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ERIN ©BRIEN
WARNER BROS

GOSTAMOS 
desse broto. E' bonita, mas bonita de verdade, sem muito artifício

e sem aquelas poses de garota que afugenta rapaz que qu~r casar. Uma garotadeve ser assim; ter uma expressão suave e seus olhos devem traduzir romance, sonhos
cor de rosa. Uma menina-moça é como a flor que acaba de desabrochar e o foto-
prafo, inteligentemente, insirm*, rom o fundo que escolheu, justamente o que estamos
dizendo. O nome da garota é Erin 0'Brien e nós a veremos no filme "Jones Paul
Jones", da Warner, com a maior estrela de todos os tempos, Bette Davis.
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...água de colônia, sabonete e
talco Regina!
Três produtos distintos c de
qualidades idênticas.
Perfume típico e inconfundível...
Pureza absoluta... Adorável frescor...
Eis algumas características

< .- Trio Maravilhoso Regina.
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Formosa jóia de arquiteta
ra gótka, a Caledral ca
cidade de Colônia, simfao-
liza a cntiga Kôln, onde
Poo/o de Feminis, no ano

Je 1690, invenfou o fórmula da "Água delia Re-
gma", depois conhecida e jadmirada em todo o
mundo com o nome de Água de Colônia.
A Água de Colônia Regina, de suave e típicatragrância, é detentora, em nossos dias, da cé-lebre fórmula original.

Os elementos de que se compõe a Água
ae Colônia são básicos também na fabricaçãoao Sobonefe e do Talco Regina, formandoassim o Trio Maravilhoso Regino.
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• ÁGUA DE COLÔNIA * SABONETE * TALCO

CÀ VENDA EM TODO O BRASU
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FOTOGRAFIA
COMO CONSEGUIR BOAS FOTOGRAFIAS EM CÔR

ESCREVEU GEORGE DUBARRY
*

Os entusiastas do filme em eôr, tanto amadores como prisionais estão

plenamente de acordo nnma coisa: os filmes Absco tem todos os^r^jug

essenciais para assegurar boas fotografias em côr, a luz do sol ou »»J™»

nação artificial, e com praticamente qualquer tipo de maqn.na foto ra a

Naturalmente, isso se refere ao conhecido filme Super Anscochrm Da . h

e ao novo tipo Super Anscochrome Tnngs,en. Ambos tem a mesma sonsib h

dade: ASA 100. Convém lembrar que esta é a velocidade recomendada pelos

fabricantes. É um cálculo moderado, que deve, contudo, ser segmdo^ e»mo

o mais seguro, no caso dos amadores. Muitos profissional tem fe.to expor n.

cias com o filme dobrando o índice de exposição e indo mesmo alem, graças

a um processo especial de revelação. Os resultados, em muitos casos, loram

surpreendentemente bons. Para o amador, contudo, será preferível seguir os

conselhos do fabricante. Vejamos o caso do novo e notável Super Anscochrome

Rungsten. Mesmo os profissionais admitem que, para obter resultados alta-

mente satisfatórios, usam projetores, ou, se não dispõem de tal equipamento,

uo se desejam obter efeitos especiais, usam filtros, com outras fontes lumi-

nosas. Um exemplo do caso foi o instantâneo de uma jovem, com osi cabelos

batidos pelo vento, tirado pelo conhecido fotógrafo profissional Half Kcitt

que não facilitou no caso. Para iluminação usou refletores diretos de Ó.IW

K, de acordo com as instruções do fabricante. Manejou sua câmara de 35

mm com lente de 58 mm a 1/60 seg., f/5,6. Dessa maneira, conseguiu um

instantâneo perfeito e cores claras e brilhantes, provando que a perfeição

exi-e muito cuidado, e uma obediência fiel às regras estabelecidas. O filme

de 
'iungstênic 

também pode ser exposto à sua mais alta velocidade com Iam-

padas comuns para fotografias (3.400 K) usando-se um filtro 81 - A na lente.

E para quem quiser usar esse novo filme à luz solar, é recomendado o em-

prego de rnn filtro 85 - B e de velocidade de ASA 80. Para os casos das lâm-

padas 
"flash" claras que o amador usa habitualmente, a Ansco recomenda

um filtro 81- D. Com essa combinação, o número guia de exposição para uma

lâmpada N.° 5 ou 25 é 170 a 1/100 de segundo, com revelação normal. Essa

velocidade e todas as demais mencionadas podem ser dobradas, tornando-se

necessário, porém, em tal caso, modificar-se o processo da revelação. O leitor

não precisará quebrar a cabeça para decorar estas regras. Todas elas vêm

inclusas em cada rolo de filme — tanto do Super Anscochrome Daylight como
do novo Tungsten. Sigam-nas, e obterão os melhores resultados quanto à qua-
lidade do filme.

9

t

i
l
i
/

/

>

i

i
)
)

:

:<v.v.%^XvXv^v.v.v.v.>v.\v.v.\^VôSBHot

slKÍlÍiiifiÍ ¦"¦'¦S»sy.

Reprodução em preto e branco âa fotografia em côr de Half Reiff
l

JORNAL DAS MOÇAS

PAGINA DE UM DIARlo
DAUNY FRITSCH

OOR que renunciei ao seu amor?
* Não sei, não me recordo, ou ti
vez, tenha medo de revelar!

Sei, que, embora a vida não mesorrisse, encontrei quem a fizesse sor-
rir para mim

A fé? sempre julguei tê-la comigo'
ten

renunciei a tudo.

1

mas depois, foi mais intensa. Um
dia. . . renunciei a tudo, e a noite
desceu sobre minha vida. ..

Como foi intensa a amargura queenvolveu meu coração!.. . Como cor-
ri a procura de algo sem encontrar!,,,

Ficava a cismar, alheia a tudo eni
minha volta; meus pensamentos eram
redemoinhos nos quais era envolvida
sem deles sair senão exausta e nada'
resolver.

Ouvia um sussurro, parecia-me sua
voz a segredar-me carícias. Corria
loucamente e encontrava: — o mur-
múrio da cachoeira, o chilrear dos
páss aros, a brisa a acariciar as flores,
Sentava-me , então, na estrada adio-
rar, e todos que passavam, olhavam-
me e diziam: — "Coitada, teve tudo
e tudo perdeu..."

Olhava a trilha da vida, diante de
mim: — longa, árida, repleta de obs-
táculos, brisa gélida me envolvia e
sozinha, com a amargura a caminhar,
Até a morte; fugia de mim. Quantas
vezes não parei na caminhada, a fim
de contemplar o ídilio entre pássaros,
ver e ouvir as carícias do beija-flor;
a arágem acariciando as folhas, o sol
iluminando as campinas! como me
lembrava de você!. . . e como a tor-
tura invadia-me a alma!...

Caminhava então como espectro,
subindo e descendo caminhos, procu-
rando ajudar sem encontrar alívio
para meus sofrimentos, pois ate ate
eu perdi, quando o seu amor despre-
zei.

Em todo meu martírio, apenas uma
luz eu sabia que me amparava, eram
os olhos de Jesus aguardando orno-
mento em que ferindo meus joelhos,
caisse sobre as pedras do caminho e
implorasse:

- Piedade, Senhor! Perdoe-me»
desprêso que dei, a tão grande amo.

Hoje, sentindo o peso dos anos *

volto em tantas amarguras,itm
imaginando o que fiz do seu destino,
se o meu foi um eterno pranto.

E maior então, é o meu trona*

porque se ao menos tivesse a cer
za de que não fiz falta no seu cafli
nhar.. e.

Tive por companheiros: - °
morso, a tortura que envolveram
minha alma. Onde eneontnue,^
para implorar perdão, por tuaq
Sesprezei? Quando, à noite conte*

pio o luar, tenho a impressão que^
quêles raios, eu vejo os seus,
inundados de pranto a ine con

plarem e o meu castigo e ter en
no de mim o eterno silêncio a»
voz...
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E' assim que se fazem os "suplementos
femininos. Quase tudo é copiado de
JORNAL DAS MOÇAS
principalmente os Clubes das Leitoras

Vejam a carta que recebemos de nossa redatora, residente em S. Paulo,
e que faz amargas queixas do que ela diz: "estão copiando as seções de
JORNAL DAS MOÇAS".

Verdadeiramente é espantoso que certos Suplementos femininos não
se acanhem de publicar desenhos, idéias, redação, tudo feito por nós e
saindo como deles.

Há uma lei que rege os direitos de terceiros, mas até hoje não quize-mos apelar para ela porque se trata de colegas e uma vez solicitado es-
peramos ser atendidos.

Segue abaixo a carta da Sra. Aracy Spavièr, que, zelosa dos seuS di-
reitos apela para que façamos justiça contra os "saqueadores" das suas
idéias que passam a ser nossas, de vez que adquirimos os direitos autorais.

« Sr. Álvaro Menezes

Em primeiro lugar, desejo um Bom e Feliz Natal a todos.
Agora vou ao que quero falar ao senhor. Já faz bastante tempo que vi-

vo contornando esta situação sozinha para não incomodá-lo. Tenho recla-
mado, mas não adianta. E' com essa gente dos jornais associados, que com
seus suplementos femininos, vivem a copiar minha seção "Você e seu Lar".
E copiam, às vezes, a mesma coisa, uma duas e até três vezes. No "O Jor~
nal"', aí do Rio„ eu reclamei e D. Elza Marzulo avisou às sócias do "Clube"
que não copiassem. Mas continuam... E copiam desenho e redação, tudo,
sem ter o trabalho, que eu tenho de dar "tratos à bola", gastar maifssa cm-
zenta, para ensinar como são feitos os trabalhos por nós apresentados.

Agora, apareceu outro "Clube", em S. Paulo, no "Diário de S. Pavílo",
que segue as pegadas do seu irmão carioca, a me copiar. No ano passado,
quando me copiaram o "cerzido invisível", eu fui à redação do diário re*
clamar, e lá me prometeram mundos e fundos para que eu me calasse. Ew-
tretanto, eles não cumpriram nada do que prometeram. Reclamei, então,
novamente, ao Rio. (O de S. Paulo é filho ou é irmão do "O Jornal"). Então,
para corrigirem o erro, abriram o tal "Clube" dirigido por "Aracy". Avi-
sada por outra pessoa que lá trabalha, todavia procurei não tomar conheci-
mento do que acontecia. Agora, já puseram um apelido na tal pessoa que
se assina Aracy, inexistente, e espero que ela venha, em breve, usar íseu
verdadeiro nome.

Desejo um conselho do senhor para este caso! -
Que tal colocarmos num cantinho da seção E' PROIBIDO COPIAR.

Atenciosamente
(a) ARACY M. SPAVIÈR"
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Este é um gracioso modelo juvenil,
[ue estamos apresentando com nitidez,

¦ara que as mamães possam manda-
flo conpeccionar para suas filhinhas.
forno vêem é um vestido linha princê-

ia, feito em tecido macio. Indicamos,'orno tonalidade; o azul-turqueza, toda-
fia, a cor deverá ser a que melhor com-

)inar com o tipo de suas garotas.
O risco que aparece na ilustração

fotográfica deverá ser bordado nos
tais diversos pontos, com linha Mouli-
ié (Stranded Cotton) Âncora, ou com
||nha Brilhante Pérola Âncora (novelo

e10 g.) de varias cores.

115-1-59 JORNAL
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I XLudo iólo ê verdade \
# Os habitantes da Ilha Korfo estão impres-
sionados com uma ovelha dali que bebe cer-
veja, fuma cigarros e come biscoitos. O dono
da ovelha promove, diariamente, um espeta-
cuío na via pública, tendo como atração o seu
privilegiado animal. . .

Mi

* Que o exame sangüíneo demonstra paren-
tcsco entre indivíduos estranhos entre si, está
mais do que provado. Contudo, o dr. Sehwide-
fsky, um famoso antropologista de Filadélfia,
durante um congresso científico declarou sen-
sacionalmente que as linhas da palma da mão
e os cabelos como também os dedos do pai e do
filho, podem servir também como elementos

comprovantes de parentesco.
m

m

* Por ocasião de 80° aniversário de fundação
da União dos Proprietários de Salsicharias, foi
produzida uma salsicha gigante, com 500 me-
tros de comprimento. Colocada em espiral,
num caminhão de 10 toneladas, ela participou
do desfile comemortaivo, em Nuremberg. Para
a sua preparação foi usadaa carne de cinco
bois, oito vitelas e sete porcos. E depois, todo
mundo a comeu. . .

* Em Paris, o serralheiro Maurice Gourdin,
num lindo dia de domingo, teve a idéia de sair
à rua exibindo um espadagão à cinta. Talvez
êie tivesse entre os seus ancestrais algum fa-
moso espadachim e quizesse mostrar aos seus
conterrâneos 

"que classe é classe", mas a ver-
dade é que a polícia não esteve pelos autos.
Deteve-o e processou-o por "porte ilegal de
arma", o que lhe valerá alguns meses de ca-
deia. . .

m
¦t
Mi

* O seguinte exemplo demonstra como está
¦_

diminuindo o valor aquisitivo do dinheiro, mes-
mo do dólar. Em 191, foi construída, para a
usina de gás de Missouri, uma chaminé por
3.700 dólares. Hoje, a destruição da mesma
chaminé vai custar à fábrica, nada menos do
que... 13.470 dólares. . .

| 
*I- O presidente da Associação dos Editores de

5 Jornais da Inglaterra, sr. C. T. Barton, declarou
| que, durante os últimos 30 anos, os preços do
¦i

£ papel para a imprensa foram aumentados 30
¦B

vezes e que o cuso desse papel aumentou ó
vezes desde 1939. E o pior é que o número de
leitores não aumentou nessa proporção — afir-

mou. J
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UE está esperando? Prepare-se, ande...

E, com a mâo enluvada, empur-
M rava-a', como uma torre, alta e irrita-

toda, conjunto de peles de raposa

prateada e veíudos negros., e o busto ostentan-
do um colar de três fios de pérolas.

Assim instigada, a futura religiosa, rosto

branco de hóstia, quase corria, batendo forte

no chão com os saltos dos toscos sapatos.
Na rua aguardava-a o automóvel, amplo

e vistoso, com o motorista fardado, quase lem-

brando um oficial. Diante dela crianças e ve-

lhas comadres paravam curiosas. . .
Uma pomba azulada pousava junto de

uma virgem modelada em gesso, de braços
abertos, sobre a porta do convento.

O motorista abriu a portinhola do carro
e, descobrindo-se, cumprimentou:

Boa tarde, senhorita, como está?
Soror Jesus, sorridente, lançou um olhar

à calva do homem, que se inclinava.
Perfeitamente, Francisco; agradecida.

Embarcou, seguida por sua mãe, que se
deixou cair pesadamente nos coxins, que ge-
meram, e cobrindo as pernas com o agasalho
ordenou:

Para casa. . .
Os ruídos característicos de um automó-

vel que se põe em marcha. Sempre a mesma
coisa. . . As casas a fugirem céleres, entrevis-
tas pelas vidraças, que estremecem. 0 ambi-
ente morno, impregnado do cheiro das ricas pe-
les. Perfumes. . .

Está sonhando?
Nâo, mamãe; estou olhando. . .
Tudo está na mesma. Só o homem das

violetas mudou-se. hstava com vontade de tro-
car algumas das minhas peles; seu pai, natu-
ralmente, se opôs. . . Está ficando embruteci-

do; precisava mudar suas amizades.
Francisco, acelere. . .

Suspirou. Abriu a bolsa e mirou-se ao es-
pelhinno.

Que tal me acha?. . .
Muito bem. . . mas. . .
Nâo me achas mais gorda? Este vesti-

do me favorece. Você parece mais magra. Fe-
lizmente! E a superiora? Está que parece um,
arame. Segue algum regime?. . .

O do jejum.
Ah! O jejum! Se eu pudesse! Seu pai,

porém, com aquele apetite. Só vive para co-
mer. . . A propósito de seu pai, o convento é
bem triste; achei-o triste. O principal é que
você possa ser feliz.

— Sim, mamãe, muito feliz.

1¦M

Que surpresa para os nossos amigos!
Tudo foi tâo repentino! Eu nâo me acostuml
ainda. Quando usará a vestimenta?

 Dentro de dois anos. . . Se Deusl
quiser. . .

Ah, sim! Naturalmente. E durantees-
ses dois anos como se vestirá? Coitada derçj.
nha filha!

Fazendo retinir todo um arsenal de bugi-
gangas de ouro, tirou uma cigarreira e pôs-se
a fumar. Espessa nuvem de fumaça envolveu-
a toda.

Eu nâo seria capaz. . . E quando você
sai, as pessoas nâo mofam de você?...

Nâo; todos sâo muito atenciosos; es-
pecialmente no mercado.

