óculos escuros adequados
ias ou nos campos, nas esW»
locais desabrigados, constitue»

#1
ccaiservaça°

so um esPfl
lamente;

10 JORNAL D AS MOÇAS

or garantia para a
uma visão perfeita.

Em qualquer caso.
lista poderá indicar PreclT, casoe'óculos necessários para caa
particular.
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/íifíi/iVfi.s'. Ouvíi7ini-me COrri mu/f.i tvilm.-., ncorise I H.-111 rio- mo, V i n ,. 1Í5S n(^tentar esquecê-lo, pois, nn opinião deles, ou estava habituada oo luxoe conforto, cercada de duas a três empregadas e este novo meio cie
vida, passados os primeiros tempos e o entusiasmo, logo me aborreceria .
Provavelmente não se tratava de um amor duradouro, e sim de um
arrebatamento passageiro' que eu, muito em breve, haveria de esquecer.
Achavam que eu não nascera para enfrentar uma existência monótona
cheia de trabalhos caseiros a ponto de calejar minhas delicadas mãos
e outras preocupações.

Sempre aceitei os conselhos de meus pais e tentei, então, esquecer
Jean. Combinei com meus pais1 que caso no decorrer de um mês não
o conseguisse, casar-me-ia com êle de qualquer forma. Porém Jean
somente esperou os três dias por êle estipulados, e como eu não lhe
telefonei nem lhe dei mais qualquer sinal de vida, resolveu embarcar
de volta à sua pátria. Eu nem de leve sonhava que êle partiria. . .
Se eu o suspeitasse, nada disto teria ocorrido.

No dia em que partiu, enviou-me um cartão com poucas linhas
despedindo-se de mim.

Doralice, abrindo a gaveta de sua pequena escrivaninha, tirou algo
que estendeu à amiga:

— Ei-lo aqui, leia-o Regina. . .
Esta leu-o com interesse. Era do seguinte conteúdo:
Doralice querida!
É com o coração partido que embarco de volta à minha terra

natal, porque certifiquei-me de que não me amas como eu te amo.
O verdadeiro amor é uma coisa maravilhosa, mas só poderá subsistir,
quando existe confiança e entendimento mútuo. Não existe de tua parte
o amor puro e desinteressado que eu esperava. . . Vou partir para bem
longe a fim de esquecêr-te, e então saberás quem foi que te amou
de todo o coração. Um último beijo de teu

Jean

Alguns dias, após sua partida, indiferente a tudo, peguei uma re-
vista e comecei a folheá-la. Nas sociais meus olhos fitaram longamente
um retrato. Sim, não havia dúvida, era êle. . . Logo me veio à mente
a última frase de sua missiva: "então saberás quem te amou de todo
o coração".

Sob a fotografia li os seguintes dizeres: Partiu no dia 6 do corrente
S. A. o príncipe Jean Louis, que se encontrava nesta cidade incógnito.
Permaneceu aqui perto d*e um ano em gozo de férias.

CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO

•V ¦ .-
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CONTO DE LYDIA B. KARRER

EBRUÇADAS à janela dum dos altos edifícios de apartamento
situados na orla da praia de Copacabana, duas jovens contem-
plavam o movimento naturno e o mar em sua imensidade, quena noite enluarada se assemelhava a metros e metros de brocado

prateado. Apenas o rumor monótono do'vai-vém das ondas e, de vez
em quando, o buzinar de um carro que por ali passava quebrava o
silêncio.

Finalmente, uma delas falou:
Doralice, por que estás tão pensativa hoje?
É a voz do passado que fala mais alto dentro de mim, do

que o profundo silêncio aqui reinante — respondeu a interpelada, apa-
nhando com um gesto maquinai o cigarro sobre a mesinha
próxima.

Doralice, cuja beleza ainda mais se acentuava pela sua elegância,
era alta e tinha um corpo esbelto. Seus cabelos de um acajú claro'emolduravam um belo rosto de traços regulares. Sua tez aveludadai
estava levemente bronzeada pelos raios solares da praia- Um par de
olhos verde-mar, muito expressivos encaravam o mundo com certa
melancolia.

Por que viver no passado, querida, quando o presente e ofuturo se apresentam aos nossos olhos tão promissores?
Doralice, em seu lindo vestido de noite, começou a andar de umlado para o outro no pequeno jardim de inverno, onde se encontrava,

enquanto fumava.

^|^^^^^^^fe^^te;mwsw. i-mam^i^sémsMM wmmmmm <Mmm**jm^



mio Vfí c?O píi.s.s/ií Io n/iii volt.'i mjnis, es o presente c? ca fui uro
intcMCSsam, cexvn K^giníi, portanto quero viver na snurlfule . . .

 IVão fale assim, retorquiu esta, ciando alguns passos em siu»
direção e colocando a mão bem tratada sobre c braço cia jovem.

Ksta parou, assentando-s;3 displicentemente sobre o braço do sofá
de ferro branco com almofadas de cretone estampado e, encarando a
amiga, disse:

— Vou contar minha história de amor. . . a pensar que tive tudo
em minhas mãos: amor, riqueza, enfim a felicidade. . . — suspirou, com
ar sonhador — e hoje nada tenho, tudo perdi. . .

npUDO começou no baile de minha formatura. Contava então
-*- apenas dezoito primaveras 6 terminara brilhantemente o cien-

tíílco. Fui a primeira da turma que se compunha de quinze moças.
Já antecipadamente sonhávamos todas com essa festa, com os vrstidos
que usaríamos, cs adornos que nos embelezariam, etc. Naquele dia
seriamos as mais admiradas. Seria um dia marcante na nossa existência

o nosso dia! Algumas de nós já haviam encontrado o seu príncipe
encantado, outras ansiavam por encontrá-lo nesse dia tão esperado.

Meu vestido, que mamãe mandara confeccionar por certa modista
de fama, estava uma lindeza e foi com orgulho v altivez que oi usei.
O salão do clube onde se r:alizcu nessa festa, estava ornamentado com
muito gosto e repleto de pessoas de alta sociedade, pois o colégio que
eu.sei, simpre foi freqüentado por moças pertencentes ao mais alto
nível social.

Fui apresentada a muitos rapazes e dancei muito- Subitamente
acercou-se de mim um simpático rapaz que já há muito tsmpo me
olhava, interpelando-me em francês. Pediu-me delicadamente deseul-
pas pela ousadia, mas que por não encontrar alguém que fizesse as
apresentações, resolvera, por isso, fazê-lo êle próprio.

Notei logo tratar-se de um rapaz d5 fina educação. E como dan-
cava bem! Disse-me encontrar-se apenas há meio ano no Brasil, sa-
bendo muito pouco o nosso idioma. Contou me mais, que viera de sua
terra natal, a França, para estudar, no Brasil, botânica e a fauna
brasileira que muito o interessavam, visto ser muito rica. Senti-me
irresistivelmente atraída por êle. Quando a festa acabou, tive que
lhe prometer, solenemente, que no decorrer da semana me encontraria
com ele. Os meses foram se passando e eu cada vez o amava mais.
Vivêmo-lo como num sonho. Passeamos muito, percorrendo os recan-
tos mais pitorescos de nossa Cidade Maravilhosa. Certo dia fomos à
encantadora Ilha de Paquètá. Contei-lhe que um conhecido romance

X*1

xy



Filial mente, uma delas falou: — Doralice, por que estás tão peiisativa hoje?

ali fora inspirado e que se intitulava "A Moreninha" de Macedo, livro
este que entusiasma quase todas adolescentes. Disse-me então:

— Já conhecia muitos desses lugares, Doralice, porém em tua
companhia eles têm mais encanto para mim. Como é linda a tua tierrá!
Esta pequena ilha então é mesmo um lugar que convida a amar! Dora-
lice, se eu tivesse dinheiro te desposaria, mas não possua nada e não
ouso pedir-te sm casamento não podendo proporcionar o conforto ao
que estás habituada. Cetamente teu pai também não o consentiria
Diga-me, Doralice: casar-te-ias com um rapaz pobre com o qual terias
que residir numa casa pequena desprovida de todo luxo? Penunc-arias
a tudo?

O' Jean, amo-te tanto, que nada disto importaria! Respondi logo-
Porém êle ponderou:

Doralice, peço-te raciocinar bem sobre este assunto, pois tua
resposta será um compromisso para toda a vida. Espero tua resposta
dentro de três dias, está bem?

Voltei, pois, muito pensativa para casa. Como estava acostumada
a contar tudo aos meus pais, também desta feita os consultei- Meu
pai e minha mãe foram sempre dois bons amigos meus e conselheiros
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REVISTA SEMANAL
DE FIGURINOS
E BORDADOS
Direção de YARA SYLVIA

Um calor impenitente já se
faz sentir. Um banhinho; de
mar não faz mal a ninguém.
Mas se fizer você pode fazer o
seu fútmgue com esse belíssi-
mo traje, que apresentamos
aqui. E' elegante è bem decen-
te. Criação de Gimbels.

