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GALERIA

DOS

A R TISTAS

DA

TEU

YOKOTA1VI
R A N K

PM seu camarim, enquanto descansa, após haver filmado algumas cenas atrizl-i japonesa folheia a versão espanhola da novela "The Wind Cannot Read", cuja
adaptação cinematográfica foi filmada nos fabulosos cenários naturais da índia e doCeilão.

"O Vento Não Sabe Ler" foi produzido por Betty Box e teve a direção de Richard
Mason, para a Organização Rank.

Yoko Tani, como vocês estão vendo é um tipo de beleza oriental, e aparece estre-
lando a mencionada película ao lado do ator Dirk Bogarde.



mw>**mii!~**,*> PMWVSI ISBBBaMHHH WX'T"i'.' .iiT^^.i.i^w^.j.Lyag^l^.i^^vaign^tJ^r^'»^'»"^ 'Mi;1 -I.UX . ¦¦4-

N rvao comprometa sua beleza
com poros obstruídos !

Para proteger o viço de sua pele,
è indispensável uma limpeza profunda

e tonificante de seus poros
com a positiva ação medicinal do lete (te GoleMia,
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O rosto mais lindo pode perdei-
todo seu encanto se sua

pele não respira livremente!
Poros obstruídos impedem

a respiração da cútis,
tornando-a flácida...

envelhecida, prematuramente!
A proteção de sua pele

está na penetrante ação medicinal
do Leite de Colônia que

limpa profundamente os poros,
tonificando os tecidos

de sua epiderme. Sejam
quais forem os preparados

que você use, seu primeiro
cuidado deve ser uma completa

limpeza dos poros com
Leite de Colônia, para assegurar

uma pele sempre macia,
livre de imperfeições.

Por que não começar agora?

f-
mas não confunda!

Exija
JLelle de Colônia

De comprovada ação medicinal,
Leite de Colônia é único! Nao
existe nada melhor, igual ou
parecido! Portanto, não acei-
te um substituto qualquer!
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Conheça as Crianças!
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Jorge é um menino muito decidido e que

gosta de agir como um homem . Mas, a primei-
ra noite que passa com seus avós, após aco-

modá-lo na cama, o vovô murmura: — Você

não vai ter medo, meu querido? Meu quarto e

em frente ao seu; se, à noite, você tiver medo,

pode me chamar. Daquele dia em diante, Jor-

ge faz manha quando vai se deitar sozinho.

Sem saber, seu avô despertou nele um temor

que estava latente,

PORTANTO, O VOVÔ DE JORGE

ESTÁ ERRADO.

De quem você gosta mais? De seu pai
ou de sua mâe?

 Eu gosto dos dois igualmente — res-

ponde Henrique a seu tio Alfredo, que, espan-

tado com o bom senso do sobrinho, que de-
monstra ter mais tato que muitas pessoas gran-
des, exclama: — "Que menino incrível'"

PORTANTO, O TIO ALFREDO ESTÁ ERRADO
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Gaby tem seis anos. Seu irmãozinho An-

tônio tem quatro. Certa tarde, quando Gaby

entrou no banheiro, onde seu irmãozinho esta-
va fazendo bulha, a titia falou: — Uma me-

nina não deve olhar um menino nú. Gaby nâo

compreende por que. Nâo é recomendável des-

pertar a atenção da criança para a diferença
dos sexos, nesta idade. E' cedo de mais.

l^i^^^Ê

Lúcia tem oito anos, sendo menina inteli-

gente. E' filha única, e não se diverte na casa

onde mora com suas tias. Mas, um dia, desço-

briu-se a razão da inteligência viva da menina.

Lúcia passa a maior parte do seu tempo no ca-

sa do jardineiro, que tem dois filhos da m»

ma idade que a menina. Lá, existe a teliciq.

de e a harmonia . Furiosas, as tias proibem-rw
de brincar com as crianças. Lúcia, que era

liz, tornou-se uma menina triste. Poro
menina citadina, é absolutamente maravim
so entrar em contacto com as crianças oo c

po, que, sem mesmo saber, lhe revelam as

lezas de uma vida rústica e sadia.

PORTANTO, A TITIA ESTÁ ERRADA

JORNAL DAI MOÇAS

PORTANTO, AS TIAS DE LÚCIA
ESTÃO ERRADAS

11-12-58



ADALGISA INDICA A SUAS COMPATRÍCIAS O CAMINHO CERTO PARA LONG-BEACH •

Leite de Rosas — o leite de beleza mais conhecido e preferido no mundo
inteiro - embeleza e consagra a beleza, sendo, assim, um poderoso propiciador
de felicidade.

É interessante, para orientação das moças brasileiras, atentar bem no
fato cie que todas as candidatas enviadas por Leite de Rosas à grande
«arada de beleza de Long-Beach, quando não conseguem a láurea
máxima, obtêm o segundo lugar ou são pelo menos finalistas.
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A formosa e querida cario-
«a, "Miss Erasil" 1958, e
hoje vice-"Miss Univer- t
»". assim consagrada
na notável assem •
bléia de beleza da
famosa praia .califor-
niana, mostrando às
suas compatricias seu fiel
amigo, parece indicar-lhes o caminho
certo para aquela consagração.

Leia com atenção a bula que acompanha o vidro
para conhecer todos os segredos do uso.

EITE DE ROSAS
Agora em 2 tamanhos:

pessoal e família.

LABORATÓRIOS LEITE DE ROSAS LTDA - Bi» Ana Neri, 321 - Tel.: 34-2014 - Rio.
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nfasma da sua

ausena
MESMO cheiro de chuva entra pela janela; os. ng

mos móveis; o mesmo isqueiro sobre a mesa, o pi

no; a vitrola ... a mesma saudade! o,mit0.m
Cansei de sentir! De sofrer e, hoje, pe mrtorj

o obséquio de dirigir-me a sua presença de quimera qu

reina na minha casa, nos meus mais simples atos, nos

chuva, nos de sol, no meu coração, na minha alma!. ..
i *(

Sentir o passado como se fosse o presente, esqu|e^x^,

te e despresando a expectativa do futuro, não é viver, e
./- r. ^ +^c! F7 su cidio seí

E existir no tempo que ja ficou para trás. c ^

morrer! E' o que faço, apesar de lutar com a lerr'ür0uenC

sua mão invisível, que me acaricia, com o seu abraço q

existe e faz com que meus braços me encontrem,
num afago de louco!
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No silêncio ouço sua voz, sua gargalha-
da máscula e sonora, suas pilhérias. . . Apres-
so-me. Ligo a vitrola e as mesma músicas le-
vantam para um rito fantástico, lembranças

que r\oo estavam esquecidas, mas apenas ador-
meciclas! E elas ganham vida e desfilam ante
os meus olhos opacos e sem expressão! Desligo!
Conservo-me em silêncio. Tentp controlar o
soluço espontâneo de um pranto interior, pois
meus olhos já cansaram de chorar.

Assim, sem poder ficar em casa, resolvo
sair e apanhar chuva fria e gostosa, pois, a ca-
da gota fria, que meu rosto recebe, tento ima-
giná-la como se fosse um beijo seu, apaixona-
do, leve e que terminasse sempre com um olhar
meigo e recíproco. . .

Mas o andar nâo me faz esquecer e olho,
então, para esse céu pesado em que a chuva
vai passando e as estrelas aparecendo em nes-
gas azuladas, que as nuvens, por momento,
permitem deixar ver. . .

. . e chego na praia sentindo o barulho
das ondas, que você costumava comparar com
o barulho, que se nâo escuta de uma estrela
dançando, pois, como o céu se reflete nas
águas, elas se agigantam e fazem o céu dan-
çar também. . .

. . . e sinto sua presença.

Ela me acompanha e é por isso que vol-
tando do banco da praia, resolvi combatê-la e
começar mudando o lugar dos móveis; quebrar
os discos maus e agora coloco-me a escrever,
nâo na sala, mas aqui, na varanda, onde nun-
ca tinha escrito. Assim terminarei com essa
fumaça pervessa que cria, na minha imagina-
Çao sua figura, se esvaindo depois, se esfuma-
Çando a seguir deixando-me alcançá-la, ape-
nas, quando consigo tocar simplesmente numa
cortina!

Pura ilusão, porque logo depois me sinto
abandonada!

Eu vivia por amar. Hoje eu sofro por vi-

H-12-58 JORNAL DAS MOÇAS

ver, pois vivendo.ainda amo e amo os discos
que quebrei, pois, eles continham um pouco
que era o lado de sua preferência; e amo o
isqueiro da mesa; o piano. . .

. . . e amo o céu que você dizia dançar,
e amo sua presença fantástica e. . . o amo!!...

E é por amá-lo que me sinto feliz e por
sabe-lo 'Vivo" 

porque você tem a oportunida-
de se emendar e conseguir fazer alguém feliz.
Eu quero que isso aconteça pois cada sorriso
seu será punhalada certeira nesse passado que
anda e fala e fala do meu lado, acompanhan-
do-me!

Hoje é sexta-feira, o dia em que você
chegava às 10 horas e acariciava os meus ca-
belos, o meu rosto. . .

. . . e abro a porta! Os meus olhos se en-
chem dágua e nada, nada a nâo ser aquela
coisa, aquele pedaço de ar que deveria ser vo-
cê, e entra para a sala e senta-se e acende o
cigarro e ri de mim com a sua gargalhada so-
nora, fazendo com que as cortinas se agitem
e conturbem o ambiente e eu desesperada dei-
xo que 

"êle" continue vivo, porque jamais se
pode matar um fantasma que já está morto...

Agora dirijo-me a você fantasma, que se
aproveita de uma dor, de uma desilusão para
ter o plasma necessário à sua existência: —en-

gana-se pensando que me aborrece, pois, invo-
luntàriamente, você é fruto da minha presença
e da ausência dele. . .

Sonhe que viverá eternamente e seja, cru-
ei ou bom, mas apenas prepare-se, pois uma
ausência acaba e você é ridículo e pobre, pois
apenas simboliza um desejo de se ter a razão
para viver: um amor.

Nâo o destruo por que você, caro fantas-
ma, éa minha própria alma que se materializa;
é o desejo que faz com que você exista; é ape-
nas, fumaça, fumaça de lembranças, vapor de
uma lágrima que se condensa numa louca e
imorredoura saudade!

9



Decore os ruas e praça
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j~ Mntr.1 desde que se não esqueça o
As comemorações do Natol, de^e^ 

de imensa alegria,
seu significado santo, devem se revestir•a ^_

pois que nessa dota se comemoro o mal «'•»'• a

Sanidade, aquele em que nasceu o Men.no esus 
^ g

Em vários países nao catohcos, Poren,^ er . 
q

Suécia, Estados Unidos e °üt'« ™^família, 
vestem as

comemorado com grandes Pompa. A. fam I
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omemorado com granaes P«'"^%ndos trocam os mais cor-
uas melhores roupas e, nesse d.a. tod'0SJ°ca™ 

ifQ a sério,
,iois cumprimentos. As orações nao levadas mu, < 

^ ^
553r:B a- s7de^ de homenagear o Nasci-

mento da maneira mais festiva. 
^ _ costuma.se decorar as

Na América do Norte por exemplo^™^aspeeto de

s7onde K1^*!^ 
Acontecimento. As
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Sem grande despesa pode-se decorar a porta
de entrado. Bastam uma série de gravuras,ms.
piradas no Natal e uma iluminação adequada,

Desde o princípio de dezembro vêem-se edifícios e logradouros
públicos ornamentados com motivos que fazem lembrar a maior
datadaCristandade. Esta ornamentação é especialmente dedicada

às crianças e representa uma verdadeira ilha de bnnquedos.

Outra sugestão para quem tem parede
forrada com espelho, ou uma grande
janela envidraçada. A iluminação au-

menta o grande efeito.
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Cartões alusivos ao Natal, dispostos em forma de
tradicional pinheirinho são presos à janela. Fo-
lhagens vuma mesa e pequenas velas coloridas.

Só isso, dá todo esse efeito.
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Eis uma. belíssima árvore de 30 me»
tros de altura e profusamente ilumi-
nada. Os senhores poderão fazê-las
menores, com papelão pintado de ver-
de (de preferência tinta fqsforecente)

e espiità-ías ao longo das ruas

Bx_l B*B BfcBBBi B£ <». B B—BBti-Bl BB

Eis uma ornamentação de efeito religioso conseguido em uma rua. Um arco
de estilo gótico, ilumÀnado e ao fundo uma cruz também iluminada.

portas e as janelas das casas são, muitas vezes, ornamentadas
de maneira sugestiva, fazendo com que uma envolvente ale-
gria chegue a todas as pessoas, às mais ricas e às mais pobres.

Nas várias fotografias destas páginas, gentilmente cedidas
pela General Electric, vemos como o Nata! é comemorado nos
Estados Unidos.

São sugestões que passamos aos nossos leitores que, com
um pouco de esforço e boa vontade, poderão se transformar
em reaiidade como uma grande homenagem ao nascimento
de Jesus.

Árvores artisticamente iluminadas dão-nos a
idéia de um grande templo. Por aí passam as
crianças — e também os adultos, entoando

íános e canções alusivas à grande data.
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mado à frente do jardim.
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JUVENTUDEdaPELE
CREME DE BELEZA

ESTROGENADO
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Elimino rapidamente
as RUGAS, MANCHAS,
SARDAS e demais im-

perfeiçães da pel«,
dcndo-lhe a MACIEZ
e o ESPLENDOR OA JU-
VENTUDE. Fórmula ori-

ginal Austríaca. Pedidos pelo reembolso CrS 250,00.
LAB. VINDOBOHA, R. URUGUAIANA, 10A-5.»-TEL. 52-7700.R10

Cabelo branco?