Você vai ao mercado?
Sim, com Soror Maria de los Angeles,

Isso me distrai. Escolho as frutas, os legumes,|9
Carrego o cesto. . .

Ah! Mas está muito bem! E' para isso,,
que você quer ser monja? Os legumes, r
balaio!. . .

Também esfrego os assoalhos.
O que? Deixa ver as mãos, ligeiro!

A mocinha tirou-as lentamente das mau
gas e apresentou-as.

Mas, minha filha, você está maluca
Arruinou-as! estão horríveis. E as unhas? 0'!1
Mandarei cuidar delas. Justamente, às seisf
horas deve vir a manicura. . .

Nâo, mamãe. Para que? Nâo devo
cuidar dessas vaidades. Obrigada.

Se assim é, nâo precisava ter tr<
tanto delas até aos vinte anos. Como as irmos
transformam vocêc! E esse nome? Soror Jesus,»
Enfim, se você gosta. . . Onde está a mi*

piteira?
Chegaram. Uma parada mais ou menos

brusca forçou-as a inclinarem-se para a fren|
numa saudação.

st ¥'|l
£'':' S.VfSj

í: :¦::

* * *

O palacete era bonito e rico. Porteiro*
libre listrada, vistosa. Apartamentos sunt
sos, habitados por inquilinos tristes. Noeiev
dor a jovem experimentou aquela sensaçãoq.
tanto a entusiasmava quando menina, le
do-a a desejar que o ascensor furasse o te

do e o teto e prosseguisse até o céu.. •
O criado, imperturbável, esquisito,*"

porta. Entraram, atravessaram o vest,buj|U'fíli,
salões luxuosos e aquecidos, fartamente
nados, como se vissem bem os tapetes, o

jetos de arte e. . . a mistura de estilos.
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A sala de jantar era imponente, com os
[eus mármores, pratarias e cristais. A senhora,
|o passar, ia contemplando tudo com satisfa-
fpo. Deteve-se um instante para passar a mâo
íum móvel — a criadagem é tão relaxada. . .

e mudou uma estatueta para outro lugar.
A filha acompanhava-a, fazendo ranger

)s sapatos, e reparando nas opulentas cadeiras
]ue se destacavam naquele ambiente.

Bem, arrume o seu quarto, desde que
em empenho nisso. A arrumadeira podia fa-
lê-lo, mas como esse trabalho a distrai. . .

Felícia, o patrão vem jantar?Não sei, senhora; ficou de avisar.
Certamente há de vir! Então êle nâo

oderia tirar dois minutos, para ver a filha?!...
A senhora Vasquez telefonou. Chama-

;á de novo amanha.
Vasquez? Eu mesma vou chamá-la.

erdôe, minha querida; dentro de um minuto
amos tomar o chá. Olhe, essa é a Felícia. Des-
iedi a outra porque estava ficando insuportá-
'ei. Ouça, Felícia, traga as roupinhas, minha
ilha quer fazer os embrulhos, para distribuir
ios pobres.

A criada retirou-se. Pouco depois inicia-
ase a conversação telefônica.

* * *

i Soror Jesus, como uma sombra escura na
llvura do aposento, via, no espelho de três fo-

ias, três noviças pálidas, com minúsculas nó-
|oas de lama no hábito.

Abaixou-se a fim de escová-las. Avança-
,m os pés da empregada, que usava meias de

leda.
Senhorita, perdoe...Não, obrigada; eu mesma escovo. Por

icvor, quer trazer as minhas roupas?
I Reminiscência das noites de baile, quan-
Jo 

sua mâe, enquanto se vestia, oferecendo os
Éábios ao rouge, e a penteadeira lhe alizava os

"belos tingidos, ela escolhia, entre tantos ou-ros, o vestido que havia de usar naquela noite.
Ligeiro perfume ainda se evolava de cada

pi deies. Alma de um instante que fugiu; tan-^/ rumba..., uma flor desprendida gentil-tente da lapela... música...
t esse vestido cor de rosa, comprido, jus-reto. .. nâo era senão uma conversação,v,al, pintalgada de flirts, enquanto a fumaças cigarros lhe envolvia os ombros nús, e o

|5 
agradável de certa música se confundia

/O a voz do seu pai e da sua mãe, que res-,un9Qvam palavras cruéis. . . E aquela voz?

A voz de um cavalheiro a quem jamais reco-
nheceria. E aquele vestido rosa que permane-ceu imóvel até que o braço de um cavalheiro
de fraque e cabeleira muito lustrosa e dentes
muito brilhantes o arrastou à dança... A vida!

Sim, isso é a vida. . .
Estes, para vender. Agrada-lhe este?

Pode ficar com êle. Quanto as peles (ah! a
capa de arminho, com que outrora agasalhava
os ombros!. . .) minha mãe resolverá sobre o
assunto. Os sapatos, agora não me levarão
mais para o prazer, para a esperança, mas po-dem ser oferecidos à quem os queira. O mais
será para os pobres. . .

A campainha do telefone tilintou. Ao se-
gurar o fone, com a mãozinha calosa e de
unhas cortadas rentes, lembrou-se das alegrias
que lhe causavam essas chamadas ao aparelho.

E o que ela ouviu foi isto:
E' você, filhinha? Sim, é seu pai. . .

Sinto muito. . . Reunião da diretoria. . . Mal-
ditos negócios. . . Impossível faltar. . . Volta-
rei a chamar. . . Como? Somente uma hora?
Mas, então será preciso eu ir visitá-la no con-
vento? Ora, que idéia a sua!. . . Brevemente
você estará cansada dessa coisa. . . Até breve,
minha filha.

Soror Jesus colocou maquinalmente o fone
em seu gancho. Aguda pena, que aumentava
mais e mais no seu coração.

Irrompeu sua mãe:
As Vasquez estão lá embaixo; levam-

me a um "assalto". Não me posso furtar a
isso. Você me perdoa, não é verdade? Peça pa-
ra lhe servirem o chá. Francisco a levará de
volta. Dentro de pouco tempo irei fazer-lhe
uma visita lá.

E desapareceu, rejuvenescida. . .
Pela janela a jovem pôde divisá-la quando

atravessava a rua e embarcava num automó-
vel repleto de senhoras.

Soror Jesus lançou um longo olhar em
redor.

Adeus! — exclamou; — e foi-se em-
bora a passos lentos.

Lá em baixo, ao motorista:
Não, Francisco; não é necessário. Vol-

to a pé mesmo. . . Muito obrigada.
Uma chuva miúda perfurava as sombras

da noite, que caía.
Soror Jesus caminhava agora depressa,

tendo as mãos metidas nas largas mangas do
hábito. E a pobrezinha ia chorando, perdidanaquele choro que as outras pessoas não per-ceberam, mas que é ainda mais doloroso e
atinge o fundo da alma.
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Mais outra fase a inaugurar planos de alegrias visando sucessos. Es-
tamos ao limiar de nova jornada, eivada de anhelos. Vibram os

corações palpitantes de venturas e projetos ao dealbar no hori-

zonte esperanças e anseios. Do pantamar das conjecturas vislumbramos

o raiar de novo ciclo de atividades. E' a liça dos opostos

de dois opostos crepúsculos. Um, acompanhando o funério

transporte dos desenganos no ataúde da saudade. Outro, em-

briagado pelo perfume de alfazema a nos recordar o partog
da Natureza com seu pimpôlho, o primeiro de janeiro, é o crepúsculo

matutino repleto de interrogações, promessas, a estimular des-

tinos em sua trajetória iniciante e repetente dos mesmos augúrios
A vida é o vibrar constante sem férias, sem licença prêmio, sem apo

sentadoria, é o sepultar de velharias pelas inovações que também
terão seu túmulo no cemitério do tempo.

Somos autores, artistas e assistentes do rotineiro espetáculo no ta
blado do mundo e porque transcende de bem longe, ignoramos!!

que somos criadores de nossos sorrisos e de nossas lágrimas.
Quantas vezes temos sido vítimas daqueles de quem fomos

carrascos? Silêncio. Em nossa ignorância há justiça. Há sabedoria.
Há o cuidado de medir e aproveitar o tempo no seu constante

girar transformador de intenções, reformador de condutas e
modificador de propósitos.

Eis um ano que passa. E daí? Cabelos brancos sintetizam a cer
de óbito de ilusões que se foram. E, para consolar a saudade

mais outro arrebol é a clareira iluminadora de novos
prognósticos. A vida em sua natural inquietação é um crepusciH

em busca imperiosa de outro crepúsculo, e, de permeio, a gradação
do paradoxalismo das coisas: — prantos motivados pela tristeza

lágrimas vertidas devido ao prazer experimentado. E assim,
a humanidade é a eterna criança no contínuo rodízio do

carrossel de sonhos, a desejar além do mérito e a ambicionar r0
mais do tanto recebido.

Todo fim de ano o problema em pauta é o da Felicidade. Todos q*
rem ser felizes. A Felicidade é espécie de Caravana com seu cortejo

de alegria por todos aguardada. E ninguém se lembra
"Velho Tema" de Vicente de Carvalho. Querem a Felicidade. Não

importa à maneira de vir. Que faça a viagem como achar co
veniente, porém, venha. Que não falte. Venha mesmo pelo intermédio

....

1

,-::a

I

:tf

JORNAL DAS MOÇAS
15-1-5

m



¦ ¦ » :
: ¦ ¦ •

e quem possui camisa ou calção,
"maillot" ou pijama, o ideal é vir nos

íoldes correspondentes às preferências.
O que é a Felicidade? E' o comple-

íento do relativismo da vida, variando
cie tamanho, de nuanças e caracte-

ísticas. Tem sentido personalista.
Tem sentido egocêntrico. Cada qual,

joísticamente, quer o seu bem.
O vizinho que... se desdobre, co-

itando de alcançar o que aspira.
O homem quer ser feliz. Grande direito.

usta pretenção. E Felicidade aonde va-
íos encontrá-la? E' problema pessoal,

egoísta. A Felicidade pode ser encon-
:ada na vitória do Flamengo ou do Vasco.

Uma conquista esportiva do Olaria
mstituirá grande FELICIDADE. Quem

perdeu seu barraco arrastado pelas
jiarolas da tempestade desabada du-

rante uma noite sobre a metrópole,
ilga que a Felicidade é apenas um bar-

raco. Para que contrariar? Quem as-
pensa, pensa certo. Para quem já

acostumou com o rádio, a televisão é
licidade maior. O dono de uma Iam-
breta, cansado de semelhante veículo
sua Felicidade nos quatro pneus de
um Cadilac. ,

Fizemos referência ao dilúvio daquele
bado. Certamente, algum circo não pe-
gara fogo, entristecera o truão. O po-
lacho assevera que o prazer do pa-

lhaço é o Circo incendiado. Pa-
|doxal Felicidade. Tédio excêntrico,

este, o de Bobo transformar-se em
to, pato ou tartaruga, sem o bizarro

colarinho, sem a tradicional bengala,
[n aquele calçado bico de légua e

meia, sem momices, sem truanices,
ironias, sem chacotas, sem inocên-

ias, sem malícias. Aonde está a Feli-
ade do Palhaço? No incêndio do Circo?
Tendo a Felicidade sentido multifário
antagonismo dos destinos, no tu-
multo de intenções e na confusão de

íseios, que venha a Felicidade para
Conclui na pccj. 70
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uma fórmula cientifica prepara-
da por eminentes especialistas.

ajom» ijidji
m i

Apenas 3 colheri- \i
nhas ao dia: antes, duran- |
tê e depois das regras. ]

^FÓRMULAS DIFERENTES.'.
PARA^MALES DIFERENTES!

REGU1AD0R XAVIER
O REMÉDIO DEE CONFIANÇA DA MULHER
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Traços e iroças
PROGNÓSTICO

CORNETEIRO PRÁTICO

— O patrão ainda não chegou!.. .
Não creio que depois ele possa telefonar.

— Toque de alvorada para estes vaga-
bundos, só assim.

* * •

PERCALÇOS

Disseram-me que o teu tio tra-
balha no cinema.

Trabalha, sim.
Que é que êle faz?
Está atuando num filme como

engole-sabre.
E como vai indo?
Mal. Ainda noutro dia, êle se

feriu.
Mas como foi?
Êle estava filmando e, quando

já havia engolido a metade de seu
sabre, o diretor gritou: — "Cortem"!

* * *

ÓTIMO ADVOGADO

* * *

OPINIÕES

O homem foi processado sob a
acusação de vender uísque ilegal-
mente. Levado à presença do. juiz, o
seu advogado de defesa procurou um
meio de tirá-lo bem daquela situação.
E, ao ver o seu nariz trmendamente
vermelho, como um pimentão madu-
ro, teve uma inspiração. E perguntou:

— Diga-me, meretíssimo senhor
juiz: então um homem com esse nariz
seria capaz de vender uísque, se, por
acaso, êle o tivesse?

E o juiz absolveu o acusado.

Eu acho que o Pedro se
com a Rosa pelo interesse.

Não, eu creio que não! Casou
se pelo capital...

* * *

* * * * * *
«»S8

PENSAMENTOS DE UMA CITADINA

FATO COMUM

Pois é isto! Meu pai tem outra
mulher para sustentar!

Sim? Mas êle é bígamo?
Não! Fui eu que me casei...

* * *

FEMINILIDADE

..-
w'':¦^'^^^.;¦:¦:¦;¦:^¦:¦'^:¦^^x¦;¦^¦v.;'^;. :.:•:¦:¦:¦:¦

V
-¦¦¦¦'táw- ./'

\

Os passeios no campo se tornariam mais poé-
ticos se as estradas fossem mais curtas e planas...
12 JORNAL DAS MOÇAS

- De onde vieste? Estís aW»JJ
uma hora, já há mais de dois mi

que estou pronta.
15-1-58
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BABÉTES

Para as mâezinhas que gostam de proteger a roupinha
seus filhinhos na hora da soupinha, apresentamos 2 mode-

lis de babetes com seus respectivos moldes.

Os 2 modelos sâo providos de bolsos. Na fig. n.° 1 vemos
flmolde do bolso em conjunto com o cinto. 1.° modelo.
||ig. 2 o molde do babete. Os números ali representam centí-
ietros. Traçando o retângulo externo e com as medidas cer-
tos apontando o desenho, qualquer uma executará o molde.

Para o 2.° modelo seguir também as orientações do de.-
||nho dos moldes. E' bom usar tecido absolvente ou plástico.

tas 
também quaréndo aproveitar retalhos serve qualquer te-

do, dependendo apenas do aôsto e zelo das mâezinhas

-.
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Minha amiga!
O sucesso de sua

vida depende
da beleza de
seus cabelos!

super"Hené Alemão
Super HENE Alemão
TINGE E ALISA ME-
LHOR!

Super HENE Alemão
dá côr firme e profun-
da que ressaltará a
sua personalidade !

Sua aplicação é tão fá-
cil que você mesma po-
dera fazê-lo em casa !

shampoo "Prometa
Shampoo PROMETA
não é um simples
sha-mpoo !

Shampoo PROMETA foi
cria do unicamente
para amaciar, suavi-
sando os cabelos crês-

creme Alemão
• Notável para cabelos

alisados !
O único creme para a
beleza dos ca belos que
unta sem empastar
Possui suave fragrân

Distribuição e vendas

SUPER HENÉ ALEMÃO
RUA DOM GERARDO, 5T
Tel.: 23-1448 Praça Maua

Rio de Janeiro DF

m

I
• • i-n

¦ i,.

, «/,>-.:._™J" :,



ifí

ou-

11
¦

I""
11

Si

ti!
ÍÉI:I
!!¦

V
! i

I

1! I

I

1

ff

I

I

1

F
A
L
A
N
D
O

A
S
M

E
S

14

• 
E' desnecessário dizer que a educação da criança depende da educação

dos pais; é preciso, pois, começar por educar os pais, para que o: filHos „
nham uma boa educação.

O exemplo, a convivência harmônica e o ponto de vista único dos paÍ5
constituem fatores importantes para dar à criança uma boa educação. Nos |Q.
res em que o pai e mãe têm pontos de vista diferentes, e disso não fazem *

grêdo às crianças, a autoridade de ambos ficará destruída e, prontamente, Q
indisciplina se instalará; os pais nunca devem discutir perante seus filhos e
sim, quando não puderem deixar de fazê-lo, a portas trancadas e em voz

baixa a ação conjunta dos pais é - notem bem - absolutamente indispensável

a uma boa educação dos filhos.
E' um péssimo hábito de certas mães levarem a comida à boca das crian.

