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GALERIA

DOS

ARTISTAS

DA

TELA

CYD CHARISSE
METRO

C"? 
CH(ArUSSE é «F belo tipo de mulher que tem extasiado o público através dos^~vanos filmes em que aparece.

ao nSeí! nni^initfff" 
""^ 

W$ # mar«° e' (lesde meni™> sua vida esteve ligada
exeurWmdo £, F 

'^ "° 
}Mf' ?Cabo" Por inteSrar ° a™» "Ballet Russoexcursionando pela Europa e pelos Estados Unidos

easack mesmo eomo^rêT ErTlt^f0 
^T ^^ ad°tand° ° Se" n°me *'"Mart sw^^^^^^^^^desposou ¦

interprltrirol Imites ^ffi##$ 
**** W* «" <T ^estrelas e seus mais recentes filnieTsã.v" A 

"í"6 
P6^"06 a° Sr«P0 àas Sri»ld<

Kelly; "Dançando 
nas Nuvens'' 31"nm r 

LencLa dosTBe'>s Perdidos", com Gene
e "Meias de Seda" cbm Fred Àstàirc Cw CY^ V^B L?,S Ve&aS > com Dan Dailc>ieci Astaire, Gyd Charisse e estrela exclusiva da Metro.
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De inebriante perfume e suave como
uma carícia, o pó de arroz Lady dá
maior beleza aos mais lindos rostos...
Sua aderência perfeita o mantém sobre
a cutis durante longo tempo. Por isso
o pó de arroz Lady é o mais usado e
preferido no Brasil, há mais de trinta anos.

v lA^' *M/tí\r^ \ fxi Mm ¦<£>¦ ' 
SHB

J ^m^ Mt/BVmm Ma Âmw i ^mkW- 'X«^j>>..--^ ; ..v.Ca&H H

i vy/^&s5 |jj Ri
l«lÉ§f:
WjÈÊÊ:

ÍÍÍSÍ. *í*\

^~:;;X A^^S^ÍB^^^^^DO nC ADDA7 li <SfeK^^ P^JSXxO^*^ rlM/C AKKUZ, «L\ %.
' \\ \bl ^Bmmm^0^\\mmW mW N%iNas cores:

Branco
Rosa
Raquel
Ocre- claro
Ocre-escuro

E O MELHOR E NAO E O MAIS CARO' r^?M
À VENDA EM TODO O BRASIL "~~  "*

:.-.-
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<para Cock -TLail
A mulher é elegante quando se apresenta vestida e ma-

auilada como exige cada ambiente. Para um cock-ta.l, por

exemplo indicamos êse modelo, um lindo vestido, sem duv.da.

com um'traspasse no colo e saia toda franzida.

Aproveitando, a oportunidade, digamos que muitos

,<sâo os tipos de coquetéis, alguns mutos conhecidos e fa-
*mosos. 

A vantagem de um coquetel, é poder-se fazer as
*• 

combinações mais variadas escolhendo-se entre as bebidas for-

JORNAL D AS MOCAS

tes ou fracas um paladar agra-

dável, quando a elas |unw-
mos sucos de frutas ou bebi-

das consideradas refrigera"-
tes. Querem fazer uma w»

mistura, leve e agradável
Uma dose (ou mais) de Ru|

Negrita, sumo de uma laranj
uma colher de açúcar, agu -

ou guaraná da Brahmo.
lf.j.9
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P/l/?/! O COLO £ PESCOÇO: para evi.
TAR A FLACIDEZ DOS TECIDOS DO PESCOÇO E

EMBELEZAR A PELE DO COLO, UTILIZE ANTL

SARDINA N. 2.
DURANTE O DIA PROTEJA-SE COM ANTISARDL

NA N. 1.

PARA OS OMBROS: NA CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES DA.

PELE DOS OMBROS, FAÇA LEVE MASSAGEM COM ANTISARDINA.

N 3 ATÉ SER O CREME TOTALMENTE ABSORVIDO.

troque
um minuto diário

PARA AS PERNAS: para pernas ásperas,
IRRITADAS PELO FRIO INTENSO OU QUEIMADAS PE-

LO SOL, MASSAGENS COM ANTISARDINA N. 3 RES-

IITUIRÃO O PRIMITIVO FRESCOR DA PELE.
jAm fiSPBflMS^^^ 

*'¦ '¦' 
•:*Ífl*âÍt^ifl Hb

por beleza e saúde!

íill

Apenas um minuto diário... e ANTISARDINA
transforma seus encantos naturais em motivos de inveja e

admiração! ANTISARDINA é um creme de beleza
.«»• .„ ...nnn»n<ln «mu 71 fórimilan distinta

cieniiii«'aiiicinc |n«-!»«¦ »•«•¦<¦' >""•¦ -' -~ —

ANTISARDINA nutre as células, limpa e clareia

a epiderme! É uma garantia de beleza e saúde da pele!

PARA 0 ROSTO: antisardína n. i, exce.
LENTE BASE P-ARA PÓ, PROTEGE A PELE SÃ CON- í

TRA O APARECIMENTO DE IMPERFEIÇÕES.
PARA ELIMINAR SARDAS, MANCHAS, ESPINHAS,

ETC, APLIQUE ANTISARDINA N. 2.

* mim, tmÊÈÊM®?* i
m^SÊÊÊÊWm%s>Sm^ '^^^^^^^mm^m^^m9^^-^im':^-
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P^l/?/l /15 iVÍ05: ANTISARDINA N. 1, A NOI-
TE OU AO SAIR, PROTEGE AS MÃOS EVITANDO
QUE FIQUEM ÁSPERAS OU VERMELHAS.
APLIQUE ANTISARDINA N. 3 PARA REMOVER MAN.
CHÁS E ASPEREZAS.

ASPERE-
PELE DOSPARA OS BRAÇOS: as vermelhidões e

7AS TÀO COMUNS E QUE ENFEIAM TANTO A

BRAÇOS; CoJT ANTISARDINA N. 3 DESAPARECEM FÁCIL

MENTE.

O SEGREDO
DA BELEZA
FEMININA

VOCê PODERÁ SENTIR UMA LEVE REAÇÃO INICIAL
ÀS PRIMEIRAS APLICAÇÕES DE ANTISARDINA NAS
FÓRMULAS 2 E 3. ESSA REAÇÃO, NATURAL E BENÉ-
FICA, DESAPARECERÁ COM O USO DIÁRIO DO
MODERNO CREME REVITAUZADOR DAS CÉLULAS
DA EPIDERME.

S.C-A À R.SCA AS .NSTRÜÇÕES DA BUIA O.E ACOMPANHA CADA POTE DE ANT.SARD.NA

^2-59 JORNAL D AS MOÇAS
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MODELO PARA COQUETEL I
EM ALGODÃO ESTAMPADO j

«
m
m
m

As coleções de modas dos gran- |
des costureiros de Paris e cie Lon- j
dres —isto para não criar outros j
centros igualmente importantes j
da elegância feminina - para a I
presente temporada, ou seja, pa- j
ra primavera e verão, não apre- j
sentam, apenas, abundante va- j
variedade ern mòdelinhos como- j
dos e práticos, realizados quer \
em "shantung", 

quer em algo- I
dão, visando vestir, tão somente,
as mulheres que trabalham fora,
ou aquelas que costumam sair

para compras ou para visitas sem
cerimônia. Também as mulheres

constanteete .„• JL.
VlUcl

compromissos diários para coque-
téis e reuniões elegantes, não fo-
ram esejuecidas.

VESTIDOS PARA COQUETEL

Geralmente, os 'vestidos para
coquetel são realizados em
"mousseline" ou em chiffon ,
e os modelos são caracterizados
pela grande variedade de cores e

pela originalidade do drapeado,
como são vistos, por exemplo,
nas coleções de alguns criadores
de modas parisienses, como e o

caso de Jean Patou. As,sa» s

são muito simples e trabalhacg,
sendo que os modelos do tipo
"balão" predominam para a 

_
grandes ocasiões. Contraio o a'

godão tem sido mais uütaj

com grande facillidade pelo
mais credenciados costureiros, em

vários centros da moda.
Um exemplo pode sei a.ru üe

monstrado, nesta criação dexM _
guel Oorian, famoso &g<í™^

panhol, que criou o modeto 
g

coquetel que aqui aF*«*g

graças à gentileza do Nationa

Cotton Council.

ALGODÃO ESTAMPADO

O modelo do costureiro espa-

im foi realizado em algjgg
tampado com desenhos <• 

^>..
sobre motivos orientais ._
to aplaudido em recente exp

ção 
'de 

modas .efetuada 
no B^

Waldorf Astóna, em Nova

iiiiiiiiimiiiiiiiiiin""«",",,,,,,,",""",M' 
'
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MODELINHO PRIMAVERAL
EM ALGODÃO ESTAMPADO

O azul é uma cor que está penha-
nentemente em moda, tanto no verão,
como no inverno.

Um vestido azul-marinho, por exem-

pio, sempre tem suas adeptas, especial-
mente quando enfeitado com uma gran-
de gola branca e usado com luvas e
sapatos brancos ou então nas cores que
estiverem mais em evidência.

Convém não esquecer que todas as
mulheres sonham possuir, em seu güar-
da-roupa, pelos menos um "tailleur" em
tonalidade clara. Para elas, as cores que
aconselhamos, este ano, são: malva,
rosa, azul-jacinto ou verde-chartreuse. O
cinza e o bege serão muito pouco usa-
dos, apesar de se tratar de coloridos

práticos.
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E POR FALAR NISTO

Por falar em vestidos de tonalidades
claras e floridos, apresentamos aqui, por
gentileza do National Cotton Council e

como sugestão às nossas leitoras, este
modelinho gracioso e primaveril, criado

por Terleth, na Holanda,em algodão
estampado com grandes flores nas cô-
res azul e verde - seguindo, portanto,
a tendência da moda para a presente
estação — sobre um fundo branco.

Trata-se, como as leitoras poderão
observar, de um modelo simples, no

qual a originalidade está na linha da
saia e no decote: aqui, o costureiro teve
a felicidade de utilizar a fazenda tal
maestria que, recortando algumas fio-
res estampadas no vestido, dá-nos a
impressão de um motivo aplicado, ou
então, que as flores estão procurando
fugir do fundo branco.. .
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Por FLORENCE LILE

de News Exchange com exclusividade para
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Aeiton Perlingeiro

bado passa, quase toda, na 1 V 1 upi, apresentando

programas: 
"Golfinho", "Passaporte à Fama" e "

Lj^oc»- Aliás, sobre esse último, Aerton nos

^^x^xããmmm^

TEXTO DE EDEL NEY

FOTOS DE RAEVAl

No seu amplo e luxuoso apartamento, entrevistamos

o animador Aerton Perlingeiro que, pela segunda vez, viu-
se eleito o "melhor de televisão". Era um sábado à tarde,

palestramos longamente, antes dele ir para a Rádio Tupi'
onde iria apresentar mais um programa de calouros. Suas
atividades de fim de semana^ são muitas. A tarde de sá-

os seus
Bar de

informa

que vai lançar, após o carnaval, um LP com esse titulo,

em etiqueta 
*Buate, 

que êle registrou. Teremos, assim, o

popular animador, também como industrial do disco. De

antemão, auguramos êxito ao Aerton, nesse novo empreen-

dimento.' Mas, dizíamos — no fim de semana — êle fica

ocupadíssimo/com seus programas. Sábado, na TV, con

forme frizamos acima. E, aos domingos, na Rádio Tupi;

de dia, com seu programa e, à noite com o já citado

programa de calouros.
Aerton nos fala, demoradamente, de seus planos para

esse 
"ano! 

Somente começará com eles, porém, após seu re-

eresso da viagem de férias que empreende, no momento,

ao sul do país, visitando Porto Alegre e, depois, rumando

para Punta dei Este.
Eis as suas palavras:
— Quando voltar, pretendo fazer o seguinte:

Deixarei com minha esposa o^meu "O Mundo é da

Criança", a fim de poder me dedicar, - além dos pro-

gramas que já possuo, - às novas audições que preta*

lançar: -Copacabana Beach", programa diano, a tare,

vos do Aerton figuram,

o lançamento de uma re-

vista mensal, sobre Rádio,

TV, Cinema, etc.

O dinâmico radialista

deverá aproveitar sua es-

tada na capital do Rio

Grande do Sul para acer-

tar os detalhes finais de

uma audição semanal no-

turna que deverá estrear,
brevemente, ao microfone
da Farroupilha. De regres-

so, ficará, ainda, alguns

dias em Si Paulo, quando
também acertará seus en-

tendimentos finais com a

Récord onde manterá pro-

gramas idealizados por

êle.

O repórter se despediu

do animador desejando-

lhe boa viagem e ótimas

férias!
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Gilberto Alves, Roberto Silva, Dóris Mo?iteiro, Odete Amaral^rE1m^ia^'rí
artistas que animaram o programa "Bar de Meloai ^
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planos para 59
temos mais dois flagrantes de "Bar de Melodias"
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C 05 «o mundo iodo
Com um mínimo de 23 milhões de telespecta-

dores, segundo as últimas informações divulgadas,
existem nas Ilhas Britânicas nada menos de 8 mi-
Ihões de aparelhos de TV em funcionamento. Para

\ que se possa avaliar o progresso da televisão no
Reino Unido, basta dizer que há 10 anos existem
somente 15 mil aparelhos funcionando em toda a
Grã-Bretanha. Atualmente, o número de tele-ou-
vintes atinge a pouco menos da metade do total
da população, estimada em 50 milhões de almas,
dos quais, 33 milhões com direito de votar.