ORF-LÉNE
Tinge melhor

CABELO»., CRESPOin

HENNÉ-LÉNE

DO Américo
TINGE E ALISA
A venda nas Farmácias, Droga-

rias e Perfumarias.

AMÉRICO: 25-2837

VITflPHOSPHAN
Com Vitamina B 1

TÔNICO DO CÉREBRO
TÓXICO DOS MÚSCULOS
TÔNICO DOS NERVOS
TÔNICO DO CORAÇÃO

Pedidos: C. Postal 4 - Tijuca - Rio
Tel: 48-3087

sugestões para o seu Lar
BOM HUMOR NA COZINHA — (Modelo 5.605)
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Im/ia "£" ESTERLINA N.° 5 — Nor. de 40 g. Um novelo de cada; amarelo e branco.
ou Linha macrumé ÂNCORA — Nov. de 50 g. Um novelo de cada: amarelo e branco
Mouliné (Stranded Cotton) ÂNCORA
Uma meada preta. Uma argolinha de osso. Um pedaço de tecido de lã para forro.
Uma agulha de aço para crochê Milward n.° 3.
Tensão: 3 carresras de diâmerto = 1.3 cms.
Dimensões: 19 cms. de ponta a ponta.

FRENTE — Com a linha amarela começar com 2 tr.
I.° car.: 6 cd no 2.° tr da agulha. — 2.a car.: 2 cd em cada cd. — 3.a car.: 1 cd

em cada cd, aumentando 6 cd espaçadamente em toda a volta (Para aumentar — lazer
2 cd no mesmo lugar) .

Repetir a 3.a carreira até que hajam 192 pontos na car. Arrematar.
Primeira Pétala: Emendar Branco a qualquer cd.
J.a.car.: 1 cd no mesmo lugar, 1 cd em cada dos 15 cd seguintes, 1 tr, voliar.
2.a e 3.a carreiras: 1 cd em cada cd, 1 tr, voltar.
4.a car.: Diminuir 1 cd (Para diminuir — inserir a agulha no pt seguinte e pu-

xar uma laçada, inserir a agulha no pt seguinte e puxar uma laçada, puxar outra la-
cada através de todas as laçadas na agulha), 1 cd em cada cd, 1 tr, voltar. Repetir
a 4.a carreira até restarem 3 cd.

Carreira Seguinte: Trabalhar nos 3 cd restantes de uma só vez como se fossem
um cd. Arrematar.

Segunda Pétala: Emendar Branco ao seguinte cd livre na última carreira \mareia.
1 cd no mesmo lugar e completar como a primeira pétala. Fazer mais 10 pétalas da
mesma forma. Com linha preta bordar a face.
COSTAS — Fazer exatamente igual à Frente.

Enchimento: Cortar o tecido do forro um pouco maior do que as peças de croche,
omitindo as pétalas. Alinhavar ao avesso de uma peça de crochê e então guarnecer
as duas peças juntas.

(Conclui na página 65)
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_ Seu marido parece que ficou entediado com a
nossa conversa.

__ Qual nada, Dona Maricota! Êle detesta o futebol

pela televisão!. . .

NA SAP ATARIA

0 caixeiro — leve este par, mi-
iiha senhora. Isto lhe durará to-
da vida.

- A freguesa — Bem, se e as-
sim, eu o levarei.

0 caixeiro — Só um par?

• '"_

:¦:

:¦:

DOCE LAR...

Ela _ QUe é que serias hoje,
se não fosse a minha fortuna?

- Êle — Solteiro. . .

BOÊMIA JUSTIFICADA...

Minha mulher, há dias, pe- ...
gou o costume de deitar-se depois pjj.
das três da manha.

Ela vai as "boites"?
Não. Fica esperando que eu

chegue da rua.
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Traços
e
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NA ILHA DESERTA

— Tão pequenino e lindo! Que nome lhe
vamos dar?!

DESCONFIANÇA. . .

Doutor, o senhor acredita
que o meu marido não dirá gra-
cinhas às enfermeiras?

ENTRE AMIGOS

Diga-me uma coisa. Onde
estaria o homem se não fosse a
mulher?

Que pergunta, meu velho!
No paraiso.

PERGUNTA SEM RESPOSTA

Minha mulher tem sempre uma
resposta para cada pergunta me-
nos para uma.

Qual é-
—Por que se casou comigo.

NA AULA DE PORTUGUÊS

Professor - Qual é o passado
do verbo despertar?

Aluno — Dormir.

AS SECRETÁRIAS

:¦:

:¦:

Si 

¦

mi
:¦:= ...s-.-J:¦:

i

'M-

.^"¦-< "~~\.

o~*40W*A*'

^"W

'*' 
</j>

t 
'* 

.* * * , «¦

«j>N-/rfW?.:«!!ÍSKíf?í...

<• ¦¦vy&t ''*'¦ 
JKWH! ¦i^^^'W*í5^^^^:^*¦;¦.

ÉlP
S'y';;':
•:-.- ¦ ¦¦.-.

-•-.-/.-.-.-.w»- .-,-,v.'.;--.;«..-,-¦ • ¦.•.•.- ¦

¦'¦K-i. * '.«V* ví,*" * ? «i >*: . »¦ ^ X> „,; Wv ^j, .

.v.' .«• * J¦í Nrv
.&. J.V >:* :s< «v* ••• £*?: *í

*vS;;-.'-;-m vámmmz«s
v* "Si.

*y- < áMfP

. - Creia-me senhorita que passei por milhares de di-
nculdades para poder lhe dirigir a palavra. . .

ii ,', _0 JORNAL DAS MOÇAS

Dona Neuzaaaaü!
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SEGUINDO ESTES CONSELHOS
TODAS PODEM SER BONITAS!

% Um depilatório excepcional, foi lançado em Paris
composto de um tecido impregnado de substância de-
pilatória: basta aplicá-lo sobre a pele e depois reti-
rá-lo, enrolando-o.

? Nos dias frios, não economise no uso de cremes
gorduroso, que protejam sua pele contra a queda da
temperatura.

¥ Quando surgir um calo, mude imediatamente de
calçado, para evitar que ele se torne permanente.

* É tão fácil ter
mãos — se não boni-
tas — pelo menos

bem tratadas: uns
minutos, à noite, e um

pouco de precauçcão nas
tarefas domésticas, re-

sol vem a tituação.

*!* As mulheres de cutis se-
ca, com freqüência sofrem

o mesmo mal nos lábios. Por-
tanto, devem adotar um baton

oleoso.

alimentação racional, os
exercícios moderados e o ar puro,

também constituem um tratamento
de beleza, para a mulher.

? Se suas costas são abauladas, isso é
devido a uma posição viciosa. E' aeon-

selhável cruzar os braços nas costas, à ai-
tura da cintura, e passear, com passo vivo,

por uns cinco minutos, pela casa.

' 
* Não se dê ao sacrifício de usar sapatos

apertados, para aparentar que tem pé pequeno;
essa prática pode causar sérias perturbações ner-

vosas, além de deformar o pé.

* O esmalte não estraga as unhas, principalmente
se houver a precaução de empregar uma ba

especial.

O sal de cozinha, puro, dissolvido na água, constitui um gargarejo excelente para as inflamações ligeiras
boca e da garganta.

>\< As mulheres que, diariamente, tomam banhos de mar, devem lavar os cabelos com água doce, pelo menos um<
vez por dia.

Graças às vitaminas que possui, a cenoura, usada como cosmético, oferece grandes benefícios para a pele.

As mulheres cujos cabelos caem com facilidade, não devem abusar do uso da á<ma e sabão. A escova c.eve t-

preferida como uni bom recurso para conservar e vigorizar us cabelos.

14

Evitar as gorduras e as bebidas alcoólicas, é um bom conselho para cuidar da alimentação da cutis.
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AlIERTO CMLOTTI
Faniosu diretor do cinema curopeo

vem ao Brasil...P ^ "V '71
Wmi/, ifjflli l U /A ràtiL 'A
mm? < ' Wv * . ^JÉiP^
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Capelotti, mestre do cinemo italiano,
vem ao Brasil, com seu assistente,
especialmente para contratar uma
beldade que será a estrela do filma"BRASIL... 

SAMBA Ê... MULHERES!"

' Freqüenta a vida noturna, bailes,
festas, reuniões etc, e uma noite

uma bela mulher ^esperto lhe a
atenção: - Veja que bela moça!...

Tipo exótico! Bem brasileiro!

Ilí,áiSP -^iHÉBlÍ^?i
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Capelotti aproxima-se do par que danço,
mas exclama, decepcionado:
- Ohl mas que pele feia! Esta moça não
trata da sua belezaI É pena! Seria o
tipo ideal/ mas com essa pele... nuncol

Capelotti passa a observar a
mulher brasileira, na vida social

diurna e certa manhã, na praia:
- Senhor diretor, olhe ali, que

linda garota ! Maravilhosa !
- Penso que desta vez acertamos!
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Capelotfi vai falar à moça,
mas seu assistente o detém:
- Não vale a pena, snr. diretor. Ela tem
muifas espinhas no rosto e nos owb.ros...
Não servo para o cinemal

Desanimado, Capelotti vai voltar
à Europa, sem a sua estrela, até

que uma tarde, passeando pela
cidade: - Ah! que linhas! Que

elegância! Vamo-nos aproximarl
KSdOTMnttfiMH

Siml A garota que passava
despreocupadamente, foi aprovada pelo
"gênio". E declara: "Eu também tinha a
pele feia, com manchas, cravos e
espinhas. Mas, descobri em tempo que o
beleza precisa ser cuidada.
ANTISARDINA revelou a minha beleza f

USE VOCÊ TAMBÉM ANTISARDINA poro trator do beleza do seu rosto, doi
braços das mãos, do colo e dos ombros ESCOLHA A FÓRMULA QUE RE-

SOLVERA PLENAMENTE O SEU CASO DE BELEZA!

N.« 1 (fraco) Protege a cúfis dos rigores do sol
forte e ventos frios, limpa os poros, tonifica^ a»
células, previne o aparecimento de imperfeições.
Finíssimo creme, base para a pó de arroz.

N ' 2 (moderado) Elimina manchas, cravo», es-

plnfios, sardas e demais imperfeições do pele.
Pa-o ser usodo no rosto, pescoço e colo.

N 3 (forte) Para ser usado no tratamento das

rnóos brccos e ombros. É a fórmula mais eficaz

para'a eliminação de sardas, espinhas e man-

Chás rebeldes.

SIGA A RISCA AS INSTRUÇÕES DA BULA
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o segredo cia beleza feminina \
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ANOS- - indica, de memória, as semelhanças e as diferenças existen-

tes entre duas coisas, tais como mosca e mariposa, madeira e cristal, papei ,

roupa; conta ao inverso, de vinte a um; conhece e repete osdias da semana.

ANOS- - descrever objetos comuns em detalhes, nao limitando*, a

indicar seu uso; repete ordenadamente os meses do ano, sabe ver hora no

relógio; arruma 5 objetos em ordem crescente ou decrescente de peso; é ca-

poz de repetir quatro números em sentido inverso. _

A crianra deve ser cuidadosamente estudada pela mae, comparativa-

mente com os esquemas acima. Se notar grande diferença entre um e outro,

convém levá-lo ao médico, pois que algo de anormal se passa.

DIARRÉIAS DE VERÃO

Um pequeno aumento no número de evacuações de uma criança alimen-

tada ao seio não terá importância alguma, e não serào tomadas medidas e,

Liais, desde que não se acompanhem de febre nem de vômitos. O colos.ro

(espécie de leite que a mulher segrega nos primeiros d,as após o parto) pela
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9Ua composição química origina na

ianca evacuações mais numerosas (o

norma! é de 2 a 4 vezes em 24 ho-

as). Este ® um ^os mot'vos Pelos quais

scolhemos amas de leite que tiveram

criança há pelo menos 15 dias. O co-

lostro é muito rico em hidratos de car-

bono e gorduras, fatores esses que in-

fluem no número de deposições.

A troca de côr das fezes, de amarelo

para verde, após terem sido emitidas,

que tanto assusta as mães, é um fe-

nômeno normal e procede-se à custa da

transformação de um pigmento biliru-

buia) em outro, verde (biliverdina). En-

tretanto, as fezes emitidas já com a

côr verde, espumosas, com pequenos

coágulos brancos e grande quantidade

de catarro, devem ser consideradas

anormais. A consistência das deposi-

ções tem grande importância: uma de-

posição aquosa tem muito maior im-

portância que 3 pastosas, pois que de-

sidrata (perde água) muito mais a

criança e, consequentemente, terá mui-

to maior perigo. A negligência dos

pais em se comunicar imediatamente

com o médico e tomar as providências
adiante indicadas será, principalmente
no verão, imperdoável, podendo ainda

trazer conseqüências funestas, mor-

mente em se tratando de crianças me-

nores de 6 meses. A perda excessiva

de água e a desidratação conseqüente

dos tecidos do corpo, que se segue à

diarréia, deverá ser compensada com

a administração de água generosamen-
te. Em todos os casos de diarréia se

dará, pelo menos, uma quantidade de

água igual ao sexto do peso corporal.

Assim, uma criança de 6 quilos deverá

receber um litro de água por dia, in-

cluindo-se neste cálculo, a quantidade

JF tk' WÈÊÊÊÊÊ
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de água que recebe naturalmente com o leite. Se houver relutân-
cia por parte da criança em ingerir a água, podemos recorrer a
enemas, isto 6, à administração de água por via retal; para tanto,
tomamos uma pêra de borracha n.° 10 ou 12, previamente fer-
vida, e, após lubrificar a ponta com vaselina, introduzimo-la cerca
de 3 cms. no reto da criança, estando a mesma deitada de lado, e
injetamos, lentamente, cerca de 100 a 200 gramas de água fervida
de cada vez; este enema é para a criança reter. Diante de um caso
leve de diarréia, podemos suspender toda a alimentação da criança

pelo espaço de 6 horas, dando-lhe somente a tomar chá fraco — 100

gramas com 1 colher de sopa rasa de Destrosol,, ou 1 comprimido de
sacarina — ou 100 gramas de água de arroz ou de água fervida e
filtrada, de 2 em 2 horas, e, como medicamento, 1 comprimido de
Citrosodine dissolvido em uma colher de chá com água, de 6 em 6

horas. Decorridas estas 6 horas, recomeçar a alimentação, tendo-

se o cuidado de dar à criança a metade das quantidades de alimen-

to a que estava habituada. Entretanto, se, dentro de 12 horas, não

se apresentarem melhoras, o caso deve ser considerado como muito

importante e o médico chamado sem mais delongas.

