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ANTHONY FRANCIOS&
*

PARAMOUNT

ANTHONY FRANCIOSA nasceu num dia 25 de outubro em New York. onde tez os
Z~k seus primeiros estudos na escola pública n.° 52 freqüentando, mais tarde a Benjamin
Franklin High School. Foi um excelente jogador de basketball, no ginásio e também ator
teatral. Ao deixar o ginásio passou por vários serviços como: mensageiro, lavactor cie pra-
tos, instalador de cortinas, ajudante de imprensa, trabalhador em construção e garçon
de bordo. Aos dezoito anos tentou o teatro e Coi visto, durante os ensaios, pelo produtorHallWallis. Nascia a sua estrela e o jovem italo-americano passou-se para o cinema,
figurando em películas como: "A Face in the Crowd", "This Could be the night" e, íüti-
mmcnta, »m "Vento Bom uumo" ao indc d? fama Magn«n* c» Ax&tboa? Qsfc».
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Tão gostoso e saudável
A

para seus filhos!
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porque o
refrescante
inigualável
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é feito
com o
genuíno
guaraná
natural da
impressionante
selva
amazônica!

Concorde com seu filho:
não há nenhum refrigerante
que se compare ao deliciosíssimo
Guaraná Brahma ! Feito à
base do genuíno guaraná da
Amazônia, o saboroso Guaraná
Brahma é mais puro e
agrada muito mais! A qualquer
instante, você e seu filho
merecem o insubstituível
Guaraná Brahma!

...
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CERVEJARIA BRAHMA
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Dr. WERTHER LEITE RIBEIRO
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SORRIR À VIDA

E} verdade que os tempos de agora sâo duros, que os

homens conhecem o ódio e a maldade e que as crianças

aprenderam o nome do inimigo, mas, mesmo assim, por so-

bre os horrosres passados e os anos da dor do mundo, a

criança deve sorrir à vida de cada dia e amá-la, querer a

seus 
'semelhantes, 

sentir simpatia pela humanidade, saber

que existe a dor e vencê-la, que existe o ódio e despreza-lo,

que existe também a deshonra e eliminá-la. A criança tem

que ser um homem ou uma mulher que saiba amar.

Que mulher perfeita a que disse estas palavras!

PARA DENTRO DE CASA

E' uma tristeza para a cri-
anca ver a chuva cair. impedi-
dos o jardim e o quintal para
suas brincadeiras. Não devem
os pais deixar que o desgosto
tome conta de seus filhos; lem-
brem ou ensinem a eles diver-
soes internas/ para dentro de
casa. Aqui vai uma indicação:
discretamente, mas não dema-
siado complicadamente, escon-
da a mamãe um maço de cartas
disseminado pela casa. debaixo
das almoíadas. tapetes, cinzei-
ros, bandejas, revistas, vasos,
etc. distribua cutro maço de
cartas entre as crianças e de-
termine que cada uma procure
a carta semelhante que se acha
escondida dentro de casa; será
o ganhador o primeiro que en-
centrar a carta igual à sua.

E não deve falar um prêmio
para êle.

OS MÉDICOS NÃO SÃO O
ÚLTIMO RECURSO, MAS O

PRIMEIRO

Chora uma criança, e sua
mãe pensa logo que o pranto
tem por origem um reclamo ali-
mentício. e imediatamente dá-
lhe o peito ou lhe administra

qualquer cutro alimento substi-
tutivo ou. ainda, em vez disto,
dão-lhe até a chupeta.

Mas a criança nem sempre
chora por essa causa; às vezes

sente deres internas de origem
o*ástica cu nervosa.

Apesar da decisão materna,
o filho continua a chorar,^ e a
™õo e^tãn. anlica-lhe remédios
cazeiros por via bucal, ou faz-
lhe aplicações de compressas,
fricções, massagens em varies
lugares do corpo do pequeno
ser.

Não vendo resultado algum
dEpois de muito tempo perdi-
do. lembra-se, então, a mãe de
levá-lo ao médico correndo e
gritando:

— Salve meu filho, douter!
Salve-o!

Mas, de modo geral, não se
trata senão de uma simples dor
de ouvido ou de ventre.

O médico, acudindo então
imediatamente a criança, não
oode deixar de fazer antes uma
admoestração a essa mãe por
haver retardado a primeira ini-
ciativa quando não se percebe
a causa de um choro de uma
criança.

MONÓLOGO DE MÃE

KA frente de meu pequeno
promete ser larga e nobre.

"Quando dorme acaricio sua
cabecinha quase com devoção".

"Sentado junto a esse ser
pequeno e indefeso que dorme,
su compreendo a responsabili-
dade da minha missão".

"Devo cuidar desse corpo pe-
quenino e tão frágil| que pa-
rece que vai quebrar-se entre
minhas mãos. sentindo-me obri-
gada a formar sua alma e nu-
crir seu pensamento".

JORNAL DAS MOÇAS

s/l a e s
"Meus próprios pensamento8

devem ser tão bons que pos-
sam passar pelo filtro puro de
seu cérebro sem manchá-lo".

"Devo purificar meus senti-
mentos tanto que não turvem
a brancura dessa alma".

"E procuro separar desta mi-
nha imperfeição humana o me-
lhor que há em mim para dar
a meu filho".

% *t" -£

Qualquer pergunta que uma
criança taça deve ser respon-
dida de maneira a mais fran-
ca e honesta que seja possivel.

Doutor, quando devo iniciar
a educação de meu filho?

 Que idade tem seu filho?
— Seis meses.

Pois, então, minha senho-
Ta, já devia tê-lo iniciado hà
seis meses. . .

Não minta nunca a seu íi-
lho; uma criança jamais per-
doará uma mentira dos pais.

O leite de mãe é sempre
bom para o filho, poderá, no
máximo, ser escasso.

Dizem ser a criança essen-
cialmente mentirosa; realmen-
te ela o é, menos por maldade
e sim para dar vasão à sua ima-

ginação fantasista.
As estatísticas mostram que

a mortalidade das crianças ah-
mentadas com mamadeira, du-
rante o primeiro ano de vida,
é três vezes maior a que cor-
responde aos alimentados com
leite humano.

Não há cérebro, nem mdus-
tria capaz de fabricar o que um

bom par de glândulas mam
rias fabricam. . .
(SCHWEIZER).

As mães que desejam enviar

quaisquer sugestões deverão -

ze-lo para Dr. Werther Leite
Ribeiro. Avenida Nilo Peçan»
26 — 2.° andar, ou oralmente
pelo telefone 42-0638).

29-5-58
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OS PREÇOS DOS

BO DIAS, FEIM
CAMISARIA

r PROÍREHO
A Camisaria Progresso continua, provisoriamente,.
servindo aos seus fregueses nas antigas filiais, na
rua cia Carioca, 54 e na Rua Silva Jardim, 1 e 3
(Esq. de Praça Tiradentes), oferecendo sempre as
mesmas garantias de uma boa compra.

9

NA RUA DA CARIOCA 54 COM AS SEÇÕES:

Roupas de Cama e Mesa
Artigos de camisaria em geral
Roupas esportes para homens
Roupas para crianças
Perfumaria e artigos de viagem

N'A CRISTALEIRA — RUA SILVA JARDIM, 1 e 3
(Esq. de Praça Tiradentes)

com:
Louças, cristais, aluminios e objetos
de adorno e
finalmente a SEÇÃO COMPLETA DE BOLSAS
que funcionava na matriz, a Camisaria
Progresso.

não deixe para
amanhã o que pode
fazer hoje.
compre já!

CAMISARIA

PROCREUO
* COM MENOS ESPAÇO PORÉM COM AS MESMAS VANTAGENS!

29-5-58 JORNAL T AS MOÇAS
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j4d louraó íngleóaó eépecíaLrnenie,
nutrem óinguLar aversão petoó
métedoé ariífícíaíé dt beleza,

a grande maioria, quando muito,
dá preferencia a tevíóóimoó

togueó de maquilagem.

s A
d

Os cabelos são o ter-
mômetro da saúde.
Se perdem o brilho,
ou se se tornam
quebradiços; se são
difíceis de alizar; se
começam a cair ou
se se cobrem de cas-
pas. cuide imediata-
mente de verificar a
causa desses fatos.
Uma coisa é certa: se
ião estiver doente,
sstá fazendo falta o
exercício físico, o ar
livre. Consulte irne-
liatamente um medi-
20, varie o seu me-
nú, excluindo as co-
midas gordurosas, as
Crituras, os doces, os
farináceos. Substi-
tua-os pelos vege-
tais, com predomínio
de frutas Faça exer.
cícios físicos e pas-
seios ao ar livre. Só
depois de consultar
d médico e positiva-
do que os fenômenos
que sucedem com os
cabelos não são de-
vidos ao estado de
saúde, então se po-
derão fazer tratamen-
tos locais.

JORNAL DAS MOÇAS

Extremam*
As mulheres

inglesas de-
m o n s tram, de
um modo geral,
singular aversão
pelos métodos
a r t i ficiais, eni
uso, para o apri-
moram ento e
realce da beleza
feminina. Neste
particular, são
diametralmente

29-5-58



O DE DD ELEZA
OÈakloé fazem varie de éua éciude escreveu Claudete {exclusividade

da IPA para "Jornal das Moças"

Um desses tratamentos visa melhorar a circulação
na cabeça: escove diariamente, pelo menos durante
cinco minutos os seus cabelos, conservando a cabeça
inclinada e em movimentos circulares, da testa até a
nuca. Mas, se tiver feito ondulação, espere passar pelo
menos uma semana para usar a escova, empregando
então o pente.

Dois minutos de massagem diária no couro cabelu-
do servirá para fortalecer os cabelos. Empregue a se-
guinte técnica: apoiando os cotovelos a uma mesa, com
as pontas dos dedos faça movimentos circulares no

ponto por ponto, partindo da nuca para a testa.

OS CABELOS GORDUROSOS

Os cabelos gordurosos são um índice de mau fun-
cionamento do couro cabeludo, demonstrando que os
poros não estão abertos suficientemente como numa
pele normal. A massagem com as pontas dos dedos e
com a escova obriga esses poros preguiçosos a um
trabalho mais rendoso para a saúde dos cabelos. E'
claro que não é agradável escovar cabelos gordurosos,
por isso aconselhamos realizar essa operação depois de
lavá-los. E' possível que depois das primeiras vezes de
escová-los, os cabelos dêem a impressão de se have-
rem tornado mais gordurosos; não se impressione com
isso e continui a escová-los regularmente, não es-
quecendo que a escova deve estar completamente
limpa.

Os cabelos gordurosos devem lavar-se pelo menos
uma vez por semana. Empregue "shampoo" ou peda-
ços de sabão, fazendo boa espuma. Depois da primeira
lavagem com espuma, lave novamente os cabelos com

abundância de água. Esprema meio limão nessa última
água e umas gotas de vinagre.

LOÇÃO EFICAZ

Marcele Avelair, especialista francesa, aconselha
para eliminar a gordura dos cabelos, uma loção que po-
de ser preparada em casa. A receita é a seguinte:

Tintura de arnica, 50 gramas; tintura de jamborandi,
50 gramas; tintura de cantarida, 10 gramas; licor de
Hoffman, 5 gramas; resorcina, 4 gramas.

x assar essa xoçao «uiariamente nos cauSios, com urn
algodão embebido, ou diretamente do frasco, fazer a
massagem e escovar sistematicamente, a fim de atin-
gir todos os fios eto cabelo.

Esse tratamento pode ser espaçado depois da pri-
meira aplicação. Afirma Marcele Avelair que em três
ou quatro semanas os efeitos serão prodigiosos.

AS MASSAGENS

As massagens do couro cabeludo fazem-se com as
pontas dos dedos e com a palma da mão. A palma
apoia-se com firmeza na testa, enquanto as pontas dos
dedos atuam sobre o couro cabeludo, passeando leve-
mente de diante para trás, depois de trás para diante,
da esquerda para a direita e da direita para a esquer-
da. Tenha-se o cuidado de não tocar os cabelos com
as pontas das unhas, nem esfregá-las contra a pele do
crânio, o que os irritaria. Essa massagem deve ser feita
aos poucos, até atingir toda a superfície do crânio. In-
sista sobre a nuca. Essa massagem, excelente para a
circulação do couro cabeludo, lhe trará, além disso,
uma grande calma.

discreta no uso de pinturas a^mulher inglesa
opostas à maioria das mulheres de todo o mundo, uma vez que, pouco ou nenhum valor con-
ferem aos potes de cosméticos milagrentos, aliviando os respectivos maridos de uma despesa
onerosa para os orçamentos domésticos. Ao lado dessa indiscutível vantagem que levam sô-
bre as demais, capaz, aliás, de por si só situá-las no plano das esposas perfeitas, elas extraem
desse simpático costume para sua aparência de mocidáde um plano de economia.

DISCREÇÃO NA PINTURA — As inglesas são extremamente discretas no uso de pintura.
Sempre que essa não esteja totalmente ausente, o que também é comum, é usada apenas em
levíssimos toques, quando muito acentuando ligeiramente, uma sadia coloração natural. Um
dos característicos principais das moças da Inglaterra é a impressão imediata de frescor e vi-
50 que provocam. Harmonizam-se, perfeitamente, com a natureza que as cerca, produzem uma
sensação inefável de brisa suave e chegam mesmo a cheirar a saudáveis maresias...

O CONTACTO COM A NATUREZA — O contacto constante que mantêm com a nature
za, possibilitam-na a obtenção de um fenômeno de quase mimetismo, assimilando, com os mais
explendorosos resultados, as propriedades dessa mesma natureza...
29-5-58 JORNAL D AS MOÇAS
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A zn-ia em iodo o mundp
Lembre - se disto

NA OCASIÃO DE UMA

F E S T A OU REUNIÃO

Se não está em posição econômica folgada, é melhor

realizar uma festa íntima por motivo de um compromis-

so ou casamento, a efetuar uma grande festa suntuosa

e depois continuar com um ritmo de vida àe_ aperturas

e modesta. Se não se convidam todas as relações, tem-se

a atenção com os mais íntimos e parentes, e a todos os

demais"se enviam simples participações, já que nao exis-

te obrigação alguma de congregar todas as amizades

para a festa.

Não pode parecer mal que o dono da casa, numa fes-

ta ou reunião, dance com todas as senhoras casadas, com

prescindência da própria, posto que com êle cumpre to-

dos os deveres sociais.

Os que, para cada festa ou acontecimento a que com-

parecem, confeccionam vestidos, adquirem complemen-
tos, etc/e o fazem dentro da esfera do bairro ou cida-
dezinha em que residem, com sua atitude só conseguem
impressionar pelo seu afã de sobressair, sern^ que isto
o favoreça ao mínimo, pois a miude fazem ridículo com
suas demonstrações de luxo que não coincidem com sua
situação financeira.

Mais vale protelar por uma semana uma festa do
lhe o seu êxito à sorte. Dizer que, às vezes, as ins-
lhes a seu êxito à sorte. Dizer que, às vezes, as ins-
piraçÕes momentâneas livram de apuros e que o me-
nos previstos é o que mais brilho consegue não passa
de produto da boa sorte de um momento, de uma cir-
cunstância feliz ou de um consolo para algo impossível
de remediar. 0 lógico e natural é assegurar sempre o
êxito das reuniões, pois os fracassos vêm sozinhos e são
realmente imprevistos.

Tanto se peca por mostrar um silêncio que inhibe de
luzir numa reunião, como por falar até pelos cotovelos,
em um afã desmesurado de fazer-se simpatias.

A jovem que, nas festas, parece monopolizar as aten-
ções de todos os cavalheiros, não poupando esforços pa-
ra que formem um círculo ao seu redor, faz-se alvo de
todas as atenções e olhares, o mesmo acontecendo com
aquela que adota atitudes de noivodo com um só du-
rante uma reunião, não dando ao companheiro uma
chance de respirar. Essa jovem não só consegue com
isso adverti-lo de que ela está entre as que não lhe con-
vém convidar para atos de pequenas proporções.

compra o Men
l/i

Nação essencialmente industrial
e que procura oferecer todo o ne.
cessário a preços reduzidos, não{
de se admirar que, nos Estados
Unidos, a procura c>3 objetos e apa"
relhos de uso corrente nos lares
constitua uma das molas propui.
soras do progresso nacional. Have-
rá, certamente, numerosas famílias
que não possuem, ainda, todo o nu.
meroso maquinário que faz a feli.
cidade das donas de casa — apa*
relhos de televirão, liquidificado*
res, batedeiras, máquinas ôe lavai
e de costura, torradeiras, etc. Tra-
ta-se, entretanto1, de uma parcela
reduzidíssima, menos de 3%,desor-
te que se pode afirmar que a for-
mi dá vel expansão industrial de
equipamentos dertinados a melho.
rar o sistema de vi6a atrai, em
igual escala, o interesse das mas-
sas compradoras.