II
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VOCÊ PODE ESTAR PENSANDO QUE COM
ESTE CALOR QUE ATRAVESSAMOS

ESTE MODELO É QUENTE DE MAIS PARA
QUEM O USAR. PURO ENGANO, PORQUE ÊLE

É FEITO DE TRICÔ DE LINHA, TIPO
CHEMISIER, TOMANDO FORMA DO CORPO

POR MEIO DE UM CORDÃO QUE APER-
TA A CINTURA. A GOLA PODE ^'R AHERTA
FICANDO O DECOTE MAIS LONGO.

ia I * Híí"

um
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UM VESTIDO QUE E' DE GRANDE GRA-
CIOSIDADE MAS DE POUCO TRA-

BALHO. E' ATÉ SIMPLES DE MAIS.
A SAIA E' BEM RODADA E A GOLA

E' ABERTA ATRÁS.

Muitas vezes basti uma palavra ou
um gesto para conformar ou alegrar
alguém, e isto é bem recompensado ao
ver a alegria que causa ao desanima-
do.

n^riflâo 9 Sanatório "1DKA i

para fracos e convaletscenu^
Corréaa — Est. do Rio
Telefone: Corrêaa 66

I

Ainda que se viva algo apressada-
mente, porque a viço agora é minto

exigente, sempre devemos encontrar

um momento para dedicar a fazer ai-

gum bem aos demais.
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741 e 742) Telma Sandra — Vestido de shantung de ai-
godão com pois. E' dividido em saia e blusa.

Além de muitas novidades, lançaremos com exclusividade os modelos
coloridos para a moda de verão. Isso acontecerá no Número de Natal.
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743 e 744) Marc/arida — É
Saia e blusa, s-encto esta
muito decotada e aquela
muito ampla.

745 e 746) Rita — Todos
os tipos aqui apresentados
são para banho de sol e este
não foge à regra. São lin-
dos os seus feitios. quer o
da blusa, quer o da saia.

747) Genêsia — Duas pe-
ças de Unho. Saia branca e

pregueada. Corpo simples
fechaõo nas costas por um
éclair. Frente simulada.

748 e 749) Rosa — Linda
blusa que termina em faixa
e uma saia de grande bele-
za moderna, pois é ampla,
tem grantíies bolsos chapa-
dos, botões, e é de côr ver-
cie berrante.

750 e 751) Laura — Outro
tipo muito lindo de saia e
blusa de shantuhg com pois

752 e 753) Mana Lucza — |
Neste conjunto de saia e
blusa já há uma diferença. j»j
E' que a blusa é de tecido
liso e a saia de tecido lis-
trado. O seu feitio, entre-
tanto, se iguala aos outros
na apresentação da origi-
nalidadex

754 e 755) Cláudia — Lin-
da blusa cocotada caindo
bem pelos ombros. A saia
tem dois recortes.
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Sensacional Toalha de Natal para a comemoração das grandes festas^de
tim de Ano sairá no Maravilhoso Número de Natal do JORNAL DAS MOoAS

ms

il

¦-'i,.'{Bí

[ÍÜ

MÊ

- 9 ^

./X-ií

•rX t

li;

- ;:v:

J.1

h

,r<



¦zm

'Wfc?.

m?>.
¦w&

¦ 
" 
'¦*%

: ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦:¦¦¦¦ ••:¥ • : '¦¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦<¦¦¦ :¦:¦: :¦:•:¦•.•:•:• •:•:: ¦¦¦/¦¦¦¦¦/¦¦.¦¦¦'/
¦:¦¦ : .;• • y v .x.XXxXXx^xXXyXyXXí!:

. ¦•.•.¦¦:¦;:¦; ; :¦ •/>/;.;•¦ '¦'¦' .¦¦¦¦¦¦•-• :¦¦¦¦¦¦ ¦-• v.v.-.-.v.;.-.-
•::-.-; -¦.¦.¦..- .•". :-.•.».•¦¦¦ ¦ ¦..-" :•: .-,••.•, ••.•;•.•-¦ • v.v.v.vXvx

yyyy-yy
:-:'-xx'

:m

?m

m%$l

t§%

m

v<fyy

WM

W®.

INTERESSANTE COSTUME DE TECI-
DO DE ALGODÃO ESTAMPADO

MUITO ORIGINAL. BLUSA CIN-
ZA, GOLA PEQUENA DO TECIDO

DO COSTUME.
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¦
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Sensacional Toalha de Natal para a comemoração das grandes festas de
fim de Ano sairá no Maravilhoso Número de Natal do JORNAL DAS MOÇAS.
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Você gostou deste modelinho? Pode
fazê-lo para você. O fato é muito simples.
Veja os moldes em miniatura, amplie-os?
se souber, e corte-os num papel. Depois o

vkzom ^ xc^x.. Se você não souber ampliá-los faça um de-
senho imitando os formatos aqui publicados e experimen-
te-os no corpo. Se der certo passe-os para a fazenda.

resto é fácil

^ Aguardem o nosso grande número, um Presente de Natal para os leitores.
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775) Helena — Vestido
de campo com impressão
de flores enorme. Gola e
peito de tecido branco.
Corpo justo e saia ampla.

776) Carmen — Vestido
tipo avental inteiramente
abotoado na frente. Tira
de tons vivos guarnecen-
do a frente.

777) Dóris — Vestido
avental de tobralco lis-
tradio. Tira de tons vivos
guarnecendo.

778) Maria do Carmo —
Conjunto5 para garota. A
parte de cima e o corsário
separados. Quatro bolsos
como guarnição.

3 Ú

em m
BM

Para os senhores e para as senhoras, para os jovens e para as crianças
para todos haverá novidades no Luxuoso Número de Natal de JORNAL

DAS MOÇAS.



ESTE MODELO DE RENDA
DE ALGODÃO PODE SERVIR

PARA UMA NOIVA DE RECURSOS FINAN-
CEIROS NÃO MUITO DILATADOS...

SERVE TAMBÉM COMO UM MODELO
DE NOITE PARA VOCÊ QUE JÁ

TEM MAIS RECURSOS. A VIDA
É ASSIM MESMO. VEJAM QUE O MODELO É

MUITO INTERESSANTE E FÁCIL
DE SER EXECUTADO. É UMA CRIAÇÃO

DE BRIDES, ESPECIALMENTE PARA
"JORNAL DAS MOÇAS".



EU NÃO DIGO PARA VOCÊ USAR ESTE MÔDÉLÔ HOJE DlA EM QUE O

ESTOU LEGENDANDO, PORQUE É UMA SEGUNDA-FEIRA COM ui

CANÍCULA ABRASADORA, QUE DÃ ATE MfDO DE OLHAR
PARA O VESTIDO DE FILO.. QUANTO MAIS PARA UM MODELO DE l^ci

GROSSO. MAS COMO VOCÊ NÂO IGNORA O BRASIL NaO TEM " 
|£UE ATÉ

CLIMA SÓ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO MAS VAR™^A11j
BEM AMENO E GOSTOSO NAS CIDADES DE S. PAULO^MINAS, PARANÁ,

SANTA CATARINA, RIO GRANDE DO SUL E, AQUI BEM„™£CIMA
DE NÓS, COMO TERESÓPOLIS, FRIBURGO PETRoPOLIS E MAISI PARA uma

COMO ESPIRITO SANTO, BAHIA, ETC ONDE SE ESCALDA Eiviaaiviw
AQUI. ESTE MODELO É POIS DE GRANDE UTILIDADE PARA OS DIAS

MAIS REFRIGERADOS. VEJAM QUE ELEGÂNCIA E QUE TAbHh
ORIGINAL, DA ESTRELA DA WARNER NATALIE WOOD.
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NÃO PODE SER* MAIS ENCANTADOR
PARA A ESTAÇÃO QUE

ATRAVESSAMOS, O MO-
DÊLO QUE ENCIMA AS NOSSAS

LINHAS. É UM MODELO DE
SACONY, QUASE TODO FEITO EM

PLISSE. É ROSA PÁLIDO COM UMA
FAIXA PRETA NA CINTURA.

II

Encomendem desde já aos jornaleiros um exemplar do Grande e Luxuoso
Número de Natal de J ORNAL DAS MOÇAS.
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UM MODELO QUE PELA SUA GRA.
CIOSIDADE E SIMPLICIDADE DIS-

PENSA QUALQUER
COMENTÁRIO!