OBSTIPAÇAO CRÔNICA

E' comum, na clínica infantil, queixarem-se as mães de cons-

tipação (prisão de ventre) em seus petizes: constitui, mesmo, um

motivo freqüente de consulta.
De um modo geral, podemos afirmar que a obstipação não

deve preocupar tanto quanto as diarréias. Na maioria das vezes,

dela nada resulta de grave, mas somente pequenos incômodos, como

dores ao evacuar, fissura do ânus, mal estar geral.
A alimentação láctea exclusiva é a causa mais comum de pri-

são de ventre no lactente. E' mais freqüente nas crianças aíimenta-

das com leite de vaca do que nas que mamam leite humano: isto é

explicado pela fato de ter o leite humano mais açúcar e menos ai-

bumina que o leite de vaca.

Quando as crianças recebem, adicionado ao leite, hidratos de

carbono (farinhas), pode-se corrigir a obstipação, o mesmo aconte-

cendo quando se introduz na alimentação láctea exclusiva outros

alimentos, como sopas de verduras, purês de legumes, frutas cruas,

compotas, etc. Assim, por exemplo, um lactente de 4 meses, em re-

gime lácteo exclusivo, terá sua prisão de ventre curada se adicio-

narmos à sua alimentação uma papa de frutas cruas ou de legumes.

Se a prisão de ventre se acentua numa criança de um ano,

será conveniente reduzir a quantidade de leite, substituindo-o por

frutas em calda, compotas e suco de frutas.

Tratando-se de uma criança dentro do primeiro semestre de vi-

da, devemos dar suco de laranja, 30 a 50 gramas, ao dia, com ou

sem água e com ou sem açúcar, tendo-se o cuidado de começar com

pequenas quantidades, e ir aumentando-as progressivamente. Po-

de-se, também, adicionar ao suco da laranja 1 a 2 colheres de chá

de mel de abelhas puro e centrifugado. Podemos, também, lançar

mão do já famoso creme de ameixas (ameixa cozida e esmagada), na

dose de 1 a 3 colheres de chá ao dia, dentro mesmo da própria

mamadeira. Se a criança mama leite engrossado com farinha de

arroz ou de maizena, ou de fécula de batata, farinhas essas notória-

mente constipantes, teremos de substituí-la por farinha de aveia,

de ação marcadamente laxante. Usaremos esta farinha de ave.a em

lâminas, moendo-se finamente, e cozinhando-a em fogo brando, du-

rente 5 minutos, na proporção de 1 colher de chá para cada 150

gramas de água; nesta água de aveia assim obtida, dissolveremos

o leite em pó.
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"...Ótfi /'á pc/úid praçaó e ruaé da cidade,

traée aqui oo pobrcó, aicijadoó, oé cegoé,

c oó coxoéJ' (£ue 14,16-24)

ANIVERSÁRIO de Natalina!
Neste ano estava acontecendo a mesma coisa que

nos anteriores. . .
Encabeçada pela árvore, armada na véspera, toda

ela uma concentração de luz e colorido, ali estava a mesa
posta numa profusão de rendas, doces e flores. . . Elena
justamente dava-lhe os últimos retoques quando a cam-
painha soou e começou a decepção, a decepção de todos
os anos. Retezando-se na expectativa, ela ouviu os pas-

sos de Cacilda, a empregada, pelos cascalhos do jardim,
um breve trocar de palavras, e logo mais viu-a surgir
no seu avental imaculado carregando um pacote artístico
e enlaçarotado:

— O dr. Luis Pinto e senhora enviam, pedindo cies-
culpas por não comparecerem...

Logo mais a sra. Antônia Soares enviava sua lembrancinha e também
suas desculpas... E o sr. e sra. Carlos Prado... e o cel. Cesídio. . .

Era de enervar! — E mamãe que nem se exteriorizava parecendo, sen-
tada ao pé da janela, concentrada no tricô, achar tudo natural?

Natalina, encantadora nos seus bem cuidados oito anos entrou e, cor-
Tendo para o quarto, extasiou-se ante a cama onde os pacotes já se

amontoavam:
Os presentes! Já estão chegando, mamãe? Posso abri-los?
Sim, filhinha. . . mas. . .
Mas o que, mamãe?
Os presentes chegaram mas. . . mas temo que os convidados não

venham. . .

0 Só então D. Maricota parou detricotar e olhou Elena:
Quão fútil estás me parecendofilha! Lamentar que nossa Natalina

haja nascido no mesmo dia que 0Salvador!?
Não quis ofender suas crenças

mãe.. '
Minhas crenças, não!. .. Nossas

crenças!. . . Pelo malogro duma festa
esqueces completamente todo o signi-
ficado espiritual do nascimento de
Natalina?

Sim, mãe. . . é lindo ter-se nas-
cido no mesmo dia que Jesus... mas...
concentrados todos nesse aconteci-
mento, ninguém acha tempo para a
humilde festa de Natalina. . .

É claro que, neste dia em quetoda a humanidade festeja no acòri-
chego de seus lares a vinda do Sal-
vador do mundo, não sobre tempo
para a festinha de nossa querida!...
Mas. . . Filha, já ouviste, na certa, a
parábula de São Lucas.. .

Sim, a história daquele homem
que, preparando um banquete, con-

/ \
Festa de Natalina

artuzina de oliveira cTincao

Não venham?... Então Lurdinha, Afonsinho, Cotinha, João, Nico
não vêm? Por que, mamãe? Então, minha festa não terá convidados?

Alguns sempre virão, filhinha. . . Os que não vierem será naturalmen-
te por ser hoje dia de Natal, estarem cansados ou desejarem passar o dia
em casa...

Natalina, ocupada em abrir já o último pacote, choramingou:
A. . . a. . . ah!. . . Mamãe!. . . É todo o ano a mesma coisa. . . Todos

mandam presentes e quase ninguém aparece. . . Não tenho nunca uma festa
bonita... Poucas crianças... embora eu tenha tantas amiguinhas Ah!
mamãe! Por que fui nascer no dia de Natal?

Não se aborreça, filhinha. . . Gostou dos presentes?Mas ninguém vem, mamãe. . . Ninguém vem. . . A. . . a. . . ah!.Virá, filhinha... Marita, garanto que virá... E também Verinhae Felisberto.
Mas são apenas três e eu queria que a sala ficasse cheia mamão'Voce rez tantos doces bonitos!
Natalina... Nunca devemos choramingar e, sobretudo nunca deve-mos desejar mais do que nos é dado ter!. . . Você já desembrulhou os pre-sentes? Vá, agora, ajudar Cacilda tirar os bolinhos das formas que iá estãoatrasados. . J Jl ' '

Foi então que, a menina se afastando, Elena deu vazão a seu aborrecimento:
Francamente, mamãe... Estou arrazada!. . . Esfalfo-me todos osanos. . Capricho, esmero para esse resultado. . . Escusas de um lado eapressado comparecimento de outro. . . E todos sonolentos, queixando-se deexcessos feitos na ceia ou no almoço... Não quero parecer blasfemamas . . Para que, mamãe, em tantos dias do ano, minha filha foi nascerãodia de Natalr l 11U

18 JORNAL D AS MOÇAS

vidou muitas pessoas que se escusa-
ram. . . Então, êle chamando o ser-
vo disse (Escuta bem, filha!) . .. Fo-
ram precisamente estas palavras que
o Senhor disse ao servo: — "Sai 

já
pelas praças e ruas da cidade, traze
aqui os pobres, os aleijados, os ce-
gos, e os coxos". . .

E então, mamãe?
Suavemente, quase num murmu-

rio, D. Maricota repetiu:
- "... Sai já pelas praças e

ruas da cidade, traze aqui os pobres,
os aleijados, os cegos, e os coxos ...

Sugere a mamãe, por acaso, que
eu saia à cata de aleijados, cegos e
coxos e os traga para a festa de
Natalina?

D. Maricota sorriu, um sorriso ais-
tante e vago:

Filha'. . . ontem lá estr e... Sob
o calor que atravessamos do pare-
ceu menos triste...

Mas quero falar-te, hoj< . da pn-
meira vèz que lá fui... : ' ;l tar 

jde inverno, em que mal gr; do o sol

(Conclui na página 65)

11-12-58
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REVISTA SEMANAL
DE FIGURINOS
E BORDADOS

Direção de YARA SYLVIA

LARA MELZO APRESENTA
ESTE MODELO AZUL-MARINHO
COM VIVOS BRANCO NA GOLA
E NA SAIA. E' UM MODELO
MUITO BONITO E LEMBRA OS
TIPOS OLÍMPICOS.

RIO, 11 DE DEZ. DE 1958
ANO XXIX - H.° 1479

»»Pensão e Sanatório "IDEAL' ,
para fracos e convalescentes |

Corrêas — Est. do Rio I
Telefone: Corrêas 66

Acidente de Tráfego — Acidente de Trabalho e Doenças Profissionais
DESQUITES

ALSORINO MACHADO - CID DE O. SCHUBACH
ADVOGADOS

Escritório: Av. Presidente Vargas, 149 9.° andar - s/10 e 11 — TeL: 23-2511
Diariamente das 11 às 18 hs. Sábados das 9 às 12 hs.
Futuramente: Av. Franklin Roosevelt, 39-apt. 509
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Couros nacarados
azuis ou rosas

A favor de como continuam trabalha
to. Manteaux e casacos já aparecem com os re
gurações se assemelham às do lamé, mas essa
que marca de distinção todas as criações. Nesta
da moda. O sapato que ai aparece, de bico
cor verde. Em volta dele os petrechos para sua
20

ndo os técnicos para o seu maior aprimoramen-
flexos do nacre azul-rosa ou pérola. Suas fui-
semelhança é compensada por uma sobriedade
estação, todos os falsos verdes estão no rigor
finíssimo e numa fôrma muito elegante, é de
confecção, inclusive o salto.

11-12-58
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Nesta página três sâo os mo-
de!os encontrados. Não podem ne-
gar que lhes faltam linhas moder-
nas. Nâo lhes podem negar atrati-
vos. Nâo lhes podem negar encan-
tos .Sâo, de fato, três modelos in-
teressantes, cada qual com a sua
inha, destacando-se para nós, en-

tretanto, como mais original, o mo-
delinho de baixo.
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CONFORTÁVEL, LAVÁVEL E MUITO ESPORTI-
VO ESTE VESTIDO PULL-OVER. E' FEITO DE TRICÔ
ORLON. VÁRIAS SÃO AS CORES COM QUE PODE-
RÃO EXECUTÁ-LO. ESTE POR EXEMPLO, Ê BRAN-
CO COM CINTO AZUL - REI.
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Elas sa
"SUICÍDIO COLETIVO" DAS ALUNAS
OU DEMISSÃO DO PROFESSOR DE

COSTURA!

Mais de cincoenta alunas da Escola Nor-
mal de Ebina, nas proximidades de Yokohama,
no Japão, declararam à diretora do estabeleci-
mento que recorrerão ao suicídio coletivo, caso
não sejam atendidas na reivindicação que
pleiteiam: a demissão do professor de costu-
ra, que segundo a opinião das escolares, não
entende patavina de corte ocidental... Afir-
mam elas, que o professor é ótimo para en-
sinar a cortar quimonos, mas nada pode en-
sinar sobre o corte europeu e norte-ameri-
cano. Antes de dar a resposta, a direção do
estabelecimento examinou as bolsas das mo-
ças, em busca de pastilhas que provocam o
sono e por meio das quais as escolares jura-
ram passar desta vida para melhor...

Ruth Gordibgley, de Ontario, no Canadá,
com apenas 13 anos de idade, nadou uma
distância de 35 metros para salvar seu irmão-
zinho, de 22 meses, que cairá num lago, re-
cebendo uma condecoração do governo da
Província. Ruth nasceu sem uma das mãos...

sfc Nas proximidades da cidade de Malmoe,
na Suécia, foi encontrada morta numa caba-
na bastante primitiva construída dentro da
floresta, uma velha de 75 anos de idade e
que lá residia durante 10 anos. Durante todo
o decênio, nunca comprara lenha para es-

quentar sua choupana, aproveitando apenas
os pedaços de madeira que encontrava na
floresta. Junto ao cadáver, foi encontrada
uma carteira da Caixa Econômica registran-
do um depósito no valor de 150 mil cruzei-
ros, além de mais quase dois milhões de cru-
zeiros em papel moeda. Não deixou herdei-
ros...

Um Tribunal de Justiça, na Suécia, con-
denou uma mulher a pagar multa no valor de
1.500 cruzeiros, pela prática de estranha in-
fração penal: todas as manhãs, a acusada re-
tirava o jornal matutino dapositado na caixa
postal de seu vizinho, para só devolvê-lo de-
pois do almoço, colocando-o no mesmo local,
quando terminava de ler todo o exemplar...

A fim de colher elementos para a elabo-
ração de sua tese de doutora, Helga Domes,
estudante de filosofia na Universidade de In-
nsbruck, na Áustria, permaneceu quatro se-
manas num Instituto de Cegos, da mesma ei-
dade, andando durante todo esse tempo com
os olhos vendados por um tecido preto e
óculos escuros. Os professores da Universida-
de, que examinaram o trabalho apresentado
por Helga, declararam, unanimemente, que
era perfeito...