ESTATÍSTICAS
De acordo com as estatísticas, enquanto o

maior público de TV encontrava-se entre a classe
média há uma década atrás, superando em duas
vezes o número de espectadores operários, já em
1951 em cada 100 televisores 60 pertenciam a fa-
mílias de trabalhadores, ficando os 40 restantes en-
tre a classe média. Atualmente, a situação trans-
formou-se por completo: 75% dos televisores acham-
se com famílias operárias, ou seja, em cada 100
aparelhos 75 pertencem à classe proletária e 25%
à classe média.

PROGRAMAÇÃO

O fato de terem os operários superado, nu-
mericamente, a classe média quanto a percentagem
de aparelhos de TV, influiu na escolha dos progro-
mas, iniciando a luta pela conquista do maior nú-
mero de telespectadores, entre as duas emissoras de
televisão, do governo e particular. Esta última, po-
rém, ganha a batalha da programação com trans-
missões de melhor qualidade. Conseguiu, até agora,
i BBC, colocar-se em primeiro lugar provando se-

rem seus os melhores programas de caráter po-
pular, assistidos à noite por 12 milhões de pessoas
o equivalente a um terço da população adulta da

Grã-Bretanha.
E' curioso e mesmo importante observar que

3s programações sobre atualidades políticas, no

decorrer dos quais são debatidos os assuntos de

maior interesse na ocasião, são os mais populares,
demonstrando que a TV transformou-se em impor-

tante fator político, além do quanto pode ser forte

sua influência junto ao telespectador.

PUBLICIDADE

A emissora particular vive de publicidade. Suas
rendas continuam em ascenção, aumentando de 13

para 40 milhões de libras ou, em cruzeiros, de 4,6

para 14,4 bilhões. E' importante notar que mais de
20 por cento dessa cifra, realmente fabulosa, são

gostos pelas grandes fábricas de produtos alimen-
tícios, seguidas pelos fabricantes de artigos utiliza-
dos na limpeza doméstica com 12% e, doces, be-

bidas não alcoólicas (refrigerantes) e remédios, ca-

da produto gastando 7% .
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CONTO DE
RICHARD SAERMAN m

H WJAM combinado descer juntos em Hono-

lu ú o casal Percy e a senhora Archer, mas

Site, antes de atracar, o temperamento
mcontrolavel de Carlos se desatou, e, hou e

um aborrecimento entre ele e a sra. Archei.

Não foi. e claro, uma questão em nu-

blico notória, embora tivesse lugar no pa-
vilhão da coberta, bastante concorrido; e

ninguém, a não ser Julia Percy. percebeu a

coisa Em certo momento. Carlos e a se-

 __ nhofa Archer estavam dançando em plena

harmonia. Depois voltaram para a mesa eaí «™^™^

tencionada troca de sarcasmos. Julia nao sabá.que íger^

b'oi tiíil °ro.nae anviu pai a cxa vw ^^- - -

pôs de pé. bruscamente, e. dando boa noite secamente., aban-

donou o pavilhão. <
 Creio que estás agora satisfeito -

seu marido. -i;^;T.^
Mas, ainda que todo o caso. tão repentino e inexplicável,

fosse provocado com probabilidade por culpa de Carlos —

depois de quatro meses de casamento — Julia já havia aorem

dido que seu mando sabia ser cruel - ela não o irritou. De

todos os modos, mostrou-se compadecida por Laura.. a quem
<e havia aíeicoado muito.

Desde a partida de Sidney. os três, comensais de uma mes-
ma mesa. tinham se identificado. Algumas vezes Laura Arcner
convidou um dos poucos jovens livres que viajavam a bordo

para tomar um coquetel em sua cabme. em companhia cio ca-
sal Percy; mas. na realidade, quase :òda a travessia os três

passaram sozinhos.
•- E a^ora. como dizia Julia ao seu marido, no calido ama-

nhecer do dia seguinte, enquanto escutavam cia ponte o con-
certo da banda que tocava o cais. todo o encanto dessa cama-
radagem havia se perdido. Laura fez anunciar, por intermé-
dio de um empregado de bordo, que sentia uma iorte dor de
cabeça e pretendia íicar na cama todo o dia.

— Doi-lhe tanto a cabeça quanto a mim — observou Ju-
lia% Por que não vais te desculpar. Carlos"? Ja que a ofen-
deste, pede-lhe perdão.

 Pedir-lhe perdão*? — riu o marido com ironia. — Tú
estás louca. ..

Uma vez mais...... .... -istisse. Carlos se
aborreceria e então lançariam a perder a jornada.

Mas Julia quis saber a causa daquilo. Caries e a senhora
Archer pareciam dar-se tá: *

— Esta bem!
»". . ^ V - .

11 I ^^-2
fcir~»s Sf.^% «»¦•'¦;« «. ¦* : —

sa razoável, olhou em redor com seus olhos inter J" 2 ri n t* cie •

era: .enco ' s. V CX1VJ ttCtiiiíJ vXJvx

Timiaame...c. toi cnam<xi qg caDiae ae Laura axcoex
— Sou eu, Julia

(_'. V-

Houve um curto silé
depois se escutou a t
Laura:

Então, querida...
A cabine era para du

soas, mas a senhora .
a ocupava sozinha.
chamava sempre a La
linda viuvinha". Ag:
cama. sem enfeites, n
tão linda; até parecia u
co mais velha que os t
dois anos que confes

Que acontece
Carlos e tú? — pergíin
Julia.

As sobrancelhas fm
Laura se arqueararr. p
segundo; depois sorriu
pendeu:E' que êle e um
rude.. . Nada mais. Es
te disso.

Mas Julia insistiu, e
sem nenhum resulta::.:
nhora Archer não que
lar do assunto.

Por fim. descoroeca
lia se pôs de pé para
dir-se:

Nós te traremos .
cordação de Honolulu
se-lhe^. — Que e que pr

Os braços de Laura
didos verticalmente =
sua ruiva cabeça, me
se numa indiferença

Coisa alguma —
deu. — E te agradece
que te lembres ie
Quanto ao outro...
aflijss. Não tenh:
dúvida de que nes
mesmo Carlos e eu n
cili ar emos.

íciò e
3z de

as pes-
irener
Carlos
ira "a

ra, na
ão era
m pou-
rinia e

d \ o.

ntré o
:ou-ihe

ms df
>or um

e res-

pouco
;;aece-

oora
. A se-

ia, Ju-
despe-

ma re-
 eis-

epreS;

en-
e a
ám-

soou-
nuito

,- FaeBor
- - noite

•a*n:n-

Carlos e Julia pas
dia magmricx
que se recordara semr
lâ manhã cèc^o. perc
?ali. Mais 'arde. h
i\ovai HcLYt r.

im
iflS

,:LV---, pe-

i ao

rtn Car-
-^
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de ouro
los tomou uma hospedagem
oara o dia. Depois, ele toi a

Se conferenciar com um

epresentante local de sua

empresa de Nova York mas,

amda assim, dispôs de tempo
La entregar-se ao turismo
com Julia: comprou algumas
fazendas e artigos indígenas,
assombrando a¦ Julia com
duas moedas de ouro que o

mercador lhe deu de troco,
depois de mostrar-lhes que
em cada uma estava gravada

^amiAnfl marca que ele
mesmo fizera como propa-
ganda do seu negocio. AJu-
r. ..i..«:n(itviorijni ingênua-
lia eniusi»aoiiicii**A- — o-

mente essas moedas de Ha-
way e, por capricho, escolheu
duas, com as datas de 192o e
1930, como recordação dos
seus vinte e cinco anos e aos
trinta de Carlos.

Antes de dirigir-se para a

praia, tomaram um coquetei.
Carlitos — disse Julia (e

Carlitos era um nome que
empregava e m raríssimas
ocasiões) — sou feliz. Nao e
lindo, ser feliz?

Carlos endireitou-se na ca-
deira, deixou o cálice e disse,
a moda de resposta: r

Vamos, coração... Ja e
hora de nadar. . ,.

Nadaram, ceiaram ao ar li-
vre e voltaram novamente à
praia. Já então eram doze e
meia e o navio tornaria a zar-
par às cinco. Carlos, dentro
de uma hora, teria uma en-
trevista na cidade.

Julia, estendida na areia
de costas para cima, murmu-
rou:

I — Poderíamos ficar aqui
I para sempre, Carlitos. -— E

apoiando-se sobre um coto-
velo:

' — Farás as pazes com a
Laura, é verdade, Carlitos?
Í2-2-59

Êle estava de pé, pronto para ir-se. momento e
— Claro que sim - respondeu. Vacilou um momento e

depois voltou-se para o hotel: ^
_ Voltarei aqui antes das três -<ieã&r™rece 

que não_ Nem me beiiou — refletiu Julia. — Parece que ii«

gosta deli^me% praia. E, voltando-se c^mplou a

finha do horizonte, os rochedos próximoo «JJj;

até que se lhe cerraram as palpebras e o rumor aas vu

fêZ 
Sotsobressaltada. Esticando o colo 

^--
lógio de Outrigger Canoe marcava as 

gÇ^g^&fc
podia agora subir a seu quarto; e pos-se a ancwr v

nho dos banhistas. /^iáríc recorreram o cor-
Ao deixar ó ascensor, seus pes úmidos percorrerei

redor que conduzia a seu quarto faltando um
Carlos nao tmna regres**"^ «u  -

quarto para as quatro Ca^s^areceu^^ q ^^
_- Como foste pela cioaae. começou a

Sim... Bem, bem... — i^o^ae

serVS'SedenStcílSinava a maleta de mão, Carlos

tífpS"t0J**>ri) *=r~~ 10g0 °° -*¦
coso vestíbulo do hotel. Julia pensou^ pa

Alguma coisa sepa^^ ci ida pei0

bra"ai r ^TctccTÍTueP?udo aquUo era» capri-

chos seus... -;^r>Qrici vivida, o dia mais

CéU'Na„e 
Sf> esSaa talava quase a ser levanta, quando

êl6S 
Sanearam juntos ali, observando os detalhe, da par-

^ 
Nesse momento, Julia se lembrou de que havia esquecido

n nresèiitè para Laura Archer.° PrDSSse-oPa Carlos e 
^e 

respondeu. ^
_ Não te aflijas. taP»^?r^se aquecerá do

rependido. Tomaremos um coquetel e

irresente

ÍUKÍrdSadrTque te reeeneiUarias com ela -

disse-lhe. - Odeio as disputas
* * *

"^^'está 
arrependido - disse Julia entrando. - Vamos,

Carlos . Dize-lhe que estás arrependido.
Carlos inclinou-se:

 SÍntO-0... CONCLUI NA PAGINA 64
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Direção de Mme. A. M. Spavièr

PEQUENOS SEGREDOS DA COSTURA

Agora vamos mostrar como fazer a vistazinha em caía-

nhas de garotos de 1 a 3 anos.

Apresentamos os moldes de frente e costas para alguns
detalhes extras.

A começar da fig. n.° 1 salientamos o o assunto de hoje.
Fjg. 1 — A^ parte destinada a reforçar e arrematar a vista
é colocada na linha da costura, vendo a tira, para debrum.
Fig. 2 — Vemos a mesma parte já debruada e costurcia
pela linha de costura da calcinha. Isto será feito em ambos
os lados da frente da calca. Fig, 3 — Vemos a "vista" de-
pois de pronta pelo lado avesso. Os arremates à mão. Fig. 4
— A mesma "vista" 

pelo lado direito só aparecem uns pes-
pontos para firmar.

Voltaremos com outros segredos na próxima semana.

Como se observa, é segredo só para principiantes. Para
as outras nâo, que devem somente aplicar pequenos truques
desconhecidos.

a 

Cos/os Á

i I 1 .1
E/6.Í

//O A

f/6.2

GINÁSTICA
A ginástica executa->e ern movi

mentos de flexão e extensão, tendo
cole-aplicação especial em grandes

tividades e nos caso? de correção d-deficiências musculares bem Voc^l*
zadas. Ao lado da movimentação d
grandes músculos, intercatânciò-^
faz-se a ginástica respiratória, ,,-''
aumenta, com a ventilação puímona"
a capacidade vital do indivíduo

Para facilitar a realizarão da gi-
nástica, em que se solicitam ao çxer-
cício determinados grupo- muscula-
res. usam-se aparelhos como bolas
halteres. barras, escadas, raras ira'
pézios. etc.

Iniciada na escola primária, -A
ginástica acentua-se nos colégios >••-
cundários, alongando-se pela idade
adulta. Com efeito, ela é acon>e-
lhada na maturidade, sobretudo para
diminuir os males da vida -edentária.

Com esse último objetivo, asso-
ciam-se à ginástica sem aparelhos
os exercícios naturais, com o recur-
so à música, para ritmo dos mo-
vimentos que se tornam mais pre-
císos, mais rápidos, mais enérgicos.