ças, lavá-las, vesti-las, penteá-las, etc, porque anulam o espírito de iniciativa

da criança, que deve ser carinhosamente cultivado. E' claro que me refiro às

crianças que estejam em idade capaz de realizar as operações acima descri-

tas. O certo é que a mãe apenas guie discretamente a criança nestas operações,

ajudando-a, mas nunca a substituindo por completo. Aliás, deve ser este, em

I
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iuma, o espírito da educação da crian-

ça, arte tão difícil: a mãe manejará os

cordéis invisíveis do mando de tal modo

que, sem cortar a iniciativa da criança,

a conduza insensivelmente para o ca-

minho desejado. Isto, noutras palavras,
vern a ser: educar a criança.

A mãe que ama seu filho pode cas-
tigá-lo? Sim; a próprio Bíblia diz: —
"Quem bem ama , bem castiga". E,
neste caso, as conveniências pessoais
da mãe devem ser postas de lado e sò-
mente a criança deve ser olhada.

Darei, agora, uma relação de meto-
dos condenáveis de educação, que,
aliás, são de autoria de Hicolay:

1) Comparações: é comum os pais
censurarem seus filhos dizendo-lhes que
deveriam ser como fulano, tão correto
e obediente, e, entretanto, seus filhos
têm oportunidade de ver o tão elogia-
do fulano praticar atos censuráveis às
escondidas.

2) Promessas que não são cumpridas:
a fim de obter obediência, promete-se
tudo à criança: "Se fizeres isso, levo-te
ao jardim"; e no fim, leva-a mesmo à
farmácia para tomar injeção...

3) Embustes: a mãe deseja qualquer
objeto reputado perigoso e em mãos
da criança e, então, carinhosamente,
diz: — "Dá-me ^stn agulha q^jo te da-
rei um brinquedo"; e, uma vez apa-
nhada a agulha, diz apenas: — Bobo!

4) Ridículo: ridicularizar sèriamen-
te a criança, quando chora ou deso-
bedece, em vez de çorrigí-la convenien-
temente.

5) Humilhação: depreciar constante-
mente a criança, achando-a "bobo",
"burro" "maricás", 

provocando, assim,
um complexo de inferioridade mentol.

6) Àduiação: elogiar constantemen-
te a criança para que obedeça; ela

^£3SS&SS&tt&-tt*t&Ís!Stt gBocliiww.

acabará se convencendo de que é a "tal" e, no colégio, as profes-
soras mostrarão justamente o contrário.

7) Intimidações: ameaças permanentes, por qualquer motivo,
tornam a criança covarde ou sem vergonha.

Um defeito muito encontradiço nas crianças é o ciúme: o filho
Único geralmente, considera o irmãozinho recém-chegado como um
intruso, e os pais devem ter todo empenho em remover esta situa-
ção, assim como não deverão, em hipótese alguma, demonstrar pre-
ferência por este ou por aquele filho: — "O filho preferido é o ir-
mão detestado", já diz um velho refrão popular. Ao lado do ciúme,
alinham-se, para serem tenazmente combatidos na alma infantil, o
egoísmo, o medo, a ira e a crueldade, por serem as piores quali-
dcides negativas do homem na sociedade.

Quanto à educação sexual, tão discutida, difícil se torna lançar
diretrizes de um modo geral: ela variará de acordo com o meio em
que vive, a criança, sua idade, seu grau de instrução. . . e da edu-
cação dos pais. Entretanto, uma coisa é certa: nunca mintam! Mes-
mo que falem por alto, com muita singeleza, mas sempre digam a
verdade. Na idade interrogante da criança (5 anos), ante a clássica
pergunta: — Como foi que nasci? — talvez fosse acertada uma res-

posta, verdadeira e vaga, como esta: "Você esteve comigo, na mi-
nha barriga, durante muitos meses, e depois fui para o hospital e
o doutor abriu minha barriga e tirou você lá dentro". E' uma ver-
dade dita num diapasão compreensível para uma criança. Com o
correr dos anos, as explicações devem ser cada vez mais amplas.
E' inútil não quererem os pais abordar com os filhos este problema:
êles aprenderão no colégio, com os colegas, e da maneira mais cho-
cante possível. E muito cuidado, mães, com as crianças que nunca
fazem perguntas nesta esfera; suas cabecinhas devem estar cheia
de "coisas". . .

Finalizando, lembro que ninguém tem o direito de se entriste-
cer por não poder deixar ao filho uns milhares de cruzeiros:
nesta época da vida, de incertezas e sobressaltos, o melhor e único
indestrutível legado que podemos deixar a nossos filhos é aquilo

qu constitui sempre a arma eficaz e insubstituível na luta pela vida:
BOA EDUCAÇÃO!

RECÉM-NASCIDO

Chama-se recém-nascido uma c.-iança até 30 dias de vida. O
aspecto do recém-nascido é o mais desagradável possível: nasce in-
chado, olhos empapuçados e fechados, a pele muito vermelha e re-
coberta de substância gordurosa esbranquiçada, de cheiro desagra-
dável; tal é o aspecto de um recém-nascido.

Logo após a secção do cordão umbelical, instilar-se a 1 gota de
solução de argirol a 4% (quatro por cento) em cada globo ocular,
ou mesmo uma gota de suco de limão, como é uso em nosso inte-
rior; diga-se de passagem que esta desinfecção é obrigatória, sendo
passível de prisão a pessoa que, assistindo a um recém-nascido, não
a fizer. Esta desinfecção tem por objetivo preservar o recém-nas-
cido cie uma possível conjuntivite purulenta, que pode pôr em pe-
rjgo sua visão. Convém recordarmos que um ou outro recém-nascido,
após esta desinfecção dos olhos, apresenta logo uma irritação dos
olhos (conjuntivite medicamentosa) que não tem importância algu-
ma e prontamente desaparece.

As mães que desejarem enviar quaisquer sugestões, deve-
rão fazê-lo para Dr. Werther Leite Ribeiro, Avenida Nilo Peçanha,
26 - 2.° andei», ou oralmente pelo telefono 42-C633.

'J
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Esta é uma das mais graciosas sugestões oferecidas

às leitoras, principalmente àquelas que aguardam a

visita da cegonha ou que tem um lindo bebê já em casa.

E' um lençolzinho com um gracioso motivo para ser

bordado em ponto cheio e ponto de areia, nas cores que

preferirem.

Esse bordado também pode ser utilizado em outras

peças de roupas.
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A TUPI EM AÇÃO

BIÉ E JUQUINHA - Os
cantadores das alterosas

FEIRA DE NOTÍCIAS DA "HORA SERTANEJA

Gordurinha con-
tinua acordando os
ouvintes do "hin-

terland", com a
sua famosa "Hora

Sertaneja". Diária-
mente, das 6 às 7
horas, pela onda
da Tupi, uma equi-
pe de músicos e
cantores regionais,
leva um punhado
de melodias típi-

il
n

cas, aos lares brasileiros, de norte a sul. . . Um trio de sucesso! — Jair Alves, Julinho da Sanfona
e o animador Gordurinha.

Marinês, a "Rainha do Xaxado", ganhou
Io troféu como melhor intérprete de melodias
[folclóricas de 58. Repetiu o feito do ano.
[passado. Bi-campeâ, portanto, a cantora pa-
raibana. .

Continua volumosa a correspondência da
"H ora Sertaneja". Cerca de 80 a 100 cartas
chegam diariamente às mãos do Gordurinha^
provando que o programa caipira da "Associa-

da" carioca tem receptividade!

Bié e Juquinha gravam agora na RCA
Victor. "Nâo 

posso perdoar" e "Sou Eu" são
¦Jos seus recentes sucessos.

I Zé Praxedes, o poeta vaqueiro, é a mais
recente aquisição das "associadas", que vem

jalcançando sucesso.

s-': m SACY — O endiabrado paraense, vem
alcançando êxito na programação 

"cabocla"
da TUPI.

?=?_//1 "Borrachinha" e o "Trio Luar do Sertão ,
Pão dois números sempre aplaudidos na Hora
{Sertaneja, da PRG - 3.

ATAÍDE PEREIRA — O Príncipe da Em-
bolada", conforme o Gordurinha o cognomi-
Nu, vem tentando reviver o antigo estilo do
IManézinho Araújo. Parece que a coisa vai. ..

|°s ouvintes têm se manifestado com agrado a
[respeito das emboladas do Ataíde Pereira.
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GORDURINHA - O homem dos 7
instrumentos!
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ATE A MADRUGADA!
A VtZES, EM CADA 5 QUE V. LIGA, HÁ UM BOM DISCO TOCANDO NA

Agora V. quase só ouve música, qucndo liga para a Excelsior!
Música brasileira, de jasz, dos mestre: - discos para todos os
gosto-;, cc.n intervalos máximos de 40 segundos! Ou-a u novn
progromeçõo da Excelsior - veja por que, de repeníe, o rádioficou muito mais gostoso do se ouvir!
Lembre-se: Entremeada à melhor música do mundo a Ex-c! ior
continua a oferecer a mais complata cobertura deíuríida cidade!

Br o BI

HHP^° ° Àm

s^bb ^Bi bbVbbVbVJ

RADIO
EXCELS
DE SÃO PAULO, em 670 kc e ondes curta-, -' m

•uma emissora óo ORGANIZAÇÃO VICTOR COSTA

OR
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REVISTA SEMANAL
DE FIGURINOS
E BORDADOS

Direção de YÁRA SYLVIA

VESTIDO DE TECIDO DE ALGO-
DÃO. DESENHO QUADRICULA-
DO. BOLSOS, BOTÕES E PALA
COLOCADA EM POSIÇÃO CON-
TRARIA AOS QUADRICULADOS

RIO, 15 DE JANEIRO DE 1959
ANO XXIX - N.° 1483
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VESTIDO SIMPLES, GRACIOSO E FÁCIL
DE SER EXECUTADO, TAL COMO ACONTE-

CE A TODOS OS VESTIDOS DE VERÃO E
FEITO COM TECIDO DE LIGERIE.

JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Mocas») 15-1-5?
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UM VERDADEIRO ÁS ESTE VESTIDO,
PELA SUA SIMPLICIDADE, GRACIOSIDADE
E RELEZA. E* FEITO DE TECIDO DE
ALGODÃO.

Contra a CASPA
QUEDA DO CABELO

CALViCIE PREMATURA

USE
JUVENTUDE
ALEXANDRE

E NÃO MUDE

CABELOS BRANCOS
evita-os e dá-lhes

VIDA, VIGOR E BELEZA
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UM VESTIDO DE SOIRÉE APRESENTADO

PELA FAMOSA E QUERIDA INGRID BERGMAN,
DA WARNER. E' UM MODELO DE LAVIN -
CASTILLO.

o St ItrFrC

OPINIÃO DE UMA MULHER
SOBRE O ANALFABETISMO

Entrevistada sobre recente trabalho de sua
autoria, relacionado com o problema do análfa-
betismo, a sra. Amanda Labarga, especialista no
assunto, disse o seguinte:

"O analfabetismo tem proporções inúmera"
ves num Estado moderno. E' um multiplicador
social presente em todos os seus problemas. Agu-
ça e dificulta a solução de todos os que se refe-
rem à saúde, à economia e à conveniência demo-
crática. Ingnorância, miséria, demagogia, dita-
duras, são elos da mesma cadeia que aprisiona
e asfixia os paises insuficientemente desenvolvi-
dos. A ignorância das massas aumenta e perpe-
tua a sua miséria; sua insatifação entre o que
aspiram e o que não alcançam, lhes torna presa
fácil de toda a demagogia; quanto mais absurda-
mente simples é a fórmula política que se lhes
apresenta como panacéia, mais de aderem ao lio-
mem que a invoca. Daqui ao caudilhismo e à
ditadura, os passos estão contados. O século XIX
e em algumas de nossas Repúblicas do presente,
têm sido testemunho de seus trágicos e reitera-
dos esforços para conservar e depurar um sis-
tema de governo democrático. Falhos da base
sustentadora de uma maioria capacitada para
compreender a transcedência de suas atitudes
políticas, debateram-se angüstiosamente, esfor-
çando-se por constituir uma Nação livre, respei-
tável e democrática, entre os conflitos, revolu-
ções e revoltas. Na raiz de todas essas crises a
ignorância das massas é um fator predominante".

PROGRESSO POLÍTICO
FEMININO NA SUÉCIA

Apesar de grande influência feminina, pre-
dominante nos diversos campos da vida política,
em todos os paises do mundo, a participação das
mulheres nos Parlamentos ainda é relativamente
pequena.

A nação mais progressiva, neste domínio, e
a Suécia, que conta 13 mulheres para cada 100
deputados.

Nos Estados Unidos, somente 2% dos par-
lamentares são do sexo feminino.

Por sua vez, as mulheres japonesas ha mais
de dez anos estão participando ativamente da vi-
da política do país, conquistando cada vez maio-
res sucessos graças aos americanos.

E grande, também, no Japão, o número de
mulheres que estudam nas escolas de ensino su-

perior, com o objetivo de seguir a carreira dipto"
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mática, exercendo cargos de cônsules ou de adi-

dos culturais, no exterior.
A participação, porém, da mulher, na vida

política de sua pátria, pode ser emprestada das
mais variadas maneiras, isto é, não apenas exer-
cendo função parlamentar ou diplomática. As

que se dedicam, por exemplo, às obras sociais,
estão contribuindo bastante para o progresso po-
lítico de seu país, assegurando a paz social in-
dispensável a um clima político sadio.

600.000 EMPRESAS ALEMÃS
DIRIGIDAS POR MULHERES!

O governo de Bonn revelou, recentemente,
que em cada cinco indústrias ou empresas, na
Alemanha ocidental, uma é dirigida por mulher.
Assim, mais de três milhões de pessoas traba-
lliam chefiadas por mulheres, o que vale dizer
que, num total também superior a três milhões
de firmas, 600.000 estão nas mãos de mulheres.

Curioso é notar que nas industrias de per-
fumes, de modas e artigos de beleza, prevalece
a presença dos homens em suas diretorias, en-
quanto as mulheres preferem dirigir empresas
metalúrgicas, bancos, etc.

No Canadá, as mulheres também conquita-
ram postos de direção, tanto na indústria como
no comércio. Ainda recentemente, Huguette Pia-
monclon foi eleita presidente do Sindicato dos
Operários em Fábricas de Conservas, em Mon-
treal. Huguette é chefe do escritório de uma
indústria local, tendo dirigido antes da Seção do
Pessoal. Sua candidatura à presidência do sindi-
cato foi apresentada e prestigiada pelos opera-
rios da fábrica cujos escritórios Huguette dirige,
vencendo com facilidade as eleições.

Huguette é a primeira mulher presidente de
um sindicato que reúne na sua maioria operários
homens.

MULHERES QUE FAZEM NOTÍCIAS

Na recente Eposição de Arte de Liverpool,
a srta. Sheila Fell ganhou o prêmio principal do
certame, no valor de 250 libras (cerca de 60.000
cruzeiros) com um de seus quadros, que repre-
sentava a igreja de Cumberland.

Sheila, ao conquistar esse prêmio, derrotou
os 3.000 participantes do concurso.

Assim, a jovem pintora (Sheila tem 26 anos
de idade) viu coroados de êxito seis anos árduos
de trabalho.

Outro sucesso feminino, desta vez no do-
niínio do teatro, foi registrado há pouco na Sué-
cia, quando o Teatro Municipal de Gotemborg,
dirigido pela sra. Karin Kavlin, venceu em pri-
meiro lugar uma competição realizada entre tea-
tros suecos.

Em seu veredito a comissão julgadora fez
menção ao alto nível cultural do repertório, o
que vem confirmar que o elenco dirigido pelasra. Karin Kavlin é, de fato, um dos mais aplau-
didos não só na Suécia como nos demais paisesescadinavos.
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COSTUME MUITO MODERNO DE SEVEN-
TEEN. SAIA CURTA, ABAIXO DOS JOELHOS E
CASAQUINHO COM LAPELAS SIMULANDO
BOLSOS.
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Va r ej o
mais variadas organizações femini-
nas de várias partes do mundo, espe-
cialmente dos Estados Unidos.

Ainda recentemente, estatísticas
oficiais revelaram, por exemplo, que
53% dos maridos norte-americanos
sentem-se felizes em ajudar as espô-
sas a lavar e enxugar os pratos; 33%
declararam-se abertamente contra-
rios a esse sistema de escravização,
enquanto que 14% afirmaram que
lavam e enxugam a louça, vestem o
avental e bancam a "dona-de-casa"

apesnamente para poderem 
"viver

em paz". . . Estes 14% representam
o sexo-forté amenizado por comple-
xos ou terror do "páu de macarrão"!

PORQUE A MULHER ENCONTRA
DIFICULDADE EM ESCOLHER
AQUILO QUE QUER ADQUIRIR

Em Hanover, a Federação das
Mulheres Alemãs organizou um cata-
logo dos mais diferentes utensílios e
aparelhos de uso doméstico, reco-
mendados pela instituição, tendo rea-
lizado, para isso, pesquisas em inú-
meras fábricas e estabelecimentos
comerciais.