!K
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formidáveis
jfí Quando era transportada do campo para a

maternidade em Montreal, Canadá, a sra| Mary
Tenniflors deu à luz a um menino dentro do he-

licóptero em que viajava. . .

# Ocupando o posto de prefeito de Bridligton,
na Inglaterra, encontra-se uma senhora. Convi-

dada a dar o chute inicial numa partida de fute-
boi, iniciando oficialmente o jogo, não teve sor-
te: ao tentar fazê-lo, caiu-lhe o sapato, enquanto

que atolava o outro pé na lama formada no cam-

po, em conseqüência das fortes chuvas que cai-
ram anteriormente, segurando os sapatos nas
mãos, para evitar de sujá-los por dentro, a sra.

prefeito retornou à tribuna, sem dar o início
oficial na partida. . .

# Norma Waterman, dançarina do elenco "Prin-

ce of Wales Follies Show", de Londres, com
apenas 17 anos de idede, nas suas horas vagas
faz as vezes de "treinador" de seu irmão Peter
Waterman, famoso pugilista britânico. Agora,
Norma é acusada por seu irmão como responsa-
vel pela derrota que o mesmo sofreu recente-
mente, diante do campeão Dave Charley. Peter
Waterman, afirmou à imprensa que fora derrota-
do pelo excesso de treino exigido por Norma e
que só descansava quando sua irmãzinha dan-
cava no Show, à noite. . .

* Helga Korn, de 17 anos de idade, aluna da
escola de Karlsruhe, na Alemanha, brigou com
suas colegas. Como conseqüência, foi condena-
da a tricotar um pulover, pena aplicada no men-
cionado estabelecimento escolar àquelas que pra-
ticam qualquer ato de indisciplina. Os pulovers
são anualmente entregues a um orfanato, como
presente da escola. No último ano, a produção
foi boa: 385 pulovers tricotados por 211 alunas
condenadas...

* Quando abria a bolsa para tirar os 10 dó-
lares a que fora condenada perante o tribunal,
por excesso de velocidade, uma jovem auto-
mobilista foi indagada pelo juiz sobre qual a
profissão que estava exercendo "Sou 

professora",
respondeu. "Muito bem, disse o juiz, vou mu-
dar minha decisão: a senhora escreverá 500 vê-
zes a frase "Eu também sou obrigada a respeitar
as leis do trânsito".. .

¦ ¦ -

:-'-• XvXvXv/XvX-Xv/XOXv

>:

:¦:

I ¦¦¦ ¦

I( t

II
H ¦

I¦ ¦

¦¦ ¦

¦
1 I

:¦:

:¦:

¦¦ ¦

¦ ¦¦

• s

I¦ •

• ¦¦¦ ¦

¦ ¦

¦ ¦

Xv:v*:":::::::":::'::':Xv:'::::::::x:. X:':::;:::x \:

¦¦¦¦•¦ ¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦'¦¦'..¦.¦'¦.:'."¦¦•¦¦'¦¦¦¦¦¦¦

...ia**.. ' '$\i lis '

^Í^^IIIIIllIllBlt '•::¦•''¦• ;:iílil| ||Í

x¥:¥íg|¥
¦¦liilillillllll"

:¥í:$¥¥:í¥:¥:¥:¥i ¥.:.-.:.
•:í:w' .:; a'

¦?P.'
''''•'•'•'¦!•!•:•'¦!•:•;•:¦!
¥i*:-:*x*:«:

i§§
¦ :¦;•::¦

mm
IpÉ:---

x—vás&x*:':
:'x'y385íííí:

m?

::¦: mmm ¦ -¦- mmm
m 

'
xj88§. "XvX;Xv-xv:\X'X:x-x:x'x

#

m

*:';':•:•:¦:¦:¦:•:¦:¦:•:':•:•:'

IIIIL

** &% "'I ¦

- 8
. 

„

/ 
ri

¦'X:X\\":'X x-Xviv^XvX-x-x x-xvxoxvXvXvX-x-Xv:-xo>xoxv;-X\x":.x:x::w^ '%

A JOVEM GAROTA, TAMBÉM, GOSTA DE TER O
SEU PIJAMA BEM ALINHADO E ESTE É O QUE ELA

QUER. E' FEITO DE SEDA ESTAMPADA E MUITO
ORIGINAL.

'.'-52
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Com a canícula abrasadora que já es
é bem saudável e decente . Quer nas praias, quer
bem gracioso. Os americanos já estão lançando
moralizar um pouco esse traje. Não há neces
a impressão que as jovens estão perdendo muito
não zelam, em absoluto, pelo seu decoro. Se
jovem de família. Os rapazes querem moças
tâo para você cortá-los.

tamos sentindo, um joguinho de praia como este
nas furnas como se vê na fotografia, o traje é
roupas para o banho de mar a fim de que se

sidade de uma senhorita ficar tâo nua. Temos
por essa e outras coisas. Referimo-nos às que

quer casar fique direitinha, e vista-se como uma
assim para casar. Os moldes em miniatura es-
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Contra a CASPA
QUEDA DO CABELO

CALVÍCIE PREMATURA

USE
JUVENTUDE
ALEXANDRE

E NÃO MUDE

CABELOS BRANCOS
evita-os e dá-lhes

VIDA, VIGOR E BELEZA
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NO ALTO: VESTIDO ESTAMPADO ABOTOADO
ACOMPANHANDO - VESTIDO DE LISTRAS LAÇO
NO DIANTEIRO.

EM BAIXO DA ESQUERDA PARA A DIREITA:

VESTIDO ESTAMPADO COM A SOBRE-SAIA
SOBRE OS JOELHOS - VESTIDO DE PIQUE COM
BOLINHAS. FRANZIDOS NA CINTURA PRESO POR
ÜM LAÇO - VESTIDO ESTAMPADO COM UM PA-
NO NA ESPÁDUA.
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VESTIDO INTEIRAMENTE DESTITUÍDO DE
ALÇAS, MANGAS E GOLA, COM A CINTURA DRA-
PEADA TERMINADA POR UMA FRANJA. LOVE-
LINE ROUJAL DE BOUSSAC COM O FUNDO BRAN-
CO ESTAMPADO DE BUQUÊS EM TONS PAS-
TELIZADOS..,
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Ô§ VESTIDOS
QUE GOSTAM

DO SOL
Brigitte (Confies)

ÍIPRAÍSÊ».
COM FITA DÊ GRÒS-GRÀÍN VERMELHA

ORNA 0 DECOTE PROLONGANDO-SE PELAS
COSTAS. CORPO JUSTO E SAIA BEM FRAN*
ZIDA. BOUSSAC BIJOUX SHNEIDER

!¦>. !
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ROBERT MULOT

"NICE". UM PIO DE DUREX PRATEADO MIS-
TURA-SE DISCRETAMENTE NESTE TECIDO DE
PIQUE BRANCO DE ALGODÃO. SAIA COM PREGAS
LARGAS. O CORPO LARGAMENTE DECOTADO
PRESO POR FINAS ALÇAS.
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SHIRLEY MAC LAINE MOSTRA-NOS UM
BLUSÃO DE TECIDO LISTRADO VERMELHO
BRANCO E PRETO, COM MANGAS ÇOMPRI-
DAS E CINTURA COM AS LISTRAS EM PO-
SIÇAO CONTRÁRIAS. O CABELO É A LA
SÔNIA ESTRELA.
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VESTIDO DE RENDA COM O CORPO

JUSTO E A SAIA GRANDEMENTE FRANZI-

DA, TENDO NA CINTURA UMA ROSA VER-

MELHA. ESTE MODELO É DE BRIDES E A

FOTO É DA TRANSWORLD.
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SE É BELO ? !
CLARO QUE SIM. É UM MONUMENTO DE

ELEGÂNCIA. SAIA SIMPLES E O CORPO COM
DUAS PENCES LATERAIS. A CINTURA COM UM
PANO QUE VEM DO PRÓPRIO TECIDO E FECHA
COM OS BOTÕES E LAÇOS. MANGAS 3/4- GOLA
SUAVE.
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E' UM DE JEAN PIARRE GATTE

"AURORA". DUAS PEÇAS DE TECIDO LEVE E

PRÓPRIO PARA O VERÃO EM AMARELO E BRAN-

CO DE ROD1ER. BLUSÃO ALTO EM UMA CINTURA

FRANZIDA SOBRE OS QUADRIS. A SAIA É EM

PREGAS FINAS.
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VIVA A PRAIA! VIVA OS DIAS DE CANíCULA.
NA PRAIA NINGUÉM SENTE CALOR, EMBORA ES-
TEJA SOB UM SOL CAUSTICANTE "MAS O QUE
É DE GOSTO REGALA A VIDA". AQUI TEM ESTA
JOVEM MÃE COM UM DOS SEUS CHAPÉUS DE
PALHA E SEU MAIO, BRINCANDO COM SEU FI-
LHINHO.
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CAMISOLA DE BATIZA-
DO — Esta é uma linda ca-
misola de batizado, de cam-
braia de linho, com festões
de renda e motivos borda-
dos em ponto cheio. Traba-
'no de preguinhas no cor-
pete.
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BARRA PARA ALTAR DE NOSSA SENHORA — As iniciativas de "Jornal

res. Hoje, porém, lançamos mais uma novidade: Uma Barra para Toalha do AKar

lendário, à festa da Imaculada Conceição. O bordado deve ser executado em me

A.M. indicam Ave Maria. As franjas devem ser douradas no caso do bordado ser
52 JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Moças") 11-12-58
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ocas têm frutificado fazendo com que trabalhos de nossa revista encontrem seguido-

m Senhora, como a nossa homenagem à data de 8 de dezembro, dedicada, no ca-

bre fino pano de linho ou feito em ponto cheio com linha azul-celeste. As iniciais

* ou pintado a óleo e prateadas, no caso do bordado ser feito em ponto cheio.

H-12-58 JORNAL DA MULHER (Suplemento óo "Jornal das Moças")
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SÉRIE SEMANAL DE PANOS DE PRATOS — Em prosseguimento a série iniciada em
o Número Especial dedicado ao Natal, que publicamos na semana passada, apresentamos ho-
je o segundo motivo. O trabalho deve ser executado em ponto de haste e matiz, ou todo êSe em
matiz. Se desejarem utilizar os motivos em peças mais finas, poderão substituir os dizeres por
um conjunto de florzinhas que adornam o risco. Executem esse trabalho que acabará sendo o
seu próprio presente de Festas.

54 JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Mocas") 11-12-58
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GRACIOSO ALFABETO  Os caracteres desta página podem ser bordados em ponto
cheio. Os desenhos de fundo podem ser feitos em ponto de fantasia ou em cordonê.

Mamãe, por que você, só compra na A JURITY ;
Porque seu pai não é rico e eu nao acho nada na rua. E onde e

A TTJRITY '
E' na rua Sete de Setembro, 181. Chapéus de palha para verão,

i»i«> pase antilope, faile, lebre, castor e outras novidades a
A ^i^'"m& - ^.»9 - rSiiÍT?0*00 

"* 40°'00 " ' "
%A 500,00 — 550,00 e 600,00; só na A JURITY.
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AQUARELAS BRASILEIRAS — Déci mo nono risco da série para formar a barra da
maravilhosa toalha com que homenageamos a todos os territórios brasileiros. As duas partes do
centro foram publicadas nos suplementos do n. 2.251 e 2.252 e a miniatura no n. 2.250. Hoje
temos Goiás, com suas florestas imensas e sua fauna majestosa.
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ADORNO PARA QUARTO OU PARA
graciosos bichinhos que facilmente poderão ser
hoje, um gracioso burrico que pode ser feito em
diversas partes, cortando duas partes laterais,
eduas para as orelhas. A parte central da ca
tinho e a cruz. Juntar as diversas partes com
c°stas para encher o bichinho de algodão ou
fe'tas com uma tirinha de pele usadas, ou cor
confecção do bichinho.
U-12-58

PRESENTE — Continuando a publicação desses
confeccionados pelas nossas leitoras, temos,
oleado, feltro ou lã. Copiar separadamente as

uma para a barriga, uma para a parte central,
beca é colocada no lugar indicado entre o pon-
ponto de casear, deixando uma abertura nas
paina, fechando depois. A crina e a cauda são
tando tirinhas do mesmo material empregado na
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EM CIMA 3 TIPOS DE CALÇÕES: UM CURTO
E FRANZIDO NA CINTURA, UM OUTRO TIPO JAR-
DINEIRA E, FINALMENTE, O TERCEIRO BEM
MAIS COMPRIDO QUE OS OUTROS COM BOLSOS
CHAPADOS.

EM BAIXO: UM PEQUENO JARDINEIRO E
UMA SUÉTAR.
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Agora dois
livros diferentes

PARA SUAS FESTAS
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Um volume fina.
mente encaderna-
do em percalina
e papel "couchê".
Com este livro V.
S. poderá decorar
seus bolos com
toda a facilidade.
Nele V. S. encon-
trará um CURSO
POR CORRES-
PONDÊNCIA
com 16 liçoes.de-
senhos e movi-
mentos de como
fazer, num total
d<e 400 figuras, 60
fotos de bolos sen-
do !«8 em cores, 22
fotos de salga dinh is
sendo 9 em cores.

1.», 2.*, 3.a, 4.* e 5.a edições
esgotadas e agora a 6.a a
esgotar-se.

PEDIDOS PELO REEMBOLSO POSTAL Cr 500,00

Para você que já
p o ssui conheci-
mentos adquiri-
dos com o nosso
l.o volume de E*
FÁCIL DECO.
RAR, foi feito
este 2.o 'volume,
diferente, com
vos bicos, no-
vas formas, novas
flores, bolos in-
teiramente novos
e originais, gran-
des montagens de
salgados, òe do-
ces, docinhos, ca-
napés, etc.