PROCURA INTENSA

Como se verá adinnte. no perio-
do de 1947 a 1957, que foi, muito
Justificadamente, chamado de "o

decênio dos milagres", tornou-se
enorme a procura de obietos desti-
nados a facilitar o trabalho dasdt>
nas de casa e proporcionar bem-es-
tar aos seus possuidores.

MAIS GELADEIRAS

As geladeiras ocupam o prima'
ro lugar na preferência dos coni'

pradores norte-americanos, seguin-

do-se as torradeiras elétricas eas

máquinas de lavar roupa. EmiJ

timo lugar, coloca-se a máquinaI
lavar louça que. pelo visto, nao*

ve ter alcançado um rendimen

técnico capaz de atrair a atença

ôas donas de casa dos Estados»
dos..

Você é uma hóspede per
Domina você o segredo dajJJ?

tia? Caso contrário procure sí ,

sugestões que damos abaixo P

tão pertencer ao t™°J^è
perfeita, das pessoas mais*

V muito fácil, senão, ver,^,

1 _ seja pontual. !••"'
sinônimo de educação Seja gentil *

aieniW*
vando sempre uma pequena

ça para a dona da easa

8 JORNAL DAS MOÇAS
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Mi problemas semelhantes
pmwcrícano cada vez maíé aparel^oó

tildam a vida no Qar
T. ORDA

(Exclusividade da 1PA para"Jornal das Moças")

Todavia, o levantamento estatístico a que estamos nos reportando vai- maislonge. E revela que os norte-americanos adquirem, em 10 anos, 54 milhões de nu-tomoveis part:culares, enquanto que o total dos veículos entregues aos numerososcemitérios de carros velhos" atingiu a 20 milhões. Somente estes seriam mais doque suficiente para abarrotar os mercados da América Central, América do Sule Europa.

PROGRESSO ACENTUADO

Percebendo salários à altura de seu padrão de vicia, os norte-americanos pu-deram interessar-se, em larga escala, pelos desportos e diversões, tais como acaça, pesca, natação, iatismo, remo, aviação, automobilismo, etc. Assim, nos qua-dros estatísticos referentes ao período de 1947 a 1957, encontram-se os seguintes
totais dos equipamentos adquiridos: 4.000.000 de barcos a motor e ^00.000 veleiros

,e equipamentos diversos, destinados à pesca, arco e flexa, ciclismo, etc. Isto querdizer que, a par do progresso industrial que possibilitou a produção de tantas coisas
luteis e agradáveis, verificou-se uma demanda do público, que foi o esteio do de-
^envolvimento, notadamente no que concerne ao setor da televisão. Para se ter
uma idéia do que seja o gosto pela televisão nos Estados Unidos, basta dizer quenão atinge a 10% o total das famílias que não possuem um receptor desse gênero.

MELHORANDO SEMPRE

O conforto é, nos Estados Unidos, também objeto de constantes estudos e ob-
servações. A considerar-se dos informes fornecidos pelos departamentos especiali- ., .
zados em novas patentes, pode-se dizer que não há dia em que, pelo menos dez novas invenções não sejam apresenta-
das para registro, todas elas visando a melhoria 6a existência, no lar e fora dele.

A indústria, desenvolvendo suas fontes de produção, ofereceu encargos e trabalho para mais de 8.500.000 pes-soas adultas, o que torna possível oferecer cada vez melhores condições de vida para todos. Assim, à medida em queà população aumenta, os elementos de existência igualmente se expandem, oferecendo estabilidade à balança econô-
Riica interna.

0 DôBRO EM TELEFONE

Com o crescimento dos meios de transporte — trensf automóveis e aviões — o que possibilita o progresso nas maisdistantes regiões do território nacional, também houve necessidade de se obter ligações mais rápióas. Assim é que.0 aparelhamento telefônico conheceu expansão jamais sentida. Os dados estatísticos revelam que, em 1947, existiam,em todo o território norte-americano, 31.611.280 telefones; hoje, porém, esse total duplicou^ havendo 60.190.330 dessesaparelhos, o que bem denota o interesse da população por esse meio de fácil comunicação entre os pontos extremos
do território nacional.

E' possível imaginar que felizes se sentiriam os povos industrialmente deficientes, se pudessem receber, em gran-de quantidade, automóveis, televisores, receptores de rádio, máquinas de lavar roupa, geladeiras, enceradeiras, moto-Cicletas, bicicletas, etc. considerados como de "segunda mão" pelos norte-americanos mas vendidos por menos òe
V% dos preços originais. Isto, contudo depende de acordos comerciais especiais e a matéria parece colidir com os in-fcresses de cada nação.

,2 — Seja arrumada. Se você fuma,
venha o cuidado d<e manter sempre
™*Po o depósito de cinza e das pontasde cigarro. Cuide de seus objetos pes-
Bais mantendo-os em ordem.

<í3 — Ajude a dona da casa. Seja
«W. Se não houver criadas, ofereça-8? Para ajudar os anfitriões. Ensaie
«iviar as tarefas domésticas.

.t* — Não seja elegante demais. Vis-
se com simplicidade, no mesmo gê-

•-5-58
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nero usado pela dona da casa. Respei-
te os hábitos para evitar choques. Sua
adaptabilidade será devidamente apre-
ciada.

— Fale pouco e escute muito. As-
sim, todos acharão que você é muito
inteligente pois sabe ser oportuna.

— Não se transforme em sombra
da dona òsc casa. Saiba "sumir" de vêz
em quando para deixá-la à vontade.
A discrição é indispensável sempre.

JORNAL, D AS MOÇAS

— Se a famíila tem hábito de jo-
gar cartas e você não gosta, procure
um livro e não pertube os outros. Se-
ja gentil.

— Respeitando os hábitos, os gos-
tos, as manias dos outros, você não
deixará de ser você mesma e será lem-
brada pelos que ficam. E pode crer
que será convidada muitas vezes. Logo
que chegar em casa escreva um car-
tão agradecendo a estada. Será esta a
melhor retribuição à gentileza rece-
bida.

Ü
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— o segredo da beleza feminina!

ESCOLH
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O velho segredo de beleza, na sua fórmula
original, apresentado em nova e luxuosa embalagem!
A mesma eficiência no combate às sarcas,
manchas, espinhas e demais imperfeições da pele,
comprovada pelo uso constante, por milhões
ce mulheres belas, no Brasil e no estrangeiro!
Faça você também uma nova experiência cem o
"velho segredo"! Sua pele terá
mais viço... sua beleza será mais notada!
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O Conto da Semana

ilr

6STAREI 

aí por volta das 18 horas — dis-
sera-!he pelo telefone.

E êle ficou radiante! Pudera. . . Jul-
gava nunca mais ouvir-lhe a voz quan-

to mais vê-la novamente! Sentiu, como de um

jacto, refluir em seu largo peito as recorda-
cões, de dias passados quando, embalançando
os braços robustos, sussurrava-lhe todo o en-
cantamento de seu coração, de seu espírito, de
sua alma. Depois sobreviera a guerra. Mobi-
lização geral. Regimento.

Partida. Trincheiras, avanços, recuos,
combates, orgia de sangue, bombardeios in-
fernais, chuva, sol, poeira, frio. Depois o boi-
são, a desesperada resistência e, finalmente, o
aprisionamento. Terra estranha, fria, e incri-
velmente adversa! Outros costumes, outro lin-
guajar, outra raça.

Sua sensibilidade de latino arranhara-se
profundamente com a grosseria dos russos que
sempre julgava gentis, pois que em criança
muito ouvira falar da "alma eslava". Impiedo-
sos, cruéis até, insensíveis às dores alheias,
teve de suportá-los, segurando a alma com os
dentes para não entrega-la ao Criador, quan-
do das horrendas marchas rumos à Sibéria!

Trabalhos forçados. Castigos físicos e
fome! Fome contínua, dilaceradora! Vira a
quase totalidade de seus companheiros morrer
de mil formas.

Assistira aos mais espantosos julgamen-
tos e execuções. Insensibilizara-se aos poucos,
quase que anestesiado contra a dor, contra
qualquer sentimento humano. Tornara-se es-
pécie de lobo cativo. Não fora a esperança
que ainda o alimentava, que ainda lhe sussur-
rava aos ouvidos "voltará à tua Itália", ter-
se-ia deixado cair, para não mais levantar!
Deixara de pensar nela, para não aumentar o
tormento. Nas noites gélidas, nos começos de
sua prisão; acalentava-se com as recordações
de minutos sublimes.

Depois descartara, pela força de vontade,
esse pensamento que mais e mais lhe exacer-
bavarn a alma. A doce silhueta foi se diluindo
Qos poucos e, anos depois, já nem sequer se
acordava!

O reapatriamento do que remanesceu de
L|m brilhante exército, colheu-o de improviso.

^e 
começo mai compreendeu o comunicado.

uepois experimentou vertigens, tal a força
29-5-58

GEO WILLIAM

bruta da nova alvissareira. Entretanto, no dia
em que tomou lugar no caminhão militar que
deveria levá-lo, e aos outros também, à es-
tação da estrada de ferro, não pôde se fur-
tar de lançar um olhar de adeus à paisagem
siberiana que lhe tinha sido pátria, madrasta
se queremos, mas sempre pátria durante os
longos anos de cativeiro. Os campos, a mata
de betulas froufrounando ao vento, o rio Iu-
minoso, lá em baixo, as isbas bojudas forman-
áo a grossa aldeia, as "trikas" 

que guiara, in-
citando os cavaios com os seus gritos, as mu-
lheres de grossas trancas, sempre de fisiono-
mias carregadas e os homens que traziam es-
tampados os caratéres monogoloides.

Agora era o caminho do sol, das flores,
dos cantos. A caminho da terra que cultiva
o belo, a arte, a harmonia. E, num reflexo do-
loroso, lembrou-se de sua amantíssima. Con-
frontou os traços delicados de Marina com o^
feições cortadas a machado das siberianas. A
elegância inata da bela que fora sua namora-
da e prometida, aos toscos contornos das fê-
meas do Marejo. Os lábios ardentíssimos da
itálica, as bocas cortadas com por navalhas,
das asiáticas.

la a caminho da luz, da liberdade, do
amor!

1

* * *

Duras penas atravessou para localiza-
las. Anos de escuridão, de olvido, de revoltas,
graves. Nova mentalidade "post-guerra".

Meses e depois disseram-lhe: Marina? não sa-
bes? Casou-se com um norte-americano. . .

Que queres? Todos te davam como
morto, e bem morto. Deveria ela ficar para
semente?

Quando, após verdadeira investigação,
soube-lhe do endereço e do telefone sentiu-se
covarde em discar o número. Suor frio pero-
lava-lhe a testa inteligente e um tremido ba-
louçava-lhe, nas mãos o auricular.

-— Sou eu: Gianni.
Virgem Santíssima — gritara ela, em

respostas — Gianni! Gianni!
Sim Gianni que jamais te* esqueceu!

JORNAL DAS MOÇAS

CONCLUI NA PÁGINA 70
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P emocional da cidade. E não há,
definitivamente, nem mesmo no in-
terior. nada de monótono para o
visitante. , .

o Luxemburgo possui planícies
no sul e montanhas no norte. A
rude beleza das Artfenas atrai o
mais esgotado dos amantes da na-
tureza que não se cansa nunca de
admirar as encantadoras paisagens
AL se avistam do alto da monta-
nha os rios Sure e Cur serpentean-
Hoo vale e as pequenas povoações
colorindo o cenário de uma natu-
reza luxuriante.

p_ "BOA TERRA"

Quem viu o sul, surpreende-se
no norte, ao encontrar-se, inespe-
radamente, em uma terra òe coli-
nas baixas, com vales amplos, qne
se estendem a perder de vista. São
as terras baixa? óo Luxemburgo, a
«'Boa Terra" ("Good Earth"). como
as chamam seus habitantes. Ai es-
tá a região dos vales pacíficos, dos
explendidns camuoc. cias pastagens
abundantes, revelando uma idílica
paz em comum.

O vale de Alzette é quase uraa
planície, eom um rio caprichoso
que corre por vegetação e através
âe rochas, esconde-se por trás dos
morros, corta o chão de fitas ilu-
minadas, num jogo constante de
vai-e-vem. .

A GRANDE REVELAÇÃO

0 vaie do Sure. onde se encontra
a Carno-a e antiga c;dade de Ech-
ternach, com seu célebre monas-
tério e a sna basílica, é a grande
revelarão. Aí também há um rio:
o Moselle.

Outro recanto encantador e cal-
mo é Mondorí-los-Bains. onde uma
estação cie águas radioativas co-
nhecidas pelas suas qualidades na
cura da diabete e gota, oferece o
ambiente ideal para quem está fu-
gindo das grandes cidades buliço-
sas.

O panorama é completamente
diferente na capital, cidade de mil
olhos, com sua própria caracterís-
tica de beleza. A moderna Luxem-
burgo é uma cicVade alegre, cheia
de vitalidade, rasgada por amplas
avenidas, ruas repletas de casas
comerciais e de bairros residenciais
agradáveis, com elegantes pontose viadutos, ravinas e vales.

GRANDE IMPORTÂNCIA
TURÍSTICA

Aí há de tudo: estradas maravi-
lhosas para os automóveis, campos
Para a prática da canoagem, golfo,tênis, pesca, natação. Nada menos
üe trezentos hotéis e restaurantessempre cheios de vida dão bemuma idéia da importância turísticado país.

Nada disso, porém, exclui a vidanormal de uma nação moderna, oLuxemburgo é uma nação tantoagrícola como industrial. A sua in-austria metalúrgica é desenvolvidae se equipara às melhores õa Eu-
ornS' *A producão do ferro e seusproclutos é o setor mais importan-l* aa vida industrial.

(Conclui na pág. 72)
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do Shampoo

WM)de ôvo
torna seus cabelos mais bonitos...

e muito mais resistentes!

Tão fácil! E, no entanto, nada mais positivo
para a vitalidade e a beleza de seus oabelos
que a aplicação da "mágica espuma cremosa"
do incomparavel Shampoo Schauma de ôvo.
Resultado das mais recentes pesquisas da mo-
derna e avançada ciência alemã, o superior
Shampoo Schauma, à base de revitalizantes
extratos de ôvo, constitui um verdadeiro trata-
mento de beleza para seus cabelos. E deixando
seus cabelos tão sedosos e finos, talvez lhe con-
venha usar um fixador após a aplicação. Prolon-
gue a juventude de seus cabelos, usando o perfu-
mado Shampoo Schauma... uma vez por semana!

SUPERCONCENTRADO.
RENDE MUITO MAIS!

Schauma, em visto-»
sos tubos e atraentes
vidros, é tão super-
concentrado, que bas-
ta uma pequena
quantidade para Vo-
cê obter sua rica e
abundante espuma
cremosa» Porlsso,
Schauma é multo
mais econômico i

Se tem cabelos
curtos, use

meno» Schauma.

Se oa tem
comprido», use

um pouco mal*

riOOUTO DA FAMOSA MAICA £âíW2L(j)
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des FLAGRANTES DO ALMOÇO OFERECIDO PELOS LABORATÓRIOS
LEITE DE ROSAS, ÀS MISSES EUROPÉIAS QUE VISITARAM O
NOSSO PAÍS, SOB O PATROCÍNIO DO AFAMADO E MUNDIAL-
MENTE CONHECIDO PRODUTO BRASILEIRO.

Ii

¦
íífixíl

ÍSíí

MISS FRANÇA E MISS DINAMARCA NO DEPARTAMENTO DE EMBALAGEM, ENTRE FUNCIONÁRIAS.
COMO SE VÊ, TAMBÉM BONITAS, O QUE CONFIRMA O QUE SE DIZ GERALMENTE: "LEITE DE RO-

SAS SEMPRE OFERECE A BELEZA"...

29-5-58

SR. OLIVEIRA, DIRETOR DOS LABORATÓRIOS, MISS FRANÇA, SRTA. CLAUDE NAVARRO, EXAMINANDO
UM VIDRO DO LEITE DE ROSAS NA SEÇÃO DE EMBALAGEM E MANIFESTANDO SUA ADMIRAÇÃO

PELO FAMOSO PRODUTO QUE JAMAIS DEIXARÁ DE USAR,

JORNAL DAS MOÇAS
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Como éc éervem có 'Diayyoó

Nem sempre a dona de casa, uma vez feita a escolha dos vinhos, sabe
cuidar de que os mesmos sejam servidos de acordo com os pratos a que foram des-
tinados, como também a temperatura exata e conveniente para cada especialidade.