O SEU FEITIO É O MAIS SIMPLES
POSSÍVEL. A SAIA É AMPLA

E O DECOTE RETO É FORMADO
PELAS ALÇAS QUE O PRENDEM

AOS OMBROS.

.«*
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MO PAI OR QUALQUER MODELO QUE SEJA O MAIS CAVADO
W C 

possíVEL TEM A PREFERÊNCIA DAS LEITORAS. GOSTA-
MOS SEMPRE PORÉM, DE NÃO NOS ESQUECERMOS DE NOSSASMOS S™PR^u^ •UTRAS 

CIDADES, QUE NEM SEMPRE TÊM
A PANfrULA QUE AVASSALA A NÓS, OS QUE VIVEM NAA CAm^2DE 

MARAVILHOSA. APRESENTAMOS ESTE MODELO
COM AS FACILIDADES PRÓPRIAS PARA O VERÃO,

MAS OUE PODEM SER, PERFEITAMENTE, UTILIZÁVEIS NOS
LUGARES DE CLIMA FRIO, BASTANDO, PARA ISSO, QUE

COLOQUEM MANGAS TRÊS-QUARTOS OU MEIAS-MANGAS.
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AS ESTRELAS E OS
CARAMUJOS SÃO

DO FOTÓGRAFO.
MAS A "SÉRIE" É VERDA-

DEIRA, EMBORA
ENTRE ASPAS...

O SEU CHAPÉU
DE ESTERINHA É UM

AMOR.. . O SEU
MAIO, UM MIMO E A
SUA POSSUIDORA -

PODERÁ SER VOCÊ —
UMA UVA!... É DE

FAILLE DE LASTEX,
COM UM CORDÃO

BICOLOR. CRIAÇÃO
DE FLEXEES

Roupinhas para recém-nascidos, joguinhos para crianças e outras novida-
des sairão no Número de Natal de JORNAL DAS MOÇAS.



AI! QUE GOSTOSURA!
COM ESTE CALOR SÓ

MESMO UM BANHO
DE MAR. OBSERVEM

AS NOSSAS CARÍS-
SIMAS LEITORAS A

ELEGÂNCIA QUE
OFERECE ESTE MODE-

LINHO DE FAILLE DE LAS-
TEX. VOCÊ SAIA DES-
SAS PEDRAS E VÁ PISAR

AS AREIAS MACIAS
DAS PRAIAS QUE OR-

LAM O NOSSO PAÍS, DESDE
O CABO ORANGE,

ATÉ O LIMITE SUL,
NO ARROIO CHUÍ.

QUE BELAS PRAIAS
E QUE AREIAS

MACIAS, PRÓPRIAS PARA
OS SEUS PÉS.

I ¦
'-H''bI

O melhor presente que "Papai Noel" vai. ofe ecer as senhoras e senhon-
tas é um exemplar do Grande Número de Natal de JOJNAL DAS MOÇAS.

um número repleto de novidades e presentes de utilidade.
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GLEN OF MICHIGAN DESENHOU ÊS-
TE MODELO MUITO FIXO PE-

LA ELEGÂNCIA QUE ÊLE
DARÁ AO CORPO DE SUA

POSSUIDORA. A BLUSA É VER.
MELHA E AS CALÇAS ERAXCAS.

Sairá brevemente o Maravilhoso e Formidável Número Especial de Natal
repleto de novidades em cores.
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REVISTA SEMANAL DE BORDADOS
Direção de: YARA SYLVÍA
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CAMISOLA DE DORMIR — Mais uma vez, atendendo a inúmeros pedidos que nos chegam
de todo o Brasil, estamos publicando o bordado para uma linda e distinta camisola. Os motivos podem
ser aplicados. 

Natal! Natal! Natal! Festa de Fraternidade; Festa de Crianças e de Adultos.
Aguardem o nosso grande número, um Presente de Natal para as leitoras.
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BLUSA DE CAMBRAIA — Mais uma blusa, de corte muito distinto. Motivos aplicados
e renda na gola.

Uma parada de elegância e cores, preparando as Festas de Natal e Fim de
Ano é o que você encontrará no Grande Número Especial de Natal.
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CALÇÃO PARA MENINO
— Muito bonitinho é esse cal-
Ção em motivo para ser bor-
dado na gQ\^ na paia e no
cinto em ponto cheio, com
Hnha de cor viva.

¦ánsb& VpsmoB Indot
modeloi

RIO DE JANEIRO OUVIDOR, 1*H- TBL. 42-7300
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TOALHA INTERNACIONAL — Em home
dedicado às Noivas, de 3 de outubro (2.207) a pu
formada por desenhos alusivos a cada país que vim
tante da Polônia. Na Miniatura, publicada no citado
verá ser substituído pelo URUGUAI. Os pontos em
embora sugiramos aplicação de motivos e detalhes
plumetis. (Procurem ver a miniatura no Suplemen

AVISOS: l.° — Isoladamente esses motivos
ou poderão ser trabalhados na madeira ou, ainda, pin

2.o  Caso a leitora prefira uma represen

nagem à Paz Internacional, inicia<mos no Nume
blicação desta Toalha. Sim, uma toalha cuja baxra
os publicando semanalmente. Hoie temos a repres
número, repetimos o nome ESCÓCIA. Um deles aç-

pregados, as cores, etc, ficarão ao gosto das leu
em pontes cheio, corrido, de haste, ponto de cruz t
to Solto do n.u 2.207).

se constituirão em encantadores panos de adorno,
tados a óleo sobre azulejos,
tante de outro país, poderá nos pedir o desenn •
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ELEGANTE TOALHA — Toalha de tom bordeaux com desenhos aplicados em fazenda J
branca. |

.... I

Contra a CASPA
QUEDA DO CABELO

CALVÍCIE PREMATX

TI SE
JUVENTUDE
ALEXANDRE

E NÃO MüDE

CABELOS BRANCOS
evita-os e dó-lhes

VIDA, VIGOR E BELEZA
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ALFABETOS E MONOGRAMÀS — Iniciamos, em o número das Noivas, de 3 de outubro, esse

encantador alfabeto encimado por uma cercadura florida (ver a miniatura publicada em o número ps-
sádo que se adapta a todas as combinações de letras que, desse modo, formarão os mais diven»
monogramas. Aliás, para facilitar a disposição das letras, é que elas foram desenhadas nos dois\\m>
a fim de caberem dentro da cercadura. (Por exem pio: A-B ou B-A ou A-A ou B-B, etc.). As letras
hoje são NOe 0-P.

. m



SÉRIE DE PANOS DE PRATOS — Com êsts motiva damcs posseguimenlo. a esta nova série

de panos de pratos com um motivo alegre e original, criação exclusiva de JORNAL DAS MOÇAS. Apli-

cação de motivos com fazendas de cores alegres, e detalhes em ponto cheio e de haste. Se preferi-
rem, em vez de aplicação poderão bordar em ponto corrido. (Muito original seria usar esta série em

toalhas de banho). Vejam, na próxima semana, Suplemento, o grande motivo com que encerraremos

esta graciosa série.

I611 xl

m
: SB««

1 mLwm

M! Hri»
¦ ¦¦m

Vi 111BHI
ti;

I li aoi s '^j

i . m .»«

Wm119lli
'mm

m§

XfltX

I



Xx"'

^fe^jr// yi / V \\ gM^ I \\ /f n |y/ \?i li

*x~*^xX-->--:£XX->-'- ¦•¦¦"" XX- f-XX i"*-}.,"""" -¦•¦¦•• §'"'- A li \f^-^^--"'-::..:xx.>-f-xxx.r 1 c.r^:*-'^r'-!'-."f:-'--'xx'^K y * \

Deéüdoó

790 e 791) Sônia — Short de banho de sol de
uma só peça. As costuras devem ajustar-se bem à
cintura. A saia é do mesmo cetim de algodão e

se usa com o short.

792 e 793) Marlene — Pequeno vestido de toile

úecotado com um largo quadrado e abotoado nas
costas. Para uma soirée ou cassino você poderá
juntar uma saia de organza com "pois", ao vestido

que citamos acima prendendo a referida saia com
uma faixa drapeada e terminando com um ramo
de flores.

794 e 795) Nair — Encantador conjunto de algo-
óão listrado. O corpo cruzado é abotoado do lado
e na saia há um belo chapado que lhe dá muita
elegância de modelo esportivo.

796 e 797) Marta — Pequena blusa sem manga.1'
de dois tons contrastantes. O blusão marinheiro

combina, também, com a blusa amarela e branca.