Todas as gravu-
ras são apresen-
tadas em cores
(Oodacrome).
Volume finamen-
te encadernado
em percalina com
cerca de 100 gra-

V Ui. UU)

cores de papel"couchê" cerca de
2 0 0 desenhos de

movimentos para V.
S. aprender a movimen.

tar os novos bicos e as
novas formas. Aconselhamos

a compra deste livro só às pes-
soas que possuírem o l.o volume

PEDIDOS PELO REEMBOLSO POSTAL Cr$ 500,00

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

para qualquer localidade do Brasil.

Fabricamos de tudo para doceiras e confeiteiros, donas de casa, etc. tudo que V. S. precisar para seus
bolos ou qualquer montagem originária de nossos livros, nós de pronto lhe enviaremos. Peça hoje mesmo
sua lista de preços: — 180 fôrmas diferentes para bolos e milhares de artigos para suas festas.

PUBLICAÇÕES RECEBIDAS

NÚMERO", uma nova revista atra-
ente, ao gosto da juventude.

Em sua nova fase, Número é uma
revista que se apresenta aos leitores
corao um dos magazines mais ele-
gentes e bem feitos.

ííirigida por Luiz Fernandes, nos-
So 

f ex-representante em Hollywood,6 lí"!co jornalista que conseguiu que
Publicássemos, em "furo" internacio-nal e exclusivo, o casamento da sau-
üosa Carmen Miranda, a revista
Numero", tem a sua frente um ho-

mem experimentado e de gosto ar-
H-12-33

tístico apurado, dai ser uma das pu-
blicações mais bem feitas do momen-
to, com reportagens sociais, cinema,
rádio, televisão,^ teatro, literatura, e
um pouco do movimento da vida no-
turna da cidade."Número" 

que é toda impressa em

papel couchê, com moderna pagina-
cão e farto material fotográfico, cir-
cuia mensalmente, ao preço de quin-
ze cruzeiros.

— Boletim da Embaixada Sueca,
40/5 _ Boletim da Embaixada Fran-
cesa, 58/60 - O Auxiliar da Impren-

JORNAL TAS MOÇAS

sa, n.° 16 - Boletim Sbacem, 30/31
— Rev. da Ass. Comercial, 875 —
Essepevê (Órgão das Rotas Aeres),
15/17

I

CARECAS!
Não usem carecas! Usem Ali!»
ROL, a última palavra contra-
a calvície! Nas drogarias Pa-
checo, V. Silva, Ncofarm <m
|>«lo reembolso. Caixa Postal <4
Tijuca - Rio - Tel. 48-3087.
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"AERTON PERLINGEIRO
considerado como ura dos
maiores animaòores de pro-
gramas de auditório, no rá-
dio, conquistou uma posição
invejável na televisão como
animador e como criador de
programas. Na TV Tupi êle
está apresentando, sempre
com sucesso crescente cs pro-
gramas: "Almoço com Estrê-
Ias" (4.» feira às 12. 50 h.i;
"O Mundo é da Criança"-6.l
feira, às 12,50 h.j e "Fim de
Semana", aos sábados (a par-
tir das 12,20 h.).
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GORDURIXHA é o coronel
do programa ""Varandão óa
Casa Grande", que a Tupi
transmite às terças-feiras, às
21.30.
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RA-N U&LiTu e mais um
cantor uc gênero conhecido
como macumba" que está
surgindo através do progra-
ma "O TraDalnaácr se Di-
verte", transmitido pela May

<2£

GRITO DE CARNAVAL

rink.
muno

00

1 /-. ? T/--icí -Ud,
jb o comando de Rai-
Nobre ce Almeida.

A Sinter apresenta como seus maio-
res trunfos para o Carnaval de 59, os
seguintes cantores:

Onêssimo Gomes, cantando "Prá não
Sofrer", samba de Luiz Bittencourt e

J. Cascata e "Pega no Caniço", Mar-
cha de Murilo Caídas.

Os Smúelos com "A Marcha do Cho-
fer", Marcha de J. Cascata e Luiz
Bittencourt e "Trabalho e Bebida",
marcha de Nassara e J. Cascata.

Gilda de Barras em 'Tentação de
Momo", marcha de A. Nogueira e
Luiz de França e "Nunca é Tarde",
samba de Luiz de França e J. Cascata.

Orlando Dias em "Marchinha do
Zuzula", marcha de Haroldo Eiras e
\V. Finotti e "Sei que Voltarás", sam-
ba de W. Finotti e Haroldo Eiras.

Além destes discos, apresentou 2
Lps que foram gravados pela Lyra de
Xopoió: "As Favoritas do Carnaval"
e "Sambas em Desfile", que como os
dos anos anteriores .estão fadados a
terem pleno êxito.

A Guarani foi a gravadora que
mais gravou para o próximo Carnaval.
Do seu Suplemento fazem parte cerca
de 20 discos, gravados por artistas de
cartaz, e por novos de reconhecido va-
lor.

Eis a relação dos artistas que grava-
ram para o Carnaval, na Guarani:
Ema D'Avila. Hélio Chaves. Gilda de
Barros, Onêssimo Gomes, Esther Tar-
citano, Alzirinha Camargo, Regina
Braga, Celinha Alves. Svring, Margô
Morei. Wanda Rodrigues. Jorge An-
tonio. Vicente Rodrigues, Moacir Pau-
Io, Cid Corrêa e Norma Ribeiro.

Dentre as novidades que a etiqueta
Guarani lançará brevemente encon-
tram-se 6 Lps, inclusive ''Cândida Ro-
sa", com essa famosa cantora portu-
guêsa da Rádio Farroupilha, de Porto
Alegre, que interpreta numa face 6
números brasileiros e na outra 6 nú-
meros luzitanos.

O mais recente Suplemento da RCA
Victor, de discos de 45 rpm, apresenta:
''Música e Penumbra", (Volume II)
com Fats Elpídio interpretando "An

Affair to Remember" — "Convite ao
Samba" — "It's not for me to say" e
"Suas Mãos".

"Antônio Pricto", com o famoso can-
tor apresentando quatro belos números
latino-americanos, "Prisioneiro dei
Mar" — "Variedad" — "Usted se
Acuerda" e "Un Secreto".

"Convite 
para Dançar", com Mau-

rílio e conjunto, nos números "Fantasia
Carioca" — "Le Gondolier" — "Nega
Manhosa" e "Concerto D'Autunno".

JORNAL, D AS MOÇAS

"O Negócio e Gafieira", com Leonel
seu trombone e orquestra e "Dançando

com Rago", são dois bons disco? para
dançar editados recentemente- pela
Continental-

Paulo Brandão, o novo chefe do
Departamento de Divulgação da gra-
vadora Odeon está contente com o su-
cesso que vêm alcançando os novos Lps
"Cordas Divinas", com Montovani e
sua Orquestra — "Rhapsody in Blue",
com Winifred Atwell e Ted Heat e
sua música — e "The Polka King",
com Will Glahe e sua música.

Jairo Aguiar, o cantor-romântico,
acaba de ser lançado em novo disco
que apresenta as músicas "Enxuga a
Lágrima", samba-canção de sua auto-
ria, e "Su Sou Assim", samba-canção
de Lina Pesce.

Também a Copacabana se lançará
com poucos discos, porém muito bem
selecionados, ao carnaval de 59. João
Dias, Black-Out, Jorge Veiga, Roberto
Silva, Gilberto Alves, Roberto Audi e
Carequinha é o seu "team" carnava-
lesco.

Marion Duarte, a mais recente con-
tratada dos discos Copacabana gravou
"Eu Acuso", de Getulio Macedo e "Eu

Sou Assim" de Lina Pesce.

Para os dançarinos recomendamos
um dos bons discos deste ano que é
"Parada Dançante" n.° 4, com Pocho
e seu Conjunto.

Roberto Luna, dono de uma voz bo-

nita, gravou doze bonitas números no

recente lançamento da RGE "Luna

Canta para Você".

Mara Silva, uma das campeãs dos

carnavais, já gravou duas música* em

selo RGE que vão mexer com a> ca-

deiras dos foliões: "Meu Amor não

Voltou", samba de Erasmo Silva e

Geraldo Serafim, e "Careca não é \ e-

lhice", marcha de L. Gomes, J. Lei-

loeiro e J. Gonçalves.

"Rock Sensacional" é o título do LP

lançado pela Columbia, com Boião e

seus Rockettes. Esse disco é dirigiu- aos

amantes deste ritmo buliçoso que ainda

domina meio mundo. Os arranje -^

ram feitos por E^rlon Chaves.
"Encantos do Nordeste" é a mais re-

cente gravação desse cantor magmtico

que é Gilvan Chaves. Nesse LP Coluna-

bia, Gilvan interpreta motivos típicos,

canto de biadeiros, anedotário e tudo
' n t e

o que o norte tem de gostoso pra -

ouvir.

11-12-53
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jOHNNIE RAY, O MAIOR DO RÁDIO

D0S NIGHT-CLUBS AMERICANOS,

APARECE NESTA FOTO, QUANDO
íVPÓS UM FESTIVAL DE GALA NO FA-

MOSO 
"PALLAD1UM", DE LONDRES,

u\ CUMPRIMENTADO POR S. M.

A RAINHA ELIZABETH. JOHNNIE QUE

NOS "STATES" E CONHECIDO COMO
«MR, EMOÇÃO", GRAVOU UMA SE-

RIE DE DISCOS QUE ESTÃO FAZEN-

DO SUCESSO.

. »»»> y
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ALBERTO SOARES, LOCUTOR CONIL-RCIAL
DA RÁDIO DIFUSORA DE CAXIAS, COLVERSA
COM ATAÍDE PEREIRA SOBRE UMA REPOR-
TAGEM PUBLICADA EM "JORNAL DAS MO-

ÇAS" QUE FOCALIZA O PROGRAMA "CHUVA

DE ESTRELAS" QUE É TRANSMITIDO TODAS
AS SEGUNDAS-FEIRAS, NO HORÁRIO DAS
20,30 HORAS PELA ZYP - 24, RÁDIO DIFUSORA
DE CAXIAS, EM 1490 KCS.

s
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OTHON RUSSO, FAMOSO COMPOSI-
?0R, AUTOR DE NUMEROSOS SUCES-
SOS, ESTÁ SE TORNANDO, TAMBÉM,
UM D1SC-JOCKEY DE CARTAZ. AO
SEU PROGRAMA "UM DISC-JOCKEY
E SUAS MÚSICAS", TRANSMITIDO,
DIARIAMENTE, ÀS 13 HORAS, PELA
RADIO MAU Á, COMPARECEM AS
MAIORES ESTRELAS DO NOSSO RÁ-
DIO. NESTA FOTO, VEMOS O OTHON
ENTRE SILVINHA TELES E ALAIDE
COSTA.

.¦a»» >•
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A FESTA DE NATALINA

^ v. -.\ v. Ll oAVJ

tirita valos de frio sob nossos fartos
agasalhas. . . Quero falar-te, hoje, da
primeira vez que chegeu até ao mor-
ro onde mora Cacilda, . . Até aquele
morro qués daqui, se nos afigura
apranvol. pitoresco... So daqui, por-
que de porto èle é um aleijão repng-
nante nesta cidade prospera e riso-
ilha, . . Sim. com sou amontoado de
casebres sujos, miseráveis, com sou
ar impregnado de maus odores que
sobem dos monturos, o morro de Ca-
eiida o um repelente aleijão o. o que
e pior um aleijão que guarda dentro
de si muitos e muitos aleijões. . .

Muitos e muitos aleijões? Xâo
entendo, mãe?!. . .

Existem, filha, piores aleijões
que o físico; são os aleijões sociais!...

Aleijões sociais?
—Escuta, filha. . . Mal entrei na-

quèae aclomerado ce casebres, ehe-
garam-«ie aos ouvidos fritos laeinsn-
tes: uma criança espancada cruel-
mente i>elo Dai alcoólatra... A tarde

>* • 1
C»0\.vT V v* In.» V CS *,.:-» -'«T^ff \ " *-* C*JE**t» *e<J UtV. <

corpo apenas unia camisa em íran-
galhos. . . Além vi outra, outra e ou-
tra, . . Uni número enorme de crian-
ç.-:> u.-:> iiiòüi.iN concicoes. . . i_ram
normais, perfeitas, mas esfarrapadas.
traziam nos rcstirmos macilentos a
marca terrível e ineoiifiindivel da ali-
inentação sub-cleficiente: — da FO-
ME! Xaqnela tarde, filha, deparei
pela primeira vez com os verdadeiros
aleijões do mundo... Porque. BIh%
crianças nuas. famintas, sem earmhos
sao aleijões gntsiiies neste mirado...
São aleijões criados pelo injustiça e
crueldade dos homens, uma vez que
Deus. justo e bom. criou-o igual pa-
ra todos!

— Nias . que tem isso com o ara-
^ersário de Natalina?

— Xunca te ocorreu, filha, eme por
ter nascido neste dia. caiba a Nata-
lina festejar de maneira diferente o
seu aniversário? Nascendo no aniver-
sário de um Deus de amor. . . Nata-
lina, neste dia. ao invés ce receber
ceve ciar Poro rra-
ta acs abastardes se neste dia há cr:-
..hx.-.> (..v1 me.ic. . . c-i......s.-.> e t. .

• i-vma sentem apenas a reme e a ma-
séria... Porque não cultivar um. neu-
co de amor nessas oriatnrmhas. ra-
lando-lhes. ao menos neste dia. da
bondade de um Deus ce amor, que
sobrevive ma! caco os hemens :>

mentaxe! esDerc.uio. fub.a. num dia
como o de hoje. oferecer banquetes
aos üartos, abasfcardos..,

— Obràcaca. mãe... . Eu já devi*
ter compreendido... Mas ainda ê
tempo!... São apenas cimo horas...
A festa ce Natalina nunca nuus :ra-
easasari... Será sempre concorrida...

ercc.ee. a voz — Nataana. vera!
E". 