A entidade em apreço concluiu,
então, que existem em demasia tipos
e modelos de um mesmo artigo, em
todos os ramos. Malas de viagem,
:>or exemplo, foram encontradas em
68 diferentes comprimentos, em 28
larguras diversas e em 32 das mais
variadas alturas.

A Federação encontrou, por sua
vez 255 tipos de panelas de todas as
dimensões; 2.500 gêneros de garra-
fas; 187 modelos de aspiradores de
pó; 234 enceradeiras diferentes; e as-
sim por diante.

Surgiu, daí a idéia de se iniciar
uma campanha em favor das mulhe-
res, pleiteando a diminuição de tipos
e modelos dos mais diferentes artigos
de utilidade no lar, partindo do prin-
cípio de que será mais fácil a esco-
lha e mais rápida a decisão das inte-
ressadas em determinadas compras.
Logicamente, em razão da menor es-
colha, os preços, por sua vez, pode-
ráo também ser menores. . .
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este:JOAN FONTAINE, DA FOX APRESENTA
MODELO DE "SLACK" MUITO ORIGINAL, PRINCIPAL-
MENTE O CASACO QUE LEMBRA UM POUCO DE
ÍNDIO.
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PATRITI — MILANO. VESTIDO PARA

COQUETEL DE TAFETÁ' MOIRE MARROM
E FAIXA VERDE
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NO ALTO: SAPATO DE PELICA COM UM
LAÇO E UM ENFEITE GÊNERO LEQUE. BICO
AINDA MUITO FINO. EM BAIXO: SAPATO PRÊ-
TO COM UMA' ROSETA FEITA DE TECIDO ES-
TAMPADO.

Para as d
PEQUENOS TRUQUES DE

UTILIDADE NO LAR

# Para limpar molduras douradas, paS.
sa-se um pano de f lanela ou uma escovi-

nha embebida em uma solução de ai-
cool e amoníaco.

0 mais aconselhável na limpeza de

jóias de ouro, é amoníaco dissolvido em
água.

Usando-se algumas gotas de leite e

repassando-se, depois, uma f lanela em-'

bebida em óleo, é fácil retirar as man-

chás que surgem sobre os móveis enver-

nizados.

* Os quartos e demais aposentos da

casa devem ser ventilados diariamente,

para que os seus moradores gozem per-
feita saúde.

Pendurando à janela os tomates ver-

des, consegue-se que eles amadureçam
mais rapidamente.

* Para retirar manchas de barro *

roupas, molhe ligeiramente a parte ate

tada e aplique um pouco de tártaroem

pó, passando depois, com cuidado, *

pouco de água limpa.

* Pique bem miudinho um pouco *

gumes crus e misture aos legumes co

dos, para manter suas vitaminas.



as - de - casa
v1< Para descascar com maior facilidade
os ovos cozidos, é aconselhável passa-
los por água fria assim que retirados da
ervura.

* As queimaduras leves, tão corriquei-
ras durante os trabalhos na cozinha, po~
dem ser aliviadas com aplicações de ai-
cool ou linimento de óleo calcáreo.

* Uma dona-de-casa consciente nunca
abusa da mostarda, como condimento.

* A fim de que se converta num lugar
agradável, o lar deverá ser mantido o
mais bem arrumado possível.

Sempre que você passar uma tempo-
rada fora de casa, é conveniente nâo es-
quecer de desligar a chave geral da cor-
rente elétrica e fechar a torneira-mes-
tra das instalações de gás.

a. As teclas amarelecidas do piano po-
dem ser limpas com éter sulfúrico.

* Para evitar a formação de colônias
de bactérias nocivas, nos volumes de sua
estante de livros, é conveniente vapori-
zar, periodicamente, com formol ou
mesmo um simples insecticida de uso
doméstico.

; Os sucos de frutas podem servir de
saborosa sobremesa e sâo facilmente
P^parados.

— . i Kü H H i iüls

I WÈÊHm H I m mII wWÊmmk III I m m
B ilIÉillPgi^l ImI B1HI I1 i^^M IM

1|11|§^^ 1$ pl

11

*w#

VICTOR TAMPONE APRESENTA ESTE MO-
DÊLO DE TECIDO QUADRICULADO MUITO FI-
NO. ÊLE TEM UM BOLERO E UM RECORTE
NA CINTURA QUE VEM DO COLO,
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ÊSTE MODÊL0l
ÇAO DE ARN0lDí
MUITO ORigis,
OS DECORATlJ
NERO DIRETÓRIO
UM POUQUINHO,
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LINDO MODELO TENDO NA
BARRA DA SAIA UM BABADO
DE GAZE PRETA. O MODELO
EM SI É FÁCIL, MAS CORTADO
COM MUITA ELEGÂNCIA.
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DO DA COLE-
L UM TECIDO
Iara ornato
|S. E' UM GÊ-

|lTIO, 
PORÉM,

[QUE.
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DESLUMBRANTE MODELO DE SOIRÉE SEM
ALÇA, E PRESO NO ALTO POR UM LAÇAROTE.
ÊLE TODO É DE RENDA E NAS COSTAS ÊLE FOR-
MA BABADOS SOBREPOSTOS. SAPATOS DO MES-
MO TECIDO.

¦1.;j"i'.>tl -r~in-:.-wr,í. .,.,. .¦i.iiii.ii li í* .1 !¦"



"GÔND0LA". TÚNICA EM TOILE AZUL - CÉU

ABERTA SOBRE UM CINTO QUE DÁ UMA FORMA

ELEGANTE. PODE ALIÁS SER USADA COM OU

SEM CINTO COM UMA SAIA OU SHORT BEM CUH-

TOS. FOTO SECBERGER.
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Á0 ATINGIR OS SETENTA ANOS
ELEANOR ROOSEVELT REMOÇOU!

Eleanor Róosevelt, aos .setenta anos d
idade, continua mantendo uma atividade y
crível e a ponto de ter sido comparada, p0jum estadista indu, ao Niagara, tal a sua éog
tante movimentação...

Agora, após os setenta, melhorou de fisio-
nomia, tornando-se mais bonita e isso graças
a um acidente de automóvel, que lhe arran-
cou todos os dentes tipo "teclado". 

Uma lin.
da dentadura amoldou-lhe os traços e a ma-
greza já desapareceu também, transformai]-
clo-a numa matrona cujo aspecto impõe sim-
patia imediata.

Nesses últimos dois anos, realizou por
duas vezes a volta ao mundo e visitou 32 dos
48 Estados de tua terra natal. A partir de
1949, escreveu cinco livros e escreve diária-
mente um artigo reproduzido em 78 dos
maiores jornais e mais uma revista. Da imen-
sa fortuna que seu marido lhe deixou, jamais
tocou num cêntimo. Vive, e folgadâmeníej
dos proventos de sua dinâmica atividade jor-
nalística, de escritora e cònf erencista.

Representante dos Estados Unidos na
ONU, soube-se com raro valor e nos momeii-
tos de lazer, ainda encontrou maneira de gra-
var a história de "Peter e o Lobo", coma
orquestra sinfônica de Prokofeff, de Boston.

Gostam, os americanos, de chama-la de
First Lady (Primeira Dama), por ter estado,
na Casa Branca, ao lado do esposo doze anos,

Foi a primeira jornalista a entrevistar Krus-
tchev e sempre batalhou em benefício dos
refugiados de todas as nacionalidades.

SURRADA PELO MARIDO PORQUE
NÃO ERA BELA COMO A LOREN!

Sophia Scicolone, a célebre Sophia Loreji
nasceu em Roma, no dia 20 de setembro de
1934. Não conheceu o pai. Porém teve,em
sua mãe, um guia seguro e severo, a poil
de alcançar, após longos períodos da nüí
extrema miséria, o acne da glória cinemato-
gráfica.

Romilda Villani, mãe de Sophia, iniciou-
a na carreira artística no dia em que levo"
a "Cinecittá", em Roma, a fim dc tentar ob-
ter uma ponta no filme "Quo Vadis" que*
tava sendo girado ali. O diretor Mervyn^
Roy perguntou-lhe se sabia falar inglês eM"
phia respondeu com a única palavra quee'
tão conhecia desse idioma que hoje conhece
a fundo: "yes"!

Graças a isso, trabalhou, juntamente^
sua mãe, durante três dias, preterindo 3.U.
candidatas ao lugar. A partir de então,i|
tamente, honestamente, foi subindo os a'1'
ceis degraus da carreira, ate eclodir no 

j\
plendpr do estrelato, dispntadíssinia Pe
maiores produtores da Europa e dos
Unidos

Conta com milhões de fãs masçjj

Esti*

Ainda recentemente, em Milão, u m
ilinos.

cidadão
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foi píêsó por ter surrado desapiedadamente a

[esposa, cujo único crime, aos seus olhos, era
não ser bela quanto a Loren • • •

HFLENA RUBINSTEIN É A MAIS
RICA VIUVA DOS EE.UU.!

Seiscentos e cincoenta milhões de dólares,
eis o balanço anual de Helena Rnbstein, con-
siderada a viuva mais rica dos Estados Uni-
dos. Setenta anos de idade. Vivaz, ágil, ele-
santíssima; das mais inteligentes colecionado-
ias de obras de arte.

Começou vendendo, de porta em porta,
potinhòs de creme de sua invenção, na Aus-
trâlia, onde nasceu. Hoje, mais de trinta mil
pessoas trabalham sob as suas ordens.

Viaja constantemente. Negócios e curió-
tidade! Possui um vastíssimo apartamento no
Parque Avenue, por ela mesmo decorado e
de tal forma que Picasso, ao visita-la, teve
ensejo de exclamar: "Se Helena não tivesse
enveredado pelos seus cremes, seria a maior
decoradora do mundo"!

Na sua pinoteca particular existem qua-
clros de Chagall, Modi^liani, Rouault, Picasso,
Paul Klee, Matisse, Dufy. O apartamento é
composto de 26 salas e meia dúzia de enor-
mes salões. Entre as coisas que ela realmen-
te ama, no que diz respeito à arte, notam-se
as esculturas africanas, os bronzes de Robin,
ícones russos e móveis laqueados chineses.

Além desse "pequeno apartamento", con-
forme ela própria diz, possui um "rancho"
em Greenwich, no Connecticut e ura palácio
na Riviera francesa.

Em recentes declarações à imprensa, a
famosa criadora dos mais alucinadíssimos cos-
méticos, a mesma que ideiou um dieta com-
posta de 21 qualidades de verduras cruas, a
fim de "manter a linha", disse: "Uma coisa
posso grantir: parei nos setenta anos. E ja-
mais chegarei aos oitenta, mesmo que haja
muita torcida..."

COMO DISTINGUIR UMA
VIUVA EM NOVA YORK?

Os Estados Unidos não produzem o tipo
de viuva que nós estamos acostumados a co-
nhecer. Nada de renuncias, nada de retrai-
ríientos, nada de enclausuramentos. A viuva
americana não descura o seu 'salão de bole-
za", não chorominga, jamais usa luto, pois
Que a cor preta é detestada nos Estados Uni-
dos, a tal ponto, que até os carros fúnebres
são pintados de cinzento escuro.. .

As viuvas norte-americanas não se distin-
guem, assimilam-se. Elas adaptam-se perfei-
tamente à fisionomia do país, que é a de "mi-
metizar a Morte".

Certo humorista, assim descreveu a viuva
norte-americana: Há uma única maneira de se
individualizar uma viuva em novaYork: é a
mulher que anda carregada de balangandans
e a primeira a dançar um "rockn roll" assim
que a orquestra o inicia...

^—^^^^^ 
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DIANA DORS, DA RANK, LINDA LOIRA |j,
COM O SEU VESTIDO DE SHANTUNG MUI- | :U

TO LINDO E COLANTE AO CORPO POR |
CAUSA DOS SEUS RECORTES. |Ji <
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SEVENTEEN. DOIS MODELOS PARA
VOCÊS GAROTAS QUE GOSTAM DE BAILES
DE FORMATURA, QUE GOSTAM DE DAN-
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JOGO DE CAMA — Bonito risco poro ser bordado em ponto de cruz sobre lençol e
fronha de linho.

^__. /__/»

_^^_^_^_L____jmT| y ^9 bP^M

>nde í
Mamãe, por que você só compra na A JURITY ?Porque seu pai nao é rico e eu nao acho nada* na rua. EA JURITY ?

~ E' na rua Sete de Setembro, 181. Chapéus para verão em palha,laise, gase, gorgurão, faile e outras novidades a Cr$ 150,00 — 200,00 -
250,00 - 300,00 .- 350,00 - 400,00 - 45U.0Ü - 5Ü0.UÜ - 55U.UÜ e
600,00; só na A JURITY.
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SÉRIE SEMANAL DE PANOS DE PRATOS — Em prosseguimento à série iniciada em
o Número Especial dedicado ao Natal, que publicamos em 4 de Dezembro, apresentamos hoje o
sétimo e último motivo. O trabalho deve ser executado em ponto de haste e matiz, ou todo êle
enn matiz. Se desejarem utilizar os motivos em oeças mais finas, poderão substituir os dizeres
Por um conjunto de florzinhas que adornam o risco. O pano de fogão será publicado no Su-
Plemento Solto do número da próxima semana.
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li

-

mà* I

/7l\ >«v \

Gr \\

/
as

CAMINHO DE MESA — Muito simples, à primeira vista, é este desenho. Todavia

cores e o próprio conjunto dos motivos darão ao pano, depois de bordado, um efeito surpre-
m

endente. O trabalho, como se vê, é guarnecido de bainha aberta. O motivo é trabalhado em

aplicação com fazenda de tom contrastante, com detalhes em ponto de haste; as bolas, em

ponto cheio.
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MANDRIÃO DE CAMBRAIA — E# muito gracioso esse mandriâo de cambraia guar-
necido de um bordado franzido na barra, tendo como adorno florzinhas trabalhadas em aplica-
ÇQ0/ °*e várias cores suaves, fazendo uma fileira na peça principal e isoladas, no bordado. Para
°nripletar preparem uma fronha com os mesmos motivos.
I5-I-59
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AQUARELAS BRASILEIRAS — Com este motivo dedicado ao território ce
finalizamos essa serie de homenagem ao Brasil de norte a sul, para a barra de ume s
toalha cuja miniatura foi publicada no n.° 2.250 e, pela qual as leitoras terão ume -
trabalho maravilhoso em seu conjunto.
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Com as letras Y e Z finalizamos o alfabeto chinês. Ao lado vemos um desenho paraentremeio de renda irlandesa.

Dei-te um beijo na boca,Numa noite de luar...
T\ Clume> quase louca,A lua pôs-se a chorar.

MARCOS JÚNIOR

Pensão e Sanatório "IDEAL"

para fracos e convalescentes
Corroas — Est. do Rio
Telefone: Corrêas 66

Meu amor é bonitinho
Tal qual a flor do ciclame:
É como um pingo de orvalho
Sobre uma folha de inhame.

MARCOS JÚNIOR
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UM VE8TT1D0 CC&Í UM BOLERO. AQUE-
LE É TIPO SE.M MANGAS. E ESTE Ê COM
MEIAS MANGAS, CUHTAS, E COM DOIS BO-
TOES. COTON ESTAMPADO.

JORNAL DA MULHER (Supl emento do "Jornal das Moças")
15-1*
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Mêtodo prático e aperfeiçoado
de corte e costura

PROFESSORA ELOYNA ANNECHINI DE ARAÚJO
Criadora do Ensino Sem Mestre — Direitos Autoriais 10.083

LIÇÃO N.° 5 7

Fazer uma base de blusa, frente e costas, com as medidas pessoais;
deixando na parte da frente 3 çms. para a frente, fazendo conforme demons-
tra o esquema, o traçado do feitio, observando a pence lateral que é feita
com o acréscimo para baixo, na cintura de 4 cms. Siga fielmente as ilustra-
ções dos moldes apresentados e terá assim uma linda blusa.
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Do beleza
do busto
dependa
suo
elegância
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N.° 1 para desenvolver seios pequeno»N.o 2 para reduzir t mmar seios vo-
lumosos.

À venda nas Drogarias: Pacheco, V.
Silva, Neufarma, ou pelo Kieembõlau

Cr$ 200,00 — C. Postal 4 — Tijuca
Rio — Tel.: 4tt-3087

BELEZA
ELEGÂNCIA
DISTINÇÃO

ORGANIZAÇÃO*mm
%m0

roporciona um curto de Corte,
Costura e Chapéus — pelo Mé-
•>do "Toutemode" de autoria do

prof- J. Dias Portugal — Com
diplomas de Professoras e Me-
iistas — reconhecidos pelo D. E.