O melhor presente que "Papai "Noel" vai, oferecer às senhoras e senhorj"
tas é um exemplar do Grande Número de Natal de JORNAL DAS MOÇA*»'

um número repleto de novidades e presentes de utilidade.
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CINE EM REVISTA
Brigitte Bardot está agora em Ma-

drÍ onde trabalha sob a direção de

seu ex-marido Rc-er Vaóim em "Les

Biioutiers du Clair d? Lune" (Iéna

prod U. C. I. L.) . "A Pequena Ter ri-

Vei» voou a Paris... para escolher ai-
«uns móveis que completem o char-

me de seu provisório domicílio es-

panhol.. •

« Martine Carol finalmente terminou
«Nathalie" (Prod. S.N.E.G. - S.F.C.F.

F.). cujo atrazc foi devido ao seu

espetacular e doloroso salto. Agora

Martine partiu via Nova Iorque para
Tahiti, onde rodará um filme fràn-
cês, dirigido por Ralph Habib...

© Jean Drévile asixou Paris. Direçço:

Budapeste. Lá realizará a primeira
co-produçãc franco-húngara: "La Bel-

le et lc Tzigane", sendo a bela, Ni-
cole Courcel e o cigano, um ator hün»

garo.

^ T_ay, ]\/rnraic; roda na Iugoslávia,
uma co-produçãofranco-germanc-iu-
gostava dirigida por Georges Larn-

pin: "La Tour Prends Garde" (Vega-
S. G. C. C). Trata-se cie filme gene-
ro capa c espada, em cores, cuja ação
se desenrola na época de Luiz XV...
© Michele Morgan passou férias no
Vale de Esqüieres; na Cote d'Azur";
tenc.o per companhia seu filho Mike
de 14 anos. Michele e Mike nadam e

praticam ski náutico, enquanto des-
cansam, mamãe do estúdio- e Mike do
colégio. . .

DA COLUMBIA PICTURES

© "A Morte Espreita na Floresta '

(Saíari) — tornou-se a maior renda
nossa, da produtora Warwick, no
Equador, com uma enorme primeira
semana no Pichincha, de Quito —
acima, muito acima d? "Os Sobrevi-
ventes" (Cockleshell Heros) e "Ouro

Maldito" (Prize of Gold).

• Da Austrália soubemos que "Os

Sobreviventes" (Cockleshell) iez qua-
tro excelentes semanas no Lyceum 6e
Sydney; "Jejum de Amor" (Eileen)
teve três telas semanas no Winter
Garden de Brisbane, e "Só Por Uma
Noite" (You Can't Rim Away From
It) deu três ótimas semanas no Pia-
za de Auckland, Nova Zelândia.

"Excelente" é a palavra para "Só
Por Uma Noite" You Can't Run Away
Fiem It) na Holanda, também, onde
foram extraordinárias as oportunida-
des da publicidade.

"A Donzela de Ouro" (The Golden
Virgin) foi escolhida como apresenta-
Ção oficial inglesa no Festival cie Vc-
n-eza! Isto deve dar-lhes uma idéia da
Validade e extraordinária da nova
proòução Joan Crawford, Rossano
Brazzi. E' um filme que ficará faladx.

21-11-57

DOBRE O VALOR DO SEU VESTIDO!

Linha de pura seda é sem dúvida muitas
vezes superior às linhas comuns de algo-
dão. Por apenas 10 cruzeiros a mais Você
costura seu vestido todo com seda pura,
de brilho natural e maior resistência.
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wm?
Ao comprar linha, exija o famoso
Retrós Gutermann de seda pura,
que dá aos seus vestidos aquele
toque de beleza e elegância

próprio somente das
roupas bem feitas.

m
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DE FAMA MUNDIAL PELA SUA ALTA QUALIDADE!

Em Espanha tourear não quer di-
zer exclusivamente brigar com os

touros mas também enganar ou bur-

lar alguém, e saltar à tourear é dei-

xar audaciosamente de cumprir uma

obrigação.

Comer muito não restaura as ener-

gias cxspendida.s em trabalhe; deve-se
comer na medida do necessário para
uma compensação dos desgastes; as
refeições abundantes diminuem a ca-

paridade para o trabalho.

LIVROS e REVISTAS
Deseja editor livros, revistas, ou qualquer outro serviço <ie

impressos?
PROCURE A EDITORA JORNAL DAS MOÇAS

AV RIO BRANCO, 31-1.? aiuür — Tel.. 43-2431

S-rVco de Impressão e de Composição- Rotules -Propaganda;

BuiL - Envernizamento de Capa de Revistas e de qualquer
Irrmresso.
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OS MELHORES EM RÁDIO
... .Em crônica publicada em janeiro deste^ suf^
mos a criação de novas categorias para os Medres^
Rádio". Dizemos " sugerimos''porque esseJ°™^°t*
uma criação da "Revista do Radio , que, ff$™™r>
nos tem convidado a jazer parte do corpo feelext^ies.

Com a aproximação do novo pleito, achamos opor-
tuno jazer as seguintes sugestões para homens e mulhe-
res ¦*' 

Melhor Cantor de Auditório - Melhor Cantor ae
Músicas Regionais e Folclóricas e Melhor Cançonetista.

Na primeira seriam destacados os cantores que revo-
lucionam os auditórios. Atrações máximas desses pro-
gramas, como Cauby , entre os homens e Emilinha, Mar-
Iene, etc, entre as mulheres. n/ r

Na segunda, artistas como Jair Aives, uuxz e ~e
Gonzaga, Inezita Barroso, Stelinha Egg, etc, teriam di-
reito a disputar um título honroso de "melhor".

Na terceira, teríamos o artista que canta represen-
tando. O seu gênero é especial é o cmçonetista, bem
representado pelo formidável Ivon Curi.
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A VEZ DO CAMPEÃO

Roberto Silva, o
"Cantor Simpático",
depois de seu grande
sucesso no carnaval
de 56, passou a bafeja-
do por ventos melho-
res que lhe deram
boas oportunidades
no rádio e no disco.
O jovem cantor da
Tupi está no páreo,
outra vez, com bons
números e já gravou
na Copacabana/Emí-
lia", da dupla Wilson
Batista e Haroldo Lobo e "Despresado", de Delson Carlos e
Silas de Oliveira, com acompanhamento de regional.
• Programação Januari Ferrari —
Todos os domingos das 9,00 às 15,00 ho-
ras a Rádio Mundial apresenta a Tra-
dicional "Programação Januari Ferra-
ri", onde sobressaem audições que há
muito já conquistaram o público, tais
como: "Cancioneiros Famosos","Aten-
dendo aos Ouvintes", "Música Para
Você".
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• A Marcha dos Esportes — Das 22.05
Às 22,30 horas, aos óomingos, a Mun-
dial apresenta "Resenha Esportiva
Mundial", relato cc
eventos esportivos no Brasil
mundo.

plcto de todos os
no

• Programação aos domingos da Co-
pacabana — 18.00 Escola Bíblica do

JORNAL D AS MOÇAS

Ar, 18.30 Jóias Musicais, 19.00 Progra-
ma Teuto Brasileiro, 20.15 Melodias In-
ternacionais, 20.30 Música Popular
Brasileira, 21.00 Solistas Famosos, 21.30
Irradiações da Cruz, 22.00 Grande Rá-
dio Baile ZYP-20 e ZYP-27, 24.00 En-
cerramento.

Palestras do Dr. Dario Bartolomé —
As sextas-feiras pela onda da Rádio
Copacabana sobressai as palestras do
Dr. Dario Bartolomé às 18,15 hs., sô-
bre a medicina em geral e sobre pre-
vidência e assistência social, uma au-
dição de grande utilidade pública.

Jóias Musicais — Vai ao ar pela on-
da da Rádio Copacabana no horário
das 18.30 hs. o programa àé páginas
eruditas Jóias Musicais, que vem se
firmando dia a dia.

Agnaldo Rayol, em São Paulo, foi
assediado pelos corretores de seguros

que desejavam segurar a voz do can-
tor revelação de 57 lançado pela Rádio
Tupi. Agnaldo já está trilhanóo o ca-
minho dos astros, pois, geralmente as
companhias de seguro só se preocu-
pam com aqueles que realmente têm
valor. Agnaldo já está gravando na
Copacabana.

Diana Montez, cantora que Aerton
Perlingeiro descobriu e vem apresen-
tando em seu popular programa do-
mingueiro, firmou contrato com a gra-
vadora Lord devendo fazer o seu pri-
meiro disco com músicas de Fernando
César, ainóa este mês.

Carmen Costa abandonará
o radio

Carmen Costa, resolveu abati-
donar definitivamente a car-
reira artística. A famosa canto-
ra óa Nacional, que mereceu o

título de Melhor Cantora (em
disco) numa de nossas seleções
mensais, tomou essa atitude a
fim de se dedicar, inteiramen-
te à educação de sua filha. Em
dezembro seguirá para r^

EE. UU., onde tem a sua casa.
Antes de embarcar, cumprindo
o seu contrato com a Copaca-
bana Discos, gravou o seu úl-
timo long-play e músicas par-
o carnaval.