Todos os higienistas, como os pro-
fessores de educação física, encaram
a imoortância dessa educação em tò-
da sas fases da vida.

Pode-se recomendar 15 minutos
de ginástica diariamente, ao ar li-
vre ou frente a janela aberta, pre-
cedida de 2 a 3 minutos de marcha
e intercalados com movimentos re<-

piratórios.

O ÍIEL

O mel é um delicioso e útil aliir.eii-

to, que deve ser mais freqüentemente
usado. Sua composição e a seguinte;

7S% de hidrato de carbono. 21rr. de

água e pequenas gotas de íerro, ca,-

cio e fósforo.
Esses 78% de hidratos do mel sa»

constituídos de frutose e glicose f,

por isso, o aproveitamento e de qui-
se íoo^r. ; v

O mel possui também a> vinminns

A. B2 e C. ,
Não sendo um alimento de a

nisto, poderemos usá-lo com freemen-

cia, quer na preparação de bo.los.^

doces, quer em natureza. P; era s.

dad-
de

i sem receio às criança m?

t nra idad
!- (. onsrlhos < o o. »• •'•

simtiitmimiiuiiiMHitmiiiiiiiiiuiMiii

TREM PERDIDO
= Eu ontem fui à estação
= me despedir do meu bev

\ Partiu com ela a Ventura
: Dona Alegria também!
= Foi tudo... só a Saudade
Ê não pôde seguir o trem.

Luh 
"

-. 1111111 n n 11111111111 n 111"" •»" n m 1111 n •';" "l
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W a iençm
JORNAL DAS MOÇAS vem de realizar um grande contrato com uma

empresa Suissa para publicar no Brasil, com inteira e™1™™^™

ml sensacionais e maravilhosos figurinos recebidos das próprias fontes

estrangeiras. '

Estão, por isso, de parabéns as leitoras 
^ 

JORNAL.DAS MOÇAS

porque esse fato representa unta grande « para «£ - -b^

e senhoritas que encontram, agora, em JORNAL DAb _V ^
belos e modernos figurinos estrangeiros pubhcjdos em uma revi

„,_,. á- 1" rpTJZEIROS E MTODO O BRAòi^.
sileira que custa, ^^«0, — -f-v

E> .0, ,.0 que dizemos que a senhora não precisa mais compor figu-

rinos e^rangeil- porque eles estão sendo publicados em JORNAL D,

MOÇAS.

^ - - - AWm desses maravilhosos modelos, JORNAL DAS MOÇAS
Enaoeso. Alem desses mai«*viu usados diversos e as

de revista cem por cento fanuhar.

A sennora encontre ~-*£^ 
^£?£££.

e Costura», 
^-*-^, £EU assinados por esse no-

-Sugestões Dreersa W^ . „ D, WertnCT Leite Ribe.ro.

re" *fÍ -arece «Fa.a„do às Mães".

——ísrsr :zre;2x ^-tr
™a retóstá, apenas por dez cruzeiros.

- « «nieas que vejam o JORNAL DAS MOÇAS
^TiTaclSr/cSÃLqDAS MOÇAS a sua revista de todas

modernizado e laçam uc

as semanas.
• •'¦+¦¦ „m dizer- com tantos e variados assuntos,

J0BnIlCs MÕçÀrrtinua a ser vendido, senranaitnente, por apenas

10 cruzeiros
muito obrigado.

13
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CONTINUAÇÃO DO
NÚMERO ANTERIOR

LEITES EM CONSERVA

Em certas ocasiões, há

necessidade de se lançar

mão dos chamados leites

conservados, seja porque
o leite da vaca local não

mereça confiança, seja por
motivo de viagem, falta de

leite de vaca, etc.
Existem diversos tipos de

leite em pó, porém, para
maior facilidade, vamos

dividi-los em três grupos:
1.°) LEITELHOS: que na-

da mais são do que o leite

de vaca desengordurado
e acidificado. Seu emprê-

go costuma dar ótimos,re-

sultados nos três primeiros
meses de vida, podendo
mesmo ser considerado o

leite ideal nesta fase da

vida da criança. Assim,

são leitelhos: Superlac —

Edel — Leite Lacto Ácido

Semi-desnatado de Mead's
Johnsson — Leitolin — Yo-

galmina — Eledon .

O leitelho não poderá
ser preparado para o dia

todo (várias mamadeiras)
como o podem os outros
tipos de leite, mas, sim,
deverá ser o pó diluido sò-

mente na hora em que se
vai administrar a mama-
deira. Isto é, procede-se
assim porque, sendo o lei-
telho ácido, e estando êle
em solução com a água
Há várias horas, apresen-
\ará variações grandes na
sua acidez, particularmen-
te no verão, o que é pre-
judicial ao aparelho diges-
tivo da criança. O leite-
lho poderá ser dissolvido
tanto em água simples fer-
vida, quanto em mucila-

gem, isto é, água fervida
com um cereal ou sua fa-
rinha (arroz ou creme de

arros, por exemplo). Quan-
to à quantidade de leite-

lho que se deve dissolver

nágua, varia muito, se-

gundo a experiência e o

hábito de cada médico.

Assim, uns indicam a taxa

14

BHc;: :w'ál$S H&&» .JH ÍÊffiíÊffiíêlBi%&$$Ê Y

S . ¦: iibeiro \£ I

de 10%, outros a de 157c. Aliás, os diferentes leitelhos existentes no mercado

não são rigorosamente idênticos em sua composição, existindo alguns que tem

maior ou menor quantidade de determinado alimento, ou, então, são acrescidos
desta ou daquela substância (vitaminas, açúcar, etc). Entretanto, de um modo

geral, estas modificações são pequenas e não alteram de modo profundo o seu

conjunto. Por estas razões, todos adotamos um processo uniforme, quanto a

escolha da taxa de diluição do leitelho, que servirá para qualquer tipo de lei-

telho: usamo-lo sempre a lO^r, isto é, para cada 100 gramas de água ou mu-

cilagem, dissolvemos 2 colheres de sopa rasas do leitelho, ou sejam 10 gramas.
2.°; LEITES EM PÓ COMPLETOS: nestes, não se fêz nenhuma modificação do

leite de vaca, a não ser a ,retirada da água. Existem inúmeros no comércio: Pu-

JORNAL DAS MOÇAS l2'2"59
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Leite em pó integral Meadas
n 

- Klim - Land O' Lakes -

ÍoTd" State - Goigoz - Ninho, etc.

Tal como os leitelhos, eles não sao ab-

olutamente idênticos em suas taxas:

ns rtrn mais gordura que outros, outros

am menos açúcar etc, mas, tal como

os leitelhos, poderemos utilizar uma ta-

xa-padrão para diluição dos mesmos,

que é idêntica, também, à dos leite-

lhos- 10%/ tanto em água simples

como em mucilagem. Neste grupo, po-

deremos preparar todas as mamade.-

ras a serem utilizadas em 24 horas, des-

de que a conservemos na geladeira. A

agua deverá ser fervida antes da dis-

solução do leite em pó e, uma vez adi-

cionado este, não haverá necessidade

de levá-lo ao fogo, porque tal prát.co

só servirá para diminuir o valor nutri-

,|V0 do mesmo. Notemos que, a fim

ae se obter uma boa solução do leite,

devemos ter o cuidado de adicionar a

áaua ao pó, e não o pó à água: com

isto evitaremos grumos nov leite, gru-

vez mais. E' o leite de
vaca do qual foi retira-
da a água e conservado
líquido por processos es-

peciais. Destes, os exis-
tentes em nosso comer-

cio, atualmente, são o

Carnation e o Leite Ideal.

O preparo destes leites

é singelo: junta-se, em

partes iguais, com água

simples, ou, também, mu-

cilagem. O leite conden-

sado pertence, também,

a este grupo, sendo po-
rém, diferente, porque \à
foi adicionado de gran-
de quantidade de açúcar,

que os outros não têm

Sua taxa de diluição, por
isso mesmo, é diferente:

junta-se uma parte de

leite condensado com

duas partes ie água fer-

vida simples, ou de mu-

cilagem.

DCI ATÃfl

Cabelo branco?

ORF-LÉNE
Tinge melhor

CABELO.» CRESPO....

HENNÉ-LÉNE

AméricoDO
TINGE E ALISA
A venda nas Farmácias, Droga*

_!-- w DarfumAriâS.
nas ** iivi>—-

AMÉRICO: 25-2837

3*

1

mos esses que causam eólicas e diar-

réias. Seria conveniente que, as pn-

meiras vezes em que uma pessoa inex-

periente na arte preparasse mamadei-

ras de leite em pó, o coasse através de

uma fina peneira. E' evidente que o

leite, retirado da geladeira, deve ser

amornado em banho-maria, antes de

oferecido à criança.
3.°) LEITE EVAPORADO: atualmente,

utiliza-se muito este tipo de leite, e cada

12-2-59

DOS UTENSÍ-

LIOS NECESSÁRIOS AO

PREPARADO DOS sLEITES
EM CONSERVA

(Com referências espe-

ciais aos padrinhos das

crianças):

1.°) 6 mamadeiras de

gargalo largo;

2.°) 6 bicos que pos-

sam ser virados do aves-

so a fim de facilitar a

limpeza;
3.o) 1 vidro de boca

larga, com tampa, para

guardar os bicos;

4.o) l escova de ma-

madeira;

5.°) 1 copo graduado

para medidas;

ó.°^ 1 colher de café,

1 de chá e 1 de sopa;

7 °) 2 panelas grandes,
uma para a mistura e

outra para os utensílios.
8.°) 1 coador;*

9.o) 1 colher de pau,

para agitar a mucilagem
no fogo;

10.°) 1 pinça para apa-

nhar os bicos.

Prossegue na próx. semana

JORNAL DAS MOÇAS

VITAPHOSPHIIN
Com Vitamina B 1

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

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

Não comprem mais figu-

rinos estrangeiros porque

JORNAL DAS MOÇAS está

publicando as maiores cria-

Coes dos modelistas de todo

o mundo.

CARECAS!
Não usem carecas! Usem AKI-
ROL, a última palavra contra
a calvície! Nas drogarias Pa-
checo, V. Silva, Neofarm ou
pelo reembolso. Caixa Postal 4
Tijuca - Rio - Tel. 48-3087.
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Método prático e aperfeiçoado
de corte e costura

PROFESSORA ELOYNA ANNECHINI DE ARAÚJO

Criadora do Ensino Sem Mestre - Direitos Autorais 10.(83

SOUTIEN

(manequim 46)

Fazer um retàngulo usando a largura do busto e o com-

primento da blusa; descer na altura 18 erms., que servirá para

a colocação das alças. Cedir 18 cms. para a cintura e dar o

traço lateral, para a feitura do resto, siga rigorosamente o es-

quema.

A partepontilhada é para ser cortada; fazer as pences

para embutir na perte infericr.

—26 >

íl 11

^iTtfTfc C05Tfts

^=Â rida no J?
PARA OS 0'J2 VISITAM.

il

Respeitando os hábitos, os gostos
as manias dos recepcionistas, você
não deixará de ser você mesma » se-
rá lembrada pelos que ficam. E pxlt>
crer que será convidada muitas vê-
zes. Logo que chegar em casa es-
creva um cartão agradecendo a es-
tada. Será esta a melhor retribuição
à gentileza recebida.

CHAPÉUS E CAPAS DE CHUVA

Os chapéus não devem ser guar-
dados, como fazem usualmente as
mulheres ¦— metidos no guarda-rou-
pa sobre as estantes. Ficam muiro
t:mpo desse jeito, eles acabam per-
dendo a forma, enrugando, estragar.-
do-se por completo. Não há nada,
porém, mais simples do que conser-
vá-los. O segredo consiste em en-
cher a copa do chapéu de papel
amassado e usando sempre uma
grande quantidade. Assim fazendo,
uma vez colocado na prateleira, o
chapéu não descansa na aba, mas no
papei-

As capas de chuva, tanto as de
borracha como as de matéria piás-
tica nunca devem ser penduradas
perto do calor, para secar. Elas de-
vem ser penduradas em cabides pró-
prios e, quando se as pendurar, de-
ve-se fazer o possível para que não
fiquem amassadas e não apanhem
dobras. Para secá-las é melhor co-
locá-las em lugar arejado.

Para secar os guarda-chuvas é
bom colocá-los sempre abertos. Ao
ouardá-los, deve-se ter o cuidado de
não enrolar a seda e conservá-los de-
nendurados. E é bom que observem
esses conselhos pois duiante o \erão
as chamas são muito comuns.

Os pratos de papel são ótimos pa-
ra frituras, pois não só absorvem o
excesso de gordura como ainda pó-
dem sem colocados no fô^no para
manter o alimento quente ate a hora
de servir.

Para guardar roupas da próxima
estação embrulhe-as em papel de se-
da azul ou marrom pois o PaPe'
branco torna as roupas muito amare-
ladas.

Oferta de folhinha
D,

16 J j~;-\ . O í\ :. . v A S

A importante firma Villas boas,
Estabelecimentos Gráficos, S. A. en-
viou-nos com os votos de Boas Festas
e Feliz Ano Novo uma bem impres-
<a folhinha comercial contendo su-

festiva alegoria sobre a Copa
Mundo de 1959.