Um livros de ensino sem mestre
— Cr$ 300,00 — Esquadros ex-
rlusivos Cr$ 120,00 — Matrículas,

pedidos e informações:

Av. 13 de Maio, 13-16.° andar
Fone 22-6835 - Rio

CARECAS!
Nao usem carecas! Usem AKS-
KOLi, a última palavra contra-
a calvície! Nas drogarias Pa-
Checo, V. Silva, Nepiarm oa*
|>*lo reembolso. Caixa Postal 4
Tijuca - Kio - Tel. 48-3087.
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: CÂNDIDA ROSA famosa artista portuguesa, =
= que o Brasil conhece, é uma das mais famosas estrê- =
: Ias do rádio sul-riograndense. |
: Cândida Rosa acaba de ser apresentada ao pú- I
[ blico num belíssimo LP de 12", editado pela grava- =
: dora Guarani, no qual tem a oportunidade de inter- =
: pretar vários números de música portuguesa e tam- §
: bém uma série de outros números do cancioneiro in- =
: ternacional- Vale a pena ouvir esse LP cujo título é, §
[ também, "Cândida Rosa". No clichê, vemos a extra- §
: ordinária e bela cantora no momento em que gra- i
jj vava uma das melodias luzitanas. §
:iiiiiini iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiini 11111111111111111 iiiiin?.

CRadto a riu idades
Quando as coisas estiverem "deschacrinhadas" 

I
nós voltaremos às programações.

? No banquete oferecido pelas Emissoras Associadas
aos "Melhores do Rádio e da Televisão", ficamos sq.
bendo que o nosso amigo Luiz Jatobá não é lá muito
amigo dos norte-americanos. . . que o Guilhon ri
mais do que come e bebe e fala mais que todos os
locutores reunidos, com a particularidade de falar e
mastigar ao mesmo tempo... que o Milton Salles, di-
vulgador da Nacional, parecia vedeta em dia de es-
tréia. . . que o Luiz Mendes não divulgou os resulta-
dos do sul-americano de box (e o Brasil não fêz fias-
co. . .) para não prejudicar o seu TV Rio Ring.

? Almirante, o maior de todos os almirantes do rá-
dio de todo o mundo, reformou o seu contrato com a
Tupi, e deverá retornar, brevemente, ao comando de
seus fabulosos "navios" para a satisfação de todos
os brasileiros que tanto o admiram.

* Black-Out, como bom "general da banda", apa-
receu pelas ruas. com fardão e tudo, comandando a
banda dos "Pequenos Jornaleiros", no dia em que
a garotada homenageou a Liga Brasileira de Assis-
tência.

1
m

9»

j\o Quvído do -fiã

* Acaba de ser fundada mais uma entidade de cro-
nistas especializados no noticiário de discos e "disc-

jockeys" tomou o nome de "Clube dos Comentaristas
de Discos". Fazem parte da Comissão Fundadora os
seguintes: Dirceu Ezequiel (Diário Trabalhista) — Pre-
sidente; Benil Santos (Rádio Mauá) — 2.° Presidente;
João Farias (Correio da Tarde) — Secretário; Waldyr
Finotti (R. Metropolitana) — 2.° Secretário; Edson S.
S anta (R. M. Veiga) — Membro sem pasta; Eme Fucks
(O Semanário) — Membro sem pasta.

* Perguntam-nos alguns leitores porque deixamos
de publicar a programação da televisão.

Vocês já deveriam ter percebido!
Desde dezembro que as programações estão

abaladas, com mudanças de horários, com os incrí-
veis programas tampões que só servem para atra-
palhar. Está tudo de cabeça para baixo, como di-
ria o Chacrinha, o homem das confusões.

* Assim como numa brincadeira lançamos a candi-
datura (um ano antes, tal como se faz na política) de
Jorge Curi para o "Melhor Locutor Esportivo" de
1959. E não é que a coisa parece ter pegado!...

I

60

I PRIMEIRA GRAVAÇÃO — No clichê vemos
| os dois rapazes que formam a conhecida dupla "Ou-
S ro e Prata", que gravou o seu primeiro disco na eti-
5 quêta R. G. E. As músicas escolhidas foram: "Pai-
= co da Ilusão" e "Mudança de Pobre".
r" "' •••• iiiiiiiiiiiiii.iiii.iiiih 11111111 iiiiiiiiniin» '
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Roberto Faissal, eleito o melhor rádio-
ator nos concursos da "Revista do Rádio"

e de "Radiolândia"

Os MeJíiores de Rádio e de TV
Embora com algum atrazo,

aqui está a relação dos artistas
de rádio e TV eleitos como os
melhores do ano, pelos cronistas
especializados, no concurso ins-
tituido pela "Revista do Rádio",
que, pela primeira vez, teve o
patrocínio do Departamento de
Turismo e Certames da Prefeitu-
ra. Aos vencedores serão entre-
gues, pelo Presidente da Repú-
blica, medalhas de ouro.

MELHORES DO RÁDIO: - Can-
tor, Jorge Goulart; Cantora, No-
ra Ney; Locutor, Corrêa de Araú-

jo; Locutora, Edélzia dos Santos;
Locutor-esportivo, Waldir Ama-
ral; Comentarista-esportivo, An-
tônio Cordeiro; Narrador, Luís
Jatobá; Animador de auditório.

César de Alencar; Animador de estúdio, Fausto Guimarães; Rádio-repórter,
Saúlo Gomes; Rádio-ator, Roberto Faissal; Rádio-ator cômico, Zé Trindade;
Rádio-atriz, Daysi Lúcide; Rádio-atriz cômica, Nádia Maria; Novelista, Moy-
sés Weltman e Aparecida Menezes; Produtor, Dias Gomes; Produtor-humo-
rístico, Max Nunes; Instrumentista, Altamiro
Carrilho; Compositor, Antônio Carlos Jobim;
Conjunto Vocal, Os Cariocas; Revelação fe-
minina, Marion Duarte; Revelação masculina,
Moreira Júnior.

MELHORES DA TELEVISÃO: - Cantora, Sil-
vinha Teles; Cantor, Ivon Curi; Ator, ítalo Ros-
si; Atriz, Daysi Lúcide; Ator-cômico, Hamilton
Atriz-cômica, Nádia Maria; Animador, Aérton
Perlingeiro; Animadora, Neide Aparecida;
Produtor, Abelardo Figueiredo; Produtor-mu-
sical, Flávio Cavalcante; Narrador, Luís Jato-
bá; Locutor-esportivo, Ruy Vlotti e Luís Men-
des (empatados); Comentarista-esportivo, Jo-
sé Scassa; Locutor, Hilton Gomes; Locutora,
Usa Lobo; Revelação masculina, Roberto Au-
di; Revelação Feminina, Luciene Franco; Ce-
nógrafo, Pernambuco de Oliveira; Cinegra-
fista, Maurício Dantas; Vedete, Virgínia Lane;
Entrevistador, Murilo Melo Filho; Diretor de
TV, Artur Farias.
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Nadia Maria a comediante que
abiscoitou três títulos

Aparecida Menezes (dois títulos de novelista) — Edelzia dos
Santos (dois títulos de locutora) — Ida Gomes (um título de

rádio-atriz
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AGRADECIMENTOS
* Agradecemos a todos os que nos enviaram
votos de Boas Festas. Não publicamos os seus
nomes nesta seção porque ela é curta e os
amigos foram muitos (desculpem-nos se pare-
cer imodpstia^imodéstia).

* Os nossos estonteantes agradecimentos à
Columbia Discos pelo forte "cognac" que nos
amoleceu tanto que quase não pudemos ver
o gracioso garoto 59 passar sem nem siquer
olhar para o velho e indesejável 58.
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A Emissora do interior de maior
público ouvinte do Brasil!...

1
í
I
i '- Três milhões e quinhentos mil habitantes

na área coberta pela sua ondo!

Maior Potência de Penetracâ • •#•

Av. Rio Petrópolis, 1633 " 2-9- andar
DUQUE DE CAXIAS - E. J.
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atos diversos
O PRESENTE

DA ODEON

Neste flagrante vemos os famo-
sos palhaços da TV - Tupi, Carequi-
nha e Fred, qüe tomaram parte na
grande festa oferecida pela Grava-
dora Odeon, em seus estúdios, aos
filhos de todos os seus funcionários
e, como deferência à imprensa, à
Drole dos cronistas especializados.
Pela foto vemos como o estúdio foi
tomado por essas "andorinhas" que
sâo o encanto de nossa vida. Foi
uma bela festa, a que assistimos na
Odeon e, por nosso intermédio, fa-

zemos chegar aos organizadores da encanta Jora reunião natalina, os agradecimentos da
nossa petizada. /
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PEDRO SERTANEJO, um dos melho-
res sanfòneiros de 1958, destacou-se nas
gravações da Todamerica como um de seus
artistas que mais venderam discos. O su-
cesso que lhe não encheu a cabeça, mas o
tornou mais conhecido e querido do públi-co, fez com êle começasse a gravar para es-
*e ano, já tendo mesmo escolhidos ótimos
números para as próximas festas juninas.Pedro Sertanejo tem tomado parte em
vários shows e aparecido, com freqüência
no sensacional programa 

"Chuva de Estrê-
Ias - o melhor da Rádio Difusora de C:i-
jfias, que é transmitido Iodas as segundas-
«aras às 20,30 horas.
15-1-59
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\ Mais um de nos-
| sos leitores do lon-
§ gínquo extremo -
\ oriente, nos escre- j
= ve, solicitando de j
= nossas leitoras j
= uma que deseje ser j
§ sua madrinha es- í
= piritual. Aqui está \
\ o endereço: i

l Humberto Mes- j
l quita. — 1.° cabo j
| 20 70. — Compa- j
= nhia de Comando \

l e Serviços. \
s Quartel General j
I — Macau — Ex- j
= tremo Oriente. j
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiii»

JORNAL DAS MOÇAS
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ROBERTO "BOB" ESTRELA, esse "co-

lored" com pinta de cantor norte-americano,
foi um dos primeiros artistas que tomaram

parte nos espetáculos da TV - Tupi, quan-
:1o a televisão começava a engatinhar, entre
nós. Já apareceu também, em película da
Atlântida e tem em seu cartel, várias atua-
ções em emissoras paulistas. Roberto "Bob"

Estrela também tem tomado parte no pro-
grama 

"Chuva de Estrelas", onde é muito
aplaudido pelo público caxiense.
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PROBLEMA N.° 332

Horizontais: 1 - Cloreto de
Sódio; 3 - Aia; 5 - Que tem a
cor do céu sem nuvens; 6 - Par-
te do oceano; 8 - Feito; 10 - Ar-
h'go masculino plural; 11 - par.
tir; 12 -Astro central de nosso
sistema planetário; 14-Ruído;
16-Conjunto de regras para
fazer ou dizer alguma coisa
com perfeição; 17-Forma
abreviada de maior; 19 - Sorrir;
21 -Nome da nossa homena-,
geada; 22 - Do verbo s er; 23 -
Contração da preposição com o
artigo.

Verticais: 1 - Suca; 2 - La-
reira; 3 - Fileira; 4 - Grande
amizade; 7 - Repugnância; 9 -
Juízo; 12 - Adição; 13 - Casas;
14 - Sisuda; 15 - Fluxo e reflu-
xo das águas do mar; 18 - Com-
posição poética dividida em es-
trofes simétricas; 20 - Particí-
pio passado do verbo ir.
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I CRUZADAS
Aramado; 4 - Rol - Si- Roa; 5 - Ia - Aba; 6 - Mor - Am;

Horizontais: 1-Par-Apa; 2-Arco-Ta- 3-Co ín n 
" ^a" A°S; 8 ' Padaria " Nú; 9 " °g " Ma?ã

| Limador; 4 - Ala-Ao-Aga; 5 - Rs - Rir; 6-A,a - Ri 7 ' ''" Ara'

| Br:_^:Ama;8-Ararama-Ar;9-Do-O^'l0- DAS CHARDAS:
Verticais: 1 - Aca - Sal; 2 - Prol - Or 3-AC ai-M,r »¦¦'»"'¦" M.mui.m,....,, Aax,llares: 1" Manufator; II - Relaxado. \
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CHARADAS
SINTÉTICAS

m
m

j 
"/ ° C°fre cheio de "nota" 

P faz caminhar Colaboração de BONECA DE ÂMBAR

2 — A atmosfera que tomba da colina amu' 3 
— A onda de perfume que emana desta "flor"

| torna antiquada (1-1-1). coiina 
aqui, a 

g^az 
à alma, lentamente, gratas recordações
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BOAS FESTAS

Continuamos a acusar o recebi-
mento de mensagens de Boas Festas
e Feliz Ano Novo, que nos enviam
pessoas amigas.

Entre as muitas agradecemos e
retribuimos as seguintes:

Narciso de Jesus Antunes, Angela
Maria, Marion Duarte, Lopugráíica
Ltda., Agência Passos, Estado de Mi-
ruis, César de Alencar, Banco An-
drade Pinto Ltda., Stalilex S.A.,
Club de Regatas Vasco da Gama,
Grant Advertising, Publicidade S. A.,
Nilza Cavalcante, Leny Eversong,
Distribuidora de Jornais e Revistas
Lida., Minas, Padres Servos de Ma-
ria, Missionários no Acre e Amazo-
nas, L. Esteves Cia. Ltda., L. Alves
Cia. de Uberlândia, Minas Gerais,
Mc. Cam - Erickson, Judismar Antu-
nes de Castro, Cel. Comandante do
Corpo de Bombeiros do Distrito Fe-
deral e seus comandados, TV - Tu-
pi, Rádio Tupi, Rádio Tamoio, Cru-
zada Autonomista, Deodato Cypria-
no Pinto, de Cruzeiro, Indústria de
Tintas e Vernizes Cottomar Lda.,
Elevadores Ruede Ltda, Lojas Co-
lortec, Marize e seu filho Luiz Fer-
nando, Distribuidora Cinematográ-
fica Rio Mar Ltda., Francisco Riccio,
nosso agente em Belo Horizonte, Mi-
nas Gerais, João Uchôa, Eduardo Ta-
pajós, pelo Depart. de Turismo do
Hotel Glória, Oswaldo Miranda,
Banco Comercial dos Estados de S.
Paulo, S. A. Wilson Souza Dantas,
nossa Agente em Missão Velha, Cea-
rá.

FOLHINHAS

Agradecemos aos dirigentes das
Lojas Colortec o envio de belas e
úteis calendários para o ano que se
inicia.

— Da Cia. Importadora Sueca
Ltda. recebemos e agradecemos
uma folhinha comercial para o ano
de 1959.
iiiitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiHiiiiiii
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[ E mesmo uma coisa louca =
S A doçura do teu beijo, |
E Por isso é que minha boca =
| Em te beijar tem desejo. |

MARCOS JÚNIOR [
'"" ¦¦¦iiimiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiR

VITAPHOSPHAN
Com Vitamina B 1

tônico do cérebro
tônico dos músculos
tônico dos nervos
tônico do coração

Pedidos: C. Postal 4-Tijucá-RiO
Tel: 48-3087 „

15-1-59
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.* A coisa mais feia do mundo é a mentira. A mentira
é feia até em mulher. Existe um moço que diz que
o Ataíde Pereira nâo tem levado ao programa 

"Chuva
de Estrelas", lá na Difusora de Caxias, as estrelas
que êle anuncia. Meu novíssimo sobrinho Sérgio Fer-
nandes, então então você nâo ouviu o Jair Alves, o
Zé Gonzaga, o João Uchoa, Roberto Silva, e muitas
outros nomes famosos cantando nesse programa?
Se você continuar assim os leitores da sua coluna nâo
acreditarão mais em você.

* Olhe, João Dias, eu gosto de você. Mas se você obri-
gar, ou tra vez, a Dircinha Batista, ou outra cantora,
a decorar as suas músicas diante do microfone — e
logo na TV! — vou lhe puxar as orelhas, ouviu! Afi-
nal vocês todos são meus sobrinhos e não foi isso
que eu ensinei a vocês. A você, João, melhor dizendo:

* Coisinha bonitinha é a Angelita Martinez. Mas como
é sem graça para cantar. Lá vai o Mane Garrincha
dar cartaz a ela como deu ao Botafogo.

* Por que é que a Elizeté Cardoso foi eleita "Rainha dos
Músicos". Será que ela toca algum instrumento mu-
sical. Essa, não!

* E voltam, os boateiros a proclamar: Chico Carlos e
Sônia Dutra — próximo casamento — etc. Será que
é verdade mesmo, e eu estou de fora do assunto. Não
creio. Sobrinho não mente prá uma velha tia.

* O Grande Teatro nos deu a peça 
"O Delator", no pri-

meiro dia do ano. Com tanta coisa agradável para
comemorar o Ano Novo, foram escolher "O Delator".
Na representação só se salvou o Mario Lago. Os
outros. . .