Os vinhos brancos, em geral, sâo servidos frescos, e o champagne é sempre
muito gelado. Os vinhos tintos, para que não percam seu perfume e seu sabor, se-
rão servidos na temperatura do ambiente. Os vinhos velhos, em geral, contêm no fun-
do um resíduo ou borra, e, nesse caso, todo o cuidado será pouco para nâo agitar a

garrafa. Eis aqui as regras que devem ser observadas quando se servem vinhos:

1

2

3

Alguns minutos antes das refeições 4
ou com os frios, sirva aperitivos,
sherries, vermute e coquetéis. 5
Com as sopas, sirva Xerez seco,
Madeira seco. 6
Com os peixes escolha vinhos bran- 7
cos. Reno e Mosela.

Com os assados vinhos tintos de
boas marcas ou champagne.
Com a sobremesa sirva champagne
seco.
Com frutas sirva Porto e Málaga.
Com o café sirva congnacs e licores
finos.

"HUEVOS RANCHEROS"

1 xícara de cebolas picadas; 1 xícara de
pimentões picados; 1 xícara de alho amassado;
3 colheres de manteiga; 1 colher de farinha
de trigo; 3 V_ xícaras de massa de tomate; 1
colherinha de sal; Pimenta à vontade; 12 ovos;
1 xícara de queijo 

"mussarela" cortado em pe-
quenos cubos.

Cozinham-se bem a cebola, pimentões e
alho na manteiga, ajuntando-se, depois, a fa-
rinha de trigo e os temperos. Conserva-se em
fogo brando, durante 10 minutos, depois co-
loca-se numa fôrma de assar. Quebram-se
ovos no molho, com cuidado para que as ge-

mas nâo se quebrem. Colocam-se cubos de

queijo entre os ovos, levando-se a forno quen-
te, até que os ovos fiquem bem duros. Graças
ao controle, de temperatura da frigideira auto-
mática G.E., essa operação é executada com
facilidade.

O prato deve ser combinado com as
sichas americanas, que podem ser prepa"

16 JORNAL D

sal-
radas

da seguinte maneira: para cada quilo de ca-
ne de porco especialmente preparada par
salsichas, ajunta-se um dente de alho Q^0^
sado, 1 colher de pimenta malagueta e 1 c f
lher de vinagre.

AS MOÇAS 29"54B
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ra dois iivros diíerenfes
PARA SUAS FESTAS

Um volume lina-
mente encaderna-
do em percalina
© papel "couchê''
Com este livro V
6. poderá deoorar
• eus bolos con*
toda a facilidade
Nele V 8. encon
trará um CURSC
POR CORRES
PONDÊNCIA con
46 lições, dese-
nhos e movimen-
tos de como fa-
zer, num total dl
400 figuras, 60 fo-
tos de bolos sendo
18 em cores, 22 fo«
tos de salga dinhos sen
do 9 em cores.

1.», 2.», 3.a
esgotadas
esgotar-se.

^Í^íeJ^tf'^^ÊSSÊ^^__X$K•** * *** \jA^kaaa#; í"^ w »»» J^jmmfW^ÊBBB]

Para você qua JA
possui conheci-
mentos adquiri-
dos com o nosso
1.° volume de JE'
PACIL DECO-
RAR, foi feito
este 2.o volume
diferente, com
novos bicos, no-
vas formas, novai
flores, bolos in-
teiramente novos
• originais, gran-
des montagens do
salgados, de do-
<?es, docinxioa, ca»
lapés, etc.

Todas as graw-
as são apresen-
das e m coras

Codacrome)." lume íinamsu°Tr*
\JM.

, 4.* e 5.<* edições
e agora a b. a

t e encadernado
em percalina, com
cerca de 100 gra-vuras, todas em
cores de papal"couchê" cerca da

20o uesenhos, d a
movimentos para V.S. aprender a movimen-

tar os novos bicos e aanovas formas. Aconselhamos
a compra deste livro só as pes-soas que possuírem o l.« volume

PEDIDOS P2JLO REEMBOLSO POSTAL Crf 400,00 —||— PEDIDOS PELO REEMBOLSO POSTAL Crf 400.**

EDITORA E ESTAMPARIA CALÇADA LTDA.
Rua Pelotas n. 557 — Fone 70-4799—S. Paulo
Enviamos pedidos pelo Reembolso Posta*

para qualquer localidade do Brasil.
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Fabricamos de tudo para doceiras e confeiteiros, donas de casa, etc, tudo que V. S. precisar paraseus bolos ou qualquer montagem originária de nossos livros, nós de pronto lhe enviaremos. Peçahoje mesmo sua lista de preços: — 180 fôrmas diferentes para bolos e milhares de artigos parasuas festas.

Tudo isto é Verdade
A família Spellman, de Chicago,

relata, numa crônica datada de
1952, que durante 105 anos, nessa
família, só nasciam meninos. Re-
centemente, entretanto, o nasci-
mento da primeira menina, causou
sensação.

Uma menina nascida em Foggia,
n.a Itália, foi registrada com o no-
me de "Europa". Os pais explica-
ram aos jornalistas, que diando o
nome de Europa à garotinha, pro-

curavam colaborar no sentido da
unificação entre as nações euro-
péias...

a Afirma-se que até o ano de 1530,
não se conhecia o trigo na Améri-
ca. Um dos aventureiros de Her-
nan Cortês encontrou grãos de tri-
go num saco de arroz e seu chefe
ordenou que fossem eles plantados,
tendo obtido os resultados que hoje
conhecemos...

a Um fazendeiro, na União da
África do Sul, afirma que uma tar-
taruga atravessou a distância entre
Burban até sua fazenda, em Karoo
(1.500 quilômetros), no tempo de
40 anos... Afirma ter marcado uma
delas, há quarenta anos passados,
transportando-a para Burba, e que
agora, a mesma tartaruga, voltou à
sua casa...

a A fim de que o leite não se per-
ca ao fervê-lo, é mister enxaguar
antes o recipiente com água fria.
Sem secá-lo, põe-se o leite nele e
deita-se-lhe ao fogo.
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AULAS DE PONTO

O

18. Ponto em Zig-Zag 19. Ponto Reto

O 20. Ponto de Mediei ou
Técnica de Bolíbeiii
c~h n

21. Nozinho Trances

,. ^ ik
(0 <0

11 ^Sf1

f.

A fim de que todas as nossas leitoras também possam colecionar esta série de Pon-
tos de Bordados Âncora é que estamos repetindo as lições/ em formato de livro. Como
vêem, os desenhos são bastante interessantes e nítidos, dispensando maiores explicações,
Na próxima semana apresentaremos novos pontos.

Correópondêncíaó daé ÍZeítoraó
Por várias vezes aqui pu-

blicamos o apelo de jovens
portugueses, que servindo nas
terras de Portugal dalém mar,
ou mesmo no Mae Pátria, so-
licitavam "Madrinhas Espiri-
tuais", moças brasileiras com
as quais pudessem manter
uma correspondência. Todas
foram satisfeitas pois as nos-
sas leitoras souberam com-
preender nobremente os an-
seios desses rapazes que de-
tendendo Portugal nâo dei-
xam de amar o Brasil. Hoje
temos algumas cartas que
também aguardam respostas
de moças brasileiras.

• O Sr. José Lúcio Mendon-
ça Dias, deseja corresponder-
se com senhorita brasileira
para fins matrimoniais. En-

18

derêço: Rua do Arsenal, n.°
84 — 4.° Dto. — Lisboa —
Portugal.

• Deseja "Madrinha Espiri-
tual" o jovem Armando Gon-
çalves — Soldado n.° 225 -
56 C. A. P. -— Destacamento
Sanitário -
— Gôa —

- Apartado n.° 20
índia Portuguesa .

Álvaro Lopes, de 19 anos,
deseja trocar correspondência
com mocinha brasileira de
bons sentimentos, de estatu-
ra média e de idade nâo su-
perior a 20 anos — A mesma
solicitação faz Luis Antunes
Urbano de 22 anos de idade.
O endereço de ambos é: Cou-
raça dos Apóstolos, 27 - 3.°
— Coimbra — Portugal.

Afirmando que êle e alguns
JORNAL DAS MOÇAS

colegas seus por intermédio
de "Jornal das Moças", con-
seguiram travar conhecimento
com senhorinhas brasileiras,
escreve-nos, de Gôa, agrade-
cendo-nos, o jovem João San-
tos.
• ErSy Marca! (Vitória - E. S.)
— Vamos publicar uma série
de Panos de Pratos em ponto
de cruz.

9 Alt-amir Nascimento (São
Sebastião) Estamos procuran-
do o que nos solicita.

• Áurea Garcia (M. Valença!
— Basta remeter a importo"-
cia aqui para a redação. ;
Expediente você encontrara
as condições e o endereço-
Você falou em 1.900 cag
Talvez quisesse dizer I

Diga-nos quais sao os num'
ros e faça a sua
registrado ou Va

rernessa em

Postal.
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FSTE MODELO PODE PARECER QUE NÃO ESTÁ PRÓPRIO

PARA A ÉPOCA PURO ENGANO, POR QUE ÊLE VELO COM A

pmEcío DE INVERNO DE 1958 E VEIO COM A IDÉIA ÚNICA

nS MANDAR NA MODA ATUAL. VEJAMOS O SEU FEITIO. SIM-

S *í APENAS UM APANHADO FEITO NA FRENTE, PRESO

pnflJM CINTO LARGO DA MESMA FAZENDA. ATRÁS, GÊNERO

«A?0NArTEM MANGAS. CHAPÉU E LUVAS DE SUEDINE

PRETO ACOMPANHA-O UMA BELA CAPA DE FOURRURE.
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NÃO PENSE VOCÊ QUE PELO FATO DO TRAPÉZIO, DO SACO, DO
BOMBÉ, ETC. SEREM OS MODELOS DA PREFERÊNCIA ATUAL,

OUTROS MODELOS QUE NÃO ACOMPANHEM AS MESMAS LI-
NHAS ESTEJAM FORA DE MODA. ABSOLUTAMENTE. VEJAMOS,

POR EXEMPLO: O VESTIDO QUE ENCIMA ESTAS LINHAS. O SEU
CORTE ACOMPANHA AS LINHAS DO CORPO, SENDO UM POUCO

FOLGADO NA CINTURA PARA SER APERTADO POR UM
CINTO. MANGAS TRÊS-QUARTOS. GOLA ALTA NA PARTE

TRAZEIRA E CORTADA NA FRENTE SENDO O DECOTE
PRESO POR DOIS CLIPS.

A mulher
A mulher japonesa não anda
mais de joelhos... diante ão
marido!

A mulher japonesa, ao se
casar, perd-te todos os seus
direitos civis e não pode se
divorciar, embora o seu ma-
rido o possa fazer...

Esta curiosidade foi colhi-
da. ao acaso, num jornal es-
pecializado em assuntos fe-
mihinos, editado em Paris,
tendo sido muito comentaria'
num círculo social em que
um dos presentes era consi-
dera cto autoridade em cos-
tum.es e tradições do Japão,
sendo convidado, portanto!
a dar a sua opinião sobre o
caso:"A propósito da mulher
japonesa — posso assegurar
que, hoje em dia, a mulher
japonesa não anda mais de
joelhos diante de seu mari-
do, como era imposto anti-
ga mente. As mães de Tó-
quio ou óq Osaka, não car-
regam mais suas criancinhas
às costas e, por isso, não
lhes prejudicam o desenvol-
vimento, apertando-as de-
mais contra si, como o fa-
z.iam. A jovem operária do
Janão atual não têm mais
qualquer traço semelhante
à imagem ocidental de Ma-
dame Butterfly. eternamen-
te oculta atrás de um leque
que parecia servir-lhe de
biombo"...

E -esclareceu:
"Todas essas tradições ha-

viam se enraizado muito.
Hoje, entretanto, a japonesa
transformou-se em uma no-
va mulher, para a qual as
pernas curtas e arqueadas
são o símbolo de um passa-
òo político e social repudia-
do. Sua emancipação enen-
trou a mais alta expressão
no direito de voto que lhe
foi garantido pela- nova
constituição de 1947, inspi-
rada nos moldes da consti-
tu Leão norte-americana".

Progresso feminino
na política alemã!

Mais um sucesso pode ser
acrescentado à extensa lista
de vitórias conquistadas pe-
las mulheres alemães, se
analisarmos os resultados
das últimas eleições reali-
zadas na Alemanha, quanrjo
conseguiram elas 48 lugares
enlre os 519, no Parlamento.
Convém lembrar, que nas
eleições anteriores as mu-
lheres elegeram 45 represn-
tantes. A diferença, para
mais, de três cadeiras, regis-
trada desta vez, embora apa»
ren temente possa parecer
irrisória, não deixa de com-
provar que a posição da mu-
lber, na política daquele
país. vem alcançando pro-
gressos, mormente se recor-
darmos que nas primeiras
eleições as mulheres conse-

<as_u



o mundo
guiram eleger apenas 38 represen-
tantes. . .

Curioso é notar, que os dois par-
tidos alemães — União Democrata
Cristã (dte Adenauer) e Partido So-
Piai Democrata (de Ollenhauer)
ooBSuem, cada um deles, 22 mulhe-
res como deputadas, com a dife-
rença que na UCD o total de re-
nresentantes homens atinge 277,
enquanto que no PSD o número de
representantes masculinos é de 150.

As quatro deputadas restantes
pertencem três ao Partido Demo-
crata Livre e uma ao Partido Ale-
mão.

Elas ainda dizem
que ganham pouco

As estrelas do cinema francês
costumam se queixar de que não
apenas ganham menos do que as
suas colegas do cinema americano,
como ainda se colocam em situação
bem inferior, no domínio das ren-
das apuradas, entre os craques de
futebol e os "ases" do volante.

Todavia, a indiscreção ete uma
das repartições públicas da França
vem de revelar a verdade: em 1956,
a renda anual de cada uma das se-
guintes estrelas: Martin Carol, Mi-
chele Morgan, Danielle Darrieux,
variou entre 40 e 45 milhões de
[ranços (aproximadamente 9 mi-
Ihões de cruzeiros). Entre os "as-
tros", Fernandel, Eddie Constantine
e Gerarde Philipe atingiram as
mesmas cifras.

Entre os artistas do cinema fran-
cês, que ganharam, no ano de 9156,
entre 30 e 40 milhões de francos
(cerca de 8 milhões de cruzeiros),
figuram as estrelas Françoise Ar-
nouill, Simone Signoret, Edwige
Feuillère e os astros Jean Marais,
Pierre Fresnay, Jean Gabin.

No grupo que ganhou entre 15 e
25 milhões de francos (de 3 a 5
milhões de cruzeiros), encontram-
se Dany Robin, Micheline Presle,
Danielle Delorme, Robert Lamou-
rieux, Bourvil e o astro de maior"cartaz" atualmente, Daniel Gelin.

O casamento ãe Maria Schell

u Maria Schell, a suave estrela de'Ultima Ponte", surgiu no mundocinematográfico com a potência õeum meteoro, de tal forma ela sehouve desde o começo, aliando assuas qualidades intrínsecas às deuma inclinação artística quase queinegulável. E mais valor tem essaascenção para o firmamento do ce-luloid.e se tomarmos por base tersido ela lançada por Hollywood,
que é a "plataforma de lançamentoaos teleguiemos do ecran", mas porunia quase modesta casa cinemato-
gratica européia.

Numa pequena igreja de Mônaco,
ivr3 ?clie'1; cu-i° verdadeiro nomee Maria Hachler, casou-se com o

gr. Horts, que tinha sido diretor deuimagem de "Ultima Ponte".Poucos os convidados, muitas aso-ores e maior ainda a faculdadeque Maria Schell irradiava...
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MODELO: SAG-NO-MO^
CRIADOR: JAPONÊS

TECIDO: JÉRSEI.
CÔR: PRETO

¦t

FEITIO: MUITO COLANTE AO CORPO, PRÓPRIO PARA A c

PESSOAS DELGADAS. GOLA ORIGINAL
CAÍDA PARA OS LADOS. UMA GRANDE FAIXA

APERTA A CINTURA E CAI EM PONTAS
DEPOIS DO LAÇO DADO
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Contra a CASPA
QUEDA DO CABELO

CALVÍCIE PREMATURA

CRIADOR: JEAN
PATOU. TECIDO: OR
GANZÁ ESTAMPADA
EM MARROM E
BRANCO. ESPÉCIE:
VESTIDO. FE ITIO:
M U ITO SIMPLES
TENDO, APENAS CO-
MO REAL ELEGÂN-
CIA, O REPUCHADO
NA CINTURA PARA
DAR MOVIMENTO Á
SAIA. CORPO INTEL
RAMENTE DECOTA-
DO.

juventude"
alexandre

E NÃO MUDE

CABELOS BRANCOS
evita-os e dá-lhes

VIDA, VIGOR E BELEZA

r--i_'i-
A '_'



M O D Ê L O: JEAN
PATOU. TECIDO: TA-
PETA. CÔR VERME-.
LHO ESTAMPADO DE
VERMELHO E VER-
DE SÔBRE FUNDO
BRANCO. FEITIO:
GOLA AMPLA E LE-
VAN TADA. SAIA
PREGUEADA E COR-
PO AJUSTADO.