Agradí cidos.

12-2-59
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A SENTENÇA

ASTRONOMIA \

Que coisa admirável é a astronomia! Cada dia descobre-se uma

nova estrela.
E sabe-se até do seu nome.

w

Coíóaó do Amor!
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H I S T Ó RIA SEM P A L A V R A S)

JORNAL D AS MOÇAS

Êle: - Como é que tu sabes qipe
foi a enfermeira quem fêz os cura-
tivos?

POR DISTRAÇÃO

.1 _..

O Delegado — tntao o sennor,
não satisfeito em matar sua vítima,
ainda picou-lhe o corpo em peda-

O Criminoso - Ora, senhor dele-

gado, as distrações são tão rara*
lá na roça.

INCONVENIENTE

O Médico - O senhor deve, so-

bretudo, comer a fruta com casca.

A casca contém muitas vitaminas.
O Cliente — Sim, doutor; mas hjá

um pequeno inconveniente. \
O Médico — Qual é?
O Cliente - E' que a fruta que eu

como é coco.

O médico: — A operação é bem
difícil. Quase sempre, de cada cinco,
salva-se um. Mas não se assuste!
Nesta semana já morreram quatro...

¦¦

m
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ATÉ A MADRUGADA!
4 VEZES, EM CADA 5 QUE V. LIGA, HÁ UM BOM DISCO TOCANDO NA

Agora V. quase só ouve música, quando liga para a Excelsior!
Música brasileira, de jazz, dos mestres — discos para todos os

gostos, com intervalos máximos de 40 segundos! Ouça a nova

programação da Excelsior — veja por que, de repente, o rádio
ficou muito mais gostoso de se ouvir!

Lembre-se: Entremeada ã melhor música do mundo, a Excelsior
continua a oferecer a mais completa cobertura de turfe da cidade!

w o SB
Br o o m\Br o c> A RADIO

EXCELSIO
DE SÃO PAULO, em 670 kc e ondas curtas, 3

•uma emissora da ORGANIZAÇÃO VICTOR COSTA

18 JORNAL DAS MOÇAS 2-2-59



¦

Jornal
da

Mulher

• ¦. v: :-'.r;.r;

•: :¦:- ~ -jS

REVISTA SEMANAL
DE FIGURINOS
E BORDADOS

Direção de YARA SYIVIA

VESTIDO ESTAMPADO
COM CINTURA ALTA

PRESO POR UMA FAIXA.
FRENTE DO CORPO

FRANZIDO. AS COSTAS
SÃO SOLTAS.

RIO, 12 DE FEVEREIRO DE 1959
ANO XXIX - N.° 1487
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u- „i. ««urinas estrangeiros porque JORNAL DAS MOÇAS está publicando as
Nao comprem mais figurinos esfrange-rw» y i: ^

maiores criações dos modelistas de todo o mundo.
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ESTE MODELO TEM A CHANCELA DA

JACQUES HEIM. E UM NOME E, COMO TAL,
MERECE A SUA ATENÇÃO. É UM MODELO
DE PASSEIO FEITO DE CREPE "CHARLES-

TON" DE D. ABRAHAM & CIA. E' LARGO
NAS COSTAS FRANZIDO NA FRENTE E
APERTADO NA BARRA.

f
•,"v,,,"v%"v>"v».v*'«

9

Invento que vai faze
Foi concluída, recentemente, na Flórida, a

construção de um luxuoso hotel, no qual será

instalado um equipamento sensacional: o "Baby

Sitter" eletrônico.

O aparelho, de invenção recente, é de fun-

cionamento muito simples: trata-se de uma es-

pécie de painel, montado numa sala especial-

mente reservada para o seu controle e ocupada,

por sua vez, por uma "nurse" profissional que,

graças a uma instalação semelhante ao radar,

pode, ao mesmo tempo, observar todos os apar-

otamentos cujos hóspedes a informam que vão

sair à noite e que as crianças ficarão sozinhas...

As crianças que ficarem sozinhas nos apar-

tamentos, serão fiscalizadas, atentamente, da
"Sala de Controle", e quando a "nurse" obser-

va algo fora do normal, isto é, uma criança que

chora ou outra que está fazendo travessuras, pe-

de a uma de suas assistentes que se dirija ao lo-

cal e acalme a criança manhosa ou observe a tra-

quinas. . .

Com tal invento, as mamães que apreciam

um teatro ou um cinema, à noite (ou mesmo uma

sessãozinha de "buraco"), estarão com a vida

que pediram a Deus. . .

// NEGL1GÉES LUMINOSOS" PARA

A S MULHERES EXIBICIONISTAS

Com o intuito de melhor atrair o elemento

feminino, quer aguçando a sua proverbiai vai-

dade, quer atiçando a sua natural curiosidade,

os magazines norte-americanos vivem procuran-
do inventar novidades ou lançando inovações

em seus sistemas de venda.

No primeiro caso, temos o exemplo de uma

loja da 5.a Avenida, que encomendou numa fá-

brica de tecidos de Vorarlberg, na Áustria, uma

novidade em matéria de '"negligées". trata-se

de modelos confeccionados em "tecidos lumino-

sos" ideais para as mulheres que gostam de -re

sobressair. . .

No segundo caso muitas lojas norte-ame-

ricanas de roupas para mulheres estão aceitem-

do, como parte dos pagamentos, roupas usadas,

facilidade que tem influído, favoravelmente,
nas vendas. . .

i¦,'H:.J*II
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uitas mamães felizes
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SALÁRIO IGUAL PARA

A MULHER EMPREGADA

A Organização Internacional do Trabalho acaba

de publicar uma informação sobre os esforços reali-

,ados pelos governos, pelos empregadores e pelos

empregados de 22 países e 9 territórios não metropo-

litanos, no sentido de serem as mulheres beneficiadas

do princípio 
"salário igual para trabalho igual".

Os autores deste movimento demonstraram que,

5e esta discriminação não desapareceu, pelo menos

alguns progressos têm sido realizados, graças a d,-

versas medidas governamentais apoiadas pelos empre-

gadores, sindicatos e organizações fem.ninas.

Na Nova Zelândia, por exemplo, observa-se uma

diminuição constante da desequilíbrio existente^ entre

o salário pago às mulheres e aos homens, ino Japão,

as mulheres empregadas nos serviços de circulação do

palícia de Tóquio ganham a mesmo ordenado qvft os

homens e fazem jus a um sistema idêntico de aumento

de salário. No México, por sua vez, os salar.os soo

calculados sem consideração alguma de sexos. . .

OS HOMENS MAIS RICOS

DOS ESTADOS UNIDOS

O "Ladies Home Journal" divulgou, recentemente,

uma lista dos mais ricos homens norte-americanos, ob-

servando à seguinte ordem: 1.° - Sid R.ehardson 65

_i -j j :„^..c*rinl de motocicletas, no lexas,
anos de idade, industriai ae mui

. ,,, o o Arthur V nona Davis, tiv
700 milhões de dólares; 2. - Artnur v y

anos, industrial de aluminio, na Flórida 450 m,lhoe ,

3.0 - Henry Ford II, 39 anos, construtor de gutomo es,

400 milhões; 4.» - Joseph Newton Pew, 70 anos pe. o-

leo, 350 milhões; 5.' - Howard Hughes, 51 ano., ova-

cão, também 350 milhõe.; 6.» Clint Murch.son 62^cno.

1 -a * '¦«« nn Texas 300 milhões de do.are,...
de idade, petróleo, no lexas, *>yv

Na me.ma oca.ião, outra revi.ta feminina nor£

americana divulgava que o número do. m-honano.

(em dólar,.), nos E.tados Unidos, dimmu.u para 1-8

pessoas, das quais um terço - exatamente 51 - .-

dem em Henderson, no Texas. . .

^^^^^S^^MÍ^KH^^^Sa^^^^Sal f^^^^atgga^^^^a^^a^^E '"''^^^^jy ^B K 1.'SL

) wS^k^^^^^^^Êm IH BF' j|R^*M| rt||

¦¦¦¦ m\MODELO: HEINZ OESTERGAARD.
BERLIM. VOILE DE ALGODÃO.

FEITIO ballon;.

GOLA LARGA SOBREPOSTA.
CORPO AJUSTADO.

.nll-lnõi.......H..«««»«V'«n»»»'"",u,,l,,1"l,nH,"",,,,",|

Não d^ixíni de ver o nu- \

mero da próxima semana \
no qücl publicaremos coisas |

= sensacionais. =
=„„ „,umn.uu.».m«n,m« n« ..ii..»u«



NELO J. G. NEF & CO LTDA.

LINDO MODELO DE VERÁO
DE TECIDO BRANCO |
FE1TIO MUITO BONITO,

DESTACANDO-SE O
CORPO QUE É ABOTOADO

NA FRENTE.

pi \mÈê I

K^í:' ¦¦ lllPk I
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WÈÉÊ^ Ml

NELO - SHINASA.

MODELO DE CALIFÓRNIA
SHIST WORN. |
ESTE MODELO E' APRESENTADO
PELA ESTRELA DA
DA M. G. M. A FAMOSA |CLAIRE KELLY.
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Pala á

PEQUENOS TRUQUES DE
UTILIDADE NO LAR

Prefira sempre, que os livros de
seu marido sejam guardados em estan-
tes abertas, porque as enviar açadas
criam bolor com muita facilidade e
provocam urn clima próprio para apa-
recimento de traças e cupins. E mesmo
nas sem portas, use de vez em quando
espargir nas prateleiras pimenta do
reino ern pó. que afasta insetos da-
ninhos e impede o odor desagradável.
característico das colas das capas dos
livros. ..

t /-, t n r\
US O^eaOÜS SaU ÍIIUHU bcnaivcio a

umidade. Por isso. ao lavá-los. preceda
rapidamente e enxugue-os logo em se-
euida.

Se quer gelo colorido para maior
encanto da mesa. junte à água que de-
sejar nas gavetas para gelo. do refn-
gerador, algumas gotas de essência da
cor que preferir, dissolvendo-a bem.

Muita gente não gosta de cortar
cebolas porque a faz chorar. Para afãs-
tar o inconveniente, molhe a cebola em
água fria. antes de começar a opera-
cão.

Não e prudente lavar vidros de ja-
nelas e cristais de mesa com água açu-
caiada, como muita gente faz. O oçu-
car não é removedor e ainda oierece o
inconveniente de atrair moscas e ou-
tros insetos que gostam de doce

Evita-se que as garrafas termie as
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"fonas 2a casa

Anuírem mau cheiro conservando-as sem tampas.

Sim não se formará o mofo.

* * *

Para que suas panelas de alumínio tenham

Jr0 aspecto de novas por dentro e por fora,
eSomendaPvel usar de vez em 

^o^rn^u-
rn de água com cascas de maça. Também e acon
iwl enxugar perfeitamente as panelas de-

ntde lavadas não deixando o menor vestido de

M oulxãlquer outro ingrediente usado em

sua limpeza.

Não é preciso comprar em mercearias f arinha
,„ ±*° 1"sanuinho E' mais fácil e econômico

toarem'casa o pão que sobre e moe-lo «epois.

Use, de preferência, quatro §*|||g| f*
a limpeza da cozinha: um para as «caras e o^

ME SãSSi °%- *2E&
molho em água quente com sabão, pois assim na

encardirão.

Se o mármore de sua pia se apresenta qi ei-

mado, ou manchado aplique.sobre aj parteJ a da-

rear uma pequena mistura de cloreto de cálcio
água.

Trate os ..seus tapetes, Pr™ramente reü

rando o pó com uma vassoura de &$&.$?
o aspirador. Depois prepare num baldeuroa som

ção forte de água e vinagre branco e com^a e um

Pano de chão lave-os em toda W f^f^
Quando perceber que estão secos ^rame 

sobre
êle uma boa quantidade de sal grosso para avi

var as cores. í! DE LISTRAS. Vi|
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Para conservar o gelo sem queJ£ «^
reta rapidamente basta envolver as pedras em pe
daços de lã, ou em serragem.

X

¦ •
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MODELO DE LARS LAVORAZIONI

ARTISTICHE, DE
TÍCIDO DE ALGODÃO
ESTAMPADO COM
INTERESSANTES EFEITOS

DE LISTRAS.