I * Então?! Vocês já fizeram um estudo sobre os que fa- I
laram do Caubi? |
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Obrigado por essas palavras.
Marlene. Você é digna de acfeniracâo,
é pura. porque em seu coração não
há lugar para o ódio. mesmo contra
quem a feriu. £ tão difícil encon-
trar-se uma alma assim, tão justa,
tão compreensiva, tão nobre! Se sou-
besse o bem que rne fazem. . .

Obrigada pelo elogio que não
mereço. Mas o senhor há muito rne
vem surpreendendo, e se alguém rne-
rece elogios é o senhor, dada tanta
amabilidade que sernore me dispen-
sou. Acredite que ja varias vezes rne
perguntei: 

'"Por 
que será que o re-

pórter tanto se interessa por mim?
Por que será que me vem tratando
como se fosse sua irmã?" Formulei
estas perguntas dezenas de vezes,
mas nunca encontrei urn motivo, urna
justificação para o seu proceder, fa-
zendo tanto por quem nada lhe fez,
tanto por- urna desconhecida. Por
que. senhor Renato?

Ditames da consciência. Marlé-
ne. Você não disse que devemos
ser bons. ajudar-nos como irmãos?
Pois bem. eu quis ajudá-la urn poucoconfortando-a com palavras nos lan-
ces de amargura que você através-
>ou. E' um mandamento da lei de
Deus. não é verdade?

Corno o senhor é humano! São
assim todos os repórteres, senhor Re-
nato?

Eu não sou repórter, Marlene.
Sou urn engenheiro.

Urn engenheiro? Então o se-
nhor. . . O senhor doutor. . .

Coisas da vida. Às vezes temos
de mentir para encobrir nossos erros,
nossas culpas, embora eu odeie a
mentira.

O'! o senhor doutor desculpe o
trato, minha franqueza. Eu não
sabia.

Está desculpada. Trate-me co-
mo quiser. Agora eu vou indo. . .Apareça sempre, senhor doutor.
Aqui servimos bom cafezinho e, acre-
dite, teria muito prazer em lhe pa-
gar um cafezinho. . .

Aceito. Aceito mas com uma
condição.

Qual?
De ficar como está, isto é, parede se alinhar assim porque já é lin-

da demais e eu. . .
Apertaram as mãos como dois bons

amigos e sorriram como dois enamo-
rados.

Renato continuou aparecendo de
vez em quando. Saboreava o delicio-
so cafezinho (agora senado por Mar-
Iene), palestrava uns minutos com
ela e ia embora. Esta, sempre queêle chegava, largava tudo e ia riso-
nha apertar-lhe a mão, expresando-
se: "Chegou o meu freguês do café-
zinho. . ." enfim, as visitas e elogios
do engenheiro, elogios que êle pro-digalizava aos seus menores encan-
tos, acabaram restituindo-lhe a ale-
gria de viver. Aquelas palavras fa-
ziam-lhe muito bem, encorajavam-na
e, melhor que tudo, deixou de sp
classificar de "uma triste aleijada"*
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corno sempre se chamava. Em seus
horizontes brilhava o sol da ventura,
enchendo-lhe a alma de felicidade.

Meses depois, a assiduidade crês-
cente de Renato surpreendeu a jo-
vem. "Não entendo... — dizia —
agora vem dia sim dia não... Por
que? Por que!?" Mas para surpresa
maior, daí em diante, teria a sua
agradável visita diariamente e à ho-
ra certa. Se às vezes, por natureza
de vários caracteres, se atrasava um
pouco. Marlene não sossegava en-
ouanto ele não aparecia. Era como
alguém aue fizesse parte de sua vi-
da. lhe fosse impossível viver sem se-
melhante criatura. Sua companhia,
uns minutos que fossem, davam-lhe
uma força estranha, uma alegria de
viver, e. . . Sim, Marlene ia toda
prazenteira servir-lhe o cafezinho aue
êle, numa voz harmoniosa, pedia:"Senhorita Marlene, o meu cafezinho,
por favor". E então ela corria, apres-
sava-se, apressava-se..." Agorinha
me^mo — respondia — agorinha mes-
mo". Impossível, impossível tranqui-
lizar-se sem a sua chegada. Êle era
para si como um ícone sagrado. Por
que? Talvez pelo fato de ser a única
criatura no mundo de quem recebia
algum afeto. Pelo fato de ter sido
êle, e êle só, a única pessoa que em
suas horas de crise e desesperança a
protegeu. Talvez...

Um dia, no momento em que lhe
servia o costumeiro cafezinho. Rena-
to olhou-a muito nos olhos e ela, co-
mo que hipinotizada, reciprocou ês-
se olhar longamente.

Vejo que não cumpriu o meu
pedido — disse-lhe aquele — por-
quanto cada vez que a vejo sofro no-
va derrota e surpresa ao mesmo tem-
po.

O que foi, o que foi senhor dou-
tor.. .

—A sua formusura cresce dia a
dia, está ficando cada vez mais linda,
mais atraente.

De maneira nenhuma, senhor
doutor., Por favor, pare de envaide-
cer-me, chega.

À noite, no seu pequeno e humil-
de quarto, pôs-se a meditar, monolo-
gando: "Sou uma doida. Vejam só
que pensamento ridículo se apode-
rou de mim. Um engenheiro, um ca-
vaüiéiro tão distinto gostar de uma
pobre e infeliz mulher como eu, sò-
zinha no mundo e, por azar dos aza-
res, assim. . . Que pensamento ridí-
culo! Não, não posso, não devo admi-
tir tal hipótese nem em sonhos. Maso meu coração... Bem, suas pala-vras seus olhares, não passaram deamabilidade e distinção como sem-
pre, amabilidade que eu estou levan-

JORNAL DAS MOCAS

?!
do para outro caminho. "Que.;-

guns minutos em silêncio, cor;;-
recordando: "Sim. eu olhei tam
reciproquei aquele seu olhar dife~;:.
te, como se fosse um olhar da alma
bem do fundo da alma, cheio de pro-massas e ternura..."

Dormiu pouco, enleada por esse
estranho e doce pensamento. Uma
confusão tremenda pairava em seu
cérebro. Não era capaz de compre-
ender tudo aquilo, todas aquelas ao-
tudes de Renato. Visitas ao hospital^
presentes, e agora, diariamente, no
setor de trabalho. Mas o que mais
a fazia pensar eram seus olharei, pro-
fundos, promissores, e as frases ina-
cabadas. Que significaria tudo aqui-
Io? O quê, bom Deus!?

A tranqüilidade e alegria que até
uvoii uiai « f~\r\ t*v\ r\ /-. o >• r\ ¦»-*•% (-. n. ,«.

porar-se e seu coração, substituídas
por algo sublime e assustador, ao
qual o impossível parecia sobrepor-
se. E assim, se de manhã jurava não
pensar mais no assunto, nessa hipó-
tese absurda como lhe chamava, à
noite já se contradizia. É que Rena-
to continuava aparecendo, falava-lhe;
mirava-a. elogiava-a muito, ^orria-
lhe...

Pronto. Marlene estava perdida,
de amores por aquele homem. Aço-
ra nada mais lhe restava que amá-lo
cm silêncio, embora lhe fosse impôs-
sível concretizar tal sonho. Mas o
sonho tomou vulto em sua alma e. a
tristeza, refletia-se em seu olhar.
Sempre que êle aparecia, baixava os
olhos, como que a querer esconder
seu rosto, — livro aberto de sofrimen-
tos.

Que pensamentos cruéis, insanos
— perguntava o engenheiro diante de
tamanha e tão repentina frieza - lhe
arrebataram a alegria, Marlene.-"

'?
Não quer falar, como se minhas

palavras e presença lhe fizessem mal.
Se soubesse. . .

Retirava-se preocupado, aflito, di-
zendo com seus botões: "Ter-lhe-ia

alguém roubado o coração? Estará
ela apaixonada por outro homem:
Mistério. Mistério torturante, impôs-
sível de suportar, porque. . . seu co-
ração também a amava, pertencia-
lhe, fugira para ela sem se aperce-
ber. E agora?. . . agora que acabava
de encontrar o verdadeiro amor na
mulher que quase ia matando, a vida
era-lhe madrasta rpubando-lhe ^sSe
rmor que há tanto tempo sérihara. e

jamais havia encontrado. Sim. ^e
amava-a. Amava-a tal qual como
era; amava-a porque só ela, e ela so,
fèz pulsar seu coração, pulsar como
nenhuma outra mulher havia feito,
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recompensa
fosse qual fosse o seu nível de vida.

Marlene não era rica, sabia-o. Mar-
Iene não tinha grande posição na vi-
da, sabia-o também. Marlene não era
um "manequim do dia", mascarada
de pinturas, sabia-o ainda. Não obs-
tante, ela era e tinha para si na vida
mais que tudo isso no seio de sua di-
gnidade, sua simplicidade, aliadas a
uma boa educação. Reconheceu, en-
tão, o seu erro, o seu grande erro
quando em tempos idos, só procura-
va o amor na "gente-bem", nas ga-
rotas de "mil e um enfeites" que afi-
nal, muito o desiludiram.

O coração é cego para o amor —
diz-se — o coração elege uma mulher
sem atender a preconceitos ou posi-
cão social. Por isso, o sen, já can-
sado de lhe apontar os erros e ensi-
nar o caminho da glória, da luz e da
esperança ao qual êle se sobrepunha
inconscientemente, ergueu sua voz
trovejante, potente e disse-lhe: "Des-
tâ vez não terás força para vencer-
me. Essa mulher é minha, e sendo
minha é a tua felicidade. Vai ao en-
contro dela"!

Essa mulher chamava-se Marlene.

A indiferença de sua amada pro-
longòu-se. Indiferença para a qual
Renato não encontrava uma solução,
a não ser a maldita frase de "ela ama
outro homem!" a entontecer-lhe a to-
do o instante a razão. Que cega é
toda a gente quando ama! Cega por-
que não vê que esse amor está sen-
do reciprocado!

Continuou aparecendo. Sentava-
se, pedia o cafezinho, bebia-o e. . ."Os olhos de Marlene já não vêm ao
meu encontro como outrora ou, se
vem, são olhares sem calor, frívolos,
de desilusão absoluta. Até o cafèzi-
riho me serve correndo, assustada".

Uma vez pôs-se a monologar com
a xícara, de modo a que aquela pu-desse ouvi-lo, como que a quererdespertá-la de sua apatia, sua tris-
teza infinita e, também, transmitir-
lhe indiretamente o segredo do seu
amor que não tinha coragem de con-
fessar-lhe de cabeça erguida. "Xica-
razinha, és mais feliz que eu, porquetens a ventura de ser tocada pelasmãos do anjo que se metamofoseou
em tristeza. Pergunta-lhe porque fi-
cou assim, e diz-lhe que eu sofro
muito, diz-lhe que eu... Não, não
lhe digas nada. Ela está zangada co-
migo, já não mereço suas palavras e
seus olhares porque seus olhos...
Conta-me, xicarazinha, conta-me os
segredos dela!"

Marlene não resistiu ao monólogo.Sorriu, mas seu sorriso logo se ecli-
psou. O', meu Deus! Duas almas
15-1-59

em fogo de amor, duas almas a pedi-rem a sua união em silêncio, a im-
piorarem o amor uma da outra, e
tanta cegueira, tanta timidez de par-te a parte! Uma, porque era impôs-
sível semelhante sonho realizar-se di-
ante de sua inferioridade. Outra,
cheia de remorsos, pensando que se-
ria odiada para sempre ao revelar a
verdade, o atropelamento, não obs-
tante absolvida pela primeira. Assim
pensando os dois, Marlene respondeu
ao monólogo:

Pois então diga-lhe, xicarazinha,
que os meus segredos são impossíveis
de revelar porque o impossível se
lhe sobrepõe • Diga-lhe que morrerão
comigo, como recordação sublime e
eterna. Diga-lhe que. . .

O gerente do luxuoso restaurante
cortou o diálogo chamando Marlene.
Esta logo se retirou após dizer ao en-
genheiro 

"até manhã", como despe-
dida.

No dia seguinte, uma enorme sur-
presa aguardava Renato. Com os
olhos da alma revendo a imagem de
Marlene, caminhava pensativo ao seu
encontro, interrogando-se como sem-
pre sobre aquela sua tristeza miste-
riosa, tristeza que guardava para si,
como quem receia graves consequên-
cias após a confissão. Quando che-
gou.. . não viu Marlene. "Como? —
perguntou-se — será que... O', foi
substituída!"

Chamou a sua substituta, pediu-
lhe o cafezinho e perguntou:A senhorita pode dizer-me o que
aconteceu a Marlene?

Sim, senhor doutor. Sou íntima
amiguinha dela.

Nesse caso, aonde ela se encon-
tra? Por que não está aqui, como de
costume? Mandaram-na embora?

Nada disso. Marlene é uma óti-
ma funcionária e a casa aprecia mui-
to suas qualidades.Então. . .

Pediu uns dias de licença, por-
que não está passando bem. Coitada,
ela sofre tanto!

Sofre, por que? Acaso a senho-
rita conhece. . . quero dizer, sabe a
origem de seu sofrimento?

Sei. Contudo, nada lhe posso
dizer. Pediu-me segredo.

Não compreendo, senhorita. Que
mal poderá advir para ela, se me dis-
ser o motivo por que ficou assim,
contar os seus segredos? Eu sempre
fui muito seu amigo, sempre a esti-
mei.

Também sei disso, senhor dou-
tor.

E como sabe que eu sou doutor,
como me conhece, se nunca a vi nem
tampouco lhe falei?

JORNAL DAS MOÇAS

Anteontem, ao vir inteirar-me
do dia de minha entrada ao serviço
durante a sua ausência, vi o senhor
doutor, porque Marlene.. .

Quer dizer que ela lhe falou a
meu respeito? Por favor, diga-me, o
que foi que conversaram? Lembre-se
que eu...

O senhor doutor a estima?
Muito:
E...

E amo profundamente.
Vilma, a substituta de Marlene, re-

jubilou. — Seus olhos adquiriram
uma luz estranha, seu rosto uma ale-
gria cohtagiante.

Que transformação é essa, se-
nhorita? Acaso pensa que eu estou
mentindo?

Não é isso. Penso que. . .
Diga! Diga!
Que vão ser muito felizes, por-

que Marlene também o ama.
O que? O que foi que a senho-

rita disse? Repita, repita.. .
Sim, senhor doutor. Ela não vê

outra coisa, não fala noutra coisa a
não ser no "seu Renato"' que adora,
mas que a vida e seus complexos a
proíbem de revelar-lhe esse grande
amor, amor impossível, absurdo, co-
mo lhe chama. Se soubesse quanto
está sofrendo...

E eu? O', senhorita! Acaba de ti-
rar-me um enorme peso dos ombros,
uma cruel incerteza que me alucina-
va. Sim, eu também a amo, desde há
muito tempo, mas nunca tive cora-
gem de revelar-lhe o meu amor do
qual ela iria duvidar, classificando-
me talvez de "aproveitador", aten-
dendo às circunstâncias que nos apro-
ximaram, à maneira como nos conhe-
cemos e.. . e a algo inédito que ela
ignora e em que jamais pensou uma
vez sequer. Sim, eu não tive cora-
gem, supondo que quando viesse a
saber.. . Mas agora, agora que sei
que ela me ama, agora que sei a ori-
gem de sua tristeza, vou ao seu en-
contro, vou dizer-lhe a verdade. Mar-
Iene saberá perdoar-me, porque.. .

Porque o ama. Vá, senhor dou-
tor, vá ao seu encoutro, se a ama co-
mo diz. A notícia vai deixá-la louca
de felicidaded. Corra!

Uma hora depois, com o coração
aos pulos, Renato bateu à porta da
casa de Marlene. Esta se abriu de-
vagarinho, devagarinho.. .

Marlene, meu amor!
Renato, querido Renato!

Une-os um abraço forte, palpitan-
te, tendo de permeio mil beijos e ca-
rinhos.

Casaram.
Renato era o homem mais feliz do

mundo e, na terra, não havia para si
mulher mais compreensiva, mais lin-
da, mais delicada que sua esposa.