As tampas de vidros de certos iras-
cos devem ser un tadas de vas-elina pa-
ra que não se peguem aos mesmos
frascos.
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A galinha do vizinho achamos quase
sempre mais gorcJa que a nossa, mas
muitas vêz-es a galinha do vizinho já
foi nossa.

As damas de pernas grossas não de-
vem caminhar para afiná-las. E' pro-
vável que o efeito seja bem em con-
trário.
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Modelo de JONATHAN LOGAN
NÃO Z BEM O 7EITIQ

É O TIPO QUE POEETZO- OH.J
CHEMISI

GOLA AFOGADA. BE:: CINT

SACO ÈSito MODELO. TODAVIA
QÍAR TE
er. feito em sèoa lave ao A.
ADO E MANGAS QUASE OUKTAS

^emirUsm,

um elevado

Curso especial para as
esposas áos Diplomatas

A vida social passou a desempe
nhar. ultimamente, papel de re-levante destaque na existência dêum número ca6a vez maior de in-
tíivíduos. E a representação social
passou a nortear a maneira de vi-ver da maioria dos homens de ne-
gócms. dos intelectuais e dos ar-tistas. o que vale dizer que não
deixa de exercer, também, sua in-fluência. na vida de
número de mulheres.

Hoje em c4a. qualquer aconteci-
mento dá motivo a uma reunião so-ciai. seja um banquete, seja umsimples coquetel. E há homens quealegam ser mais fácil decidir sobre
um negócio, numa reunião no bar
de seus clubes, do que na sala deconferências de seus respectivos
escritórios. . .

Quanto às mulheres, são elas pró-
prias que afirmam que é mais
agradável e prática uma reunião
com as amigas numa confeitaria ou
num salão de chá. na cidade, do
que na casa ora de uma. ora òe
outra .

Assim, reconhecendo a impor-
tância das relações sociais, na vida
moderna, o Departamento de Esta-
do norte-americano organizou um
curse- especial para as esposas dos
diplomatas., confiando a sua dire-
cã: a uma senhora que permane-cera durante cerca de" dez anos no
exterior, em companhia do marido,
que era embaixador.

Além das aulas sobre politica e
organização co serviço diplomáti-
co. outras "matérias" são ministra-
das às alunas., a saber: como pre-
parar uma reunião social e presidiruma recepção: como tratar empre-
gados: modo de se vestir: cestu-
mes sociais, etc.

A escola, ao que se informa, é
muito freqüentada.

Os homens muitas
vezes dizem não!

A concorrência feminina, no ira-
balho cios homens, e caca vez mais

a n te. Dodentíb-se garantir,?•»"> a r n

quase com toda certeza. que naoJe em cia. setor ce atividade
mrseullna ent que o feminismo não
e?"tia representado por uma cias
descendentes de Eva. Assim, tra-
íamos ate na cem _ ouço tempo

exclusivamente reservados aos oo-
n.eos. estar sendo agora executados
igualmente, por mulheres, nas nuas
c. "crentes 

partes ;>o mundo.
Sgundo as últimas estatísticas,

entre as mulheres oue trabalham,
na Inglaterra encontram-se 20 íer-
raceras de cavales. 146 limpaceras
de chaminés. 156 pedreiras. 50 colo-
cócoras de trilhes ce estradas oe
ferro. P53 niaquinistas ce guindas-
tes e 4. ITT trabalhadoras ent usinas
d<e ferro e aoo.

recavia. aõesar de todo o pro-
gresso alcançado na maioria aos
poises :1o mundo, o feminismo, oe



u areio
vez em quando, encontra barreiras
nue dificilmente são transpostas.
Apesar de todas as vitórias alcan-
çadas pela mulher na sua luta pela
igualdade ôe direitos, muitas der-
rotas podem ser registradas, muito
embora a soma das vitórias deixe
bem longe o total das derrotas.

Voltando à Inglaterra, convém
esclarecer que as mulheres ingle-
sas conseguiram, durante os últi-
mos anos, obter sucesso em quase
todas as profissões. Recentemente,
no entanto, uma senhora de nome
Neal, pediu permissão para traba-
lhar' como corretora na Bolsa de
Birmingban, porém o seu pecVido
foi regeitado e o motivo vai aqui
explicado pelo próprio diretor da
Stock Exchange: "Os corretores
que trabalham na Bolsa não dese-
jam ter nenhuma mulher entre
eles"...

Quem casa quer casa
mas não um hospício

Motivos os mais absurdos são re-
presentados aos tribunais, diária-
mente, por um número cada vez
maior de casais interessados em
conseguir o "inevitável divórcio",
remédio que cada qual considera
infalível, para o seu caso. Na ver-
dade, nem sempre os juizes, ao jul-
gar os fatos, dão apoio às alega-
ções, todavia, o nosso intuito, ago-
ra, é apenas transcrever alguns ca-
sos apresentados como razões para
divórcio e não analizar os seus mé-
ritos.

Em New Jersey, nos Estados Uni-
dos, Vivien Correns, de 36 anos de
idade, depois de três meses de ca-
sada, deu início a um processo de
divórcio, no tribunal local, alegan-
do que seu marido a aterrorizava,
escondendo-se atrás dos móveis e
dali saindo, coberto com um lençol,
tíngindo-se c?e fantasma... Por 2
vezes, Vivien desmaiou de susto...

Ignora-se se o divórcio foi con-cedido ou se a corte de New Jerseyachou suficiente dar uma lição aoengraçadinho...
Por sua vez, em Los Angeles,também nos Estados Unidos...uma senhora pediu (e obteve) di-vórcio de seu marido, porque, se-

gundo suas alegações, êle se inte-resAiiva mais pelos problemas dematemática e tambores africanos,do que pela vida do lar... Era tala sua paixão por esses assuntos,
que mesmo guiando o carro, co-ttiendo, lendo ou dormindo, entre-
gava-se a estucVos rítmicos... A po-bre senhora suportava tudo pa-cientemente, mas um dia êle deu
Para tocar dentro de casa os taisde tambores e a coisa acabou r otribunal...
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Modelo de ANN BLYTH

ANN BLYTH. ESTRELA DA METRO APRESENTA-NOS
UM VESTIDO PRETO COM UMA JAQUETA CINZA

OU CÔR DE AREIA. A JAQUETA É DE TIPO BOLERO.
GO' A D3 VELUDO PRETO. MANGAS COM-

PRIDAS, COM PUNHOS REVIRADOS.
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O VESTIDO E O MOLDE EM
MINIATURA y 6/asa l

frertre \
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LIXDO ESTE MODELO. A
SAIA PRESA NA FRENTE É
DISSIMULADA POR UM LA-
ÇO DE VELUDO TERM-INAN-
DO EM POXTAS. DECOTE
BARCO XA FREXTE E EM
V ATRÁS. OS MOLDES PARA
VOCÊ EXECUTÁ-LO SE

ACHAM AQUI. EM MINIATURA, E FORAM CORTADOS POR MME. A. M. SPAVIÈR.

\m

H

Entre todos os agentes produtores de
beleza a ágU3. figura c:mo o mais sim-
p::s e entro cs mais poderosos.

Existem atualmente uns floreiros de
cerâmica cuja elegância é realçada por
jmas asas em forma ce manivela.

Em uma bem servida mesa cs copos
:>evem ser colocados frente ao comen-
sal, um pouco para a direita.
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SEI DE LÃ LEVE "PIED DE POU..
LE", CINZA-ESCURO, SENDO QUE
0 "TOQUE ELEGANTE" PODE SER
NOTADO NO CORTE DAS MANGAS
E NO FEITIO HARMONIOSO DOS
DOIS GRANDES BOTÕES DA
FRENTE DO CORPETE, PRENDEN-
DO A GOLINHA BRANCA. EM BAI-
XO: UM COSTUME. TAMBÉM, DE
JÉRSEI DE LÃ, NA CÔR CINZA-
CHUMBO, ALEGREMENTE ADOR-
NADO COM BOTÕES E MOTIVOS*
BRANCOS.

Íí:

A NOVA MODA VAI CON-
QUISTANDO, POUCO A
POUCO, A PREFERÊNCIA
DAS ELEGANTES, DE TÔ-
DAS AS PARTES DO MUNDO. HÁ HO-
MENS QUE NÃO ESTÃO GOSTANDO DA
MODA ATUAL, E, ENTÃO DIZEM:"QUANDO ESTIVE EM PARIS A MODA
SACO E TRAPEZIO JÁ PI AVI AM CAÍDO.
ORA, BOBAGENS DESSES CAVALHEI-
ROS, PORQUE ELES NÃO SABEM QUE
SÓ AS MULHERES PODEM DERRUBAR
A MODA. ELES NÃO SABEM QUE AS
MULHERES NÃO SE VESTEM PARA
HOMENS, MAS SIM OUTRAS MULPIE.
RES... NÃO CONHECEM O PESO DA
VAIDADE FEMININA. NESTA PÁ-
OINA VEMOS: ELEGANTE TA1L-
LEUR, NUMA CRIAÇÃO DE NINA
RICCI, CONFECCIONADO DE JÉR-
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Modelo: JEANPATOU.
TECIDO: CETIM.
CÔR: CINZA.
FEITIO: E* ESTE MANTEAU FEITO DE MODO A
LEMBRAR AS DAMAS ANTIGAS LÁ PARA AS BANDAS
DE 1914. O SEU FEITIO É SIMPLES, CAINDO A PARTE DE
BAIXO EM BABADOS. O CINTO É DE VELUDO
ROSA E A ROSA É, TAMBÉM DE VELUDO.

feminismo
A MILIONÁRIA RESOLVEU
TORNAR-SE ENFERMEIRA!

Olga Deterding, a filha do "impe-
rador do petróleo", a muitíssimo multi-
milionária, abandonou tôcte a sua faus-
tosa vida de luxos e riquezas para nl-
cançar, na África, o famoso dr. Sch-
weitzer, o inegualavel missionário do
Bem.

Na localidade africana de Lamba-
rané, Olga vive num pequeno quarto
desactorno e onde apenas uma cama
de campanha, uma pequena mesinha
e uma cadeira formam o mobiliário.
Morada bem diferente daquela que
Olga abandonou, no Ritz, onde maiiti-
nha um apartamento com seis quar-
tos, salas, banheiros, piscina, etc.

A filha de Sir Henry, quando resot-
veu visitar a África, encomendou a fa-
moso Dior ura completao enxoval de
caçadora. Embarcou em Londres fa-
zendo-se acompanhar £e três ex-ofi-
ciais dos Ussardos: Robyn Boyd, John
e Timothu Reynolds e a sua amiga
mais querida, Lavinia Lambton. Seu
objetivo era cinematografar os pig»
meus do Congo e perder pelo menos
quatro quilos de peso.

rEm Leopoldville, onde foi recebida
, com todas as honras devidas aos seus

muito milhões, encontrou uma cara-
vana d<e jornalistas que se dirigia a
Lambarené, a fim de entrevistar o
Prêmio Nóbel Schweitzer. Juntou-se
à caravana e, chegando à referida lo-
calidade, resolveu ficar como enter-
meira, dando um adeus — se não de-
finitivo pelo menos temporário — a
todas as suas riquezas e bem-estar.

A Inglaterra estarreceu ao ter co-
nhecimento do ocorrido. Firme no seu
propósito, a moderna Samaritana, 01-
ga Daterding, continua curando chagas
purulentas de leprosos africanos, en-
quanto que uma verdadeira chusma
de "caça-dotes" amargura-se profur-
damente na loira Albion, mergulhando
os seus desgostos "o "whisky"...

HEROÍNA E MÁRTIR

A condessa polonesa Teresa Lubiens-
ka, brutalmente assassinada com qua-
tro facadas na estação do "sub" londri-
no de Gloucester Road, foi uma das
mais impressionantes figuras da resis-
tência polonesa quando da invasão dos
alemães, na última guerra.

Após ter visto morrer o seu mando,
apunhalado pelos russos, enfrentou,
em Varsóvia, todas as vicissitudes da
época, fomentando a famosa revolta
que tanto sangue custou. Presa, foiin-

t-!»w*^*(sí-5aL4i:_;"-%*t-.'.""""-
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ternada num dos campos de
prisioneiros de triste recor-
cJação. No "lager", longe de
desanimar, soube alevantar
d espírito dos reclusos, man-
tendo alta a chama da es-
perança. Libertada pelas
forças aliadas, gastou ores-
to de seus bens em benefí-
cio dos refugiados.

Residindo em Londres, fa-
zia parte dos "comitês" anti-
comunistas, lutando pela li-
bertfade de sua pátria. Eli-
minando-a, os sicários eli-
minaram um grande obstá-
culo às propagandas extre-
tnistai.

4 MULHER DE HOJE PODE
SUPERAR O HOMEM

Indiscutivelmente, a mu-
lher de todas as latitudes
deste planeta, vem conquis-
tando, diariamente, o "seu
lugar ao sol". Os grandes
cataclismos sociais provoca-
ios pelas óuas guerras mun-
diais, fizeram com que o"belo sexo" passasse, quase
que sem transição, conten-
der, ao homem, todas as ati-
vidades humanas nos cam-
pos da indústria, do comer-
3io, da lavoura, das ciências,
das artes, da literatura, òa
magistratura e quejando.

Já vai longe a época das
sufragistas que, em Londres,
arriscando a própria liber-
dade e entrando, às vezes,
sm sérios conflitos com a se-
vera Scotland Yard, pugna-
vam, "horrorizando" a bur-
guezia de então, pelos direi-
tos de igualdade entre os
iois sexos.

Hoje a mulher tende a se
S1tuar em plano superior ao
homem. Pelo menos no quetoca aos empregos, sejameles públicos ou privados, a
mulher mantém o certo datiderança. Mesmo porque,segundo argumentou u m
?rande industrial francês,<e bem mais agradável ditara um palminho de cara bo-nito uma carta, do que a umrosto com a barba por fa-zer"

MODELO: RAPUANO.
TECIDO: VELUDO E GAZE CHIFFON.
CÔR: PRETO PARA O VESTIDO E ROSA PARA OS PEQUENOS
QUADRADOS DA SAIA.
FEITIO: TRAJE PARA COQUETEL, TIPO TRAPÉZIO. MUITO
ESTREITO NO BUSTO E MUITO AMPLO PARA A BARRA. A SAIA É
GUARNECIDA DE PEQUENOS QUADRADOS, OU
MELHOR, DE LOSANGOS, COM GAZE CHIFFON PLISSADAS. if

l/SP
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DE BRIGITTE MASSIS
ESTE VESTIDO SACO É
DE LÃ DE SEDA PRÍN-
CIPE DE GALLES MUI-
TO D ECO TADO, DEI-
XANDO. APARECER.
TAMBÉM. DA MESMA
LÃ, UM PLASTRON COM
DECOTE RETO. AO LA-
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DO. OUTRO VESTIDO
DE LINHA SACO FEITO
DE LÃ PRÍNCIPE DE
GALLES COM UMA AL-
ÇA NA CINTURA POR
ONDE PASSA UM CIN-
TO. DO MESMO TECIDO
TERMINANDO COM
FRANJAS.



r^rZyyyfiyyfi DUAS SUÊTERES
ELEGANTÍSSIMAS.
A PRIMEIRA EM
AZUL-MARINHO E
TIRAS BRANCAS
NA GOLA E NOS
BOLSOS. O OUTRO
MODELO DE VER-
DE CLARO COM A
GOLA DE TOM
MAIS CLARO.
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A ciência da vida nos ensina a sor-*"lr e cultivar o otimismo, tolerando,^culpando e perdoando o mal.

As manchas de ervas se lavam sim-
plesmente com água íervente, as quais
desaparecem em seguida a lavagem.

Parece que voltou a era õe norma-
lidade para a mulher,, onde os encan-
tos naturais são sua melhor sedução.
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UM MODELO SACO COM CINTO Oü SEM CINTO
PARA QUE AS NOSSAS LEITORAS POSSAM OBSER-
VAR MELHOR. O MODELO SACO COM O CINTO,

PERDE, DE FATO, UM
POUCO DO SEU "ATRE-
VIMENTO", ENÇUAN-
TO QUE SEM CINTO
ÊLE É INDISCUTÍVEL-
MENTE "DESACATAN-

TE. . ."
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Desde o seu aparecimento é JOR-
NAJL DA MULHER o maior criador
d« riscos para bordar.

xóda dama. antes de creitar-se, deve
retirar do rosto tudo quanto nele co-
locou durante o dia.