~-- :•"*"> TV3TV5Í TV2rt -.?"-">-~ T V~ ><
X. I

arrebaaih.-j- novos eon\idacos para a
sua fostinha!

Método prático e aperfeiçoado
de corte e costura

PROFESSORA ELOYNA ANNECHINI DE ARAÚJO
Crir.d ra ào Ensino Sem Mestre — Direitos Autorais !0.083

LIÇÃO N.° 52
Pura execução deste modelo basta fazer as bases sim-

pies, com suas medidas, e, depois seguir as instruções doses-
cuemas. pois é bem fácil a sua execução. As costas são feitas
nas bases simoies.
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í/JORNAL DAS MOÇAS" Entrevista
NIVA MARQUES

NIVA MARQUES a Paulistinha que aca-
ba de filmar ao lado de Amancio Mazaropi,
a película 

""Chaufeur de Praça", logo ao tér-
mino de seu contrato com a O.V.C., trans-
ferir-se-á para a PRG - 3 do Rio de Janeiro.

A cantora Paulista, também entrou em
entendimentos com "Chanteclair", nova gra-
vadora que tem a direção artística a cargo do

grande compositor e cantor Palmeira, cria-
dor de sucessos e que compõe a dupla com
Biá.

A Revista JORNAL DAS MOÇAS", en-
trevista NIVA MARQUES, dando-lhe os pa-
rabens pela escolha que fêz Mais ouvida em
todo o Brasil.

BSwgHmg^B I^^^Sil^E^^arfiw^fe^^Ba ^Kffi^x^B BH

C A S P A R Y

,*.:~.& de justiça, nesta oportunidade, lembrar o
blicidade da Tupi, a única estação brasileira que poss
de que se ufanará todo o Brasil. O nosso amigo Cas
não se cansa de fornecer aos que têm desfrutado o pra
sores, detalhes da magnífica obra já concluída e que
de CASPARY, são a garantia segura de êxito para qual
no amigo Caspary todos os que militam na Organiza

t>
»'ç$ir-.cS livram —

í.li belar — nu-
ST 

~rílcnifvsrlírfQ

ui 100 kilwatts na antena, em propagar essa maravilha
pary, gentleman que é, lídimo mestre de cerimônias,
zer de sua companhia, em visita aos novos transmis-
será inaugurada dentro em pouco. Elementos da estirpe
quer Organização. "JORNAL DAS MOÇAS'' abraça
cão ASSOCIADA.

VOCÊ OUVE RÁDIO ÀS 5 HORAS DA MANHA? Não? ENTÃO. . OUÇA!

Vocês sabiam que aos domingos logo pelas
cinco horas o Gordurinha já está acordando a

gente? Pois é verdade! ALMA CABOCLA é o ti-
tulo. O animador é o baiano Gordurinha. O cast
éo seguinte: Bié e Juquinha, Pacheco e Paixão,
Odeie Amaral, Gilberto Alves, Regional de Ro-

gério Guimarães, Alvarenga e Ranchinho, Zé
Praxedes (o poeta vaqueiro), Marly Brasil, Trio
Brasil, Trio Icaraí, Ataíde Pereira, Guaracy (a
morena do baião), Julinho da Sanfona, Dilú Me-
Io, Gilven Chaves, etc. . .

FÓRMULA: Mistura-se tudo isso, mais a graça
de Gordurinha, sanfona, zabumba, triângulo,
violões, cavaquinhos e um pandeiro e. . . pron-
to! Eis o programa regional, ALMA CABOCLA.
HORÁRIO: — Das 5 às 6 horas da manha, aos
domingos.
EMISSORA: — Rádio Tupi do Rio de Janeiro.
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MISERICÓRDIA A.HXGE O INr-N.íO;
POKÉM. SÜA

es-crevre: - ROBERTO MOURA TORRES
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jo desça do céu e venha encostar as
mãos nos olhos de papai, fazendo
com que êle tome a ver novamente.
Coitaclinho! Êle é cego... não vê
nada. anda sempre no escuro. Não
adianta nada Você me dar brinque-
dos caros e bonitos. Eu levo o brin-
quedo para o meu paizinho vêr e
êle passa a mão por todos os lados,
depois exclama: — '"como é lindo,
minha filha!'' Coitado, êle precisa
vêr pelos dedos. Seja bonzinho. Eu
troco o meu cavalo pelo Areio que
desça do céu. Hoje é dia feliz, todo
mundo canta, só eu não posso. Como
vou cantar se estou triste?

Um soluço cortou o silêncio da
sala. O homem levantou-se com as
lágrimas rolando dos olhos. Esten-
dendo as mãos êle procurou avançar
por entre os móveis e. nesse intante,
um sino repicou.

Meia noite. . . nasceu Jesus. ..
O homem, procurando avançar

através da sala. estacou subitamente
levando ambas as mãos aos olhos.
Sentiu como que dois dedos apertan-
do-lhe as. pálpebras e. . . por entre
as lágrimas que dislizaram silencio-
samente. ele enxergou. O quadro que
viu jamais lhe sairia da memória.

A esposa estava olhanco-o. de pe.
perto do presemie. A menina mais
velha, ainda de mãozmüas cruzadas,
em prece, virará o rostinho moreno

para observá-lo. A menor saiu cor-
rendo nara o seu lado. irritando.

— Cuidado, oaoaizinho. . . não va

È:e es:enãeu-lhe a mãe. ajoelhou-
se e vecurando-a entre os braços
olliou-a âe cima anaixo.

- Não precisa aiudar-me. meu
bem. Eu enxergo E\: enxer:"

E nintando-se toaes ante p-"e>r-
.- • -, \mo resaraa siiencionsamen.v. -

- ^ - : - - Eemoção tomara coara ae tOuo*.
enquanto eles resa%am. lá * -•• °

sinos repicavam. Uma vitrol espa-
üiava os sons de uma ca.e_-; c

N a t a!.
Nai:e Feliz. Noite Feita"-••
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TUDO ISTO I VERDADE

pentro em breve, homens-rãs e

rqueólogos israelitas e norte-ameri-
3 

nos realizarão investigações sub-
Ca«r5nÁ«j no Mediterrâneo e no local
narina.» ,À^ ,

m que se achava o antigo porto de

Cesárea. No ano passado, investiga-

cões preliminares permitiram fixar o

perímetro deste porto, que devia ser

quatro ou cinco vezes maior do que
o atual.

Foi recentemente comemorada na

Iugoslávia uma "Semana dos Mu-
seus", com a participação de 200 mu-
seus que durante esse período fica-
ram abertos ao público o dia todo,
realizando exposições e sessões cine-
matográficas. A "Semana", especial-
mente dedicada à juventude, teve por
objetivo despertar maior interesse

pelos museus.

Delegados de dez países e terri-
tórios das Antilhas fundaram a Con-
federação Cooperativa das Antilhas,
que terá a seu cargo, entre outras
coisas, a organização de conferên-
cias destinadas às diferentes coope-
rativas, reunir informações de di-
versos países, preparar e difundir
folhetos e películas.

Tendo esquecido a sua carteira e
não tendo com que pagar num res-
taurante, uma "pizza" de 150 liras
que havia acabado de comer, o pre-
sidente das Fábricas Fiat o multi-
milionário Agnelli disse ao proprie-
tário que voltaria para pagar a con-
ta. "Com uma condição — disse o
comerciante desconfiando — Que o
senhor me deixe em depósito o seu
relógio". -.

Duas refinarias francesas lança-
ram no mercado de caixas especiais
para serem levadas nas longas ca-
valgadas ou acampamentos. Apesar
do seu pouco peso e tamanho, pode
guardar 24 a 40 pedras de açúcar,
as quais são fabricadas muito finas
e compridas, ocupando assim, muito
menos espaço...

BOM HUMOR NA COZINHA

Com linha Amarela, fazer uma cor-
rentinha de 7,5 cms. de comprimen-
jo, 

um cd em cada tr. Arrematar.Dobrar a correntinha- pela metade e
Pjender ao alto do pegador. Com li-
?ha Amarela cobrir a argolinha deosso com cd e prendê-la ao alto da'"Ca. Se a senhora preferir pode co-
°car um forro com abertura e trans-rormar esse adorno numa linda capa

para fêcho de geladeira.
U-12-58
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? Nossa! Fiquei toda apavorada no outro dia ao ligar o meu tevê.
Na tela só apareciam uns olhos enormes querendo comer a
gente. Depois fiquei mais sossegada quando o locutor falou
no nome da Maysa.

? Como está ficando brotinho o Roberto Faissal! Você está to-
mando apicure, querido?!

? Vocês já repararam como a Neide Aparecida está sendo fo-
calizada de perfil? o bisturi trabalhou bem em seu apêndice
nazal. Agora, ela está linda.

Por falar em nariz — que é a conversa da moda — parece que
a Angela Maria também sofreu uma plástica, porém defeituosa
Um orifício ficou menor que o outro.

Elizete Cardoso operou as amídalas. Você cantava tão bem,
"darling". . .

Estou gostando muito de ver o Paulo Porto atualmente. Está

muito romântico. Se televisão fosse janela titia bem que da-

ria uma piscadela de olho para êle.

Estou zangada com um certo cronista que não gosta da voz

do Agostinho dos Santos. Você é muito exigente seu moço, e

se continuar assim não falarei mais com você.

Eu gosto de ver o Jair Alves cantando aquela música "Sacode

as Cadeiras". Êle lembra o Ivon Curi interpretando as "Imbi-

gadas". Ainda bem que o Flávio Cavalcanti cansou de que-

brar discos.

Estive trocando idéias com o Luiz de Carvalho sobre o congela-

mento de preços, mas como o risonho animador não parou de

sorrir, fiquei sem saber se êle levou a sério o assunto.

E por falar em congelamento de preços, titia faz um apelo aos

seus amigos do rádio e da tevê para fazerem umas trans-

missões diretamente das "Feiras Livres". De livres elas só têm

o "Câmbio Negro" e os desaforos. Talvez que uma reporta-

gem ao vivo, sem censura até para o "palavreado generoso",

obrigasse a uma intervenção pra valer. Passa-se por cada

uma. E há quem fale mal do programa 
"Balança Mas Não

Cai". Pra ser dona de casa, hoje em dia, a gente tem que ser

surda e cega.
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Penso, neste Natal, nas crianças tristes,

sem brinquedos, sem doces e sem lar:
— nas pobres crianças que hoje mesmo vistes

quando brinquedos bons fôstes comprar..

Penso na dor aguda que séntistes

• que custastes tanto a disfarçar:
— crianças que, à força do destino, — ouvistes? —

já não têm mais quem tanto as possa amar'. . .

Pensai, neste Natal, na doce Criança

que encheu a vossa vida de esperança

mesmo tendo o destino ásoeros trilhos.

Ajudai — eu vos rogo — os anjos tristes

que, sem \er céu — o lar — hoje bem vistes —

são tão humanos como os vossos filhos. . .

Sofro, em silêncio, a dor dos homens todos:
— dos que, na infância, vêem morrer seus pais;
dos que rolam, nas ruas, sob apodos

e vão morrer, a sós, nos hospitais. . .

dos que se dão aos vícios e aos engodos

de uma existência inútil quão fugaz;
dos aue conhecem da miséria cz iodos.

*

desconhecendo os bens espirituais. .

MAR
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dos que, cantando, fingem ser felizes;

dos que têm na alma fundas cicatrizes

eternizando sonhos, todos vãos. . .

_ dos que ainda trazem na alma o sonho puro

de um mundo só, num próximo futuro

em que os homens se sintam mais irmãos. . .

Senhor: escuta o pensamento triste

na angústia sem remédio que me invade:

— por que felicidade não existe

para a minha alma ingênua e sem maldade?

JORGE AZEVE DO

(do livro "A n g ú s t i a")

Por que esse anseio de ser bom, na idade

em que a ambição no espírito persiste?
por que essa mágoa, que é também saudade,

me faz crer numa vida em que exististe?

Teria eu sido um vendilhão do templo?

Um fariseu que riu do excelso exemple

que foi a tua vida sob apodos?

Ou o Cirineu anônimo e obscuro

que, por ser bom, tornou o seu futuro

numa ânsia eterna de ajudar a todos?
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SEGUNDA -FEIRA 8 DE DEZEMBRO
ATÉ DOMINGO 14 DE DEZEMBRO t U

I I O N O ¦

ARIES

21 de Março - 21 de abril
TOURO

&
21 de Abril - 21 de Maio

GÊMEOS

22 de Maio - 21 de Junho
CÂNCER

22 de Junho - 22. de Julho
leão;

23 de Julho - 22 de Agosto
VIRGEM

nrAf

JS de Agosto . 23 de Sei

E M GERAL

Esta semana, siga suas in-
tuições, que são criadoras
e devem conduzi-lo ao alvo
desejado. Você deve visitar
suas relações e ver quais
dentre elas as que podem
ajudá-lo. Semana favorá-
vel às viagens.

Ainda durante esta se-
mana você deve viver cal-
mamente e não procurar
gastar muito dinheiro. Você
deve mostrar-se diplomata
e agarrar as oportunidades
que surgirão. Sobrepujar o
destino durante o atual pe-
ríodo seria conhecer um
triunfo sem conseqüências
boas. Prudência.

Semana muito desfavorá-
vel. Se você não quer fra-
cassar inteiramente, será
melhor temporisar o mais
possível e esperar que os
astros sejam favoráveis. Du-
rante esta semana pense
bem e examine sua cons-
ciência. Saúde um pouco
fraca.