— Felicidades para você. Car-
men Costa.

21-11-57
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A LUTADORA ANGELA
i

ANGELA MARIA não é só aquele
4íbombonzinho de licor" que sabe can»
tar coisas gostosas. Presentemente An-
£?ela atirou-se aos negócios e mont

li

CLJL Cl

uma Academia de Box de sociedade
com o conhecido "manager" Santa Ro-
sa. Mas não é só! Angela tem treinado
-jiu-jitsu e pelo que nos disseram ,ela está
bem adiantada na modalidade que ceie-
brizou os Yanos, Onos, Waldemares
Gracies.

e

A Voz Jovem
Carlos Augus-

to também ga-
nhou o seu ti-
tulo e as suas
faixas. Agora
CXC KZ V/U1104.UC-

rado como "A
Voz Jovem do
Brasil", e não
faltará muito
tempo para che-
gar o seu dia
de ser rasgado,
que é o maior
prêmio que as
fãs escolheram
para homena-
gear os seus
ídolos.

Carlos Au-
gusto vai precisar de guarda-costa para penetrar na May-
rink principalmente depois desse lançamento de sua gra-
vação "Polyd<or", o samba carnavalesco de Luiz Soberano
e Anísio Bichara "Chegou a Hora".

0 FESTIVAL DA CANÇÃO ITALIANA
Eugênio Li-

ra Filho é no-
me dos mais
conhecidos na
crônica radio-
fônica. Acon-
tece que a te-
levisão, atra-
indo a tanta
gente de va-
1 o r, conse-
guiu a cola-
boração de
Eugênio, e o
cronista r e-
solveu lançar
na TV a sua
primeira pro •
d u ç ã o "O
F e s t i vai da
Canção Ita-
liana'", tendo
como estrela a cantora consagrada como
Cançoneta Napolitana, Maria Simonettt.

21-11-57
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DE REGRESSO ALVARENGA E RANCHINHO H

Após uma vitoriosa temporada pelo sul do país, onde
realizaram exibições nas principais cidades do Rio Grande
do Sul e Santa Catarina, Alvarenga e Ranchinho, aue es-
tiveram também no Uruguai e Argentina. De volta à Tupi,
Alvarenga e Ranchinho estão se apresentando às terças-
feiras, às 21,30 horas.

Ainda no òecorrer deste ano, a popular dupla caipira
do rádio seguirá para Portugal, onde se apresentará no
"Monumental Teatro", de Lisboa, com um interessante
contrato já firmado.

E por falar em Alvarenga, vocês sabiam que êle está
loteando uma área de terreno que possui próximo à la-

goa Araruama? E que é o dono de uma das mais belas
casas que possui em Friburgo ?

QUAL?
Dois grandes humoristas também quizeram opi-

nar sobre os preferidos da juventude.
Para Zé Trindade a "moçada" prefere: PELA

BELEZA: Grande Otelo — PELA ELEGÂNCIA :
Blecaute — PELA VOZ: Eu! Está claro! — PELO
GÊNERO QUE CANTA: Inezita Barroso — PELA
MANEIRA DE INTERPRETAR: Ivon (Imbigada)
Curi.

Para Nanei Wanderlei a juventude prefere:
PELA BELEZA: o que os seus olhos acham bonito,
desde que não seja o Francisco Anísio. — PELAS
OUTRAS PERGUNTAS: o Francisco Anísio, é
lógico!

M
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Francisco Anísio e Aland
O COMANDANTE DO HUMORJSMO É SIMPLES E ENCABULADO

_ UM/1 BONITA CASA COM JARDIM E QUINTAL -

CACHORROS. PAPAGAIOS, PASSARINHOS E...
CRIANÇAS (NO PLURAL)
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DkIANTE de papéis e mais
papéis em sua mesa de

trabalho, fomos encontra1;
Francisco Anisio, produzindo
sempre e melhor para a Or-
ganização Victor Costa, c-ntie
está plenamente satisfeito,
dedicando o seu tempo inte-
gral e toda a sua capaciòade
criadora para satisfazer o pu-
blico que acompanha com
vivo interesse o lançamento
de seus sucessos.

Éle e Nancy Wanderley
fr.i-mo-m iityi r>acal fÉ>lÍ7 moc

não gostam de trabalhar jun-
tos.

Por que?
Nancy dá muito traba-

lho.
Quais as suas predile-

ções dentro do rádio?
Gosto de escrever pro-

gramas humorísticos, escre-
ver apenas, sem tomar parte
neles. Escrevo-os sozinho e
sinto prazer e tranqüilidade
por não usar anedotas. ís?o
me dificulta o trabalho, mas
faço questão óe manter os

personagens que uso em meus

programas, todos eles podem
ser encontrados na rua.

Como recebe os aplau-
sos do público?

Encabulado!
Como recebe a critica?
Como deve ser recebida.

Há os bons e os maus criti-

cos. Os primeiros escrevem para construir; os segundos... Uma coisa é certa: nunca me abato com a crítica pertiu-
badora que se acoberta sob a inveja. Sigo s-rmpre em frente, sem olhar para trás, tendo em mente agradar o publico.

Qual o seu maior desejo atualmente?
E' ouvir um programa feito por v.m crítico, ou melhor, dar auatro horas para que êle o escreva e eu

critique depois.
Que diz c«a televisão?

— Gostaria de escrever para a televisão aoesar d- «a ber ser muito mais difícil. Tem-se de dizer o que se quer
com muito mais palavras, ocupando a televisão 80rx de imagem.

E do cinema?
Apesar de ser suspeito, acho que. quem visa apenas o dinheiro, tem de escrever, filmes como esses que te

aparecido, se for diíer-xxte. o prejuízo é inevitável.

Quem tem muito dinheiro e não se importa c-e per dê-lo. poderá ajudar o povo a escolher filmes nacional. •

No momento o grane1: oúblice gosta de mocinho, de bandido, de Emilinha Borba, de Oscarito e final feliz-
O cinema nacional :m verdade, é í?ito para criar-a. é o paraíso da criança que. não podenco ir sozinha, arrase

a mãe eu a empregada.
E' verdade que escreveu um filme?
Seguindo essa fórmula., escrevi o filme "Pegando Fogo", estando outro do mesmo esquema sendo prepara

para muito breve.
Qual o ponto marcante na rxa vida?
Primeiro foi Nancy, agora o tracinho que veio fazer o ponto de exclamação.

Deoois. ^ra-r.s a gentileza e boa vontade de Dercy Gonçalves. Danilo Bastos o Rogério Jacob que tiveram coi^
- -ca viva •

fiança em mim : muita paciência, escrevi peia primeira vez na minha vic-a uma peça para D-ercy "A Sempre

A N T E S — 0 enxoval veio do Ceará
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anderley um casal feliz
Quais os seus autores prediletos ?

_ Eça de Queiroz.

Que diz da Nancy ?

Que ela deveria deixar de ser Fluminense. Ante o protesto de Nancy, acrescenta, ou

então, que seja menos contra o Flamengo.

os dois formam um casal perfeitamente unido, compreenòem-se muito bem e a vontade

de um é a vontade do outro.

Quando Nancy, ansiosa aguardava a chegada do herdeiro, houve uma verdadeira batalha:

o enxoval veio do Ceará; até os móveis. E quando, Carlos Ecaardo chegou só êle não

era cearense.
E agora, quais os seus programas no rádio ?

Meus programas são: "Este Norte é de Morte", "Me Dá o Meu Boné", "Fim de Comédia"

.«Vai Levando" e "Balbina, Meu Xodó".

Uma das razões de crítica dos críticos é uma cena de um dos programas, "Vai Levan-

do" Cena essa que se òesenrola

mm
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num ccrtiço e onde os personagens fa-

Iam a linguagem do próprio cortiço. Há
críticos que condenam esse linguajar e

querem que os personagens falem como
no "Cate oociet^ , "^a «=ci Ljx^,a.*j.k, m...v,
eles (os críticos) falem, contanto, que
eles (os personagens) mostrem que são

personagens de cortiço.
Francisco Anisio é um dos grandes pro-

dutores do "cast" nacional. Em 1956 foi
escolhido o melhor produtor humorísti-
co.

0 comandante do humorismo, não se
preocupa cc-m repouso, dificilmente teria
férias. A razão, naturalmente, está em
serem os dois muito caseiros. Faz higie-
ne mental trocando idéias e fazendo pia-
nos para o futuro com a Nancy, enquan-
to assistem televisão, aos sábados e do-
mingos.