A higiene do sono e a saúde preço-
nizam a retirada do rosto dos chama*
dos preparados de beleza.

BI
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AS MALHAS DE LINHA VOLTAM A IMPERAR: AS MA
LHAS DE LINHA VOLTAM A IMPERAR NO MEIO DA
ELEGANTES, MORMENTE DEPOIS DO ADVENTO DA
UNHA SACO. E NÃO É QUE QUANDO O CORPO DA MU-
LHER 

"AJUDA", OS VESTIDOS CONFECCIONADOS DE
LINHA CAEM COMO UMA LUVA? VEJAMOS ESTES DOIS
MODELOS DE ORIGEM ALEMÃ4 NO ALTO: ELEGANTE
VESTIDO RETO D EMALHAS LARGAS, NA CÔR VERDE-
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Uma prova eloqüente, insofismável,
do valor de JORNAL DAS MOÇAS,
está na preferência que as melhores
firmas e melhores anunciantes lhe dão
Para veículo de sua publicidade. Ja-
ft-ais esqueceremos o apoio inconteste

jÇlue vocês, leitoras, teem nos propor-
cionado. Não esmoreceremos nunca

m,noa nossos ideais de bem servi-las.

Uma dama que tenha um sistema
ósseo fino e gracil pode muito bem
ter medidas que estejam abaixo do
tipo base, sem ser por isso delgada -2m

excesso.

A mulher morena deve usar o suco
de morangos puro, mas as louras, não;
devem misturá-lo com água.
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MAR? ADORNADO POR UM
ÚNICO ENFEITE: O CINTO
DE CAMURÇA BRANCO,
ALÉM DO COLAR DE TRÊS
VOLTAS, TAMBÉM BRAN-
CO, DANDO UM EFEITO
ELEGANTE Á GOLA. EM
BAIXO, UM COSTUME DE
DUAS PEÇAS, MAGNÍFICA-
MENTE DE BOTÕES QUA-
DRADOS E CINTO PRETO.

As meias jamais deverão ser passa-
das a ferro. Isto atenta contra as finas
malhas e as queima, com o que, em
seguida, aparecem pontos corridos.

Agora se usam monogramas muito
simples bordados livremente em ta-
manho grande. Este adorno fica muito
bonito em ponto cadeia.
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MANGAS CINZA-CLA-
RO, COM ADORNOS E
BOTÕES PRETOS. E O
MODELO SACO APER.
TADO POR LARGO
CINTO PARA DAR
DESTAQUE Á CINTU-
RA, QUE VEMOS
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ESTES DOIS MODELOS QUE ÍRIS MOSSIM
NOS ENVIA DE NOVA YORK, POR INTERMÉDIO
DA AGÊNCIA IPA, PODEM NOS DAR UMA
IDÉIA CLARA DA ELEGÂNCIA COM QUE AS NO-
VAIORQUINAS SE VESTEM, QUANDO O OUTO
NO CHEGA. VEJAMOS, POR EXEMPLO ESTE
CONJUNTO DO ALTO, COM UM BLUSÃO SEM
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CAMISOLA PARA BATIZADO, de cambraia ou de organza, guarnecida de pala

com nervuras e babados bordados em ponto de sombra e cheio.

Uma prova eloqüente, insofismável,
do valor de JORNAL DAS MOÇAS,
está na preferência que as melhores
firmas e melhores anunciantes lhe dão
Para veículo de sua publicidade. Ja-
^ais esqueceremos o apoio inconteste
que vocês, leitores, teem nos propor-
cionado. Não esmoreceremos nunca
n°s nossos ideais de bem servi-las.
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vP$ mais lindos
modelos

RIO DE JANEIRO OUVIDOR, 141-TEL. 42-7300
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DE PERCAL de tom lilás, com motivos aplicados com fazenda branca^.
lif

Um prato de aveia com creme, o

clássico "ponidge" dos ingleses, é in-

dicadíssimo para quem procura en-

gordar.

A mulher deve cuidar de si como

uma dona de instituto de beleza e do

qual fosse ela mesma uma freguesa.

Devemos sempre crer em uma ma-

nhã melhor, menos difícil, menos do-

lorosa. Se não cremos, impossível se-

rá suportar a existência.

Acidente de Tráfego — Acidente de
Trabalho e Doenças Profissionais

DESQUITES

í AliSORINO MACHADO
I €ID DE O. SCHUBACH

ADVOGADOS
Escritório: Av. Pres largas. 149

9.o . s/ 10 e 11 - Tel. 23-2611
Diariamente das 11 às 18 hs

Sábados das 9 às 12 hs.
Futuramente:

Av. Franklin Roosevelt, 39-apt. 509

Uma prova eloqüente, insofismável,

do valor de JORNAL DAS MOÇAS,

está na preferência que as melhor

firmas e melhores anunciantes lhe dao

para veículo de sua publicidade Ja-

mais esqueceremos o apoio incon

que vocês, leitores, teem nos propor-

cionado. Não esmoreceremos uiM

nos nossos ideais de bem servi-

ye yyy

"**-__--__¦



mm.

_ _ .. ... 11 .-77TTr~777TT7TT*1

\ v\ ¦ '- v^M&á- \ llilli?. ^^ • yJti/v • f««-t ^-,yT.'.v~- r ^«-> , \ V-:-'.*'.-"*-'*-^* ••.*•.-'••¦*•\ w^>_ ', \ PS
• W \ \ \ Ml

« \ . 
' ¦¦ - — • v:x-:-.x-x*x-

'« , _. - - -*, ^ —'" » t$s$$
»¦ *-—-r •*. fe$fe:í®' _ _ - -' ' k tíí::Xíííí:1 •_._•-•-"""*"" * l V-'-'-'-:-:-i-:-'.'-'.:
'»" . ». KSSS-í-S&í\ __  \ \ llll

v v-.y
•> » K:

__ ^ -* V •

_.-¦; * V te
__  \ » fe

_*¦—t"* i » -^ ^s^vKSr- l- * i , \ 7:^Jl »

TOALHA DE LINHO côr de tijolo bordoda a bronco e verde-claro, com cordonê, ponto

de areiaareia e crivo.

Os panos de limpar chão duram mui-
-o mais se se tem o cuidado de escorre-
l°s bem apenas se termine de usá-los,
estendendo-os logo ao ar.

As substâncias minerais, tão neces-

sárias aos dentes e aos ossos, encon-

tram-se principalmente no leite, nas

frutas e nos vegetais de côr verde.

Os móveis da cozinha, quando bran-
cos, devem ser lavados com água fer-
vente e sabão negro e, em seguida,
enxaguados com água quente e seca-
dos o melhor possível.
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ATRAENTE ALFABETO — Sen considerações sôbre misticismo ou crenças, esco-

lhemos êste motivo como uma alegoria. Diz-se que as ferraduras dão sorte. Verdade ou men-

tira, elas simbolizam a sorte e a felicidade. E' o que elas representam neste alfabeto de lindas

letras bordadas a cheio acompanhadas de florinhas bordadas em ponto de sombra e pon o

cheio' As "ferraduras" sâo aplicadas, e levam pequenas aberturas para a passagem de uma

fita que termina em laço.
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A arfi WIMMA TRABALHADEIRA — Abelha trabalhadeira é um tanto redundante

dpç, A .ABELHINHA 
™^n 

Dreautaosa O título apenas justifica o trabalho que ela
aesde que nao se conhece um abelha preguiçosa, kj uu.u k J ~rir*\nn\ * Hpvp spr pxecu-
faz. Esta série semanal de panos de pratos é mu.to mteressante e or.g.nal e deve ser execu

toda em aplicação e ponto de haste ou em plumetis.

A dificuldade maior, para uma dona
de casa é a que consiste em descobrir
^al o fornecedor que menos lhe rou-
ba as economias.

A água da chuva, não alterada pela
adição de outro produto, é um tônico
excelente para a cutis, porque a oxige-
na e a conserva com toda sua rijeza.

As duchas produzem, entre outros
efeitos, o endurecimento dos tecidos
e ativam a circulação na região na
qual se aplicam.
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PANO PARA BANDEJA, de Unho branco com bordado inglês.

Ao comprar um sapato ou um cna-

péu. uma dama deve observai bem c

chapéu ou o s:=?^:o sem omir as pa-

Lavra-s sugestivas dc vendedor. E raro

rarissimo o que fala cem sinceridade

Pensão e Sanatório "IDEAL"
cent43

Es:, do Rio

^.* - ps. ner*Une. bom meio ce evitai oue d-

i para fracos e convalescer.:es
Corrêa
Telefone: Corrêas 66

nas e os tornozelos se inchem consiste
i^ r._'>nbã -rua tísanacm pcepaiai peia --.«-.--•-*¦- >«•---

àe ::cvcs de hamamelis. passando-a a

noite nas pernas e nes tornozelos-

¦£?-;.
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BARRAS PARA DIVERSOS FINS — Graciosos motivos para serem bordados em pon-
f° de cruz, nas cores de sua preferência em barras diversas. 

^ 
•£-,'. ^

A miásica tem influído tanto no es-
ado d°s feridos dos hospitais-, de san-

gUe' 9&e êster, chegam a esquecer suas
ores, facilitando, assim, sua cura.

A dissonância nas proporçfiee cor-

porais só deve preocupar quando elas

diferirem muito dns medidas regula-

res.

Depois das refeições podem ser ofe-
recictos uísque, licores e» conhaques.
O primeiro serve-se com gelo e água
ou sod-a em copos grandes, especiais.
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OUTRO MODELO QUE NÃO LEMBRA NEM DE LEVE, AS LINHAS RE-

VOLUNTÁRIAS COM QUE SE APRESENTAM OS TRAPÉZIOS, SACOS, CA-

NUDOS, BOMBÉS, ETC. PELO CONTRÁRIO: MOSTRA-NOS UM VESTIDO
SÓBRIO, DE TALHE MUITO ELEGANTE, MUITO MODERNO E SEM EXA-

GERO. CLARO QUE É PARA AS PESSOAS QUE NÃO GOSTAM DAQUELES
OUTROS E QUE DESEJAM ESTAR SEMPRE ELEGANTES, SEM EXOTIS-
MOS A SAIA É CURTA E COLANTE. O CORPO TEM UM RECORTE NO

PEITO, TIPO PLASTRON, COM BOTÕES. MANGAS COMPRIDAS.



CORTAK

deria compreender qual o motivo de sua gratidão. Ao retirar-se,

era outra, com ânimo e confiança para continuar

Enquanto caminhava sem destino, ia pensando: Encontre! —

um homem que se arriscou a sofrer uma censura do patrão, ape-

nas para matar a minha fome. Não me conhece, nem sequer me

pediu explicações; foi muito atencioso sem nada exigir. Estou con-

f iante em que terei êxito antes do praso que julgava .

Mas não durou muito o seu otimismo: o emprego de que mais

precisava não o conseguia. Com o passar dos dias viu-se sem di-

nheiro e, apesar de pedir, quase implorando, à dona do quarto,

para lhe dar crédito por uma noite não lhe foi conced.do. Durante

o dia ela não desanimou, andando em busca de uma colocação;

iá se conformava em trabalhar, recebendo em troca apenas casa e

comida. Não possuindo mais dinheiro, não podia comer, e tam-

bém não queria voltar a procurar o bom garçon: sentia-se acanhada.

A falta de alimento, porém, já estava atuando em seu orga-

nismo e as forças começavam a faltar-lhe. Com a aproximação

da noite aumentava a sua preocupação. Onde iria dorm.r? O seu

sofrimento era muito grande: a roupa que trazia no corpo estava
'Ur, 

„ nrprUnvn tanto de banho quanto de alimento. Com os pes

doloridos, caminhava com sacrifício. De repente não ma.s aguen-

tou o peso do corpo e tropeçou. Levantou-se logo, com o auxilio

de uma senhora.
_ Você está bem, minha filha? perguntou ela. Pode conti-

nuar sozinha?
Posso, apenas levei um tombo, respondeu Angela.

Então vou andando; tome cuidado, pois me parece muito

fraquinha.

A jovem não teve coragem de lhe pedir ajuda; faltou-lhe a

necessária presença de espirito, deixando escapar, ass.m a opor-

tunidade de, no mínimo/conseguir dinheiro para comer alguma
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EM BUSCA DO AMOR

tou a condução que o pai lhe oferecera: era sua intenção usar o

ônibus e assim procedeu. Pela primeira vez entrava em um mo-

desto transporte coletivo; sofreu empurrões de toda espécie, e ven-

ficou a falta de cavalheirismo e consideração de parte dos homens,

que não dispensavam a menor atenção às senhoras que se mont.-

nham de pé, enquanto eles usando até de violência, se apodera-

vam dos melhores lugares. Observou também que sua presença

não despertara o mínimo interesse entre os que subiam e desciam

durante o trajeto. Quando o veículo se aproximou da estação fer-

roviária, Angela deu o sinal e saltou, misturando-se a massa

humana.

No interior da estação dirigiu-se ao guichê e adquiriu pas-

sagem para uma cidade distante, de cujo nome não se lembrava

em virtude de, certa noite ter ali pernoitado, pois o avião em que

viajava sofrerá um desarranjo. Não conhecia o lugar, e quando

o trem que havia tomado chegou ao seu destino, estava muito

cansada; mas a fadiga não poderia ser doravante obstáculo para

ela; teria que enfrentar tudo, enquanto fosse possível resistir.

O crepúsculo descia sobre a cidade: ela teria que agir depres-

sa para conseguir onde passar a noite, a sua primeira norte sem

o conforto a que estava habituada. Não foi faal local.zar uma

pensão modesta. A senhoria recebeu a hóspede com frieza, nao

demonstrando satisfação em vê-la. Angela pagou adiantado, por

exigência da locadora, e soube que apenas podia usar o quarto

para dormir, pois as refeições teriam de ser feitas fora dali. Nao

era permitida a companhia de homens, e estes teriam de perma-

necer vinte metros afastados da porta principal. Ciente do regu-

S lamento e concordando com tudo, viu-se sozinha entre as quatro
0 

paredes do aposento que iria habitar. Resolveu então, que f.car.a
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em casa até o dio seguinte, pois já se havia aumentado durante
a viagem .

Os móveis do quarto eram antigos, e a cama cie ferro com
enxergâo de arame era a peça maior que existia. Angela abriu
a janela para admirar o panorama que dali se descortinava. Nâo
havia grande número de edifícios altos; a maioria atingia, no má-
ximo, três andares, e os letreiros luminosos formavam um cenário
interessante, destacando-se as cores mais vivas dos que se manti-
nham permanentemente acesos. A título de precaução, a jovem
leu e procurou gravar na memória alguns deles, para se orientar
no futuro. Pensou em tomar um banho e, quando resolveu fazê-lo
sentiu desejo de voltar correndo para junto do pai: no banheiro
só existia um velho chuveiro com duas cordas penduradas, que
serviam para abrir e fechar a água. Seu primeiro pensamento foi
reclamar, mas lembrou-se que seria inútil, até imaginou a res-
posta que lhe daria a megera, com que nao podia simpatizar. F„-
lizemente a conformação lhe veio cam a lembrança de que o con-
fôrto era relativo ao preço que estava pagando. Usou o chuveiro
da melhor forma que pôde e, quando se deitou na velha e desen-
gonçada cama, adormeceu rapidamente. Ao despertar, pela ma-
nha, vestiu-se, e saiu à procura de uma colocação.

Andou de loja em loja oferecendo seus serviços, mas compre-
sndeu logo que nâo seria muito fácil arranjar um emprego; não
possuía documentos exigidos pelas leis trabalhistas, nâo perten-
cia a nenhum sindicato e nem fontes de referência poderia dar.
Era uma estranha na cidade, e a situação estava se tornando difi-

r/ ciI; pressentia que o dinheiro de que dispunha nâo iria chegar para
se manter senão por mais alguns dias. Era preciso portanto, en-
frentar a situação e vencer todos os obstáculos. Nâo desejava em
hipótese alguma descontar o cheque que lhe entregara o pai, como
recurso extremo; se recorresse ao banco em busca de auxílio, seria
o mesmo que confessar o seu fracasso. Ao deixar o conforto de
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sua casa, sabia muito bem que teria de lutar; por conseguinte, de-
via compenetrar-se de que estava só, sem poder contar com ni-
guém para guiá-la. Precisava levar até o fim o plano que, a seu
ver, era a oportunidade que tinha de sentir a vida e saber se de
fato valia a pena viver.