,,„„„„,....,:„.«.„,.,,.,»...„...... ';

Hão deixem cie ver o nú- |
mero da próximo semana j

no qual publicaremos coisas |
= sensacionais, §

=,„..;, ,„,,,,,,,,,,,....,...,......».,,.,..,......,.,.,.,..,?
?» ísn



m

n

0-Jf/. ír,::y*£ \ ¦.. X'Kóv.'-'-'- •'-'-'•?¦- •§p km > \ WmMk
Jk If ," \ 11111

'í ^ilè^ lÉlÉi»» .'.' X^ÉNk
^v» 'O • /¦.v'/jr^-//.y--í2^&-/z? • \ 4i%;x^xxíiS*

•:::'¦•>• ^ *\~* ' ^^^ ^^ * ^x::;:::::w''íí>

PÉ \ Jw £F : ^<^^ mm l Wmw
$yy/yyz \ r/.^:'^-' S ^"O-*^ • fe--r-r%:/ * !y-&&»#?M
£x:xxt \ -"- ^^S^*^ ' <x*x:C # Ç ':':'xíMJ
f »*.".*-*«* /«V "A .^r^ .^r^ <L*."**^il C"-j» ií li*-" '«"¦"¦'*',,,!,I'iViV

Tíx-xíx^ * » £>í>X:> **:í?^ Kx-f-ííííS

|g:;:^av.::-,.>w^ ^ll> ,?ÉMs rf,#^ li)
2-.-.-Cít-Xvx-X'X-.'.-xv-v>'v^w \.v.-.-.v.;^^. sSssKwSxísSSwk. cSsko i-X-X-;-^ •*"! t,•••.•.•.'•:¦"'

*^Vy-xV,x's .-¦::<x-$xvx:xvxvxí tó^ ^^^ ^*x^ * * . {>:$::

i " ^ * "S; 1
^xsgx-çxv- =_:x J0 m
? :-:X:X -í * ^? fo

t* > í
^^g :| ^-—-—^"^

-v

O ^ oc
e HOTTOS Sâ.O >^R?AÍX^ r.M PONTO IM". u.\svv

li 1
«V-«

•^•- «• ^ ? •^Sà'^^í



m . ^JlIPlIlilf \ -1 ¦ ¦ ^ íi: ' v;^'--:«:'liVlOtól«llil^i
,1,," '.-«11», r-l- :t;:;.W£^TO

¦$'•:.,*. ¦¦¦: -¦¦:¦ ;.¦¦?..,,•;:.•;¦:, ;¦:¦, >«., ly,:. ,,,-:,¦., *¦¦¦•'¦¦.';,•:..¦ ¦¦•¦•¦¦.. ¦¦",,:•, ,'.r-: .: ¦¦¦•¦¦. .-ys/:- v«- ,.£¦¦-,¦. .'o-/.--.^ 'S$mS^Ém. '¦## ' . ' ¦¦ '¦¦' Hyy.< 'í^;-::: <:.vM&. t • :««:'. :¦.,;: ¦.,^.m'^:yfv ^ 1M1I1ÍÉ11 "¦'. «-¦.--.li
.. v.' :¦¦¦¦ .-(«slÉssstai^ ; ¦¦ '.v.;•¦•...". ... v r.v:^;mt ¦ -;:ysí

lifl Bj| .. ¦:.-:-r,:im
IP ««'l^./l^':

. .IPJPt -;i'-¦¦¦•.¦¦:-¦'¦¦¦ iii»^$$ps^^'..•-. 11»» ^á'l^s'^^-^:,1?^SÍPlsi^ ¦"- «»l»1^v^^-:¦¦/¦•.¦: y/y::;*/- ' 
^|«HP| ::. "¦, ' y. .-¦¦.¦:... ¦¦¦¦• -f-/¦.¦•¦,¦. - yyíyy yyyy:yy.y^,y»S#y>y. '.v?l'.'; ¦:¦;', :í.. ¦.'.;,;<

»i»sif^ »iwbjli ¦-rÊ^^mms^ :rmm

• ;¦¦¦ if« .:*. iiiiii: %Êm^^miêã .i»«^^^

; y »,-''. Ilibai. ^í^l^i»^^^^^:.¦::•::?:^í;^:¦a«^íf^ií¦.;¦¦; ;«K.-»^BÍfeí«^^

. --^iii^wmFxi.vv i ¦ ^iÉliiitódi^ ¦¦-:¦¦¦• i,:'--.::::--! ¦:-"»:¦" ^::: i»yv':yi»--y;»iviy ^ .^iii

 ^ ^ : Jiis^
s".-:¦¦..¦::.¦-:-. ,yy.: ¦.¦¦-¦.--y ;#;#te9fc^.y/:*^^ ¦.,:;,. ,r,':y;;y,yv;,;yyy;yy.,,y.: «*^W2./V.^./i ;¦,,:.; ,y»l«» ^'"-"l

I

m- v»i' '¦ '¦¦¦¦-<¦"-¦ ' ' »t*i-v ?»i#f$mi^^ ¦ •¦¦¦ .:.:^;rí;-:^^i*^:^íÇí«Síiií^aí?

;

H '

<m :!

< /;S:.

Ei
!Iss

CHRISTIÁN DIOR

BORDADO BRANCO
SOBRE ÍP-']MÍ FEITIO ENCANTADOR.
FAIXA NA CINTURA.
FOTO: SEEBERGER.
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ESTE E* UM MODELO DA CO-
LEÇÃO DE "HENISE" DO FAMOSO
MODISTA SUÍÇO HERISAU. SÃO
DUAS PEÇAS PARA DIAS FRIOS.

<j«jlAita«**«it***«*******a4a<i>a*at<aa'aA*a>AiétiAJAia'4iAAa<a>liiaaAac<*é'l<<<****«ii4a«IMa«4t««lllu •UiiiJ

Mágk%

As lâmpadas elétricas e os globos de
vidro devem ser lavados pelo menos uma
vez por mês, usando-se um pano de fia-
nela para retirar, em seguida, a umidade.
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Para que melhor conservem sua côr
natural, as beterrabas devem ser cozidas
com um pedaço de talo; da mesma for-
ma, devem ser fervidas sem que se es-
teja sempre a mexê-las.

Lavada com água oxigenada e coloca^
da ao sol, é fácil retirar manchas de tinta
Aa umn rit>m At* rnunn

*

Tenha o cuidado de verificar se a tem-
peratura está bem regulada, antes de
usar o forno, para que a iguaria asse len-
tamente e por igual.

* *

Para manter as hortaliças verdes, du-
rante muito tempo frescas, conserve-as
embrulhadas em papel.

* *

Juntando à massa um pouco de fé-

cuia de batata, você dará mais consistên-
cia a um assado.

¦v .

* * *

Sempre que você tiver de torrar pão,

procure sempre cortá-lo em fatias até um

centímetro de espessura.

* *

Juntando-se uma colher de água para
cada clara, antes de batê-la, consegue-se
dobrar sua quantidade.
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imésticas
Cobrindo com farinha, as batatas cruas,

cortadas em pedaços, você conseguirá que

elas se conservem brancas.

* * *

Especialmente no verão, nâo é acon-

selhável guardar comida em panelas de

alumínio, mesmo que seja por pouco es-

paço de tempo, como por exemplo do ai-

moço até o jantar.

* * *

As grelhas,espetor e outras guamições
do fogão poderão ficar "piscando" se forem

limpos com lixa de esmeril.

* *

Objetos de vidro poderão ser melhor

limpos, esfregando-se com papel de jornal,
molhado, enxugando-se depois com um

pano bem limpo.

Para retirar manchas de vinho de uma
toalha de mesa, coloque a parte mancha-
da dentro de uma vasilha com leite fer-
vente.

* *

E' conveniente lavar sempre a leiteira
de alumínio com água fria e nâo com
água quente, pois esta, derretendo a gor-
dura, faz com que a mesma penetre nos

poros do vasilhame.

* * *

Misture meio litro de óleo de linhaça |
com meio litro de terebentina, agite bem, |

e com esta mistura retire as marcas pro- |
duzidas pelos pratos quentes na super- |
fície das mesas. I

M *
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YALA E' A CASA ONDE SÃO EX-

POSTOS VÁRIOS MODELOS SO-

BRESSAINDO ESSE DESSA FAMOSA

COLEÇÃO. MUITO GRACIOSO E' O

MODELO.

^sr vM**-
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QUE SE PODE DESEJAR DE MAIS ELEGANTE?
QUE SE PODE ALMEJAR DE UM MODELO MAIS
CHEIO DE "CHARME" DO QUE ESTE?^ c|;.fY1 f!

SENHORAS E SENHORITAS, MANDEM CON
FECCIONAR UM MODELO ASSIM E FICARÃO FE
LIZES PORQUE, ALÉM DE BEM VESTIDAS, ESTA
RAÒ ELEGANTEMENTE TRAJADAS PARA OS SEUS
COQUETÉIS, SEUS JANTARES NAS BUATES, ETC



y:m*iyy::rt::^^^ 1, ', ^AiflpK/ ' r/* * ''' ' ff*' 'WíW W/>W* ' '<?"í"-'#í»?/" i"w"" '<"'/, ?7','7 4Í»*Í"/?/'" iftí 1

xfII§f|§IS^ £"*& - \,., " ' ' . ^BrS

'•' ,'«-.,. , .,-"7, - ,_. .-'/í,'/^;, í; .- '/ ...,' . ] , ^'"'-ÍR '

Ill
'¦ %

Ill
II
Ia ll

I 1 .. '¦ "

f

W ,\; - ¦ -

MODELO: BRULIMANN & CO. ZURICH

•> T*-'

j TECIDO: POPELINE DE ALGODÃO

MERCERIZADO ESTAMPADO A

MÃO E ENRUGÁVEL.

FEITIO: JOVIAL, AMPLO NA SAIA,

AJUSTADO NA CINTURA E

PRESO POR UMA FAIXA
CONTRASTANTE.
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ALONGANTES, AS LISTRAS

PI ERRE BILLET. UMA LA TÊNIS
BRANCA E CINZA ESCURO TEM

SERVIDO ENORMEMENTE PARA
ESTE MODELO: COM EFEITOS

CONTRASTANTES PARA FORMAR
UM EFEITO DE CINTURA BAIXA.
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CAHEN

CETIM COM GUIPURE TODA

BORDADA DE PRATA.
FEITIO RODADO E COM
PENCES APERTANDO A

CINTURA.

Hnfc. --\^^'~'->íÍ£^ xv^B ¦#'?•> ¦- rí fif'-''' ' íístSÉl:

iiM«M«w^iM»iaigwlWMg( v> - ;xS/V:^ A '.'yílM^B, • > , * |f ' m

ÉgÊ Bui Ifc1' ^•V'-?Í-'*':-.'."?''.-' ?: ^I^^B'.'•.¦.¦'.'•¦'" "':í':-í:i^l;íi'4



n i n A 3

/ f êlÈWéjÈWmÊÊIllÊmBIMIi'ãÊÊÊÊwSÉ
UnilífiiUllJUiIflilhl h liJíiIntlml

ÍÊÊÊllÊMÊi
MM mi'liliüinuíilinmwiii

:!im

<mt

'*_¦&!

m üi/mm

wÈÈÊÈêÈÈÊÈÈÈÊÈÈÈÈÈÈÈÊ^

''l'i- ' BJB HBft'Z^BBJl ^^fflBaBJBJB^W7»»qBaB3l BJBlÍ^wfM^iÍBJ fcpjtUJMB WMÍjíhlnÜlp^IlS^ÊMtBií^^!.-!-'::

ItPIllll
P;tf •'ÍWíffieiíHíí

IPWP
'imÊÊBÊmiii
mWÊmwM

saaaa "aa '¦'¦; ;wajj WÊÊÊÊ
¦:;y.-:-y':-:-,:'.-.:.:r.::;y; r-.-i- :¦..¦;::;¦¦¦.:¦ :.:- ¦':-¦¦,: -y-y^: :-:i-:-^---y-,:-:;y^i-y-:y J-^^r y^^j^yw:--:^ ¦¦¦¦:: i^--r^ymyyyyyyyyyyy:yyyy:yyyyyy&yymyyi^yyyyyyyyyy. -yy^ yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyym
«aíastisaiaatf

L .
tf;tftftf::/tftf-tftfSítf,tf.tf>tf^^

^•iíHSii!i-;;^i;:l;^^:-'í;';Í-:: ¦'¦'¦'.•.:-.-.;í.;.-.:::-*í;'".';;;f-;'-

a.. ,*•&

..í&ps

H 
•¦ »

CETIM DE ALGODÃO ESTAMPADO
CINTURA RAIXA.
OESTEGAARD — RERLIM.
MODELO: HEINZ.
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PANOS PARA ENCOSTO DE POLTRONAS ou cadeiras com estofo são muito

importantes para evitarem que elas se manchem quando preguiçosamente repousamos a

cabeça"sobre os seus encostos. Este pano, como se vê, é de linho, com a barra bordada em

renda de Milão.
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..ata „™ d. toso motivo bordado a cheio, cordonê, ponto
BLUSA DE CAMBRAIA com um vis-toso mouvu

de areia e crivo.

A aa orectsa compror mais outros figurinos estrangeiros. Eles
A senhora que é nossa le.toronao ,prec.so com ^ 

ese|asiyida.
«tão sendo publicados em JORNAL DAS MOV*»- <lue h
de. E "Jornal das Mocas" custo, apenas 10 cruzeiros.
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JOGO DE CAMA de percal, ou cretone, bordado em ponto de haste, com
grossa 

"Pérola", de duas cores.
linha

Acidente de Tráfego — Acidente <i* }
Trabalho e Doenças Profissionais j

DESQUITES
ALSORINO MACHADO
CID DB O. SCHUBACH

ADVOGADOS
Escritório: Av. Pres. Vargas, 149

9.«-s/10 e 11 — Tel. 23-2511
Diariamente das 11 às 18 ha.