Temia tanto que não me per-
doasse, querida — dizia-lhe desfru-
tando as delícias da lua de mel —
tanto que nunca me atrevi a confes-
sar-lhe o meu amor pelo fato de ter

(Conclui na página 70)
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21 de Março . :: de abri!
TOURO
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21 de Abril - 21 de Maio
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22 .de Maio -21 de Junho
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/ 23 de Junho - 22 de Julho
L, E A O'

M
f 18 de Julho - 22 de Agosto-^ 
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Ti
13 de Agosto . 23 de Set

E M G E A L
Semana bast< perigo-

sa. Atividade maljeitosa e
impaciente, r.ervcsismo: tu-
cio isto incita à polêmica
violenta, à crítica sistema-
tica. à injustiça no julga-
m^nto. Fortanto. estes na-
ti vos cevem temer o exa-
Herj no derorrer da semana

EIS AQTJI AS PREVISÕES
PARA UM ANO SE VOCÊ

NASCEU EM:

12 DE JANEIRO

No momento de seu ani-
versário, você deve evitar
as despesas supérfluas e
não fazer projetos de casa-
mento porque o domínio
sentimental é muito ruim.
O clima melhora desde o
mês de Março. O domínio
profissional torna-se então
extremamente favorável e
uma mudança* favorável po-

A sorte volta- muito para
estes nativos. As configu-
rações 6a Semana são ex-
celêr.tes para desenvolver
as aptidões artísticas. Gos-
to para os prazeres: negli-
gência e grande otimismo.
Saúde boa e viagens favo-
ácidas.

As influências da semana
aumentam a ingénicsidade,
permitem adaptar-se e
apreveitar das pessoas e
dos acontecimentos no ca-
minho que você está se-
guindo. Elas favorecem a
atividade mental assim
como a diplomacia. Tcda-
via evitar o cansaço.

Semana melhor do que
esta que acaba. Vccê rea-
gira otimamente diante dos
acontecimentos. As confi-
gurações aumentam o tra-
balho de imhginacão dan-
dc-lhe uma direçãço mais
prática, portanto novas
idéias e iniciativas. Saúde
boa.

Seu signo centinua sendo
muito desfavorecido. Ká
diminuição oas faculdades
de adaptação e uma obcti_
nação pnejudicando tudo"
Além disto encontramos ir-
ritação, aborrecimentos e
rancor. Portanto, influên-
cias nitidamente contrárias
à atividade.

As influências são bofes
esta semana. Elas são muito
favoráveis às idéias de or-
dem, método, à clareza õo
espírito e ao juizo: portan-to ótima semana para to-
mar uma decisão, para pas-sar um exame ou um con-
curso. Viagens favorecidas.

de aconteasr no mês deMaio. Para os assuntos sen-
timentais saiba esperar Ou
tubro.

13 DE JANEIRO

Ano excepcional para osnativos de 13 de Janeiro
Nenhuma configuração ruimÊstesraati vosc'4: vemp ortanto
agir em todos os domínios
a fim de aproveitar ao má-ximo da boa disposição dosastros para com eles. Anodurante o qual a ambição
será coroada pelo êxito

SENTIMENTOS
ü domínio sentimental é

o melhor domínio para ês-
bes nativos. As configura-
ções da semana dão os fa-
vores áo sevxo oposto e pe-
dem até mesmo ser a indi-
cação de um casamento de
amor. O dia 13 é muito fa-
vorável para os projetos.

signoContrariamente ao
precedente, o domínio sen-
timental é para estes nativos
o mais perigoso. De fato,
muitas aventuras sentimen-
tais infelizes acontecerão as-
sim como uniões perigosas.
Desconfiar do dia 12.

Boa semana sentimental.
As influências permitirão
compreender melhor a exis-
tência: amplidão e firme_
za muito maior nas alegrias
e nos prazeres. Os aspec-
tos favorecem também os
amores lis:njeiros. e as pos-
sibilidades de casamento.

Semana bastante neutra
sobre o plano sentimental.
Todavia, deve-se notar que
as configurações podem
marcar, fora do casamento,
satisfações sentimentais ou
união um pouco ilegal, mas
feliz. Dia 17 extremamente
favorável para os sentimen-
to".

i O domínio sentimental é
a mesma coisa que os ou-
tros ôJomínios: muito ruim.
Estes nativos devem espe-
rar inumeráveis decepções
srentimentasi... e uniões
bastante ruinosas. Descon-
fiar particularmente do dia
16.

Verdadeiramente, a se-
mana não é muito ruim sô-
bre o plano sentimental...
mas platônica!... Tociavia
devemos notar que as con-
figurações não são 3:mpre
favoráveis à fidelidade con-
jugal no dscorrer da sema-
na, más apezar 6e tudo ocasamento fica estável.

NEGÓCIOS, FINANÇAS

Semana durante
você deverá evitar
cussões com
os colaboradose. Nãosolicitação alguma. Einiciativas atrevtõss qi- 5a
p:dem fracassar. Unien hííbom: 13. ^

3 uai
dis-os cr.v ou
raça
e as

Semana propícia oa-a osnativos do Touro. Um acüan.tamento profisional aconteicera; a situação financeira
melhorará. As configura.
ções da semana são favorá-Vèis a uma associação mui-to interessante.

Os aspectos da semana
darão satisfações intelec-
tuais e permitirão acertar
negócios com bastante des-4reza e diplomacia. Estes
acTpectos são sobretudo im-
portantês para cs negócios
e para todos cuja ecupa-
ção se encontre em relação
com os escritos, e a livra-
ria.

As configurações são ex-celentes para mudança desituação ou para obter umamelhoria. As finanças po-dem até mesmo ser favore-
citfas pelas especulações.

Êstss nativos podem tam-
bém conter durante a se-mana toda com ajudas.

Ainda uma semana peri
gosa sobre o plano profis-sional e material. Perda de
situação possível ou mu-
dança infeliz. Diminuição
d/2 prestígio e portanto pe-riedo muito ruim sobre o
plano financeiro. Descon-
fiar de alguns ciúmes profissionais.

A semana favorece nu-
merosos pequenos lucros
como diversas ocupações.
Êstiês nativos devem espe-
rar satisfações intelectuais
e pecuniárias. Para alguns
aumento imprevisto e êxi-
to no caminho seguido.

M DE JANEIRO

Ano cheio de contrarie-
dades... e dfc contratem-
pos! Somente os meses deFevereiro e Julho são fa-voráveis. No decorrer ctosoutros meses será inútilsobrepujar o destino, por-que seria catastrófico. Vi-
giar a saúde em volta deseu próximo aniversário.

15 DE JANEIRO

Ano favorável. Estes na-

tivos só deverão temer os
meses de Fevereiro. Março
e Novembro. Os negócios
e as finanças são poderosa-
mente influenciados no de-
correr dos meses de Maio,
Junho. Julho e Agosto. Pni-
dência nos assuntos finan-
aeiros durante o mês de
Outubro. Muctonça fav*>
rável de sua situação no

deojorrer do mês de Dczem-
bro de 1959.
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fío PROF. JMJAN
As pessoas que desejarem obter uma resposta a qualquer problema
devem endereçar suas cartas à redação desta revista. Av. Rio Bran-
co, 31 -1.° andar, Rio. Seção de Astrologia, mencionando data, lu-
gar e hora de nascimento, assim como pseudônimo para resposta.

SIGNOS

L I D E A

ML
de Set. - 23 de Out.

S5QOBPI A^O

W
H de Out. - 22 de Nov.

SAGITAEIC

22 de Nov. - 22 de Dez.

¦CAPRICÓRNIO

22 de Dez. - 20 de Jan.

A Q ü A II I O

21 de Jan. - 19 de Fev

P E I X £ 3

-^^í^.
19 de Fev. - 21 de Marco

EM GERAL

16 DE JANEIRO

Os nativos cujo aniversá-no cai hoje devtm esperarter um ano de completo li-vre arbítrio. Um descanso
parece marcar o decorrer<te sua vida. Estes nativoscíeverão aproveitar paraexaminar sua consciência e
?QcUdar .um Programa Pava1960 a fim de conseguir um
grande êxito. Devemos no-tar que a partir do mês deNovembro, as finanças sãomuito bem influenciadas.

A sorte que durante mui-
to tempo sustentava estes
nativos, desprendeu-se ago-
ra deles. Infelizmente as
influências da semana ex_
põem as feridas de amor
próprio, à impopularidade.
A raude é precária.

Os aspectos dã semana
correspondem a entusias-
mos algumas vezes um pou-co excessivos. ÊÍss aumen-
tam a coragem, a vontade e
produzem poderosos dese-
jos de viaiEj.ns e de aven-
turas; aliás todas as via-
gens são ctimamente in-
fluenciadas.

y-irte muito inferior à da
semana passada. Estes nati-
vos devfcm evitar erros de
julgamento assim como er-
ros nas concepções organi-
zadoras. Todavia devemos
notar qute nada é catastró_
fico e que tudo melhorará
rapidamente.

Signo p mais favorecido
com o signo dos Peixes.
Com as atuais configura-
ções estes nativos tornam-
se mais prudentes e p:nsam
antes de iniciar qualquer
negócio quis seja. Eles ad-
quirem assim mais minúcia,
o que os incitará a em-
preender negócios.

Novamente há para os
nativos Ch Aquário uma di-
minuição da sorte. Fra-
cassos devidos à falta de
senro prático, às dificulda-
des aue tem o nativo para
adaptar-se as realizações às
condições de ambientes.

Sèu signo é, esta semana,
o mais favorecido. As con-
figurações da semana tra-
z/em felizes intuições e ins_
piraçõts podlsndo conduzir
estes nativos a fazer coisas
extraordinárias. Vitalidade
taumentada. Grandes via-
gens possíveis.

SENTIMENTOS
E o domínio sentimental

o mais agradável esta sie_
mana para estes nativos; as
configurações são harmo-
niosas no pomto de vista
conjugai e para as pessloassolteiras, elas trazem uma
grande oportunidadie sienti-
mental. Dia 15 excelente

E' o domínio o ma^s agi-
tado esfa semana para ês-
tes nativos. Você não deve
fa7l?r pr)cti'ôtos... mas ao
drtntrário fazer concessões...
a fim de evitar uma sepa-
ração brutal que seria mui-
to punível. Estes nativos
de\1?m cVsconfiar sobretu-
c"V~» do dia 16.

Ótima semana no ponto
de vista sentimental. As
arpectos anunciam relações»
lisonjeiras e vantajosas e
para alguns casiarnisnto fe-
liz. Todavi'a estes nativos
devem desconfiar de uma
grande tendência em pro-
curar as aventuras amoro-
sas.

Assim que para os ou-
tros domínios, o domínio
sentimental é bom. Mas es-
ta semana deve sobretudo
estabiilzar tudo o que é fe_
liz e que já existle; as av;n-
turas ectamente fracassarão.
Satisfação íntima.

O melhor domínio para
estes nativas, diminuindo
assim os aborrecimentos dos
outpjG domínios. Semana
fleliz para casar-se ou fa-
zer projetos para o futuro.
Melhor cordialidade sobre
o olano familiar, o que per-
mitirá acertar alguns pro-
blemas.

Ótima semana sentim/m-
tal. As configurações per-
mitem fortificar as uniões
e dominar certas paixões:,
parque elas dão sentimlentos
bastante elevados. Sbmana
favorávteis às reuniões mun-
danas .Dia 15 muito bené-
fico.

NEGÓCIOS, FINANÇAS
A situação e as finanças

são muito desfavorecidas
no decorner da semana. As
configurações expõem, à
impopularidade e aos abor-
recimentos financeiros, de-
vidns à falta de destreza
nos megócios e a negligên-
cia.

Esta remana, as configu-
naçõics são excelentes; de-
vemos até mtnmo prevercerta modificação feliz sô-
brie o plano profissional de-
vido à sua audácia. Aliás,
você conseguirá êxito gra-cas a seu mérito pessoal.Finanças vantajosas.

Estk semana os nativos do
Sagitéirio terão aborr\eci-
mentos profissionais ou so-
ciai?. F-'nanc.9S também pre-cárias. Devem também te-
mer os pleitos. (Jm con se-
lho: não empreste dinheiro.

O atual neríodo é mui-
to favorável nara estabele,
aer definitivamente seu do-
mínio profissional e socüal.
Além disto, as realizações
que precisam de tempo e
de paciência devem ser co-
mecpfíps agora. Grandes
possibilidades financeiras.

Semana extremamente
ruim. Est|a semana pode
marcar iniciativas utópicas
e portanto fracasso com-
pleto. Impulsões e brigas
prejudicando o andamento
de seus negócios. Não faça
transações financeiras. Nã|o
empreste dinheiro.

Otimla semana, podendo
dar lucros misteriosos e de-
vidos à sorte... e não ao
mérito! De qualquer manei-
ra, êctes nativos devem es-
perar uma melhoria pro-
funda e fleliz, provocada porcircunstâncias inesperadas,
cias quais êles saberão
aproveitar.

17 DE JANEIRO

Excelente ano. As alegrias
não faltarão, seja sobre o
pTalio prfctfissional, finan-
ceiro ou sentimental. Vejo
grandes possibilidades. Estes
nativos não devem deixar
escapar a sorte. Todavia, o
clima obscurecer-se-á a
partir do mês de Novembro
Tudo deverá sler feito este
mês.

18 DE JANEIRO

Um único mês de bem

no decorrer de seu ano So-
lar: o mês de Fevereiro.
Depois, de Março até Ju-
nho, há um período inteiro
de neutralidade. Infeliz-
mente o clima tornar-se-á
muito pernicioso desde Jú-
lho e tudo que posso a con-
selhar a estes nativos e não
mudar de emprego e riem
iniciar negócio qualquer
que seja. Seja muito diplo-
mata sobre o plano senti-
mental, que não será sem-
prç favorável sobretudo no
decorrer dlo mês de Agosto.

PROF. JUAN
ASTRÓLOGO

Fundador da revista"Clima Astral"
Previsões mundiais —
Tema para Artistas —
Eleições - Assuntos Sen-
timentais — Período fa-
vorável para fundar uma
sociedade e iniciar qual-
quer negócio, Associa.

ção, etc.
980 R. Borges Lagoa Ml

SAO PAULO
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Ver::u:osos se;am os so
Jgsrypr'- r\ CO 50 3 ^13 GC " 5
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nízacão se realize sem
crisia. que os abraços
obedeçam aGS
Que sejam Livres, sem preo:
fixo. sem es:ipuiao§.o. sem
medições preferidas. Que c
homem vibre mteriormexite.
que seu mundo seia a comi-
nüação do mundo de seu
próximo, e. no conjunto, a
alegria humana, bem huma-
na. humaníssima, ornamente
o nascente 1959.

Felicidades para nós. leitor
e leitora, autores de noss=s
venturas e intérpretes de nos-
sas tragédias.

E DEUS DEU-LHE
RECOMPENSA

CONCLUSÃO

-sido ea ouem a atropelou. Mas ago-
ra sou feliz, feliz tendo você. Deus
soube recompensar o rneu gesto, dan-
do-íriéj ern troca, o amor que sempre
sonhei, a esposa mais bela e rnais ca-
rinhosa do mundo.

— Esqueçamos o passado, meu
amor. Você foi nobre, foi distinto,
você atr-opelando-me, salvou-me tarn-
bérn, fez rnais que o seu dever por
mim. Agora.

Um dilúvio de beijos floresce em
suas bocas, une-os longamente, en-
quanto que lá fora, a Natureza, ern-
balada pelo sol da ventura, os saúda
em nome do amor que jamais terá
fim em seus corações.

ti

Um drama da vida

R e c o n c açèo
HELÜN HOLT

I %;i

A ' Prcvencs K~c~ 5-chccf", todos cs nessas cs ecc^ non
CS -rr_- íiiUi'. ^ _^w... ^. í—Z. —/ ^_j f l\_.b; J . mo •
r—c-  r_ J — I Oíl" -- *_/í c_r c: w!í I Iwi '«i-SlOj u! lüS CkjOÇ

* :ssr: es-.-cc-c^ss juntos e juntes regressávamos q$
; zzizi. A c:-""s-e5-scc oarecia pclrar sobre todos "os
: c*"-0r3. Erornos enfim, oquilo que c sec esese :-a-
"dc i oornb nhos" . Mos. gguüo eus nec zod^o cs:--e:=r

r- r- *¦ <¦ - C. "" C

Certa noíte^ quando veítavemos do cinema, Tony foi um
onfo '.'soes poro comigo, com referência a uma observação

^ ^',i r"\ ^ Q iminnc. z zz se o anre, nunca mais nos entenae ssm
^ ^ •*\^ * Kj t I ( «^ E • ^_r — Vi

-iseauencía, parecia ter chegado ao

t corc /-:t !£_ Ci continuava a amá-lo como dantes. Èle,
ocr sua vez. secundo informações de aiquns amices comuns,
também sentia imensamente a minha ausência, certo de que
cs nossos destinos estavam traçados.

Assim caminhavam as nossas vidas, à espera, acenes, de
que uma oportunidade surgisse, para que pudéssemos voltara
encontrar a felicidade perdida .