Sentindo-se fortalecida nas suas decisões, deteve-se em fren-
te a um bar e nele entrou a seguir, para fazer uma ligeira refei-
çao; estava confusa e acanhada, nâo só porque sua roupa era de-
masiado simples, mas também porque dispunha de muito pouco
dinheiro. Bem sabia que precisava economizar, porém nâo estava
habituada a fazê-lo, e jamais o preço de alguma coisa.

No interior do bar ficou indecisa, e resolveu então, procurar
uma das mesas no fundo, bem isolada. 0 garçon que observava a
jovem, acercou-se dela e esperou as ordens.

A moça pediu que êle se aproximasse, falando-lhe baixinho:
Tenho pouco dinheiro e desejo uma refeição modesta.

O garçon demonstrou conhecer bem a situação e disse-lhe,
fitando-a compreensivamente:

Deixe tudo a meu critério, senhorita!
E retirou-se apressado; nâo demorou, porém voltando com um

prato em que havia suculenta refeição.
Angela olhava para a comida e quis perguntar o preço, mas

resolveu nâo fazê-lo; começou então a comer, pois era grande o
seu apetite. Ao terminar pediu a conta e ficou surpresa, quando
o rapaz lhe disse em quanto importava a despesa.

Mas é muito barato! disse ela. Pela primeira vez faço uma
refeição por este preço!

Nâo fale muito! Estou agindo sem o patrão saber. Cobro
como se fosse apenas um sanduíche. Mas nâo posso fazer isto
sempre. Vá em paz e seja feliz.

A moça sentiu a sua primeira emoção e sorriu. Êle nâo po-
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Direção de Mme. A. M. SPAVIÈR

UMA SACOLA FÁCIL DE FAZER

Com 78 cms. por 26 faremos uma útil

sacola, que acompanhará bem qualquer traje

de rua ou esporte.

Basta seguir as linhas do desenho e as

setas que mostram onde dobrar. As letras A

e B indicam a união das partes depois de fei-

tas as dobras.
À fig. n.° 2 dá uma idéia exata dessas

dobras e mostra também onde fazer casas ou

ilhoses para passar o cordão das alças. A sa-

colinha pode ser bordada e forrada com teci-

do em côr diferente. Também se desejar po-
de colocar na parte interna um bolsinho com
fecho para levar dinheiro ou pertences de

maquilage.

Na união das dobras reforce com cadar-

ço, e se quiser pode uni-las com galão borda-

do, (que chamam de ponto russo). Assim da-

rá mais graça à sua sacola ao mesmo tempo

que a arremata.
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NATUREZA era envolvida no manto
das sombras, anoitecia. . .

Uma chuva fria caía sobre a ci-
dade, como lágrimas do céu.

No alpendre do triste bangalô o Dr. Ri-
cardo fumava fitando o firmamento, enquanto
lá dentro duas mõozinhas infantis corriam sô-
bre o teclado de um piano. Naquela noite, o som
do estudo de piano, o barulho suave da chu-
va, envolviam o coração daquele homem num
manto de saudade, lembrando-lhe a voz mei-
ga da esposa. Duas lágrimas saudosas des-
ceram dos seus olhos, enquanto se lembrava
de uma das frases: "quero estar sempre em
seus braços" e agora. . .

Lá dentro o piano silenciou e uma vozi-
nha chamou:

Paizinho, onde está o senhor?
Êle ouviu os passos da filhinha que se

aproximava e pouco depois, dois bracinhos en-
volviam o seu pescoço carinhosamente.

Paizinho, está pensando em mamãe,
nâo é?

Silenciosamente êle atirou o cigarro e
aconchegou a garotinha ao coração. A luz
do cigarro fêz um círculo no ar e morreu na
água da chuva. Os cabelos negros da peque-
nina Miriam brilhavam ao reflexo da luz in-
rerior. O pequeno perfil envolto na penum-
bra lembrou-lhe a figura da esposa; sim, Mi-
riam era o retrato dela, já era um conforto

para a sua pessoa.

Mas a voz de Miriam quebrou o silêncio:
Paizinho, o senhor me prometeu que

quando eu tivesse dez anos, me contaria tudo...
Estou esperando. . .
Um profundo suspiro escapou dos lábios

dele enquanto murmurava:
Para que, meu anjo, lembrar-lhe o

passado. . .
Passado, que o senhor vive recor-

dando...
Recordando... com profunda sau-

dade...
Eu era tao pequenina!... mas me

recordo: — o senhor me beijou e me disse:
"vai tomar conta da mamãe, que o papai já
volta" mas o resto eu nâo entendi, o que
aconteceu?

— "Está bem, filhinha, eu contarei. Suo
mâezinha adorava a minha profissão; tudo fa-
zia para que nâo fosse prejudicada em um
minuto. Muitas vezes queria ir ao cinema,
a um passeio, mas ao ter conhecimento de que
eu tinha algum estudo, ela nâo repetia o pe
dido. la para o piano e lá passava horas, en-
quanto você pequenina brincava aos seus pés
E eu?. . . trancado no meu escritório, esque-
cia que poucos minutos ficava ao lado dela
Certa vez, adoeci gravemente, ela foi a de-
dicada enfermeira até me ver completamente
restabelecido.
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Tempos depois, num lindo dia de verão

fomos dar um passeio. O dia, antes maravi-

lhoso, tornou-se escuro anunciando o tempo-
ral. Estávamos desprotegidos e a rapidez que
desceu a chuva em pouco nos molhou. Sua
mãezinha protegeu você o mais que pôde en-
volvendo-a no meu paletó. Dias depois, ela
se descuidou de um simples resfriado e mais

tarde lhe surgiu uma pneumonia. E então
tremenda idéia me atormentava, — sua mãe-

zinha queria morrer. . .
Uma tarde, ela, sempre sorrindo, pediu-

me que nunca mais pensasse em tal coisa e
explicou-me: "por 

que procuraria a morte?

Não era feliz? Nâo possuia um marido que a

amava, uma filhinha que era o tesouro de sua
felicidade?

E os dias passavam. . .
Surgiu para mim um caso que seria o

diamante na minha carreira. Ela, apesar de

doente, me animou, pediu-me que aceitasse
a causa e mentiu dizendo-me que estava qua-
se boa. Eu me aprofundei nos estudos e ela

parecia realmente melhor.
No dia da minha vitória, relutei deixa-

Sa tanto tempo só. Ela me beijou sorrindo e

mentiu, mais uma vez, — "quando voltar ire-

roos passar uns tempos fora, ouviu?
Nesse momento, o Dr. Ricardo silenciou,

disfarçando, amparou, uma lágrima e con-
tinuou:

¦— Se eu imaginasse que àquele seria o
seu último olhar, seu último sorriso e o der-

radeiro beijo... De que me valia a glória
passageira deste mundo,, se a glória do meu

coração morria . . . "

Êle emudeceu pensativo, mas a voz de

Míriam o despertou:
— Paizinho, o senhor se lembra, quando

no aniversário dela, nós dois aqui na varanda,

chorávamos abraçados e que depois eu atirei

para o céu um beijo?
 Sim. . . uma estrela cadente desceu

e veio receber o seu beijo, coisa estranha!. . .

O Dr. Ricardo beijou carinhosamente a

cabecinha de Miriam e murmurou:
 Neste mundo só me resta o tesouro

que ela me deixou — a minha Miriam. —

Porque do passado. . . a minha glória. . . eu

tenho a eterna saudade do vulto de sua mãe-

zinha... Hoje uma trepadeira florida abra-

ca uma cruz. . . e em vida os meus braços

abraçaram um grande amor. . .

Pai e filha ergueram os olhos aos céus,

no momento exato em que nuvens cinzentas

eram empurradas e uma brilhante estrela

surgia na noite escura e chuvosa.

O manto da saudade envolveu aqueles

corações numa tranqüilidade celeste, enquan-

to Miriam pedia à sua mãezinha que sempre

olhasse por eles na terra. . .
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TV no inundo todo
Uma das explicações para grave

crise que o cinema italiano está
atravessando, atualmente, é o pro-
gresso atingic.0 pela televisão, no
país. Isto, tomando-se por base as
informações divulgadas por diver-
sos jornais do exterior e semana-
rios editados na própria Itália.

Todavia, outro? fatores podem
ser apontados como causadores da
situação, entre eles o cinema em
cores e os filmes em oue o som é
cada yêz mais fiel, setores nos quais
os norte-americanos estão muito
melhor aparelhados.

Afeto à Universidade de Estras-
burgo, na França, funciona o Cen-
tro Internacional de Ensino Su-
perior de Jornalismo, especializado
na formação de jornalistas, incluiu-
do profissionais da imprensa falada
e, de um modo especial, da im-
prensa televisionada.

Ao comemorar o seu primeiroano de atividades, ficou comprova-
õo que êsse curso diferente cie jor--ialismo contribui paraa compreen-
são mútua entre a humanidade.

O vigário tía igreja St. Eòmond,
em Hunstanton, na Inglaterra, foi
forçado a adiar para uma hora de-
pois o início da missa noturna,
para assim poder contar com a ire-
quência dos fiéis, porquanto os pa-roquianos acabariam faltando aos
seus deveres religiosos, a fim de as-
sistirem a um popular programade televisão. ..

O primeiro lugar entre as locu-
toras oe rádio e televisão, na Sui-
ça. foi conquistado, em 1957, poruma locutora de n°me Cordélia.
O seu sobrenome não foi revelado,
porém se sabe que ela nasceu em
Ascona foi criada em St. Gallen.
na Suiça. A jovem fala perfeita-mente o francês, inglês, alemão,
russo e italiano e será muito breve
séria candidata a um lugar na"Eurovision".

Um jornalista perguntou à fa-
mosa locutora de televisão, em
Zurich, o que se deve fazer paraalcançar um lugar como o que ela
ocupava. A moça respondeu, sim-
plesmente: "Viaja-se para Paris, lá
permanecendo uns cinco anos, a
fim de aprender bem o idioma
francês, ao mesmo tempo que se
estuda 6ança, para adquirir movi-
mentos graciosos e harmoniosos,
diante das câmeras. Depois, viaja-
se para a Itália, onde se aprende o
italiano. A seguir, para a Suiça,
particularmente para Zurich, onde
a gente compra um jornal e lê um
anúncio procurando uma locutora".

Recente reunião do Conselho
Municipal da cidade de Dudley, na
Inglaterra, durou somente 78^ mi-
nutos (uma das sessões mais cur-
tas 6a história da municipalidade
local). E' que o prefeito, ao abrir
os trabalhos, prevenira que não de-
sejava perder por nada o programa
de televisão, naquela noite... A
oposição protestou contra a "falta
de responsabilidade" do prefeito e
a Câmara, no dia seguinte, por
maioria absoluta pediu o afasta-
mento do administrador irrespon-
sável...

QUANDO OS ASTROS SE ENCONTRAM
Foi uma grande festa» a que a Copacabana Discos ofereceu

para comemorar o lançamento do LP "série de ouro" "Quando os
Astros se Encontram". A boite Arpege ficou super-lotada con-
tando com a presença da quase totalidade dos cronistas de discos,
"disc-jockeys", nomes famosos do mundo artístico, do presidente
da Rádio Mauá, Dr. Paulo Nunes Vieira, dos diretores da Copa-
cabana e ainda com a honrosa presença dos embaixadores das
Repúblicas do Panamá, El Salvador, Paraguai e S. Domingos e
o-ex-embaixador da Venezuela, Dr. L. Carrillo.

Grande foi a sensação quando o Com. César Bahar pediu
que Waldir Calmon e Angela Maria interpretassem alguns dos
números que gravaram nesse maravilhoso LP que pode ser
considerado como o maior lançamento fonográficò desses últi-
mos tempos. De Waldir Calmon podemos dizer que êle está me-
Ihor que em suas antigas gravações principalmente na faixa
''Havana Som". De Angela, que estava linda e elegantíssima
com um vestido de nylon preto, plissado, de linha saco, tendo
comparecido à festa com seu noivo, devemos dizer que ela vol-
teu a ser a grande cantora, cantando com muita graça e sensi-
bilidade, quer as músicas nacionais, como o conhecido "Babalu"
a que ela emprestou um novo estilo, fazendo uma verdadeira
exibição de seus privilegiados dotes vocais.

L E S E L
Em todas as épocas têm sur-

gido artistas que pelas suas
cara cterísticas tornaram-se
ídolos populares. Isso, entre-
tanto, não significa que o mais
popular seja o melhor. As ex-
celências de um artista não se
comprovam pela popularida-
de, mas pela própria qualida-
de. Às vezes, o mais popular
é, realmente, o melhor, conse-
guindo, assim, o índice ideal.

A orquestra de Les Elgart,
vai, a passos largos conquis-
tando êsse índice. E' uma or-
questra relativamente nova e
o seu ritmo já se tornou in-
confundível. A nosso ver é a
melhor orquestra de danças
da atualidade, uma verdadei-

G A R T
ra rainha dos salões. Nos Es-
tados Unidos, está colocada
entre as três melhores orques-
trás e aqui no Brasil já con-
quistou uma posição privile-
giada. Cinco ou seis LP já fo-
ram editados pela Columbia.
Os primeiros tiveram grande
aceitação do público e os mais
recentes estão como boa ven-
dagem. "The Most Happy
Fella" "Mais Uma Dança'*
e "Swing Sincopado", são os
três últimos lançamentos em
LP de 12" dessa famosa or-
questra de nome simpático e
muito melodiosa que é Les El-
gart. Vale acrescentar que
nos " states" a sua orquestra é
conhecida como a favorita
dos colegiais.

ODETE AMARAL
Dona de bonita voz, Odete Amaral é sempre uma atração

no rádio, na TV ou no disco. O seu mais recente sucesso é o
samba de Célio Ferreira e Geraldo Serafim,, "Silêncio", que
foi gravado pela cantora de voz macia, em disco Polydor.
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NELSON GONÇALVES

0 que é bom é bom mesmo

e não enjoa. Vejam esse Nelson

Gonçalves que liderou as para-
das de sucesso no ano passado.
Êle é do time dos bons e está
sempre em evidência. Ainda
neste ano êle continua a apa-
recer com destaque sendo que
0 seu disco que reúne "Escul-

tura" e "Silêncio da Seresta" é dos mais procura-
do pelo público.

ARACI DE ALMEIDA
E CARLOS JOSÉ

Quando os cantores são bons mesmo, eles não
são de ontem ou de hoje, são de sempre e através-
sam gerações cantando sempre melhor. Não temos
muitos artistas desse quilate e Araci de Almeida é
uma das grandes estrelas que venceram o tempo,
sempre interpretando com aquela categoria que lhe
valeu o apelido de "O Samba em Pessoa". Samba
de verdade, bem brasileiro, tem sido cantado pela
Araci. A sua voz — que não é bonita — já nasceu
para interpretar samba. Os compositores sabem
disso. Os compositores que combatem as versões e
a música estrangeira sabem disso. Mas compor
samba de verdade para gente como Araci de Al-
meida dar vida são poucos os que têm se dado a
esse trabalho. Pois a Polydor acaba de editar um
LP com "O Samba em Pessoa", fazendo o lança-
mento do disco no coquetel oferecido pela Siemens
aos cronistas. Vale a pena possuir esse LP de sam-
bas. da múicas brasileira, que cantada por Araci
de Almeida é a música mais bonita do mundo.

*
No mesmo coquetel, a Polydor apresentou o LP

"Revelação" que o jovem cantor Carlos José
acabou de gravar e que está, realmente, uma bele-
za, não só pelo colorido interpretativo de Carlos
José, como pelas magníficas orquestrações. Dois
ótimos lançamentos da Polydor nesse meio de ano.

PARA O SEU ALRCM
INDIA

Guarania de Manuel Ortiz Guevreno e José A. Flores
Gravado pelo "Trio Y^acarai" em LP Mocambo.

índia bella mezcla de diosa y pantera,
Doncella desnuda que habita ei Guaira
Arisca Romanza curvessaderas
Copiando un recuerdo de azul Paraná
Montarás india manceba de la raza virgem
Eva guayaki.

De su tribu la flor
Montaraz guayaki
También sabe querer
También sabe soonar.

MUSICA E FILMES
A influência do cinema na música tem

sido enorme. Não são poucas as melodias que
se transformam em sucesso quando divulga-
das pelo cinema, quer sejam cantadas, quer fi-
gurem como fundo musical. Também os ar-
tistas cantores conseguem popularidade ex-
traordinária através dos filmes, como acon-
teceu no passado com Bing Crosby.. Frank
Sinatra, Doris Day e outros astros agora fa-
mosos. Mais recentemente outros nomes fo-
ram surgindo, alguns "feitos" pelo cinema,
outros, apenas muito ajudados.