Sábados das 9 às 12 hs.
Futuramente:

Av. Franklin Roosevelt, 39-apt. 509

miiiiiiiimiiii immiimiimiiiiiitimiiiimHMiimiiii.'

Além dos novos FIGURI-
NOS ESTRANGEIROS a se-
nhora tem encontrado, ago-
ra, muitas outras novidades
NA SUA REVISTA.

.MHMflI.IIIIIII.MIIII»»»»''»"" I..I1IH»«»""Í

= Nâo deixem de ver o nu-
I mero do próxima semana
| no qual publicaremos coisas

sensacionais.

::.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^,":¦¦¦'",;;'':^:f;:;::''i
Ê Pensão e Sanatório 

"pEAb

Ipara fracos e convalescei**
I Correas - Est. do Rio

Telefone: Cor ré as 66
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E^™» dando prosseguimento, n»,, uma série de panosde pratos. El.^émul^n-

S^^^^^rcorouTe-í cSha. Os motivos p\dem ser .ordades
em ponto de haste, ou em ponto cheio, ou em matiz. sãI

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

™ JAS^Íifo de Setembro, 181. Chapéus para verão em palha,
P í Si^JSSto faüee outras novidades a Cr$ 150,00 - 200,00 -

|Í)^00^350|0 
- 400,00 - 450,00 - 500,00 - 550,00 e

600,00; só na A JURITY.
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PUNHOS E GOLAS PARA VESTIDINHOS DE MENINA, feitos de fustão branco,
com motivos bordados.
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| JORNAL DAS MOÇAS. Re- f
comende-o às suas amigas. \

E lembre-se: JORNAL DAS |
MOÇAS custa, apenas, 10 |

Cruzeiros. I modelas
.
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RIO DE JANEIRO OUVIDOR. Hl-TEL. 42-7300



¦h
¦a

u \

<r. í

L

n irii
li

\n V V
I
iA.;í

6

V /

ÊI
ALFABETO PARA TOALHAS DE ROSTO - Com estas letras completamos este

interessante alfabeto cujas explicações foram dadas nos números anteriores.

Contra a CASPA
QUEDA DO CABELO

CALVÍCIE PREMATURA

USE
JUVENTUDE
ALEXANDRE

E NÃO MUDE

CABELOS BRANCOS
evita-os e dá-lhes

VIDA, VIGOR E BELEZA

1 H!

ív1
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MODELO DE LARS, LAVORAZIONT AR-
TISTICHE, TIPO "CHARLESTON" DE TE-
CIDO DE ALGODÃO LISTRADO.

56 JORNAL DA MULHER (Suplemento do -Jornal cos Moças") 12-2-59
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des ^ nossQS ,ejtoraS/
paginas de f.gur.nos e de.bobado^po<'gcidizadàs. Devemos esclarecer, entretanto que
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Othon Russo, promovido recentemente a chefe do Dep.

de Propaganda e Promoções de Vendas em todo o Brasii,

na Colômbia Discos, aparece, neste flagrante ao iodo de

Eurlyne Howell, miss Estados Unidos.

Muito bonita e simpática, como estão vendo, è miss

U. S. A. que com sua visita, deu ao Othon um dos momen-

tos mais íeliies de sua vida.

Othon Russo, como tocos sab

jockey famoso, cpresentanco um
Rcdic Mcuc, às 12 horas.

em. e. também, um disc-
bem oroqramo dia?"io na

>. EER1VA1VDA
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A esta altura dos acontecimentos,

quando o carnaval carioca é quase do-

minador em todos os setores, nos clu-

bes, no rádio, na tevê; quando o rít-

mo carnavalesco é ouvido a todo minu-

to, o "Grande Teatro" da TV-Tupi, vem

mostrar que a verdadeira arte está

muito acima dos acontecimentos popu-

lares, apresentando verdadeiros espe-

íácu!os de um bom teatro que, mesmo

com toda a influência de Momo, conse-

que manter-se em seu alto padrão, e

atrai a maioria dos telespectadores

Sem desmerecer a nenhum dos gran-

des atores que acompanham Sérgio cie

Brito, uma referência especial, deve.

entretanto ser feita à Fernanda Monte-

negro pelo seu magnífico desempenho

na' peça 
"Pais e Filhos"; baseada no

filme "A Luz dos Anos".

Não nos lembramos de ter presen

ciado coisa melhor. Fernanda, com suas

expressões, com seus olhos, com as suas

falas nos deu um retrato da vida, maior

aue a essência do próprio argumento.

Como se as suas expressões fossem como

que um espelho que nos permitisse

olhar-nos por dentro e vermos o nosso

passado; como se os seus olhos fossem

yma janela que se abrisse para mos-

trar toda uma vida, ela n?s mostrou

essa vida que tão injusta tem sido para

os velhos. Fernanda Montenegre con-

seguiu o máximo e os que assistiram a

peça nos compreenderão porque devem

ter sentido o que sentimos.

1»
í
}
t

f»
/
i

I
t

»

»*•

CEVE ROMANO V* TV \

A TV - Rio proporcioaos: a:s telespectadores um re- *

íòfik» 2 época Cf >::: : :..as}S^^ uma espécie ae ma- «
-uir.a do íe-nir^o crarendo o íamos*? Circo oRmano ^o se- . t*' cuio 

XX para apresentar -~: e>pericak> bárbaro iessi luta j

c&asaada '"Luta Livre Americana . a :_a. não sabemos '

t>orcue vem >e~aj perroitica. ::- ro.:C2^ #
Cma coisa iír::~í~:: para ser te.cvisIoDada. ,

Ao ouvido do fá
• Jair Alves, devido ao grande sucesso obtiüq

no carnaval com o samba "'Zombou de Mim "•

convidado pela RCA Victor para gravar sambai

. .. ; -1 O -• Júlio 1.ousada, devido ao seu granae traí

lho em beneficio dos menos protegidos, toi co

vidado para ocupar o cargo de Diretor da .,** *

tència Social da A. B. R. Foi um prêmio me-

reddo para quem tanto tem feito atrave>
seus programas transmitidos pela Raaio 1 -

AS MOCAS
-T '"."M

1
?
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im^!rz^ld;r^:n: €Ué %mm o %mo Camavdalém
so de "Barão"- Assim, logo após as festas

momescas, o bom cantor da Tupi se apre-

sentará ao seu grande público com um bo-

njto samba-canção.
"Zombou de Mim", samba de Geraldo Se-

rafim, A. Lauro e A. Rodrigues. Gravado

por Jáir Alves, em disco RCA Victor, deve

ser o campeão deste carnaval.

"Marlene, Meu Bem", a famosa produção
de Oduvaldo Viana, com a participação de
Marlene, Luiz Delfino, Suzi Kirbi e outros
comediantes da Nacional, continua indo ao
ar todas as sextas-feiras, às 21 horas.

t Por falar em Marlene, devemos dizer que
a nosso ver — depois do espetáculo que as-
sistimos na TV Rio — que a preferimos como
tele-atriz. Marlene representa melhor que
canta.

t A Rádio Continental não tem mesmo com-
petidores no setor dos esportes. Foram óti-
mas as transmissões das partidas do cam-
peonato mundial de basket-ball. Só não gos-
tamos daquela em que o Brasil perdeu para
a Rússia, mas só por isso.. .

E' possível que Elizete Cardoso obtenha
licença aa v^üpacaDana. yaia giavai na wn

queta Festas o LP "Canção do Amor Demais,
No momento, Liz está terminando

o LP "Naturalmente", editado pela marca
do Caramujo.

• Angela Maria, em grande atividade neste
princípio de ano, está terminando o LP "An-

gela Maria Canta Sucessos de David Nasser".
que será um dos melhores lançamentos destes
últimos tempos. A capa do LP está muito
bonita.

BJBa^^^^^í^^^^raiBJB

¦PB , jal
»iB&M-íá^P;'*'Í!J^»K^^^»1''''''* raâfcBJBÍliBjl

^ÊÊÊí®WM .^BjtPiÍl^»«lBjPf^^^

^'' - >^^^%í % ^ébjbjI Wfóãr

mm |§| HR W^m

BJBJBJBJiWilínr*1^^'''^B^^ ** "* &BJBJk£k«&£$ •» ' o<ífi?^ «*St 
*"/ 

B9BjY£\?bjbBPí¦•-¦"¦ w^m^mmm^-- J^^A ^l ^m

^ I^^^^^^^W ÉÉíÉÍ H
^BJEBl1MÍ§& J K^BS^ BÍK^ÍÍ^bjI r^ H^^w^p^MbI %L

^1 aB&âaar ^siil H^P^!^^^^^^^^^>

5. Aí. 0 K£/ D^ TOZ, FRANCISCO ALVES

I n.° 2"

I • Jorge Cabral deixou a direção do Depar
I tamento de Divulgação da etiqueta Polydor

I**** ******
Lbjb
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A Odeon editou um disco sen-
sacional que é um retrospecto
do carnaval, reunindo alguns
dos grandes sucessos de outras
épocas, que ainda são ouvidos^
vez por outra, com novas or-
questrações e na voz dos canto-
res de hoje.

O disco que tem o sugestivo
titulo de "Eles Fizeram o Nosso
Carnaval", é uma doce recorda-
ção do passado e uma oportu-
nidade para que tenhamos um
encontro com alguns dos maio-
res cantores do Brasil.

Francisco Alves, o "Rei da
Voz", o maior cantor popular
do mundo; Mario Reis, incon-
fundível, dono de um estilo que
ainda não encontrou rival; Car-
men Miranda, a "estrelíssima";

Joel e Gaúcho, "Os Irmãos Gê-

meos da Voz"; Orlando Silva,
do tempo em que era o verda-
deiro e até hoje "Cantor das
Multidões"; Araci de Almeida,
"o Samba em Pessoa"; Aurora
Miranda, a cantora de "Cidade
Maravilhosa"; Dalva de Oli-
vcira, a "Grande Rainha" e
até Ary Barroso, são ouvidos
nesse disco que apesar de tra-
zer de volta músicas desde 1933
ainda têm o poder de animar
à garotada e é um documento
para mostrar como os cantores
do passado eram realmente
bons. Vale a pena ouvir Fran-
cisco Alves cantando com a
sua voz volumosa e bonita a
marchinha "Há Uma Forte
Corrente". Eles fizeram o nos-
so carnaval, esse carnaval que
está se apagando por falta de
inspiração...

*•*•:* *

Entrevista pelo Telefone
Este é o já famoso conjunto "Golden Boys" que

gravou na Copacabana a música de Jairo Aguiar
"O Meu Romance com Laura", um disco que em S.

Paulo, principalmente, está vendendo muito. Os
"Golden Boys" têm visitado quase todos os '"disc-

jockeys" dando entrevistas ligeiras pelos microfones,

e sempre que surge uma oportunidade visitam os

cronistas que tanto os têm divulgado.
No programa de Lupe Ferreira, na Rádio Record,

"Colégio do Disco", tiveram oportunidade de se-
rem entrevistados ao telefone, como mostra a nossa
foto.

JORNAL DAS MOÇAS 61
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QUE SIRVA D
 ÔDA Quarta-Feira de

![T 

Cinzas — ano após ano
_ a família do jovem

1 Samuel reunia-se para
tecer comentários em torno

dos quatro dias anteriores, em

que Momo havia imperado de

forma absoluta. O irmão nar-
rava as maiores bravatas —

dizia ter encontrado uma co-
lombina, com quem vivera in-

tenso romance, e afirmava

que iria continuar por mais
alguns meses desfrutando
suas carícias.. . A irmã, por
sua vez, mostrava-se radiante,
apesar de queixar-se de can-
saco, e, embora nâo falasse
categoricamente, dava a en-
tender que se divertira a va-
ler. Apenas Samuel nada po-
dia contar — era muito tímido
e retraído — limitava-se, as-
sim, a ouvir os outras, sem
omitir opinião. Entretanto em
seu íntimo, lamentava haver

perdido mais uma oportunida-
de de participar da alegria ge-
ral, dando expansão a todos
os seus desejos, recalcados du-
rante o ano inteiro. Sendo o
Carnaval uma festa popular,
êle desejaria encarnar nesses

quatro dias o homem que re-
almente gostaria de ser.

Apesar de muito saudável e
sumamente simpático, o^ nos-
so jovem temia o ridículo:
Ponderado em extremo, evita-
va perder noites de solo, preo-
cupando-se em demasia com
a saúde. Contava vinte anos
de idade, e seu futuro estava

garantido, pois havia conse-

guido ótimo emprego numa
repartição federal. Em casa,
todos — sem exceção — nâo
acreditavam ser êle capaz de
ir a uma festa, e principal-
mente a um baile carnavales-

co. Mas Samuel fizera uma

jura para com êle mesmo —

62

no aróx.mo ano teria muito que contar, após o Carnaval..
P 

Re olveu aprender a dançar porem escondendo sempre

da fiSa os seus planos. Quando ja estavam próximos os

ías tão ardentemente esperados, tratou de adquirir um con-

v te nara os bailes que se realizariam no Automóvel üube

Brasil" Não pensou sequer em fantasiar-se — usaria uma

rdca de linho e um blusâo-esporte.
Chegou enfim, o Sábado de Carnaval! Samuel passou

o dia inteiro'deitado a fim de descansar e a noite nao sentir

desânimo Quando entrou, porém, nos salões do clube, todo

o seu entusiasmo desapareceu como por encanto. Ocupou en-

tão uma das mesas, e ficou observando como os foliões se

expandiam — com estonteante a egria.