Gostamos também de jogar buraco,
mas Nancy sempre ganha.

Porque jogo melhor! — exclama a
estrela.

Não, é porque você tem sorte!...
Essa não!!!...

E Nancy sempre vence mesmo, porque
o Anísio concorda em tudo com ela.

Perguntamos ainda qual o ideal do ca-
sal e os dois responderam:

O nosso maior i'6?al é comprarmos
uma casa grande, com jardim e quintal,
a fim de criarmos mais cachorros, pa-
pagaios, passarinhos e meninos. A casa
já chegou. E' na ilha do Governador;
chegou a tempo pois o garoto já está
crescendo e vai precisar de todo o espa-
Ço para seu recreio.

Êle acha que a mulher deve ter muitos
filhos, mas Nancy pondera: — A vida é
difícil... Um filho preocupa muito, o ideal
é um casal, ou d\?as meninas. E o marido,
como sempre, acaba concordando:

— Sim! Meus planos são os mesmos;
mas dentro 6a pouco tempo ela é quem
terá que concordar com a opinião do
nosso "reizinho".

AGORA —0 garoto é daqui. E'
carioca. A ceqonM é que era

cearense.
21-11-57
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Sucessos
Columbia

NACIONAIS

Os discos de Zezé Gonzaga
continuam obtendo grande
procura. Recém laureado
como uma das campeãs do
disco", Zezé volta a impres-
sionar os discófilos — por
certo — com sua mais nova
chapa. "Depois de Tantos
Anos", um bolero de Benny
Wolkoff — Othon Russo, e
"Ama-me, Amor*, um fox,
em versão.

"Encantamento" foi o ti-
tulo que recebeu o mais re-
cente L.P. Columbia com Al-
cides Gerardi. Além da mú-
sica de idêntico título, essas:"Izabel" — "Desde que te vi"
— "Cabecinha no Ombro" —
"Adoração" — "O Azar Foi
Meu" A "Não" — "Mundo
de Intriga".

O Conjunto Farroupilha é
um dos mais novos e brilhan-
tes conjuntos vocais, começou
logo a ser bem aproveitado
na Columbia gravando o be-
Io long-play "Gaúchos em
Hi-Fi", no qual estão reuni-
das páginas de indescritível
ternura e sensibilidade, lá dos
pampas. Um álbum que toca
fundo aos corações brasilei-
ros

INTERNACIONAIS

Hi-Fi Calypso". Assim se
intitula novo álbum recérn
lançado pela gravadora Co-
lumbia, no qual figura uma
série de músicas desse novo
ritmo fascinante. Enid Mo-
sier e sua Trinidad Steel
Band, são os executantes.

64

Louis Armstrong no Brasil
Sensacional como o lança-

mento dos "Sputiniks" será a
curta temporada do íamosíssi-
mo Louis Armstrong no Brasil.
Muita gente vai querer o seu
autógrafo, por isso recomendo-
mos aos "brotos" que se prepa-
rem com os dois sensacionais
L.P. editados pela Columbia:
"Embaixador Satch" e "Satch

toca Satch". Sua estréia deve-
rá acontecer no dia 21 na TV-
Record. de São Paulo.

Sucessos Copacabana
LONG-PLAYS DA COPACABANA

MAIS VENDIDOS

l§o _ "Altamiro Carrilho e sua ban-
dinha na TV"; 2.° — "Chá Dançante"
c/ Waldir Calmon; 3.° — "Rio Antigo"
c/ Altamiro Carrilho; 4.° — "José Lu-
ciano;:; 5.° — "Quando os maestros se
encontram com Angela Maria"; 6.° —
"Leny Eversong na América do Nor-
te" (Coral); 7.° — "Café Society" c/
Jorge Veiga.

Leny Eversong gravou para o car-
naval o sensacional samba de Edel Ney
e Ayres Viana "Adeus, Galeria Cru-
zeiro". E' um samba que ficará na
memória ess todos os que conheceram
a famosa Galeria Cruzeiro, sob o Ho-
tel Avenida, que está sendo demolido.

Black Out está procurando uma
"Onde Estás Joana", na outra face da
"lourinha assobiadora" para gravar
gravação Copacabana "Alexander Rag-
time Band".

Sucessos R. G. E.
Dorinha Freitas, a revelação dp -7

em disco, pela gravação do bo
samba de Nazareno cie Brito e P
nando César "Fracasso", 

já gravou!"
R. G. E. o seu novo disco «flfo-x
Amor", fox do autor português "j •'
Nobre", acoplado pelo bolero 

°!°

Othon Russo e Edel Ney "Porque rv
zer Adeus".

Pat Boone. tal como Elvis pres
ley, já alcançou enorme populariua.
de entre os "brotos" brasileiros. Está
vendendo muito o seu disco que traz
o sucesso "Bernardine" do filme "Su.
blime Tentação". O seguntíso L.|. fa
Pat Boone chama-se "Howdy".

Depois do grande sucesso do L. p"Convite Para Ouvir Maysa", a jâ
famosa cantora que se tornou que-
rida em todo o Brasil, apresenta-se
no segundo L. P. editado pela R. G. £,"Com Maysa Matarazzo". As músicas
desse micro são: "Se todos Fossem
Iguais a Você" — "Ouça" — Escuta
Noel" — "To the End Of The Earth"
— "O Que" — "Franquesa" - "Se-
grêdo e "Un Jour Tu Verras".

Sucessos RCA Victor
LONG-PLAYS MAIS VENDIDOS:

Caminhemos (Nelson Gonçalves).
Belafonte (Harry Belafonte). Co-
quetel Dançante N.° 1 (Quarteto
Exceísior) . Te Sigo Esperando
(Libertad Lamarque) . Para Ouvir
Dançando (Fafá Lemos). Ritmo
Alegre (Fred William).

I
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BI-CAMPEÃO?
D e uns tempos

para cá, Fernando
César tornou-se o
c o m p o s i tor da
moda. Com suas
músicas muitos
cantores têm con-
q u i stado grandes
vitórias.

Acon t,e ce que
neste ano, apare-
cem outros nomes
bem projetados.
C r e m os, todavia,
que a vitória ain-
d a pertencerá a
Fernando César
que assim se tor-
nará bi-campeão.
Por êle estão tor-
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cendo muitos cantores da nova geração e também os de grande ca

JORNAL DAS MOÇAS 21-11-3'



——M—émiii riliiriii^ I»»
~-¦•- '¦--•—

^'^''iwwrtSSTC^^ittwr. HpWPW^^fcif.—r?-.-^ 11

lucessos Odeon

í Amália Rodrigues — L. P. "Encores" -

TToi Deus, fado - guitarra (Raul Nery) -

riola (Santos Moreira) • Fado dos Fados —

utarra (Domingos Camarinha) — viola
¦foantos Moreira) • Alamares, fado — guitar-

íJaime Santos) — viola (Santos Moreira)
?f Libertação, fado — guitarra (Domingos Ca-

arinha)"— viola (Santos Moreira) • Minha
canção é saudade, fado — guitarra (Jaime
Santos) — viola (Santos Moreira) — viola
baixo (Joel Pina) • Não é'desgraça ser pobre

guitarra (Raul Nery) — viola (Santos Mo-
rá5ai) • Há festa na Mouraria, fado — guitar-
ra (Raul Nery) — viola (Santos Moreira) •

Amantes separados, fado — guitarra (Domin-
gos Camarinha) — viola (Santos Moreira).

f# Joel de Almeida — L.P. "Joel e sua Bossa•¦'¦
L Zazá, fox-trot • Sarambá, maxixe • Salada
Chinesa, f ox-trot • Agora, samba • Cristo nas-
oeu na Bahia • Ficha na caixa, cha-cha-cha ?

"Porlra -furtaria

"ADEUS, GALERIA CRUZEIRO »»

X)0\X 1C11Z-, lüA-n.ww

* Luiz Bonfd L. P. "Alta Versatilidade" —
Batucada, samba — Sambolero — Monique,
|ox — Tenderly, fox-trot — Serenata — Xan-
gô — Mambolero — Cajita de música — O ver

ithe rainbow, fox-trot — Garoto, choro —
ÍCancão de outono, fox — Calles de Espanha.

"MATILDA 99

[Calypso de Harry Thomas. Versão de Júlio Nagib — Gra-
vaçâo RCA Victor. — Cantam: Garotos 6a Lua

Matilda, Matilda, Matilda,
Só quer dinheiro
E sempre me pede mais...
Vou vivendo assim atrapalhado
Desde que com ella sou casado
Heia, Matilda,
Só quer dinheiro
E sempre me pede mais...
Eu vivia bem, tão bem, solteiro
E, agora, estou sem um cruzeiro
Heia, Matilda,
Só quer dinheiro
E sempre me pede mais...
Se não é chapéu, é um vestido
Sei que desta vez estou perdido.
Heia, Matilda,
Só quer dinheiro
E sempre me pede mais...
Eu nunca fui descontrolado
Estou me sentindo fracassado
Heia, Matilda,
Só quer dinheiro
E sempre me pede mais...