Elvis Presley é um dos "empurrados".
Depois de seu primeiro filme tornou-se um
ídolo e a RCA Victor tratou de editar as suas
músicas em discos de todas as rotações. Seu
filme mais recente foi "A Mulher que eu
Amo", apresentado pela Paramount, um bom
filme. Pat Boone surgiu cantando "Bernar-
dine" na película da Fox "O Sonho que Vivi".
Foi um "estouro" e Pat alcançou popularida-
de merecida, pois é um rapaz que sabe can-
tar. Depois, apareceu em "April Love", da Fox
e o resultado foi que a R. G. E- editou o LP
"Primavera do Amor", que revela o cantor
como um dos melhores intérpretes dos "rocks
temperados", isto é, do "rock" que pode ser
dançado em salão por ser menos "vivo".
Esse disco, diga-se. está muito bom, sendo
que a capa do L. P. é das mais sugestivas.
O terceiro filme de Pat Boone pana a Fox
é a história do festival anual dos cadetes,
intitulada "Mardi Grass".

Johnny Mathis apareceu no Brasil ca-
tegorizado pelos milhões; de discos que ven-
deu em sua primeira gravação em disco Co-
lumbia "Its Not For Me To say", conquistou
o público e continuou na preferência dos fãs.
Canta muito bem o jovem e popular artista
do disco que acaba de gravar na Columbia,
"Wild is the wind" (Feroz é o Vento), do
filme da Paramount "Fúria da Carne". Ma-
this é o intérprete do sensacional L. P.
"Warm" que gravos com a orq. de Percy
Faith, e volta ao cinema no filme da Fox
"Um Certo Sorriso" no qual tem oportuni-
dade de cantar belos números.

Outro que também tem empurrão do ci-
nema é — Vic Damone que gravou a can-
cão — tema da película "Tarde Demais Para
Esquecer" e volta a gravar outra melodia —
tema da produção da Fox "A Angústia da
Tua Ausência", que inspirou a melodia "The

Gift of Love.

JITRILEU DE PRATA
Acontecerá na próxima segunda-feira, dia 26

a festa organizada para comemorar o Jubileu Ar-
tístico de Manoel Monteiro, o pioneiro da música

popular portuguesa no Brasil". O grande espetáculo
acontecerá no Teatro João Caetano e a êle estarão

presentes Angela Maria, Francisco José, Floriano
Faissal, Irene Macedo, Gilda Valença, Bül Fairr,
Olivinha Carvalho, Germano, Dora Lopes, Jair Al-
ves, Ademilde Fonseca e muitos outros astros do
rádio, TV e Teatro.

lil

m

I :
Ií

Si !S

11
.-ii 8

IF

H-ü

29-5-58 JORNAL DAS MOÇAS €5



118íl
i

I

li

CISICOS DE PELES
Oferta exclusiva
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ftMte de Vitoeete Inglês* 2.2H
Iumo de Leitra Eatol* e Charpee
laMea de Baile • Bolero 270, • 151,

roformam-se «tolas e casacos
consertam o lavam-se

ftmmbém facilitamos o pagamentoE atendemos pelo Reembolso

mm DE PELES
Largo do São Francisco/23
!.• ondar - Tel. 43-3998

(Comeft da lia do Teatro)
RIO DE JANEIRO

mvMsái i/etwüte
beto&m è SMdt
ui tédes « boas cas» RUSSA

SINGER USADAS

VENDEMOS ótimas, recondiciona-
das, das antigas — 10 anos de ,ga-
rantia, 3 gavetas — ENTRADA
Crê 500,00 e nor mês CrS 300,00; 5
gavetas — ENTRADA: CrS 900,00 e
mensalidades de CrS 300,00. Paga-
mento à vista, 3 gavetas, CrS
4.000,00, 5 gavetas CrS 5.000,00 —

Também compramos máquinas
USADAS

RUY MAFRA & IRMÃO
RUA ARISTIDES LOBO, 134

Tel.: 28-7547 — Bondes Estrela e
Santa Alexandrina à porta e

Avenida Monsenhor Felix, 538 - A
IRAJÁ, perto da Estação

"Cumpj imos u que iiiuiicidino*

PROFESSORA ELOYNA ANNECHINI DE ARAUJO
Criadora do Ensino Sem Mestre — Direitos Autorais 10.083

LIÇÃO N.° 2 7

BLUSA FRENTE-ÚNICA

O corte deste molde nâo é difícil; basta que a
leitora siga as indicações do esquema, fazendo antes
as beses simoles.
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Marlene trouxe enorme bagagem da europa. Vesti-
dos de figurinistas franceses — linhas saco e trapézio.
Vai ser uma sensação quando ela começar a desfilar
com esses modelos. Garanto que aquela artista vai
ficar com água na boca . . .

Maysa continua usando e abusando do "whisky". Pas-
sou a Linda Batista pra trás. Cuide da saúde, que-
rida. Você tem u^o bonita carreira peSa frente.

Rodolfo Mayer está brilhando na direção do rádio-
4-^^,4-»-^ *->/-. Mnrinnnl Rpm mererido  depois daque-
ItUI I U I IVI l . x.» %* ¦ >-» • ¦ •-» • — —• — I

la decepção que êle teve com as Associadas.

Bill Farr — cantor bonitão — está sendo perseguido
por uma bonita cantora. Ela não dá uma folga no
rapaz. Temperamental a artista em questão.

Roberto Luna completamente solteirão, ainda, não se
decidiu pelo casamento. "Chovem" candidatas ao
coração do Luno. É só êle escolher. Pelo que vejo
Robertinho é muito exigente.

Dircinha Batista sabe como poucas fazer um "make-

up" digno de elogios. Segredos de maquiSagem que
a Dircinha conserva com o devido cuidado.

Enquanto isto a Zezé Fonseca é exagerada em mate-
ria de maquilagem. Se ela diminuísse a dita pela me-
tade, o resultado seria excelente. Experimente, que-
rida.

E aquela cantora da Tupi está mesmo disposta a pedjr
o desquite. Já contratou advogado. O marido não

quer se conformar com a decisão dela.

* Carmen Déa continua feliz com seu amor cujo
nome não revelarei em respeito ao segredo da can-
tora. Eles se gostam demais e acham que o resto nao
interessa.

* Carminha Mascarenhas está fazendo um bruto suces-
so em São Paulo — na Rádio e Televisão Record.

lá mes-E não é só. Fazendo admiradores também -

mo da Record.

*Ea Isaurinha Garcia continua com seu eterno probie-
ma sentimental. O conhecido trinômio, Isaura, Teo-
filo e Vai ter, não encontra uma fórmula satisfatória

para o caso. E durma-se com um barulho desse. . .

Uma. cousa ...
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21 de Março - 21 de abril

TOURO

(SP

SENTIMENTOS

Vênus acha-se no signo
do Aries, porém estes nati-
vns deverão desconfiar de
suas reações impulsivas e
de suas primeiras "impres-
r.ões". Semana favorável às
regulações familiares. O dia
27 é muito sentimental.

21 de Abril - 21 de Maio

G í M E O S

Agora, vocês não devem
ficar calados. Tudo que vo-
cês sentem, tudo que vocês?
tentam, as pessoas vivendo
:onsigo devem sabê-lo. Ura-
no pode prejudicar subtil-
mente rua vida sentimental.
Dia 26, bom.

I I '
22 de Maio - SI de Junho

CÂNCER

Semana bastante bon, au-
mentando a sociabiildade.
Os nativos deste signo acha-
rão ajudas amigáveis e te-
rão novas uniões de amiza-
de. Saberão também sus-
citar a indulgência de seus
próximos.

22 de Junho - 22 de Julho
LEÃO

23 de Julho - 11 de Agosto
V I R Q í M

Apor, um período de re-
núncia, os nativos do Cân-
cer precisam de novos ca-
rinhos. Esta semana traz
para eles algumas ilusões,
esperanças que podam in-
«eiizmente não real.zar-se.
O melhor dia é o 31.

m
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Eis aqui uma ótima oema-
na para os nativos deste
signo; eles poderão triun-
liar de um grande rival ou
ganhar o coração de um ser
que eles amavam sem ter
sido até agora pagos em
compensação. Grande satis-

i«,ao i*amiiiar. Dia 28 mui-
o bom.

A vida amigável dos na-
!ivos parece ser mais feliz
que a vida sentimental por-
que seus amigos perdaarão
mais facilmente que os se-
res amadas, um reprocho
inât-islio ou. uma a t i ía\x cie
n tx i'ohmI va . O iitelhor dln &

NEGÓCIOS, FINANÇAS

Semana marcada por uma
intensa atividade e que deve
permitir ligar novas rela-
ções, tomar contatos com
ressoas extremamente in-
fluentes cuja intervenção
poderia mostrar-se muito
útil para os nativos.

Boa semana para os nati-
vos mas eles devem obser-
var uma grande prudência
em todos os assuntos im-
portantes. Seria muito me-
ihor nada assinar e esperar
alguns dias.

SAÚDE, VIAGENS

Vênus no seu signo alivia
as dores que poderiam afli-
gir os nativos deste signo.
Contudo estes sofrerão de
inquietações nervosas «e do-
res hepáticas. Necessidade
de tomar estimulantes. Via-

gens favorecidas.

Esta semana, os nativos
dos Gêmeos achar-se-ão
particularmente favorecidos
em todos os negócios e em
todas as questões ligadas a
assuntos financeiros Lucros
importantes nos negócios le-
gais.

Este período é sobretudo
propício às iniciativas pes-
soais, às idéias novae assim
como também aos trabalhos
exigindo memória, juizo e
i n g enhosidade. Possíveis
mudanças.

Semana bastante boa, fa-
vorecendo os projetos dos
nativos, que farão um gran-
de esforço para poder man-
ter seu entusiasmo. Eles
trabalharão com energia.
Esta semana, as atividades
no ar concordam mais com
eles.

Atividade paciente c efi-
eaz. Os nativos cumprirão
sua tarefa profissional corn
consciência e honestidade.
Eles terão importantes res-
ponsobilidades. Satisfações
m«or«uis e intelectuais.

Nenh umas inquietações
graves esta semana, exceto
uma sensibilidade extrema-
mente nervosa. Os nativos
achar-se-ão mais fracos e

irageis e deverão tomar cui-
dauo de náo ficar resina-
dos.

Com o Sol no seu signo,
vocês devem temer esta se-
mana. Talvez um pouco de
cansaço, portanto evitem
trabalhar demais. As via-

gens são particularmente
oem influenciadas.

A semana traz aos nativos
do Câncer, uma resistência
média. Eles dormirão muito
mal e cansar-se-ão muito fà-
cilmente. Apezar de tudo, a
saúde estará bastante prote-
gida. As viagens de nego-
cios são muito proveitosas.

A saúde dos nativos não é
ruim, mas contudo, deve-se
temer as gripes, sem com-

plicações sérias. Vocês ce-
verão vigiar o sistema ner-
voso. Prudência nas via-

gens para os nativos do pri-
ineiro decano.

O Sol acha-se em quaura-
tura" com seu signo. Se vo-
cês forem febris, doentes,
cansados, vocês deverão tra-
tar-se energicamente e des-
cansar seriamente. Adiar as

DIVERSOS

Melhor dia da semana: 27.
Pior dia da semana: 29.
Número favorável: 26.
Pedra: Granada.
Côr: Vermelho.
Sua estrela: Marte.
Perfume: Lilás.

Melhor dia da semana: 26

Pior dia da semana: 28.

Número favorável: 27.

Pedra: Esmeralda.
Côr: Verde.
Sua estrela: Vênus.
Perfume: Verbena.

Melhor dia da semana: 30
Pior dia da semana: 27.
Número favorável: 67.
Pedra: Berilo.
Côr: Cinza.
Sua estrela: Mercúrio.
Perfume: Lírio.

Melhor dia da semana: oi
Pior dia da semana: 27.
Número favorável: 65.
Pedra: Pérola.
Côr: Azul-claro.
Sua estrela: A Lua.
Perfume: Lírio.

Melhor dia da semana: 28
Pior dia da semana: 29.
Número favorável: 25.
Pedra: Diamante.
Côr: Amarelo.
Sua estrela: O Sol.
Perfume: Lavanda.

Melhor dia da semana: 2ü
Pior dia da semana: 27.
Número favorável: 78.
Pedra: Jaspe.
Côr: Cinza.
Sua estrela: Mercúrio.
Pcri'ume : .Tíicin lc

M d« Out - aa <ie No*

SAGITÁRIO

Os nativos deste signo dte-
verão desconfiar de Vênus
durante toda a semana que
não trará alegrias e praze-
res mas op.or-se-á às satis-
facões sentimentais. Desor-
dens e transtornos amea-
çam a vida dos nativos. Dia'
27 ótimo.

Sua felicidade depende de
vocês mesmos, da vontade
que vocês terão nas suas
relações com os seres ama-
dos. Vocês estão sujeitos a
sofrer e todas as pessoas
amigas os magoam muito
facilmente.

22 d* Nov. - aa d» d«m.

CAPRICÓRNIO

Esta semana, os solteiros
terão muitas aventuras e
aumentarão suas experiên-
cias. Quanto aos nativos ca-
sados, pelo contrário, esfor-
çar-se-ão em mostrar-se
atentos e de ser fiéis.

Esta semana, vocês traba-
lharão com um pouco mais
de confiança e vocês devem
conseguir importantes êxi-
tos nos seus negócios. Uma
pessoa lhes oferecerá um
novo emprego muito favo-
rável.

Semana bastante neutra e
na qual as possibilidades
achar-se-ão muito limitadas.
De uma maneira geral, vo-
cês ainda deverão descon-
fiar de Urano que é sempre
em quadratura com seu sig-
no. Portanto, muita cir-
cunspecção.

Boa semana para os nati-
vos, esta semana. Grande
vitalidade e boa resistência
física e nervosa. Júpiter nos
seu signo protege a saúde e
aumenta a tfefesa do orga-
nismo. Viagens favoráveis.

aa d« d«z. - at d• Jan.

A O TT A R T O
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A semana não é muito boa;
os nativos casados podem
sofrer de uma infidelidade
ou então mostrar-se bastan-
te inconstantes. Desconfiem
das discussões que podem
rapidamente irritar.

PS?
11 «da Far. - ll Om Marta

Esta semana é bastante
feliz, mas favorece muito
mais os solteiros do que os
nativos já casados. Grandes
alegrias na vida amigável e
em todas as novas amiza-
des.

Vocês podem ter a certe-
za que a semana inteira de-
senrolar-se-á conforme seus
desejos. Vocês acharão o
carinho, a ternura que pre-
cisam e suas relações com
seus amigos ficarão muito
harmoniosas. Dia 1 de ju-
nho excelente.

Esta semana, o Sol ainda
em oposição com seu signo
não favorece os negócios
Vocês não devem assinar
contratos ou outros... nem
iniciar um pleito.

Vocês devem adiar t^dnp
as solicitações ou pedido?
de ajudas junto a pessoa?
influentes. O clima não é
verdadeiramente desfavorá-
vel, mas vocês devem ob-
servar o máximo de pru-
dencia.

O Clima é bastante con-
trnditório. Evidentemente o
Sol se acha em trígono com
seu signo, mas vocês são
nreiudicados por Urano.
Mercúrio e Netuno; portan-
to o melhor que pos^o acon-
selhar é a prudência.

A semana é desfavorável
aos nativos que sofrerão de
inquietações nervoras e fe-
bres. Eles têm uma circula-
^ão sangüínea muito ruim.
Cansaço proibido. Será mui-
to melhor não viajar.

Contrariamente ao sisno
orecpdente. o Sol se acha
em quadratura com seu sig-
no, mas ótimas influências
destruirão os efeitos desta
quadratura permitindo as-
sim boas realizações.

Com o Sol em oposição
vocês devem temer muito
cansaço podendo levá-los a
um enfraquecimento bas-
tante sério. A vida no ar
restabelecerá esses nativos.
Evitem as viagens.

Esta semana, vocês nada
devem temer. Vocês sòmen.
te deverão vigiar sua ali-
mentacão. Mas será melhor
não viajar porque há alguns
nerigon de acidentes, por-
tanto muito cuidado.

Romaria bastante boa no
nnnto de vista saúr^e. To-
<^avia, será necessário v1--
ffiar sua nervosidade, por-
oue seus amigos não são
obrigados de aeuentar seu
mau-humor! Período ruim
oara as viagens.

Melhor dia d» semana: 26
Pior dia da semana: 30.
Número favorável: 58.
Pedra: Safira.
Côr: Verde.
Sua estrela: Vênus.
Perfume: A rosa.