Esta semana, tenha cc-
ragem e audácia, o êxito
está assegurado. Antes de
mais nada, só deve con-
elÜT negócios claros e sem
equivoco algum. Procure
chegar até o alvo determi-
nado e não se preocupe com
o que possam dizer pessoas

Muitas dificuldades o es-
peram esta semana. O quevocê deve fazer é não per-der de vista seu interesse
imediato e agir em todos
os casos urgentes. Não se-
ja indiferente. Viagens fa-
vorecidas. Saúde medíocre.

SENTIMENTOS
Esta semana não há mu-

dança alguma na sua vida
sentimental que é sempre
satisfatória. O curso de*seus
pensamentos será o mesmo
e, lembrando-se das pala-
vras trocadas junto com ai-
guém, você verá surgir di-
ante ce si uma vida mais
risonha.

Esta semana se você não
ama alguém, sua imagina-
ção vagabundeará. Você se
lembrará de um recente en_
contro com uma pessoa que
o impressionou muito, mas
que infelizmente... nunca
mais voltará. Você deve
conformar-se. Descoinfiar
do dia 12.

Esta semana, o prognós-
tico sentimental é bastante
confuso. Esse prognóstico
não abrange briga mas um
mal entendido; aliás rim-
guém tem culpa deste mal
entendido e isto não justi-
fica uma reconciliação. Dei-
xe passar a tempestacte. Dia
10 muito favorável.

Com Vênus em oposição
com seu signo, sua vida
sentimental podjerá com-
pjlicar-se com circunstân-
cvas imprevisíveis. O essen-
ciai será ter sangue-frio e
só empreender alguma coi-
sa após ter pensado. Deve-
mos notar que o dia 10 é
um excelente dia.

Um fato novo para alguns
destes nativos esta semana.
Uma pessoa que eles conhe-
ciam há muito tempo tor-
nar-se-á livre ficando viú-
va ou desquitando-se e en-
tão interessar-se-á muito
por eles. Se você é solteiro
deve examinar o assunto
muito proveitoso.

NEGÓCIOS, FINANÇAS
Esta semana vo£ênão~tTra pressa no seu trfhJu'e assim você aprov^É

para fazê-lo com mai? í?'áctedo. E- mais taüdè q^ce perceberá os resulta!
Rocios favorecidos%
tudo no decorrer do |"

Esta semana, se você trabalha no comércio, verápessoas que, sem comprarmteressar-se-ão pelos seusnegócios, talvez por simpatia, mas geralmente seiamuito discreto, será muitomelhor. O dia 8 é o melhordia para agir.

Esta semana, seus nego-cios podem lhe dar muitosaborrecimentos, por causade complicações imprevis-
tas. Você deve modificar
seus piamos a fim de adap-
tar-se a novas condições
Evite também todas as âes-
pesas inúteis. Dia 12 favo-
rável.

Ainda durante esta sema-
na Marte é favorável, o quenão deve imped«í-lo de ser
prudente em todos seus ne-
gócios. A semana é favorá-
vel às novas relações e vo-
cê pode também acertar vá-rios problemas familiares.
Espere para viajar.

Esta semana pode ser queo progresso do assunto sen-
timental que está surgindo,
seja parado por causa de
considerações sociais ou fa-
miliares. Mas nada opor-
se-á a um feliz desfecho...
Só precisa um pouco de pa-ciência. O melhor dia da
semana e dia 9.

Nos negócios vejo paravocê muito êxito em tudo
que fará sozinho. Se você
quer ter a colaboração do
alheio terá complicações
bastante sérias. As finan-
ças continuam sendo exce-
lentes. Solicitações por car-
ta favorecidas.

A sorte é muito grande"esta semana, mas deve-se
dizer que você ajudará mui-
to os astros com sua ativi-
dada ponderada que permi-
tira sobrepujar cs aborre-
cimentos q ú e surgirão.
Adiar qualquer solicitação.

Esta semana, você deve
ter coragem a fim de não
deixar um negócio bem ini-
ciado para um outro muito
mais problemático; se você
agir assim terá uma sema-
na bastante proveitosa. To-
davia não faça pedido de
aumento. Dia 10 bom.

EIS AQUI AS PREVISÕES
PARA UM ANO SE VOCÊ

NASCEU EM:

8 DE DEZEMBRO
As perspectivas são de

um ano bastante bom, de
uma atividade regular e
portanto de uma facilidade
agradável. Mas é possível
que as relações com sua fa-
mília deixem um pouco a
desejar. Vida sentimental
sem surpresa notável. Você
deverá desconfiar dos se-
g u i n te s meses: Janeiro,
Março e Abril. Todos os ou-

tros meses são favoráveis
mas sobretudo o mes de Se-tembro.

9 DE DEZEMBRO
Você terá uma grande atividade durante o ano intei-ro e você honrar-se-á comseus êxitos nas situações

que precisam de iniciativa
pessoal. Domínio familiar
neutro. Vida calma e semnovidade alguma no domí-nio sentimental. Exceto omes de Julho do qual você
deverá desconfiar, todos csoutros meses são benéficos.

10 DE DEZEMBRO
Você estará particular-mente favorecido no decor-rer do ano. Podemos atémesmo qualificar este anode excepcional. Para algunsserá o desfecho da sua am-biçao. Esses nativos devemagir e não deixar escaparaquela sorte excepcional.

Assim como para os nati-vos do dia 9 só vejo ummes pouco favorável: o mêsde Outubro. Vida senti-mental particularmente in-tensa e que dará grandessatisfações.

11 DE DEZEMBRO
Ano mais do que duvido-

so. Numerosos aconteci-
mentos marcarão o decor-
rer de seu ano solar. No
domínio profissional você
terá uma sorte incerta. Na
vida particular, sc-oretudo
no amor, você terá muita
sorte. Só há 4 meses ver-
ó a d e iramente favoráveis
que são: Janeiro, Fevereiro,
Julho e Outubro.

12 DE DEZEMBRO

Seu ano solar é bom. De-
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Oo PROF. JI/AJV
Aa pessoas que desejarem obter uma resposta a qualquer problema
devem endereçar suas cartas à redação de3ta revista. Av. Rio Bran-

co, 31 - 1.° andar, Rio. Seção de Astrologia, mencionando data, lu-

n:ar e hora de nascimento, assim como pseudônimo para resposta^

SIGNOS

it i b a a

^¦««MMmaK*

M GERAL (SENTIMENTOS NEGÓCIOS, FINANÇAS

23 de Set. - 23 de Out.

ESCORPIÃO

24 de Out. - 22 de Nov.
"SAGITABIf

Ecta s:mana, um novo
ardor lhe permitirá pôr em
prática suas intuiçõçis. A
fim de não gastar energia
inutilmente, estabeleça um
plano firme e siga-c escru-
pul samente. Szmana favo-
rável para viajar. Saúde
excelente.

Esta semana, deixe-se
guiar par suas intuições.
Todavia será mzlhor eíe-
tuar uma escolha judiciosa.
Todos seus projetos não são
realizáveis irritèd atamente.
Você deve adotar os que
têm mais sorte cte êxito.
Um pcuco de prudência nas
suas viagens.

22 de Nov. - 22 de Dez.

CAPRICÓRNIO

22 de Dez. - 20 de Jan.

AQUÁRIO

21 de Jan. - 13 de Fev

FEIXES

19 de Fev. - 21 de Marco

A semana é favorável e
você será capaz de resol-
ver com inteligência os pro-
blemas que surgirão. Você
deve visitar com assiduida-
de seus amigos. Todavia,
cuidado, não revele réus
projetos. Ótima vitalidade.
Viagens favctrávzis.

Seu signo é o mais ia-
vorecido da semana. Você
õeve aproveitar para obter
as ajudas necessárias a fim
de acertar todos os probla.
mas que você tem. Todavia
não tenha confiança no
acaso. Viagens otimamente
bem influenciadas. Boa vi-
talidade.

Marte lha diará desejos
muito grandes. Todos esses
desejo snão são realizáveis
e não podem ser todos sa-
tisfatórios. Portanto você
deve escolher alguns e to-
mar as decisões que pre-
cisa. Não viaje.

Esta semana você encon-
trará novas p:ssoas entre
os seres dã sexo oposto e
nenhuma dentre elas lhe
parecerá digna de merec-sr
sua atenção. Você só gos-
tara do "fletre"... Ótimo
càa sentimental: 10.

Esta semana s: você es-
tiver iniciando uma nova
relação sentimental, estará
um pouco paralizado por
causa- de Lua timidez. Pede
ser que a pessoa amada nem
a psrceba... porque cena-
mente achar-se-á no mes-
mo caso. O dia 11 é exce-
lente mas cuidado durante
o dia 9.

A vida sentimental con-
I tinua sendo muito harmo-
! niosa. Esses nativos, oom

Vênus no seu signo, potfiem
encontrar a pessoa de sua
viüa. Portanto o momento
chegou oara fazer projetos
de casamento. Para estes
projetos o dia 8 é favorá-
vel.

Esta semana suas ocupa-
çõ:s apresentarão mudanças
inesperadas. Você talvez
esteja obrigado a mudar
sua maneira d:- trabalhar.
Felizmente seu signo é
aquele quis se adapta o
mais facilmente às circuns-
tâncias. Nisgòcio sbc-ns.

Para os negócios você
aproveitará, esta semana, de
influências bastante felizes,
o que lhe permitirá iniciar
negócios importantes. Sô-
bre o plano profissional vo-
cê certamente receberá
uma prooosta vantajosa. O
dia 11 é muito favorável
para o desenvolvimento de
seus negocies

Um trabalho ordenado,
colega samáveis, este am-
biente facilitará seu traba.
lho e dentre de pouco vo-
cê aprenderá que sua si-
tuação melhorará conside-
ràVelmente. Tanta mais que
o Sol está sempre no seu
signo facilitando assim mui-
tas coisas.

:m

Durante esta semana, vo-
cê deve analisar sua vida.
Faça um exame de cons-
ciência com sinceridade; e
possível que isto seja muito
bom. De qualquer maneara
pe£se bem antes de iniciar
qualquer negocio.

Esta semana, vcicê certa-
mente terá uma aventura
sentimental nova e você de-
sejará guardá-la secreta.
Infelizmente seus amigos o
perceberão e zangar-se-ão
por você não ter tido con-
tranca rales. Passará atem-
pestade. Desconfiar do dia 11

Eüta semana, nuvens po-
derão obscurecer seu ceu
^ntimental após palavras
imprudentes. A pessoa que
você ama é muno susceci-
vel e sua franquesa pare-
cera um pouco brutal. Por-
tanto você deve agir com
mais diplomacia. O dia iu
é particularmente bem para
os sentimentos.

O abuso de literatura ro-
manesca o mergulhara es-
ta semana, no irreal e você
misturará sua vida senti-
mental particular com tudo
isto. Sendo nesta espécie de
espírito, você 'inevitável-
mente terá desilusões. So-
bre o plano familiar, você
não deve impor seu ponto
de vista. Dia 9 favorável-

Seu signo é o mais favo-
recido. Você realizará mui-
to facilmente negócios ver-
dadeiramente favoráveis.
Você deve procurar reali-
zar todos seus cesejos, Do-
mínio financeiro também
muito favorável com Jupi-
ter em ssxtil.O dia 9 e ex-
celente. _

Esta semana você certa-
mente terá muito trabalho
e assim como acontece mui-
tas vezes, você sentir-se-á
nervoso; tudo isto terá
como conseqüências nego-
cios ruins. Prudência em
todas as questões financei-
ras.

No começo da semana,
perspectivas d e negócio
muito grandes e boas, mas
você perderá seu tempo
procurando outras melho-
res Sua indecisão... defei-
to de seu signo... poôe pre-
judicar um pouco a sorte.
Todavia as finanças sao
boas. Dia 9 benéfico.

-4í

•1

vemos notar que até fim de
Janeiro numerosas dificul-
dades surgirão sobretudo
sobre o plano financeiro e
sentimental. Depois, os me-
ses de Fevereiro, Março e
Abril, Maio, são cheios de
promessas, sobre o plano
profissional, financeiro e
sentimental. Você não de-
ve procurar realizar nego-
cios importantes no decor-
rer do mês de Junho. De-
pois a sorte volta e conti-
nuará sendo a mesma até
seu próximo aniversário.

11-L2-58

13 DE DEZEMBRO

Ano muito incerto e mui-
to difícil a analisar. As

perspectivas são excelentes
a respeito do domínio ma-
teriaL Aquelas de sua vida
narticular estarão prejudi-
S por notícias pouco
agraveis sobretudo no
decorrer dos meses de Ju
nho e Agosto. O prognos-
?™ tôbre o plano senti-
mental 1 completamente
2SSJo,V -He0 

me-
de prudência... e oe me

ditação.

14 DE DEZEMBRO
Ano muito difícil para

esses nativos. A maior
prudência será necessária e
isso em todos os domínios
da existência. Estes nati-
vos nada deverão inovar no
decorrer do ano. Nao-toxe
seu emprego e evite as dis-
cussões. Não faça empres-
timo... Para as coisas ira-
portantes o mes de Julho
é favorável. Domínio sen-
timental muito enganador,
não faça projeto de casa-
mento; você deve temer as
rupturas. Seja filosofo.

profí juan
ASTRÓLOGO

Fundador da revista
"Clima Astral"

Pre visões mundiais —
Tema para Artistas —
Eleições - Assuntos Sen
timentais — Período fa
vorável para fundar uma
sociedade e iniciar qual-
quer negócio, Associa.

ção, etc.
360 R. Borges Lagoa 360

SÃO PAULO i
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PALÍAVRAS C!RuZiADAjS
DELI O M A R C O N D E 5

PROBLEMA N.° 326

rr Horizontais:

¦

a Ky- . ¦' ¦ I
__ fe Si

gF ,trap"Q
âÊBr Ü
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15

] - Obstinada; 9-Esíi me:
10 - Doçura; I 1 - Nome própr
masculino; 1 2 - Pátria de Ao-:
co; 13 -Símbolo do Alumínk
]4-Medida itinerária chlnês-z
15 - feminino de mau; 16 - Re-

fr%- rnrrr 1 8 - FrurfiffV í Q - -t--

um certo; 20 - Vazio; 21 - Sobre
carregadas; 22 - Corífeu; 23
Artigo masculino plural.