21-11-57

Samba de Ayres Vianna e Edel Ney gravado em disco

Copacabana por Leny Eversong

Você viu, você leu, você ouviu
Os comentários que correm pela cidade?
Você viu, você leu, você ouviu
A dolorosa verdade?
E' certo que a Galeria Cruzeiro
Vai desaparecer
E' a lei do progresso
Que faz a cidade crescer.

Praça Onze... Café Nice.
O samba chorou
E a saudade ficou
No coração do sambista
Galeria! Galeria!
Este samba, triste samba
E' o adeus do artista
Adeus^Galeria
Do cliopp gelado
Das noites de boêmia
Dos carnavais do passado
Adeus Galeria
Reduto do samba
De Chico... Noel

E de tanta gente bamba.

Galeria adeus
Galeria adeus

MÚSICAS PARA 0 NATAL

Apresentando o seu suplemento para
os Festejos Natalinos, a Columbia vem
de editar o L. P. "Nosso Natal", com as
seguintes melodias:

"Canção do Natal" (Silvio Caldas),
"A Caminho de Belém" (Zé Gonzaga),
"E' Natal" (Paulo Marques), "Canção

do Natal do Brasil" ((Dorinta Costa),
"Blim, Blem, Blam" (Luiz Cláudio),
"Jerusalém" (Zilah Fonseca), "Boas

Festas" (Dóris Monteiro), "Natal de
Saudade" (Alcides Gerardi), "Cantigas

de Natal" (Gilvan Chaves), "Quando

Chega o Natal" (Ellen de Lima) e "Pa-

pai Noel (Corial-Columbia) .

Em disco comum (d. c.) encontramos
"Natal de Saudade (Alcides Gerardi)
e "Feliz Natal" (Lana Bittencourt) .

¦*
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Na hora do almoço...

música aleare e reconíorfante

A PRA-3

Rádio Mundial
(em 860 kcs.)

A'a

apresenta
segunda a sábado

no horário das 12,05 às 12,30
o proa rama

u

Musica Trianon
Música seleta e variada - Ritmos de todo
o mundo rigorosamente selecionados - As
melhores novidades em gravações - Um pro-
grama para os que amam a música popular
universal e cue bem exoressa a alta Linha

#/de programação da nova "Mundial

OFERTA DA
FABRICA DE BEBIDAS TRIANON

I fwt

** 9141-57
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Carloia
informa

Palavra que não entendi! O meu idolatrado César de

Alencar no aeroporto de São Paulo (de volta ao Rio),

completamente à vontade (de blusão manga curta), e

sem bagagem, assim como quem vai da praça Mauá

pra zona sul. Esse César é formidável!. . .

* Nossa! A Consuelo Leandro e Eloina estão num pugilato
de fazer inveja aos lutadores profissionais. Depois do

primeiro escândalo, já há promessa de revanche, quebra
de dentes e outras violências. Agora, além de corpo no

seguro, teremos também dentaduras financeiramente

protegidas. . . Vamos acabar com isso que é feio. Essas

coisas são próprias para outro tipo de mulheres. Vocês

não.

de nova vida
a seus filhos
comlbinY

Aquela rádio-atriz ainda não se convenceu de que para
a sua idade certas coisas são tão inconvenientes! Uma

delas é a pintura exagerada. Outra, são os namoncos

indiscretos.

Ângela Maria — juro que não gostei daquele seu cha-

péu amarelo. Use algo mais suave, "darhng" - próprio

para a sua idade de mocinha um conselho nao faz mal

a ninguém, não é, meu bem principalmente quando esse

conselho é para melhorar e não para piorar.

Vi o Joãozinho da Continental (discos) com a esposa

fazendo compras num magazine da Cinelandia- Se me

não engano, o casal estava comprando roupinhas para

nenem.

A Elzinha Larangeira me disse que também f^vítin^

da "asiática". Eu achei-a, realmente mais magra, mas

não posso assegurar se foi por conta da dita Singapura

ou de cupido. .. Sempre o veneno!...

E a Angelita Martinez, ainda, continua em estado de

férias forçadas". Tudo por culpa daquele patrocinador

que não soube ou não quis compreende-la bem.

Ouvi a Elvira Paga dizendo que na sua opinião, a me-

lhor cantora do Brasil, é a belezóca da Isaurinha Garoa.

A Isaura está mesmo com cartaz. . .

t rr nniiele colunista social queVocês conhecem o Jeff - aqu^e^co ^^
não perde uma reunião de gente Dem. r

« AZ1& Nem e bom iaían
taram-me cada coisa dele. . . neui c

Surpreendi o meu querido Almir ™ef*%£e*°J°'

mance. Ela é cantora. Nao e daqui e-Je-Sao Paulo-

Às vezes essa artista muda a cor aos caoelos. Então.
"Moraram"?

' 'jmmF-w ^^I>^«.oo'^'^*ríx^^^^*^»MB^BBS»^^^^^^^ j^ís*^ ^B^BV

^ Dê força, vigor, ener- W f
í gia e rapidez mental a seus ,, V
1 filhos com TODDY, o amigo | m
\ e protetor das crianças em m
1 todo o mundo, durante ge» ¦

\ amigo das crianças. m

li Ibw' —^•¦«''•' UI ^^Sm
l

"AMOR, ENTRE ASPAS''
O amor na França é uma r

media; na Inglaterra, uma tra-

gédia; na Itália, uma ópera; nâ
Alemanha um melodrama.

Blessin^ton

O amor é a chave mestra
que abre as portas da feíicid
de, do ódio e o ciúme.

Oliver D. Hohnes
>

mü

muam

l B í

I

1
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________^^
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No ciúme há mais amor pró-
prio do que amor.

ha - Rochefoucauld

O amor é forte como a mor-
<te: o ciúme é cruel como a se-
pultura.

Salomão

O amor qu nasce repentina-
mente é mais fácil de ser
curado.

La Bruyère

Nenhuma paixão humana «

perpetua nem duradura.
Roiaa

07
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Palavras Cruzadas e Outras
DÉLIO MARCONDES

^^^"~ i~ • ^* i"^ '""*r  ^pZy^-

PROBLEMA N.° 271

Horizontais: 1-Ato ou efeito de revidar; 6-Fato, pas-
sagem dos tempos fabulosos; 7 - Nome próprio masculino;
8-Raspadura (na escrita).

Verticais: 1 - Escarnecer; 2 - Sétima letra do alfabeto Grego;
- Indicativo de várias pessoas às quais se fala; 4 -Presentear;

5 - Época.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

Horizontais: 1 - Felicidade; 9 - Amo; 10 - Or; 11 - Por;
12-Arrasara; 15 -Ur; 17-Ar; 18-Lágrimas; 23-Ali; 24 - Ou;
25-Ovo; 27-Remansosas.

Verticais: 1 - Famular; 2 - Em; 3-Loa; 4-Cor; 5 - Ira;
6-Apa; 7-Dora; 8-Erários; 13-Rir; 14-Sua; 16-Rale; 19-
Gim; 20-Ion; 21-Mus; 22-Sos: 26 - Va .

DAS CHARADAS

Auxiliares: I-Balela; II - Cevado; III - Dodecágono.
Sintéticas: 1 - Nomear: 2-Paramento; 3-Dezoito;

- Estopar.
Metamorfoseadas: 1 - Bola/t: 2 - Ator/m; 3 - Conto/g;

4 - Mano/ai,

CHARADAS
(Sintéticas)

— Da irrigada encontrada no oceano sentia-se destilar
hálsamo (2 -1) .

— O animal gaulês é semelhante a este é ótimo para an-
dar a galope (2 -1) .

— A velha ama recolheu em casa a ovelha ao ouvir dar
balidos desesperados (1 -1) .

— Aumenta a pintura, pois rouba a coloração da face, a
luz cambiante dos refletores (2 - 1) .

£8 JORNAL D AS MOÇAS

• • •

• • • •

• • •

AUXIUARes

i

~f- ra = Rosto.
+ so = Plano.
+ le '= Epiderme.
+ pa = Bofetada.

Conceito: Piorra,

II

-\- tar = Destruir.
+ rar = Extrair.
+ dar = Flutuar.
-f- nar = Irritar.

Conceito: Madrugada,

mi

. . . . -j- ço = Jovem.
. . . . + mo == Demônio.

-f- bo = Cauda.
-f 1 o = Fraude.