Melhor dia da semana: 30
Pior dia da semana: 29.
Número favorável: 57.
Pedra: Rubi.
Côr: vermelho.
Sua estrela: Pluto.
Perfume: Lilás.

Melhor dia da semana: 27
Pior dia da semana: 26.
Número favorável: 59.
Pedra: Turqueza.
Côr: Roxo.
Sua estrela: Júpiter.
Perfume: Violeta.

Melhor dia da sem.: 1-6.
Pior dia da sem: 29-5.
Número favorável: 73.
Pedra: Onix.
Côr: Preto.
Sua estrela: Saturno.
Perfume Benjoim.

Melhor dia da semana: 26
Pior dia da semana: 30.
Número favorável: 74.

Pedra: Diamante artificial

Côr: escocês.

Sua estrela: Urano.

Perfume: Feto.

Boa saúde, mas contudo
procurem evitar os resfria-
dos. Funções digestivas sa-
tisfatórias assegurando aos
nativos uma boa vitalidade
e um espírito calmo e oti-
mista. Todas as viagens são
favorecidas.

Melhor dia da sem: 1-6.
Pior dia da semana: 27-5.
Número favorável: 54.
Pedra: Ametista.
Côr: Roxo.
Sua estrela: Netuno.
Perfume: Violeta.

EIS AQUI AS PREVISÕES
PARA UM ANO SE VOCÊS

NASCERAM EM:

26 DE MAIO

No momento de seu ani-
versário a intuição é muito
boa. O mês de Agosto é des-
favorável à saúde e à cor-

dialidade familiar. Aliás
clima bastante ruim até o
fim do ano. A partir de fim
de Dezembro, as configura-

ções toi-nam-se excelentes.
3ôbre o plano material, Mer-
cúrio favorece os negócios
e os projetos de associação.
Vênus favorece a sorte e os
sentimentos, portanto gran-
des possibilidades de fim
de Dezembro até fim de
Abril.

27 DE MAIO

Vocês não devem esperar
um ano inteiro brilhante;
aliás em muitos casos será
de sua culpa. Até o 15 de

junho, a vida sentimental é
otimamente influída. Julho:
Grande prudência. Agosto,
Setembro: meses neutros. O

pior período situa-ce entre
o 1 de outubro e o 20 ."ie
dezembro durante o qual
vocês devem observar o má-
ximo de prudência em todos
os domínios. Depois tudo
tornar-se-á favorável.

Muito poucas configura-

ções, o que indica um ano
de grande e livre arbítrio.
Todavia, vocês devem agir
ao máximo entre o 1 de no-

vembro e 15 de janeiro,
este período apresentando
para vocês granc'es oportu
nidades sôbre o plano dos
negócios e sôbre o plano
sentimental.

29 DE MAIO

Eis aqui um ano solar que
não dará às pessoas nasci-
das neste.dia grandes satis-
facões. Vocês devem ficar
escondidas e mostrar-se ex>
tremamente filósofos a fim
de que o ano acabe sem

grande prejuízo. Para os
assuntos verdadeiramente
importantes, o melhor pe-
ríodo para agir será o mês
de julho e no decorrer ao
mês de janeiro de 1959. Não
iniciar negócios.

30 DE MAIO

Ano bastante caótico: mui-
tas satisfações mas também
muitos desgostos; até o mês
de outubro tudo vai bem,
os meses de setembro e Ou-
tubro sendo particularmen-
te favoráveis para qualquer
negócio. Infelizmente depois
as configurações tornar-se-
ão muito perigosas. Infeli-
cidade em todos os domí-
nios Um conselho: Não dei-
xem seu emprego. Não ini-
ciem negócios.

31 DE MAIO

Excelente ano, muito cal-
mo posso até dizer. O livre
arbítrio é completo até o
mês de dezembro. Depois
as configurações são extre-
mamente benéficas e vocês
podem agir em todos os do-
mínios da existência, ótimo
ano para um casamento.

1 DE JUNHO

Seu ano Solar parece co-
mecar muito mal e as difi-
culdades são agora muito
grandes. Desilusões nos ne-
gócios... e na sua vida sen-
timental. Tudo tornar-se-á
bom entre o 1 de julho e 20
de setembro. Dificuldades
financeiras no mês de Ou-
tubro. Ainda um excelente
clima para os negócios nos
meses de janeiro e feverei-
ro. Vocês devem vigiar a
saúde nos meses de Março e
Abril de 1959.
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CLIMA
ASTRAL

a

REVISTA POPULAR MENSAL
DOS PROBLEMAS HUMANOS

Responde a todos os assuntos sentimentaüi -r
Gula os Pais no caminho que devem seguir seui
íllhos conforme as possibilidades astrais — Indica
o Casamento de cada um conforme o tema nata.
llcio — CONHEÇAM SEUS ARTISTAS PREFERI-
DOS: cada mês, tema astrológico e questionário
(previsões) Quiromancia, Hipnotismo, Encromac-
cia, Magia, Magnetismo, Ocultismo Radiessiâ,
Espiritismo, Grafologia, etc. — Informações com-
pletas sobre pedido.

ASTROLOGIA AO CARGO DO
PROF. JUAN

VENDIDA A 1.9 DE CADA MÉIS
JBM TODAS AS BANCAS

Bua 7 de Abril, 277 —-14.° andar - cj. 14-B
SAO PAULO (Brasil) — BIO 45-8689

A ESPERA
CONCLUSÃO

O! Gianni! jtfao sejas cruel! Sabes...Já sei..,, compreendo. Mas meu único desejo é — tever, poder beber com £>s meus olhos, pela derradeira veztuas feições. Olhar nos teus olhos límpidos e ver-te sorrir'Estarei aí por ,veiía das 18 horas... Dezoito De-Eenove... Vinte.horas. Antes nervoso, depois impaciente
finalmente louco. Bramia como animal selvagem, imobiliza-
do no local onde dissera que se encontraria. Não! Não era
possível! Marina não seria capaz de ludibriá-lo! Tinha ca-ráter e personalidade e, isso, nem a guerra a seu séquitodoloroso podem destruir num ser que tenha sido berço.
n «^1S^ Gl-a nâ°+ aParecer> eu me mato! - monologou -O que me importa mais a vida? Espera? Esnerar eternamente? Esperei a liberdade, esperei encontrá-la, espero-aagora I Tudo quanto formava a minha existência está re-duziao a cacos! O que sou boje? Um pária em minha pró-prla terra! Um homem desfibrado que deve recomeçar avida, sem um escopo, sem um norte, sem o aceso e alemsuperior, digno, benéfico! p to0 algo

Buscou com os olhc« desvairados pela ira, pelo desgos-to, um banco onde sentar-se naquele jardim imenso-— Será lá que porei fim aos meus patí*eceres — di«se asi próprio — Se ela vier — o que não mais acredito — da-rá com a minha carcaça...
Cabisbaixo, olhando para a ponta de seus sapatos quem mimetizavam com a escuridão da noite, mais encolhidodo que sentado, sentiu-lhe, antes, o perfume. Depois viu-a'Um pulo, um grito, um amplexo!

Gianni! O', meu Gianni! Alma de minha alma'Marina! Marina!...
Tua Gianni, para sempre!
Mas...
Nenhum "mas"! Tua, compreendes? Como sempre

como naqueles dias!
Lembras? Demorei-me, verdade? Mas para não mais

regressar, para iniciar a caminhada a teu lado, marchando
para a luz que deverá iluminar os nossos corações!

Muito bem!
Espere. Agora findou-se a espera. Vamos...

Mark Taylo
M/^à^^^^MM^MStm^mW^^wâM FWW* ^SSM^^^^—^
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Palavras Cruzadas e Outras Coisas
DÉLIO MARCONDES
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PROBLEMA N.° 298
Horizontars: 1 - Alvo futebolístico; 4 - Lu-

garejo; 6 - Artigo (pi.); 7 - Interjeição — Não
mais; 8 - Influir; 10-Lamentos.

Verticais: 1 -Esgota; 2 - Artigo (pi.); 3-
Folha de ferro estanhado (pi); 4 - Filtra; 5 - Re-
sidência; 9 - Interjeição de dor.

SOLUÇÕES do NÚMERO ANTERIOR

Horizontais: 3 - Pagode; 7 - Param; 8 -
Ma; 9-Galeno; 10-El; 11 -Direta; 13 - Mó;
'4-Ativo; 15-Rasara.

rticais: 1 - Cara; 2 - Id; 3 - Pagador;
4 - Galeras; 5 - Omeleta; 6 - Emanava; 12 -
Tira; 16-Ar.

I>A8 CHARADAS

sintéticas: 1 - Prima - dona; 2 - Artesão.
Sincopadas: 1 - Jogata - Jota; 2 - Maciço-

M°Ço; 3 - Quebrada - Queda.
Auxiliares: I -Gabolice; II - Benefício.

COCK-TAIL DE LETRAS
Quais os cinco poliedros convexos regulares?

Tedrotrae
Haxedore
Drotaeco
Oaedrodedo
Edroicosa

(4 faces triangulares) 1
(6 faces quadrangulares) 2

(8 faces triangulares) 3
(12 faces pentagonais) 4

(20 faces triangulares) 5

CHARADAS
(Auxiliares)

+ je
+ fo
+ ta

~í- Hn

I

Atualmente.
Livre.
Creme.

Conceito: Louvor

II

I—' V-O l II IW

•¦ •¦ t I I + to = Dose.
+ mo =z Igreja.

Conceito: Predestinado

SINTÉTICAS

1 — Uma fileira de homens, de bar-
ba por fazer, carregando cestos de fibra é
um espetáculo comum nas feiras (2 - 2).

Êle sentia-se feliz, saboreando a
infusão medicinal, de lente em punho para
ler o jornal sentado na sua pequena embar-
cação dum só mastro para cabotagem
(1 -2).

A mulher suja, desleixada, que
passou, é a que fornece comida para a va-
ra de porcos da fazenda (2 - 1).

METAMORFOSEADAS

— Naquela rua curta e estreita
tem um negociante que aluga veste talar
(4 - 4).

— Quem suja o pavimento merece
uma pequena repreensão (4 - 3).

— Para fazer um belo costume,
procure o modelo num jornal próprio para
uma jovem (4 - 3).

s; 'I

_' ii
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BLUSA (Frente)
(1) Comprimento  >....,
(2) Largura do busto  .'
(3) Cintura  ...
(4) Ombro  __

Costas

(1) Comprimento , 8
(1, Largura .....!!!!

SAIA

(5) Largura dos quadris .... j
(6) Comprimento total.. . 

MANGA

(7) Comprimento totah ,.,
(8) Largura da cava
(9) Largura do punho 0,

h-iY

• Para camisa de homem, mandem o n.° do colarinho
TABELA DE PREÇOS

Vestido simples  Crf 80 0o Casaco amplo  Crf 100,81
Vestido toilette  Crf 100 00 Saia ou blusa  Crf 50,0$
Vestido de baile ou noivado Crf 200.01» Calça esporte ,.. Cr$ 80,0$
Costume  Crf 90,(j$. Camisa de homem Crf 5Q,&

TODA LEITORA QUE ENVIAR O CUPON TERÁ UM DESCONTO DE Crf 15,06
N. B. — Os moldes de outras revistas têm um acréscimo de Crf 30,00. Of
pedidos deverão ser remetidos para a redação: Avenida Rio Branco, 31 -1 •
andar — Rio, acompanhados com as medidas tiradas de acordo com o croquii t
úo modelo escolhido. O pagamento deve ser feito por vale postal ou carta r«-
íjpiBtrada com valor declarada. Não trabalhamos pelo sistema de Reembolso Postal

Nome: ...
Endereço: «..
Cidade:  Estado:

Os algoctóes estampados que a guer_
ra impôs à moda está proporcionando
às nossas elegantes vestidos belissimos.

0 País das Rosas
CONCLUSÃO

Um quinto da população tra-
balha no campo, destacando-se,
nesse particular^ a horticultu-
ra, com especial atenção às ro-
sas. Antes da guerra, o Lu-
xemburgo já era um dos maio-
res fornecedores de rosas e ad-
quirira mesmo uma reputação
que lhe assegurará um amplo
mercado internacional. Passada
a guerra, a atividade no setor
foi incrementada e as expor-
tações chegam a atingir, atual-
mente, seis milhões de roseiras
por ano.

Grande oportunidade
Somente este mês

mam ^BHV

FOGÃO HELIOGÁS
ENTREGAMOS RÁPIDO o seu
/ogão "HELIOGÁS" com apenas
Crf 500,00 de entrada e os res-
tantes em mensalidades de Cr —
350,00, estando incluido neste preço

a instalação.

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

Tel. 28-7547
e AVENIDA MONSENHOR

FELIX, 539 - A — IRAJÁ
perto da Estação."Cumprimos o que anunciamos

JORNAL DAS MOÇAS 29-5-58
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DIZENDO VERDADE

Aquele papagaio repete tu-
cio o que consegue ouvir.

E por que não disse, até ho-
je, uma única palavra?Porque é surdo.

i

m

m

ASSOMBRO

Caramba! Há três dias tu
me pediste uma esmola, dizen-
do-me que eras cego!

Eu o era, de verdade. Mas
cometi a loucura de casar-me e
isso me pôs com os olhos aber-
tos.

RECOMENDAÇÃO

A Patroa — Então, já sabe:
nós aqui, geralmente jantamos
às oito horas da noite.

A nova empregada: Sim, se-
nhora, patroa. Mas no dia em
que eu não estiver na hora, po-
dera ir jantando, que não me
aborreço não.

DESPEDIDA

O marido — Já sabes, minha
querida; se precisares de di-
nheiro, durante a minha ausên-
cia, é só ires ao banco.

A esposa — E, hoje, a quehoras fecha o banco?

NA PENSÃO

que umAlegra-se saber
dos meus antigos hóspedes re-
comendou ao senhor a minha
pensão.

Pois é, minha senhora...
Eu quero emagrecer — não sa-
be? Então êle me disse que
viesse aqui.

PERGUNTA

Mamãe, é verdade que a
nossa empregada tem muito di-
nheiro?

Por que é que perguntasisso, filhinha?
Porque ouvi o leiteiro di-

zer-lhe: Ai! que rica tu és!

TROCA DE IDÉIAS

A esposa — Tu não gostarias
que eu me dedicasse ao cine-
nia? Não gostarias que eu fôssie
uma estrela?

O marido — Bastante! Então
quando penso que a mais pró-xima está a milhões de quilo-
metros de distância.. .

A MULHER NÃO APRECIA O PASSADO, TEME O FUTURO, E TODAS GOSTAM... DE PRESENTE.
PRATICO CLASSE

Diga a meu filho, que se êle casar com aque-
Ia corista eu o desherdo.

Acho melhor dizer isto a corista.
LIVRE

A sua conferência me fêz passar umas ho-
ras deliciosas.

Eu não o vi lá?
Eu não fui; minha esposa e minha sogra,

foram.. .

O discurso do representante dos casados foi
um fracasso. Só disse duas palavras!Que queres! O discurso foi tipicamente cias-
sista.

LINHA SACO i

A Lília fica bem com o vestido saco...
Pudera, ela parece uma abóbora.
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VENCIDO CONFISSÃO
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-- Agora me convenci, que o molho que — As freguesas de seu tipo é que amení-
kz é intragável... zam a profissão...
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Depois de casados, Ted resolve partir para o. sua casa onde apresentaria Peggy _
sua mõe. Enquanto isso os malfeitores preocupados com a ausência da moça planejam a'|g0
de mal para ela; eles nâo sabem para onde ela foi e. . .
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ÜMA MOCA
jovem e
BONITA,
aue os
recebe

COM
FRie-
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' W#-iJJ^|c{y LA0O. O OLHAR DE CATV DENOTA TeMP€STAD6,.,
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CONQUISTOU 
definitivamente o estrelato essa cantora aue hoje todo o Brasil ap¦."*"_

Antes de gravar o famoso e discutido "Little Darlin", Lana era uma boa artista, » -

sem a fama das granâes estrelas. Tinha altos e baixos e sua posição na Mayrink eh ai «

no plano comum. Atrações ali eram Angela Maria, Elizete Cardoso e os programa*
morícticos. Hoje é diferente. Lana é estrela de primeira grandeza, nome dos ma m^,

faiscante de graça, beleza, elegância e de interpretação. Tudo isso Lana deve «

disco que ainda hoje forma entre os mais vendidos muito embora a estrela 3c . 
^

com outras gravações Columbia nas paradas de sucessos com "Alone" e com - 
^

que leva o seu nome "Lana Bittencourt", realmente um dos grandes discos

RÁDIO temporada.

GALERIA
DOS

ARTISTAS
DE

aana/ssm* —*~*..**-