Entretanto, por mais que assim o desejássemos, essa epor-
"unidade não surgia. Os esforços de nossos amigos forem inú-
•reis, nesse sentido. Nos encontros "casuais" sempre havia da
parte de um ou de outro. Ora era êle que tinha um compromis-
so mais sério, ora era um de meus admiradores que se entepu-
nha a uma palestra minha com Tony, palestra da que! talvez
nesse a surgir, outra vez, um entendimento.

Assim vivíamos, portanto. Em busca de uma felicidade
interrompida pelo orgulho que somente os jovens possuem, tan-
ro eu quanto êle conseguíamos a calma suficiente para resol-
•/er nosso problema, que já estava se tornando angustiante. ...

* *

Ontem, felizmente, tudo ficou resolvido da maneira mais
fácil para nós. O mais engraçado da história é que foi preci-

lisomente quem jamais poderia se imaginar "pomba dc paz
foi que proporcionou o reinicio de nosso romance. Em verdade,
o professor Forsythe tinha atenções de namorado para comigo,
sem descuidar, é claro, a sua posição de mestre. . . Mas, êle
sra, também, professor de Tony e, como tal, sabia perfeitamen-
re do drama que vivia nos atormentando. Por isso, quando For-
sythe convidou a mim e a Tony para o que êle chamava de "tro-

ca de idéias", na sala de matemática, não estranhamos o con-
vite. Porém, quando o professor deixou a sala, prometendo re-
tornar dali a dez minutos, Tony iniciou sua segunda confissão
úe amor. . . E eu fiz exatamente aquilo que qualquer moça so-
nhadora poderia fazer: disse-lhe, francamente, da minha sa-
.isfação em tê-lo encontrado de novo. . . E assim, quando o
professor voltou, éramos, outra vez, os "dois 

pombinhos" da
escola. Estava realizada a esperada reconciliação, que somente
erá desfecho dentro de alguns meses, quando eu e Tony dei-

xaremos a escola e nos encaminharemos para o altar. . .

JORNAL D \S
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DAS MOÇAS LTDA.

Av. Rio Branco, 31 - 1.°
andar — Rio de Janeiro

FUNDAÇÃO DE
AGOSTINHO MENEZES

•
DIRETOR-RESPONSAVEL

ÁLVARO MENEZES

*
SECRETARIO

ALBERTO MENEZES
•

TELEFONES
Diretor: 23-1472
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Oficina: 2S-8943

•
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Dr, Werther Leite Ribeiro, major
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Otávio de Almeida, Lonrdss Por-
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Marcelino, José Magalhães Pereira
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ny Fritsch.

NÚMEROS ATRAZADOS
Comunicamos aos leitores que os

números atrazados custam 10 cru-
zeirob.

Ao fazerem os seus pedidos de-
vem mencionar a (laia ao nüm-jrí
solicitado, r.eme.tèoçip, juntamente,
a ri portar, cia respectiva e mais
Cr| 1Ü.00 paia o porte, pois nâo
atendemos pelo serviço de reem-
bolso Postal.
Assinatura anual  CrÇ 540,00
Selo para o registro  CrJ 275,00

Cr$ 815,00

l

TRABALHOS
GRÁFICOS

impressão e
confecção de

LIVROS *
REVISTAS

RÓTULOS
PROPAGANDAS
BULAS e CÉDULAS
SERVIÇOS GRÁFICOS
EM GERAL

Editora Jornal das Moças Ltda.
Av. Rio Branco, 31 - 1.° andar

Telefone: 43-2431

\ ESCOLA PROFISSIONAL ELOYNA ANNECCHINI DE ARAUJol
) Matriz: Rua São Clemente, 180-sob. — Botafogo \
) Filial: Av. Rio Branco, 185 - 2.°-S. 201 - Centro. Tel: 28-4045
) AUTORA DO LIVRO MÉTODO PRATICO APERFEIÇOADO )

DE CORTE E COSTURA "ENSINO SEM MESTRE" í
Êete livro é indispensável às qne desejam saber confeccionar desde o mtia )

modesto vestido ao mais requintado modelo. Após o aproveitamento desse li. ]
vro, se a interessada desejar ser diplomada a antora atenderá no Cnrso qne \
mantém, devidamente legalizado, fazendo-o também, por correspondência. Alini \
de Corte e Costura, à Av. Rio Branco, também sio administradas as seguim* {
matérias: cintos anatômicos e simples, plisse, soleil, trabalhos em feltro, etc '
a preços módicos e, INTEIRAMENTE GRÁTIS, trabalhos em fio plástico. 

"* J

Devido a alta da matéria prima e mão de obra, cata edição passará /
custar Cr| 550,00, considerando-se que à mesma, foi acrescida de 35 noraa )
lições, impressas em papel couchê e contendo índice, o aumento é seletiro' ]
m Título de Bonificação, a leitora qnè apresentar este anúncio terá direito ]
ao desconto de 50,00. (Cincoenta cruzeiros) í

Oe pedidos de LIVROS provenientes dos Estados devem ser feitos por meio !
de vale postal on carta com valor declarado (NUNCA POR REEMBOLSO) (
para à rua S. Clemente, 180, Sob. acrescido do porte do Correio, ou seji f
Cr$ 550,00 (livro) mais Cr$ 6,70 (porte). )

A professra Eloyna também atende a pedidos de molde em tamanho natural, f

K

MOLDES DE JORNAL DAS MOÇAS

^^^^k M^^^^^^^^^ 
"•*

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)

BLUSA (Frente)
Comprimento . . . .
Largura do busto . .
Cintura 
Ombro

Costas
Comprimento .
Largura

(5)
(6)

SAIA
Largura dos quadris
Comprimento 

MANGA

(7)
(8)
(9)

Comprimento tota
Largura da cava .
Largura do punho

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

TABELA DE PREÇOS
Vestidos simples  Cr$ 80,00 Casaco amplo Cr$
Vestido toilette  Cr$ 100,00 Saia ou blusa Cr$ 50,00
Vestido de Baile ou noivado Cr$ 200,00 Calça esporte Cr$ 50,00
Costume  Cr$ 90,00 Camisa de homem Cr$ 50,00
TODA LEITORA QUE ENVIAR O CUPON TERÁ UM DESCONTO DE Cr* 15,00
N. B. — Os moldes de outras revistas têm um acréscimo de Cr$ 30,00. Os pedidoi
deverão ser remetidos para a redação: Avenida Rio Branco, 31-1.° andar - R»0»
acompanhados com as medidas tiradas de acordo com o croquis e do modelo escolhido.
O pagamento deve ser feito por vale postal ou carta registrada com valor declarado.
Não trabalhamos pelo sistema de Reembolso Postal.

Endereço:
Nome:
Cidadeí Estado:
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CAJBLTtAVAI*
O BAILE DO MUNICIPAL

# Sensacional e prometedor será, porém o Baile de Ga-
Ia do Teatro Municipal. Como é natural, a Prefeitura
dirige toda a sua atenção para esse tradicional baile.

Se nos fosse dado poder sugerir alguma coisa sobre
o Teatro Municipal diríamos que o Baile de Gala deve-
ria ser dado no sábado; o Infantil de Gala, no domingo
à tarde; e a preços mais populares, outros dois bailes na
secunda e terça-feira. A renda deveria crescer bastante
para os cofres da Prefeitura e muita gente que não gos-
ta de gastar centenas de contos numa fantasia, poderia
também dançar naquele belíssimo ambiente.

BAILE DOS ARTISTAS

# O verdadeiro grito de carnaval tem sido lançado,
nesses últimos anos, dos salões do Hotel Glória. O "Bai-

le dos Artistas", deste ano promete ser melhor, ainda,
que o do ano anterior, mesmo que não apareçam vede-
tes americanas. Os foliões brincam de verdade lá no
Glória que é um dos melhores lugares do Rio para se
brincar o carnaval.

CARNAVAL DE RUA

* O carnaval de rua continua sendo uma grande incóg-
nita. Será dos bons? Quem sabe lá.

MANE GARRINCHA

Marcha de Wilson Baptista, Jorge de Castro
e Nóbrega de Macedo

gravado por Angelita Martinez em discos Campeão

Mane, Mane
Até hoje o meu peito se expande
Mane que brilhou lá na Suécia
Mane que nasceu em Pau Grande.

Não é só café
Que nós temos prá vender
Dribla, dribla Mane
Para o mundo inteiro ver.

Bfiflfiõ6'* ¦ •'•v-^jãSSoSfl BB
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Jorge Gomes ao lado do compositor João
de Barro.

BOBALHÃO
Frevo - carnavalesco de Jorge Gores

gravado na etiqueta recifense "Harpa", 
por Claudionor

Germano e coro

coro

O homem que se casa
é um bobalhão
um bobalhão.
Comigo não, não, não.. .
Casado leva a vida de ancião.
O homem que se casa
é um bobalhão.. .

II

Casado só tem despesa,
Solteiro vive de beleza
casar é negócio prá Mane
solteiro vive de colher.. .
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MAMÃE EU VOU AS COMPRAS

Marcha de Jota Júnior e Castelo
Gravação de Emilinha Borba em disco Columbia

Mamãe eu vou às comprasNão vou me demorar
Vua... quá, _ quá, qU£|
Maria
E todo dia se atazava pró ponto

15-1-59

Wtinha na garupa da lembreta* estinha lá na casa da ZézéMaria raiou o diaVocê perdeu a hora do café

MINHA TERRA TEM PALMEIRAS

Marcha de Walter Levita e Oldemar Magalhães
Gravação de Dircinha Baptista em disco RCA Victor

Minha terra tem palmeiras
Minha terra tem palmeiras
Onde canta o sabiá
Tem cachaça, tem mulata
Tem também muita mamata
Mas dá galho se falar

Tem tubarão a-tôa
Mamando prá vale
Eu também vou
Entrar no jabaculê.

h
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A briga é prá valer...

CINEMA VERWS TV NA I
INGLATERRA E ITÁLIA |

e»
e»
«¦

ee»

De acordo com números estatísticos recentemente elaborados, =
freqüência de espectadores nos cinemas da Grã-Bretanha caiu de ma- |

neira assustadora, a ponto de provocar uma redução de 30 para 16 fil- =
mes planejados para o ano de 1957, pela maior produtora cinemato- E
gráfica, a organização J. Arthur Rank. =
Os números são estarrecedores: no decorrer de todo o ano de =

1957? a freqüência nos cinemas da Grã-Bretanha foi de apenas 900 mi- E
lhões de pessoas, ou seja. 20^ a menos do que no ano anterior. Em §
conseqüência, tornou-se necessário o encerramento das atividades de :
inúmeros cinemas em diversas regiões do país, enquanto uma centena =
de técnicos foram despedidos, tal o alcance da crise em que se debate l
o cinema inglês. =

AVANÇO DA TV E IMPOSTOS j
^ O que vem contribuindo para o insucesso da indústria cinemato- E

gráfica na Grã-Bretanha, é o constante avanço da televisão. A perfeita E
escolha dos programas, sempre acompanhados pela boa apresentação, j
faz com que o público permaneça em seus lares, gosando de maior co- E
modidade do que se fosse a um cinema para assistir, na maioria da* =
vezes, perfeitos í::abacaxis". Comprovando o avanço técnico e artístico =

dos programas de televisão, nota-se que, principalmente nos fins d- =
semana, a influência da TV aumentou, assustadoramente, reduzindo =comparecimento do público aos espetáculos de cinema e outros congê- \
neres. nao apenas em Londres, como também em outras cidades que =
possuem emissoras de televisão. Por outro lado, os impostos continuam =
5T. 

S>,> 
T À 

asC,en50Jria1' Provocando novas majorações nos preços Idas entradas das salas de espetáculos, levando o público a abster se de =freqüentar cinemas e outras casas de diversão. Por sua técnica e agora
com 

a d, proporcionada pe]a e]ev Q dos i"gree;:ogs°r =
televisão marcha a passos largos para substituir de'uma vez o cinema \
quando 

ocupara o lugar da sétima arte, para o que não falta muito j
GUERRA DE MORTE j

da inEdTtHa0de° TvT »&f 
™ S.ucumbind° -te o poderio técnico !

ram cT V ' Produtores cinematográficos da Itália declara =ram guerra de morte à sua terrível concurrpntP n „ 
aeciara- E

rante horas, acompanhando o SSpSfe^ du" !
quencia, o número de np«r>at n,,'o ~ .• Pr°gramas. Como conse- e
reduz dia a dia aumentandoT .cont™ freqüentando os cinemas,

contra aqueleeVbZ^°t'*'".d?! Pr°dutor" cinematográfico^ I

DO BRASIL PARA
PORTUGAL

Periodicamente recebemos
cartas de amigos de PortuqQl
que nos solicitam um espaço
para a divulgação de seus èsejos em se corresponder^
com moças brasileiras. Hoje
temos mais três solicitações
que esperamos sejam atendi.
das pelas nossas leitoras.

Umaédosr. Domingos An-
tonio Gonçalves, cavalheiro
honesto, empregado em escri-
tório, de 22 anos que desejo
corresponder-se com moço
brasileira de 16 a 22 anos de
idade. Endereço: Canhestro-
S. Bartolomeu de Messines-
Algarve — Portugal.

Fazendo votos para um
maior intercâmbio entre a ju-
ventude Portuguesa e a Bra-
sileira, escrevem-nos Duarte
Antunes — Montes — Tomar
Portugal e Victor Manuel de
Figueiredo e Souza — Rua
Angelina Vidal, 51 — Cave
— Lisboa — Portugal.

Desejando corresponder-se
com moça brasileira, que de-
seje ser sua Madrinha Espi-
ritual, também nos solicita um
espaço, como tantos outros ir-
mãos das terras portuguesas
da índia, o Soldado n.
192/58 — C.A.P Batalhão
de Caçadores — Além Douro
— Gôa — índia Portuguesa

Wã

1

içoes de TV ao público em geral
CAUSAS E EFEITOS

A celeuma levantada pelos produtores cinematográficos, em relaçãoa existência de televisores nos bares e cafés, é um retrato ao vivadaameaça que pesa sobre o público. A posse de um aparelho de TV naItália, e privilegio de poucos, que para gozarem as "delicias" do vide*devem pagar forte taxa à única estação existente, que é do próprio go-verno... Exatamente por isso, não agradou muito ao Estado v r umtelevisor servindo a muitos de uma só vez... Daí, o Ministér o dó Inter.or ter baixado severas ordens "disciplinando" a freqüência nos men-
çionados 

estabelecimentos proibindo, entre outras coisas: baixar a in-sos em numero superior a capacidade normal do estabelecimento bèmtens.dade da luz no local; proibindo a presença de freguês^ ou curi™como virar as cadeiras em direção ao vídeo
•,,,, ,,m '."» •.•"".."... „„.„„„„„
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Cremos que etnre nossas
leitoras, muitas se proponham
a escrever para esses jovens,
Muitas outras cartas aqui |
foram publicadas e, Pe'oS
agradecimentos que recebe-
mos, temos certeza de que es-
sas solicitações feitas pel°s
nossos amigos portugueses
têm sido compreendidas Pela
juventude brasileira que nos
lê.



RESUMO: — Durante o iantar, em família, acon-

tece a primeira discussão, que era inevitável.

A sogra de Elza proibira que ela fizesse o

filho menor dormir. O sogro rebela-se contra

essa atitude e Lewis toma o partido de sua mãe.

Isso deu oportunidade a que Henry confessasse

ao pai que também temia a presença de Lewis

junto à sua esposa.
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DIGA-ME A VERDADE, EIXA... O
LEWIS A EôTA' PERSEGUINDO ?
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OUÇA/ ELZA ... WA.' MUlTO TEMPO |DESEJO PA2ER-LH6 UMA PER - 
|

li SUNTA SER\A ... I

SE SOUBER <3lUE ELE A
fij ABORRECEI SOU CAPAZ.y^^^^^^i ABORRECEI SOU CAPAZ. ^
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CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO
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*f\ Dl S riNO não foi injusto com /<¦•«¦ < nita para  dar  dfve,^ 
*f i""'""" " l""^""",U ''"'" '

<*¦ '"borco, ra. que le  ,id„ „ ,' 
', 

,";,' 
' "™'*'  *" '»«

"»" timbre muito agradável Ze.é , , "'• Sua Vült C dm"e '
pretando todas , -7, Personalidade e sabe cantar, realmeni• reianao toda* as melodias com muita propriedadel ma das ultimas gravações de /(•//¦ ,.,, > r- il/t' em S('iM <¦ olumbia, ü apresentam em

uni li lio (iiic ela
meros bastante interessantes que são "Cafuné" e "Saia dô (-com a sua extraordinária interpretação.

Melhores oportunidades deveriam ser oferecida -.
é uma <lis .,.,.11. ..-. i i- -i ciecicias .1 essa cantora que. ;i m

'• cm '"mis os 1 ciunos
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