Conceito: Razoável

SINCOPADAS

— Para harmonizar a si-
tuação é necessário namr o
que aconteceu (3 - 2).

— É natural da Gata
aquele tartamudo (3-2).

_ Nada de intrigar tinto
de guardar silêncio (3-2).

—: Foi mentira o caso do

projétil de arma de íoéo

(3-2).

METAMORFOSEADA

— Para administrar e

preciso saber produzir (5-4)'
_ A fêmea do carneiro

está com a parte externa do o?

éão do ouvido machucada
(6-2).

— O sol alterna-se com
a lua (4-4).

_ O farol está com o &'
rolho partido (5 - 2) .

— Com a casca do sobtei
ro ela fabricou um cortmad
(7-6>).

21-11-57
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M&QUIHAS-MAIRIZES
E APRESIOS para
lorrar botões e fivelas
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Aparelhamento completo para
forrar BOTÕES E FIVELAS.

Máquinas, matrizes e aprestos
de todos os tamanhos e dos

mais variados e modernos
tipos. Indispensáveis para

qualquer modista e preços
ao alcance de todos. A nos-

sa organização é a maior
e mais bem montada,
com aparelhamento
modernissimo capaz

de satisfazer as mais
íinas exigências. Es

toque permanente
para pequena a

grande escala.

tendemos pedidos por correspondência para quaíquei

parte do Brasil pelo
REEMBOLSO

Peçam catálogos grátis e sem comprom/iso de compra

mm. ¦• Ifeaiaos a

FÁBRICA ARSA
Rua Leme da Silva, 162

Telefone 9-5824
End. Teleg. "ARSAS" - SAO PAULO

«Ét -^Csx> — \ / \m\ —J—[ r

m^Bsfe>^í-5?í^Br # * ^W

lfX-^x' .-y/j/.' */ mB^.
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ura
GRANADO

Tônica
Aperihva

Forhficante

SÜ
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Pela RADIO NACIONAL.
as notícias chegam mais cedo!

Todas as manhas, das 6 às 7,
o mais completo noticiário do Brasil!

Há uma equipe especializada de redatores, repórteres, noti-
ciaristas, trabalhando 24 horas por dia, para que você seja
informado mais cedo e melhor, sempre em primeira mão*

NOTÍCIAS!
Só notícias: militares, políticas, sobre cinema, teatro, rá-
dio, funcionalismo, tempo, cotações, movimento do portoe dos aeroportos, turíe e todos os esportes!

NADA DE COMENTÁRIOS!

Direção Geral de HERON DOMINGUES
Patrocínio do

Vinho Reconstituinte Silva Araújo
~ o tônico que vale saúde t

70 JORNAL DAS MOÇAS 21-11-57
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Aquela jovem, ao saber que
seu esposo breve morreria íi-

cou muito triste, pois o preto
não lhe ficava bem.

PERGUNTA BESTA

 Fluminense, não é aquele que nasce em um
canto qualquer, do Estado do Rio?

— EM...
E por que, os fluminenses não gostam cio Oanto

do Rio ?

FEMINILIDADE

O maior ideal daquela garotinha, era um dia, po-
der usar um sapato desses que jazem doer os pés.
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— Por Deus, Pedro, quanto deste de gorgeta

LÓGICA

Você já não viu no sábado este filme?
Deixa de ser bobo. Não notou que naquele

dia eu estava acompanhado dia Nana?

QUEIXAS

— A minha esposa não sabe cozinhar, quando es-
tamos sem empregada comemos fora

— A minha é pior, não sao
a comer o aue ela faz...

r\ q f*Q zinhar e obriga-me

QUE ALTURA !

v^^BBB^^Rí««HP*aMaafr>;o>>xv>Av/.\^vv.v.*-

.'x*******"""' ¦¦- vx y Xx^xV X' '.: XxX

¦:--x'a-/m<.>.--*-.xw4%-4-a
¦n

Tenho que felicitar aos dois por
esta batida

SINCERIDADE

Tiveste sorte na última caçada
de leões?

Muita! Não encontrei nenhum...

HOMEM BORRACHA

j=v Tr< í"1 T7iTODOS TÊM SOLUÇÕES
PROBLEMAS. .. DOS OUTROS

— Minha senhora, é horrível ser a
FELIZES PARA OS esposa de um contoreionista! Veja

como ficam as calças!

21-11-57 JORNAL D AS MOÇAS 71
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Dos nossos amigos Nabor Fernandes e de sua filha Neusa
Maria, recebemos a fotografia acima, tirada por ocasião dos
festejos comemorativos do 1.° Centenário de elevação de Va-
Icuça a. uategoria. de cidade

RMÂOS NA DESDITA
CONTINUAÇÃO

Giovanni indicou-lhe o hori-
zonte. Depois fez o gesto de
quem come e dorme e amparou
o "tommy" após ter-lhe pas-
sado o próprio cinto a altura
dos ombros, para minorar-lhe
a dor do braço despedaçado.
— Vamos irmão! Andiamo fra-
tello! Siamos Tutti fratelli ne-
Ia disgazia! (somos todos ir-
mãos na desdita). O soldado

olhou-o fundo, plantando seus
olhos cinzentos de britânico
nos grandes e profundos olhos
do italiano e como se tivesse
compreendido per feitamente,
respondeu. — Yes! We are
brothers. . . E amparando-se,
mutuamente, foram andando...
Um rumo a libertação, e outro
ao aprisionamento.

<

M
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ESCOLA PROFISSIONAL ELOYNA ANNECCHINI DE ARAÜJO
Matriz: Rua São Clemente, 180-sob. —- Botafogo

Filial: Av. Rio Branco, 185-2.° - S. 201 — Centro. Tel. 26-4045
AUTORA DO LIVRO MÉTODO PRATICO APERFEIÇOADO

DE CORTE E COSTURA "ENSINO SEM MESTRE"

Este livro é indispensável às que desejam saber confeccio-
desde o mais modesto vestido ao mais requintado modelo. Após
o aproveitamento desse livro, se a interessada desejar ser dipio-
mada, a autora atenderá no Curso que mantém devidamente
legalizado, fazendo-o, também, por correspondência. Além de
Corte e Costura, à Av. Ri0 Branco, também são administradas
as seguintes matérias: cintos anatômicos e simples, plisse solsil,
trabalhos em feltro, vasinhos artísticos, chapéus, etc, a preços
módicos e, INTEIRAMENTE GRÁTIS, trabalhos em fio plástico.

Os pedidos de LIVROS proveniente dos Estados devem ser
feitos por meio de vale postal ou carta com valor declarado
(NUNCA POR REEMBOLSO) para à rua S. Clemente, 180, Soo.
acrescido d0 porte do Correio, ou seja CrS 400,00 (livro) mais
CrS 6,70 (porte) .

A professora Eloyna também atende a pedidos de molde
em tamanho natural.

72 JORNAL DAS MOÇAS 21-11-57

tf ¦



—'-¦*•- ^•«c-irr*;, i i, -ii, B |-.iiirriiii-ratfl-<-iWirti- EsKKiWSíí^Sj

I " L e ¥ e r í i m e n í o s"

BOM - HUMOR !

COMICIDADE !

ALEGRIA !

TôDA A EQUIPE ESPECIALIZADA

EM COMÉDIA — EXCLUSIVA DA

ORGANIZAÇÃO VICTOR COSTA -

TOMA PARTE NESTE

TRADICIONAL PROGRAMA

QUE É PRODUZIDO POR

Haroldo Barbosa e
Sérgio Porto

UMA APRESENTAÇÃO DE

LEVER,

ÀS TERÇAS - FEIRAS —

20,30 HORAS, NA

Rádio Mayrink Veiga
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GALERIA
DOS

ARTISTAS
D E

RADIO

T~i SEMPRE com satisfação que Caíamos de um casal 1'eJiz. principalmente quai
Jfci éasál, famoso pelas circunstâncias de sua arte, dono rias manchetes sensac;

pelo grande número de admiradores que possui, tem uma certa influência sobre
tidQ.es. E a influência dos. artistas è coisa séria, como temos verificado nos ir
exemplos, bons e maus. transmitidos por artistas famosos.

Marlerie e Luiz Delfino são o exemplo do lado bom, Casal onde ambos sao

populares e queridos e têm dado provas de que se entendem às maravilhas, sab<
vidir com habilidade as funções artísticas das funções domesticas. Sempre junl
sim como gostam de vê-los os seus fãs, eles mais uma vez aparecem em nossas

para o álbum dos fãs. Marlene e Luiz Delfino continuam a brilhar em 'Maric

Bem". Ela e sempre um sucesso nas gravações RCA Vietor e êle surpreendendo
gente que nao o conhecia como ator, em programas na TY-Rio
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