No domingo foi ao mesmo lugar mas se retirou cedo,

sem ao menos entrar num só cordão. No dia seguinte estava

profundamente deprimido - tinha dinheiro suficiente para

gastar porém não sabia aonde ir Nao desejava voltar oo

r\,,Z _ iria vêr as mesmas caras! Perambulou pelas ruas,

sem destino, ameio a iuuu, c F^. ¦¦.-  - -

sessão de cinema no "Metro Passeio .

Na terça-feira, logo de manha, tomou uma atitude -

procuraria um baile popular, freqüentado apenas por gente

humilde. Sempre ouvira dizer que os maiores foliões sao aque-

les que gastam poucos níqueis, mas brincam de verdade, sem

distinção9 de côr ou posição social. Dirigiu-se então a noite

para o "Teatro Recreio", disposto a se acabar — dessa vez

não falharia.. . Ao comprar o ingresso achou irrisório o seu

preço porém o que o preocupava era brincar. O salão estava

íepíeto e, para surpresa sua, nãa havia o tradicional cordão

— os pares dançavam ao som de uma orquestra animadíssima,

que entoava no momento um samba tipicamente de morro, ia-

muel não perdeu tempo — fechou os olhos e agarrou a pri-

meira dama ao seu alcance. Só depois de dar os primeiros

passos é que verificou ter pegado uma mulata. Mas que mu-

lata ! Como sambava ! Deslisava pelo salão como uma pluma

cheia de requebros ! O rapaz nâo parou mais entrara no ran-

dango de corpo e alma. A maioria dos freqüentadores era geme

pobre e — sem exagero — setenta por cento, de cor. tm aaa

momento, Samuel deparou com uma jovem vestida de ma

nheiro — branca e linda. A moça olhou para êle com in-b

tência e, mesmo dançando com outro, deu-lhe a entender qu

gostaria de ser seu par na próxima vez. Sua deslumorante 
^

leza realçava de maneira estonteante, e o rapaz nâo se ez

rogado. Talvez que o ambiente, em completo desacordo com

personalidade da jovem, contribuísse para aumentar consi

velmente a simpatia que ela irradiava. .
Samuel acercou-se da moça e, segurando-a pelo braço,

duziu-a para perto da orquestra; aí chegando, enlaçou-a p

cintura e, ao som de animada marcha, tentou iniciar, umafgQ

lestra. A jovem, porém, que dançava divinamente b^m' 
jte

se mostrava disposta a falar muito. Mas êle, naque a n 
^

estava resolvido a viver um romance — com hábil ida , 
^

aos poucos arrancando da moça algumas palvrs. Sou e

tão que se chamava Rosaura e se fazia acompanhar po
12-2-59
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senhora sua dama de companhia — que lhe havia prome-
tido durante o ano, levá-la a um baile de Carnaval, do

quaS jamais poderia esquecer. 0 rapaz logo concluiu que a

jovem nâo pertencia àquele meio, e que esperava, com grande
ansiedade, justamente o Carnaval, para fugir da etiquetada

que vivia escravizada pela sua posição social. Êle também nâo
era um aristocrata, mas seu ambiente era bem outro, e no
entanto ali estava brincando como nunca. Sabendo que a acom-

panhante da moça, no momento, mantinha animada conversa
com um folião fantasiado de pirata, aproveitou para perguntar
à Rosaura se consentiria em aceitá-lo como seu par constante
até o final da festa. A jovem anuiu, advertindo-o, porém, que,
ao terminar o baile, se separariam para sempre. Concordar era
o caminho mais certo, para não perder a ocasião de ter nos
braços, peto resto da noite, tão interessante companhia! Am-
bos°estavam suados e Samuel lembrou, então, que deveriam

parar um pouco, e que um refrigerante viria a calhar. Rosaura
concordou com o alvitre, acrescentando, contudo, que não podia
*nmar ne!ado.

_T Não importa, ponderou o rapaz, pediremos uma gar-
rafa gelada e outra sem gelo, e faremos a mistura.

Saíram do salão para beber e, quando voltaram, suas re-
lacões já eram mais amistosas. Recomeçaram a dançar, agora
de° rostos unidos, e a jovem não protestou quando Samuel lhe

beijou a face. Ela se mostrava carinhosa e meiga, porém, reser-
vada ao extremo quanto à sua identidade, não deixando es-
capar uma só frase que a pudesse comprometer.

O rapaz preferia que as coisas tomassem outro rumo, e

começou a ficar mais interessado, alimentando o desejo de con-
serva? a amizade que já lhe parecia preciosa — acreditava

que aquele encontro ia ser o início de um grande amor. Ko-
saura, todavia esquivava-se e desviava a assunto, sem no en-
tanto fugir às carícias que Samuel lhe fazia e, em determi-
nado instante, ela mesma lhe ofereceu os lábios — toi um
longo e prolongado beijo, seguido de muitos outros. Agora o
rapaz se sentia completamente feliz e, para ficarem mais as
ocultas, êle surgeriu que seria melhor irem para o pátio —

sentir-se-iam mais à vontade. A moça acompanhou-o sem re-
lutância, e os dois, isolados da multidão, nada mais disseram
um ao outro — apenas trocaram beijos, ate o final do baile.
Samuel então passou a insistir com a jovem — precisava ve-ia
outra vez vez, aquilo não poderia terminar assim tao brusca-
mente ! Ela, porém, apenas dizia que haviam combinado,

quando, se conheceram, que tudo acabaria com o tim do <_ar-

naval.

- Mas já se passaram cinco horas, e tenho <¦¦ certeza
de que estou a caminho de uma grande paixão, ponderava o
rapaz com ar de súplica. _ AC^\,rt

Rosaura, vendo então que sua acompanhante a estava
esperando com ar de cansada, resolveu dar o endereço de sua
casa, e Samuel mais que depressa o escreveu no boné d
marinheiro, que ela lhe dera como lembrança. Nao foi possível
convencê-la a se deixar acompanhar por ele. Despediram-se

Í2-2-59 JORNAL DA9 MOÇAS

ali mesmo, e o rapaz dirigiu-
se então para casa, com o co-
ração transbordante de felici-
dade.

No dia imediato, quarta-
feira, quando os irmãos volta-
ram a se reunir, Samuel tam-
bém tomou parte ativa na pa-
lestra, contando sua aventura,
mas omitindo naturalmente o
grau de intimidade a que ha-
viam chegado. Talvez nin-
guém lhe tivesse dado crédi-
to, porém êle sabia ser verda-
de tudo o que dissera, e isso-
era o bastante. Esperou que
chegasse a noite e, munido do
endereço, foi rondar a residên-
cia da jovem. Em vão aguar-
dou, porém duas horas segui-
das; supondo que, devido ao
cansaço, Rosaura houvesse re-
solvido não sair, deixou o lo-
cal preocupado, mas confian-
te em que seus beijos arden-
tes não podiam ter sido fingi-
dos.

No dia seguinte voltou ao
mesmo lugar, mas vendo que
a moça de fato não aparecia,
e não resistindo a ansiedade
de retornar a vê-la, bateu à

porta da casa, mas ficou es-
tarrecido — ali não residia
ninguém com o nome de Ro-
saura !

O tempo passou, e três me-
ses depois o rapaz não havia
conseguido rever a jovem; em
compensação, porém, estava
num sanatório de tuberculo-
sos. Em seu leito, rememora-
va aquela noite e punha-se
a pensar: Foram os seus beijos
que me contaminaram — ela
estava doente e aproveitou o
Carnaval para despedir-se da
vida. Eis a razão por que se
mostrava tão esquiva, a ponto
de fugir-me.. . Eu me encon-
tro aqui sofrendo, sabe Deus
até quando, mas o meu conso-
Io é que a esta altura ela já
deve estar morta !.. .
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Carlota
Informa

Acheia um amor a maneira com que .aquela 
menina

Sônia Delfino pinta os lábios. Com lápis pret.elefaz

o contorno dos lábios e enche a parte carnuda de

vermelho ruívo. Soninha, isso é maquilagem de me-

nina-moça?

Vi o "Jaiá" Alves se derretendo no outro dia, com uma

pilha de discos na mão. Até parecia 0 sorvete que tem

o seu apelido, com a diferença que ele derretia gor-

dura.

«' A vida de artista é um verdadeiro martmo. Maysa pa-

rece que está noiva do Paulinho, mas foi cear com ou-

tro rapaz. Resultado: quase houve pancadaria, be

Maysa não fosse artista e gente bem ninguém co-

mentaria o fato.

Então isso é coisa que se faça com a Linda Batista se-

nhores "Tupininquis" ? Suspendê-la so porque ela se

negou a virar torresmo sob a luz dos refletores. Lindo

merecia mais consideração pois é uma boa pessoa.

Ainda vamos vêr gente bôa trocando tiro por causa

daquele programa do canal 13, "Preto no Branco .

Como sai desaforo, minha getne !.. .

O Rei Momo n.° 3 foi deposto depois de alguns dias

decurto reinado. Motivo: atitudes inconvenientes e

displicência. Mas de um rei da foüa o queé que se

deve esperar ? Nâo é isso mesmo ?

Pelo que eu soube, ou o Cozzi acaba com a indiscipli-

na na Rádio Tupi ou a indisciplina acaba^de vez com

.OZZI Qual será a saúva, nessa questãoc\n?

*

Elizete, meu bem, depois que você subiu dois pontos
no cartaz deu para esquecer os amigos que tanto fi-

zerâm por você na fase magra. E' por isso que a gen-
te gosta mais da Ângela. Esta continua a seruma rainha

democrática.

A Ester Tarcitano me disse que no Carnaval usaria
lindas fantasias, e me mostrou umas coisas que ela
chamou de roupa. E não é que eu não vi nada ?

O Carlos Frias prometeu falar menos este ano. Mas
como ainda não terminou o que começou a dizer no
ano passado, continua a interromper a programação
daquêlebom teatro dos sábados.

AS MOEDAS DE OURO

CONCLUSÃO

E êle e a senhora Archer se olha-
ram, mas nenhum sorri-i. Olhavam-
se larga e cruelmente... E, cie re-
pente, Julia se pôs nervosa, como
se ela não devesse coutemplá-los,
como se os estivesse estorvando.
Baixou os olho sãos pés da cama e
então precisamente quando ouvia que
Laura respondia: — Eu também o
sjnto __ Julia viu no chão, quase
escondida pela beir ada colcrn, uma
moeda de ouro. Ela deixoM cair as
luvas e, ao abaixar-se para apanha-
Ias, também levantou a moeda. Ti-
nha a data de 1930.

Julia ergueu a cabeça e, num tom
de calma que surpreendeu a si rnes-
ma, articulou:

Trouxemos-te um present-, Lau-
ra. Aqui está.

E deixou cair a moeda sobre a col-
cha, de onde a tomou Laura para
examiná-la.

E' muito linda, Julia- Com os
anos que tem, como brilha... Vou
guardá-la como gratíssima lembran-

Ça-
Julia não podia olhar Carlos, não

se atrevia.
Carlos trouxe uma também.....

Tens-n'a aí, Carlos? _.
Deitada a cabeça para trás, Tu-

lia viu que seu marido metia a mão
no bolso e tirava alguma coisa que
deixava cair sobre a cama de Laura
Archer: eram quatro moedas, todas
de ouro... A mão de Lama reco-
lheu-as, uma po ruma:

_ 1924... — disse — 1925, 26 t...
olha, uma igual à minha! 1950...

Julia olhou então o seu marido, fir-
memente, nos olhos; mas estes nada
disseram.

Laura deitou-se a rir:
— Somos todos ricos — disse — e

amigos outra vez. Bebamos algu-
ma coisa para festejá-lo.

Beberam- E, enquanto Julia leva-
va o cálice aos lábios para festeiar
a reconciliação, a alma se lhe parria
em mil pedaços...

Mas, uns segundos depois, sofria
menos, porque refletiu que nunca,
nunca, poderia saber se aquelas moc-
das de ouro eram ou não o indicio
de uma traição.

DESAJEITADO

Se a Felicidade, um dia,
viesse me procurar,
perto de mim, estou certo,
não iria demorar...
Não é que não goste dela.
Ao contrário — sempre a quis.
Mas não tenho inclinação,
nem jeito de s refeliz...

Luiz Otávio
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Gente que
eetá Brilhando

p^tífmrmMmmlmM*tfwryiurmrmaV^mrm^mPm^

ESTE é o querido maestro J.
Raimundo Lourenço, que vem há
quatorze anos tomando parte na
programação da Tupi. Em Belo
Horizonte, êle que é mineiro, oi-
ganizou o seu conjunto, denomi-
nado "American 

Jazz", e tem
excursionado por todo o país, co-
lhendo inúmeros êxitos e aplau-
sos principalmente entre os bro-

tos dançarinos

Mineirâo

SACÍ, é um nome que
toda gente conhece, pelo
menos quando se fala em"sací-pererê". Mas o saci
d. '¦/-¦. Ae urna perna so mete me-
do às crianças e às moças
bonitas. Este, que vemos
no clichê, é simpático e.
ao contrário do folclórico.
até que agrada a todos,
principalmente quando a
Odeon o apresenta em
disco.