Verticais:

1 - Cor azul; 2 - Existência;
Qualidade ou serviço de fâmulo
4 - Da América; 5 - Esquadrão
6 -Alto lá!; 7 -Olarias; 8 -Abri

gacos; 17 -Terceira pessoa c
plural; 1 8 - Lama .

oo

CRUZADAS

NÚMERO ANTER:

Horizontais: 1 - Câmaras- 8 - Amiradcr
9 - Mó; 10 - Ur; 1 1 - Ai; 12 - Ló; 13 -Ser
15-Ler; 16-Co; 17- id; 13 - Pilados- 21 

'-

Adorara; 22 - Ras; 23 - Mc!.
Verticais: 1 - Camas; 2 - Amoleciáa;

3 - Mi; 4 - Ar; 5 - Re; 6 - Aduladorc; 7 - Sc
ror; 14- Raios; 15-Lidam; 18-Par; 19
Ar; 20-Sc!.

DAS CHARADAS

Auxiliares: I - Regalado; II - Cocorote

CHARADAS (Auxiliares)

l

Escol.
Modelo.
hMccw ^ ^» -

Concerto:

Colaboração de ISLEI PAIVA

ii
— CO =

\Clf~ 1/1 He i

rn
tu

Molha.
Sólido.
Cõozinho.

Conceito: Baluarte
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Difusora em Revista
ATAÍDE PEREIRA
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Leonidio Vieira e Wilson Musauer figuras de proa da Difusora de Caxias

O órretoqem como

. — Ncc pcssc me queixar.
Temos bens anunciantes em
Caxics. Jamais deixarem ae
presti r uma imcicma nos-
»- --* - W* *- >fc- w. 

"

V~ lUÜvi C : C i

jp ímrm rei

r\uUi^"lCUilC:

— Per era. . . não. Preten-
cernes tccc\iC misar um
çost. estamos em estuacs . bs-
temos na hora óc saída, quan-
de o jovem diretor ca Difusora
de Caxias pediu-nos tornasse-
mos DÚbiico a faixa onde cpe-

a a emissora gu ^iOuuc pro-
qrêsso": T 0 M E M NOTA:
1590 quilecicios — Ondas
médias.

DOIS DEDOS DE PROSA COM
LEONIDIO VIEIRA

Jovem e empreendedor, Leonidio Vieira diretor da
Rádio Difusora de Caxias, no que pese ter apenas 29 anos
de idade, 18 foram dedicados ao rádio e suas coisas.

Você é. . .
... fluminente — completou Leonidio Vieira —

Nasci em Magé, Estado do Rio.

Iniciou-se em rádio em que emissora?

Na Rádio Roquete Pinto. Mas transferi-me logo pa-
ra a Nacional, onde permaneci até 1954. De lá saí para
montar a minha própria emissora, a Rádio Magé, hoje trans-
ferida para a cidade de Duque de Caxias., tendo atualmente
o nome de Rádio Difusora de Caxias, como todos sabem.

Sabemos que você foi tudo em rádio, inclusive ope-
rador. Verdade?

Batata! Comecei como operador, indo daí até di-
retor - gerente?

Na Difusora de Caxias você exerce quais funções?
Além de diretor-técnico, atuo como animador de au-

ditório. Tenho especial carinho pelo meu programa 
' R«'°-

Oportunidades", que vai ao ar todos os domingos às 20,00 hs.
Muito bem. E. . .,
. . . e desejo também que você diga pelo JORNAL

DAS MOÇAS que sou francamente pela renovação de valo-
res. Gosto imensamente de dar oportunidade aos que pre-
tendem um lugarsinho ao sol, tendo naturalmente valor
Para tal-.;.'.

¦*-\^^l bbí£I hb^wk-s^B

-

Gilsa Danete. linda e graciosa rádio-atria
da Difusora de Caxias que. presentenien-
te. vem atuando como uma das locutoras
e animadora? do programa 

"Chuva de
E^rèlas". audição que vai ao ar toda? as

segundas-feiras, às 20.30. E' um prazer
ouvi-la. frente ao microfone, principal-
mente quando apresenta um cantor, fri-

zando que êle é uma estrela, porque es-

trèla é um astro que tem luz própria.
Liguem seus receptores para os 1.490
Kls.. às segundas-feiras, e ouçam Gilsa

em "Chuva de Estrelas".

-\*
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NÚMEROS ATRÀZADOS
Camimie-irtüs aos 2ei:ores que cs

retiros.
Ao iajterem os seus pedidos de-

vem mencionar a data do número

Cr$ 10,00 p=r3. c pene. pois não
2'er.demc«i pelo serviço de neen-
bolso Posta]
ASSINATURAS
7AO. recebidas

Seio oara o reszs

COlyí BONIFICA-

-1  CrS 420 ,00
txo  CtS 275.06

Cr$ 695^0
UUUlCÇci! e :er-

m qualquer Gata..

MOLDES DE JORNAL DAS MOÇAS
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(2)
(3)
(4)

BLUSA (Frente,
Comprimento 
Largura do busto .-..,_
Cintura  .
Ombro

Cottai
(1) Comprimento .
(2) Largura

(5)
(6)

SAIA

Largura dos quadris
Comprimento 

¦ • i

MANGA

V-X (7) Comprimento total ......
(8) Largura da cava
(9) Largura do punho

Poro camisa de homem, mandem o n.° do colarinho

TABELA DE PREÇOS
Vettíòct emple* Cr$ 80,00 Casaco amplo  Cr$ 100,01
Testíio toilerte Cr$ 100,00 Saia on blusa  Cr$ W,W
Vestido de Baile on noivado Cri 200.00 fulr* »cnnrt« r-* »»«
Ca§ts»e Cr$ 90.00 Camisa de homem  Cri 50,W
TODA LiTTTORA OFE ENVIAR O CUPON TERÁ UM DESCONTO DE OI 15,06
lf B - O* molfl^ de outras revistai têm um acréscimo de Cr$ 30.00 O* pedtdoi
íererto ter remetidos para a redação: Avenida Rio Branco. 81 . l.° andar Rio,
ieontpanhado? coro as medida? tiradas de acordo com o croqnis e do modelo <"rnlhido.
O pagamento dere *er feito por rale postal on earta registrada com valor derlawdo.
*fo traWlhamo? pelo sistema de Reembolso Postal.

Endereço: 

Nome: 

Cidade: Estado:
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ESCOLA PROFISSIONAL ELOYNA ANNECCHINI DE ARAÚJO
Matriz: Rua São Clemente. 180 - sob. — Botafoso

Filial: Av. Rio Branco. 155-2.°-S. 201 - Centro. TeL: 26-4045
AUTORA DO LIVRO MÉTODO PRÁTICO .APERFEIÇOADO

DE CORTE E COSTURA "ENSINO 
SEM MESTRE"

Este livro e indispensável às que desejam saber confeccionar desde o mais
modesto vestido ao msh requintado modelo. Após o aproveitamento desse li-
vro. se b interessada desejar ser diplomada a antora atenderá no Curso qne
mantém, devidamente legalizado, fazendo-o também, por correspondência. Além
ne Corte e Costura, a Av. Rio Branco, também são administrada» as seguintes
matérias: cimos anatômicos e simples, pLissé. soleil. trabalhos em feltro, etc,
£ preços módicos e. INTEIRAMENTE GRÁTIS, trabalhos em fio plástico.r, - .i/erooo r ana os matéria prima e mao de obra. esta edição passara a
custar Lr$ *.00. considerando-se que à mesma, foi acrescida de 3r> aorai
iiç>:«es, impre;.sas em papel eonchê e contendo índice, o aumento é seletivo;
c Titaio dfe Bonificação, è leitora crae apresentar este anúncio terá direito
ao desconto de S0.CK). (Cmcoeata ernzeiros'1 .

Os pedido^ de LIVROS provenientes dos Estados devem ser feitos por rneio
de va.e p»=tal .JQ carta cora valor declarado (NUNCA POR REEMBÔL50)
-_i£-r- - T-~ ? '— sxaesue. 188. Sob, acrescido do porte do Correio, ou sej*
<_rJ :><U* hsrv* nsaii G-$ ó.TO «porte).

raL.•i :: ^a tambeaa atende a pedidos de molde em tamanho ns:~?z
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UNI QUARTO MODERNO LINDO QUARTO, BEM MODERNO, COMPÔS-
TO DE DOIS SOFÁS EM TECIDO GROSSO

_^ AZUL-PAVÃO, COM ALMOFADAS VERME-
twàç F AMARFT AS A CADEIRA É FORRADA EM TECIDO QUADRICULADO VERMELHO E BRANCO.
tSete cIAS^esòÃro cortinas cinza, cada parede do quarto tem uma cor diferen-
TE. NESTA FOTO AS PAREDES SÃO CORAL, A DA FRENTE; E AMARELA, A LATERAL.

O astrólogo responde
Pricezinha - Independência e originalidade — Gran-

de perseverança no esforço - Interessada sobre o plano
pecuniário - Profissões artísticas favorecidas — Evite as
especulações - Destino cheio de lutas mas com facili-
dade de ter êxito porque a você não falta confiança em
si mesma. Muitas vezes os assuntos sentimentais pas-

^'^rZ^^e^Z^"v^^m^ sarão depois das questões intelectuais ou profissionais
benéfico e isto ate' 1960 

"portanto 
impossível que sua Casamento vantajoso, mas felicidade muito pequena, se-

3K? ! ^M,^^iSnãise torna muito paração ou divórcio certo - As crianças as relações
amigáveis terão um grande papel na sua vida. Você de-
verá vigiar o regime alimentar. Anos importantes de sua
vida: 24, 25, 36, 48, 60, e 72 anos.

Amélia de Santo André - Seu filho tem um tema
de nascimento muito difícil e ele precisa de um médico
muito enérgico. Seu signo e o signo de seu marido cor-
respondem perfeitamente e não vejo porque a cordiali-
dade não reina. Acho que uma confiança maior, que uma
espontaneidade maior de um para o outro arranjaria tudo.
Seu tema, a partir desse mês torna-se verdadeiramente
benéfico e isto até 1960, é portanto impossível que sua
situação e mesmo a de seu marido não se torna muito
benéfica no decorrer dos próximos meses. Você não deve
desesperar, muito pelo contrário.

Girano Branco - Infelizmente não vejo no seu tema
um casamento para já. Ainda 3 anos... numa vida e
tão pouco.. .

Quimirense Triste - Seu caso pareceria evidente-
mente muito incompreensível se os astros nao se achas-
sem aqui para responder... Seu signo sendo o mais des-
favorecido até o mês de Maio de 1959, somente com o
tempo você recobrará a felicidade. Saiba esperar sua
hora, eis aqui o segredo da vida. Outra coisa: o rapaz
de sua carta não lhe proporcionará a felicidade que você
merece... Paciência e no decorrer dos meses de Jumo
e Agosto você encontrará alguém muito melhor.

Mineira Otimista - Queira por favor explicar com
mais clareza seu problema.
11-12-33 JORNAL D

Eloy Viera — Quer por favor indicar-me sua hora
de nascimento; sem hora nada posso fazer.

Morena Duvidosa - Penso que nenhum dos dois
rapazes lhe convém; os astros dizem que você deve es-
perar ainda 4 anos antes de encontrar, enfim, o homem

que fará sua felicidade: Por que não esperar?

Moreninha Indecisa de Jundiai - A partir de agora
tudo será melhor pois que Urano não se acha mais em

quadratura com seu signo; sem dúvida alguma com Ju-
piter no seu signo sua saúde melhorará muito. 1960 deve
ser um ano feliz sobre o plano sentimental e, pode até
mesmo marcar um casamento. ^^ ^

.I
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AMOR E TRAGÉDIA — Rèsúm&'; A mãe de Elza se apressou em comemorar o noivado desua filha com Ernst. Entretanto, ao abrir um livro de poesias, Elza encontra a carta deHenry que sua mãe escondera, temendo peta felicidade desua filha que, em se casando com
Henry, iria ingressar numa sociedade que ela não conhecia. Ernst, desapontado, retira-se
da sala.
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CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO
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GALERIA
DOS

ARTISTAS
DE

RÁDIO

pM 
nossa galeria de hoje vemos um grande artista, um verdadeiro artista! Enrico Sim

t-- O maestro Simoneti nasceu na Itália e, aos quatro anos de idade iniciava os seus
musicais que haveriam de projetá-lo corno uma das personalidades mais brilhantes no
da musica. Depois de fazer curso completo de piano e composição na Academia Ctóggiaiu.
Sta; Cecília, de Roma, veio para o Brasil e em 1949 apresentava o sen primei,» trabalho d-
pos1Çao musical, que foi feito para a peca 'Anjo de Pedra". Daí para cá, escreveu para •
eatnau em radio e televisão. Como compositor e orquestrado,- nos Len Io trabalhos ota,
destaeando.se a tr.lha sonora que esereveu especialmente porá o filme natural "Kisonpaí
foi gravado e os arranjos admiráveis que permitiram a gravadora R.G.E. ciar o di
som puro inaugurado com o sensacional L.P, «E' Disco... Que Eu Gosto". Neste curto
pouco mais poderíamos acrescentar sôhrp n tr-J.oli^ i. c- i-r. n ... ^"ui some o tidbalho de Simoneti que comodiretor artií'n-íjr.Jb- muito contribuiu para elevar p«q „rniTOjAH ,
B ., citj\ar essa gravadora ao lugar proeminente que ela o<

meti.
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