SACÍ

WÊÊÊÈÊk ^^^^^^^^^^Bh
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Aguardem a volta de Almirante à programação da Rádio
Tupi.

• * *

"Ali Babá e os 40 Garçons", melhor programa humo-
rístico da televisão em 1958, continua a ser televisionado às
sextas-feiras, pelo Canal 6. Gordurinha toma parte nesse
prograam e vêm se destacando, ultimamente, como um de
seus grandes valores.

* * *

Ouçam, às segundas feiras, em 1.590 kc. (Rádio Diíu-
sora de Caxias), o programa 

"Chuva de Estrela*", co-
mandado por Ataíde Pereira.

'.ntiiiiiii miinuitiiiM iiiiiimiiiMiMiiimiii iiMimuimui »!

Este é o Trio Icaraí que, com sucesso, têm
tomado parte no programa 

"Varandão da Casa
Grande".

Òirce de Oliveira é a
nova estrelinha da etiqueta*
Guarani que vêm de gra-
vàr "Brasil, o teu nome
é uni livro", samba de Ma-
imrl Delgado e Laércio*
Guimarães e "A voz da
razão", bolero-mambo de
Manoel Delgaçb, Jarbas;
Gonçalves é Arnaldo de
Oliveira.

Dirce tem tomado par-
te em vários "shows" pro-
gramados pela 

"ADA" e
também no programa da
Difusora de Caxias "Chu-

va de Estrelas".

I ' x:MiÍ;IÍÍÍÍ8ÍÍ8§|:
pp jbBksii
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WÊX X" v***.;. íll

Estrelinh:
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OUÇAM TODAS AS TERÇAS-FEIRAS, ÀS 21:30, PELA ONDA

DA RADIO TUPI DO RIO: "VARANDÃO DA CASA GRANDE" —

Uma revista matuta escrita e interpretada por GORDURINHA
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12-2-59 JORNAL DAS MOÇAS 65

¦ 
%

IZÍKmm
m

* 1

!



Sífí*. '¦¦¦"¦¦ ¦- i",1-' ¦ v 
'":,¦¦•'-'.'': 

. ¦¦ ¦'¦'¦' ¦¦—¦¦ _ _"¦¦¦,¦:..•;.¦'::-
Sr-*'" ..''*" ¦'¦¦"¦¦'-:.¦¦'¦.¦'¦:¦¦ .,a. :¦*..'¦'

y-

I

f

8-:

Ql/AtfPOjOtfA/
A/y'Cr/EGA PEP-
TODA CPATEPA,
OGElQSEPAR'
TE E... 8^

K*s&íZz$r í^' ^ÊSá /i*v> '/f
*0r7Jtt/ \ / í/ // +.

...Junta-
ME/1 TE COM
OTPEPO-CA/

1 P O AP/SM O.1

/«as /.o y, -. , ^/

hrtJí/j
Vfe

&í££,'i&s

wmmi
-<& ^rt,

^:>à
'. s, *>• - '

#
%

«ffl

;--/,V^?: VA uJtsnfM

• ' J^ t* .'. - MsK

S;
'ÊM

m

&

JÚHNNY/
i JO////W/

n> ¦.-'

tt

''SZ

í'/"!

Ã 'r- n

fl
yv,ff/\

-J*- «

I— ^

^ÁfAfíKMr/PE-ME MA MAS à/AP* //ÀO PÔS SI/ES/Çl/Efi
C0fi0À/IPl/G0!//Á0A6UEP- \ l/MPEDAÇOPE' COPDA/

. rAP£/Áfi//ro TEMPO /
5 MU

'/}'!&&<';'. 1JL «8»

'•vJ

/'^«'f/ÍV^.Í^Í

;*';##

^S^i ?///!

./:/'/
¦//^//.v/> - itfTí

0%
!Za.m\

iWffi

¦<"í'l<

.'¦/'fo/i',', o r„ ^

//^ppm^m^fA^CASS/STEÀ
££/££;/. nf jQpxpy EW TPE//0 /"os/li/íc/úÉ 

TPÁG/COf
i/mJíI'/./'

•/s/iJw/À

mm </,'.

,'C,'A m
>/,','

• Qr/s, /»* <o<

I :-/^5??
k^»

-/>.',

» i

;--¦«.- rr^mf7f

ur¥.
\//£:¦m
WoiíSk

Ia

7G4WA MAKK0ESPOJA-SE0E

A /PIPfíOV/SAR UMA COPPA.".. -finV\Xv.\.

'Jfâ
¦>'*/,!'<;.»f-i

\m '/,'\
V/AS*

¦'".SI

'#:&> \jO >'/'/.,

&fá&

Mia
Um

m

m

&&*i ¦/A,

W/.6',0 &>'v
má /.Al

av S1V ,t,i\

;//.v/t /t '"Hyy 'r O s
•>-/;

>»^S
•¦'ft-mvt'!

y
W>

¦s-i

yp
j W ',r

w?M-
"/,'/f,<-ir/'.

m&

mMtüeppessa!
MÒ PESIST/PEI MU/-' tempo!

i* ir.

&/
'/CM
\

^5
*

1
Wí

"T*

M
%',"//J'

YE//&Â CA, *JBjí

••< y^-s' •"—.'—.

•«

l^K^V^

iSSiráE

^^•^a âásas^
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SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIUK __ §

5ÜUUVW" Nóge 5 _ Teia; 6 _ Asso. 12 - El; 13 - <-a> =

j CRUZADAS Dr 
'l5 

- A I
| Horizontais: 1 - Serpentinas; 8 - Ir; 9 -uoe, , 

Canwváteco : 5 - 8 - 10 - 9 - 7 - 
|

1 10 - Si; 11 - Recosidas; 16--Alas; 17 - A «^ _ 
_ 

. _ 
¦. 

_ 
j

Verticais: 1 - Si; 2 - Erra; 3 - Ecos, ___ ,

j_ CHÀRADAS casais |
NOVÍSSIMAS Tenha juizo pague Q impôst0 de transmissão (2). 

j
i A bruxa se fez anunciar com um silvo (3). \

De arma branca na mão o chinês era um tem.- A

I vel duelista (3-1). .
No oriente a raiva torna-se patente nas lutas so-

«1

| bre o tecido de junco (2-2).
m

PROBLEMA N.° 335

Horizontais: 1 — Deus da sátira e do

rjso; 5 — Que tem afinidade ou semelhan-

ca com outro; 6 — Administre; 7 — Que

se move com facilidade e presteza; 8

Palavra que designa pessoa, animal ou

coisa.

Verticais: 1 —Travesso, jovial (pi.); 2 —¦

Respiração acelerada, difícel ou ruidosa; 3,

— Elemento tupi, que significa pequeno;

4  Fritura de ovos batidos.

+ ca == Bagatela.
. ] -f mo == Patrão.

^_ ta = Reparo.

I

$m

1

m

]»

1 í

SINCOP ADAS

Não fale em semente de ricino perto de minha 
|

irmã (3-2) s
Aquele ladrão também fuma charutos {Ô-A). 5

•""
1................................. ,.............»•• ,....,.„.».„»..».».»»••• ¦-^ 

-^ ,„„,„„„„„¦„.„,...«••«£

iii^.í--1IIIi;iiímiiihimíi»",,,,,'MM','»H».|M»»"V -
illlim«IH«IMiHHIIMIIIIIIIllllllHI»'"««»»»",,,,,,,,,,,,,",,,,,,M i||Y|l|ARES l

r|r.-"..-ro ¦¦-.'== Selvagem.
-f mo = Demônio ™ -^.1,

| no - Macaco.

1 co == Pedacinho. s
_lí to = Dorso. Conceito: Clube Carnavalesco. |

" 
" 

Conceito: Clube Carnavalesco. *
?Ml•mMt•^ln^HlmlHlllllHlllllllm^^«»•»•,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,",,"" . ¦ „» "
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SENTIMENTOS
sts simanía, você de\^
tar as aventuras amoro-

duvidosas porque den-
de algumas semanas

é arrepender-se-ía séria-
>. Faça confança à

pessoa que você vê cada
dia. Dia" 13 favorável aos
projetos.

rro
voe
m &

Oi
tal
11TT

atua

unia
ser
bém
bre
liior

ima semana sentimen-
que deve lhe trazer
ííliz oportunidade. O

1 piríodo é. para estes
vos favorável a uma
o durável. Vtlta de um
amado. Semana tam-
muito harmoniosa sô-

o plano familiar. Me-
dia: 11.

Os aspse.

O clima sentimental se-
gue a mesma curva qus os
outros domínios, quer di-
zrr: muito rum. Decepção
sentimental e partida pos-
sível, inesperada de um?
n:ssoa amaáa... cuidad:"porque 

isto pode comple-
lamente desorganizar sua
vida; Desconfiar do dia 10.

ii nu in HiiimiiMtiiiimiiiiiiiii iiii...."""HIIIIIH

NEGÓCIOS, FINANÇAS
"iiiiiiii^Kmiiiin

Os inumeráveis negócios
iniciados durante a semana
passada podem ter uma so
lução feliz no cecorrer dâ
semana. Um conselho...
saiba psrseverar, mesmo se
algumas vêzís a dúvida
chegar até seu pensamento.
Especulações e solicitações

ótima semana sentimen-

i a a!

-- '1
, €L d« *-sr£sO - 22 d* J-ãho
"" L 
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aesifar os bens mate'
ais. E'_s cílrninu»:m o nú-
.cr j de inimigos desconhe-

Granel r resistência
física. As viagens são mui-
to favorecidas .

tos* ia szmana favorecem a [tal. Há um grande poder
íeLiridade e o equilíbrio em í d; sedução. Aventuras sen-
:-.--:= ns domínios, ajudam j timentais geralmente feli-

zes e podendo ter uma re-
percussão satisfatória sobre
Vu destino. Cord alidaõe
familiar muito favorável.
Melhor dia: 9.

Mudança inesperada sò-
bre o plano material e oro.
f issional. Aproveite dos
bens aspectos da semana
para acertar todos os as-
suntos relativos ao domínio
financeiro. Todavia será
prudente não fazer d:spe-
sas inúteis. Desconfiar do
íâa 13.

Esta semana você não de-
ve assinar documentos
quaisquer que sejam sEcm
tê-los estudado seriamente.
Na sua profissão, seja da
opinião de todos a fim de
evitar as discussões. Não
faça especulaçòos e saiba
esperar para todas as solici-
tornes.

ótima semana sobre ó
plano do snegócios. De fa-
to, as transações serão nu-
meresas e muito provrto-
sas. As idéias novas poetem
ser postas em prática com
uma* granefc sorte d: êxito.
Importante êxito financeiro
inesperado.

Sua vida srntimental é
atualmente eclocada sob o
signo de um livre arbítrio

de J-z2h.o • 22 de Agòsicr
~~ 

V I B G L M

. 23

Melhoria insignificante sô-
bre a semana passada, mas
cue t.c-'iavia x>oúi ser apre- ¦¦¦-,: TT . ,
rávei. Hà sobretudo uma completo. Você deve por
co|s2 teraej. D=^£ estes na- tanto empregar este peno-
~-"t"h~ó=~ir"",^e-áve's ciú- do Dara Pensar ™ pouco
-re^c-om ^ubaiternos* ou na e «ncarar o futuro de um
^ioa doméstica. Saúde pre- m:do mais serio- Dia 14

rlgiar o coração.

d* Affiate Is S^t

Semana muito difícil pa-
ra èsti.s nativos que pare-
cem muito indecisos. As
configurações são contra-
ria saò a"umento co patri-
mònio e à cordialidade com
os jovens. Elas trazem tam-
z-iir. de:.:rdem na expressão
tz. sidéias. Não viajar.

Com Vênus, o planeta do
amor, em oposição com seu
signo, sua sorte sobre o
plano sentimental é muito
p:quena. Não fique es-
pantado í?e nada anda di-
r:itc; saiba esperar calma-
mente um período mais fe-
liz.

Com o Sol em operição,
sua sort? nes negócios não
oode ser muito grande.
Portanto você deve obser-
var a maior prudência que
existe em todos cs assun-
tos financeiros e em todas
as transações. Não empres.
te dinheiro.

Sorte muito pequena pa-
ra estes natives no ponto
de vista material e profis-
sional. Todavia devemos
notar que oz assuntos fi-
nanceiros são bons. Esfcss
natives deverão sobretudo
esperar uma semana irre-
guiar e sem grandes pos-
sibilidades.
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EIS AOVT AS PH^riSÕES
?AHA W -:"" SZ VCNCÉ
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9 DE FT.TRIIRJ

Exceler.*.e ano

Im

so_ar qu-
;mos ore-

muito benéficas, iocos

mas parti cuiarmen*
mini o s-e n t: m c r. t= l:

muito proveirtso É^tes ps.-
íivos devem sgtr ao máxi-

o oo-

casamento

mo a 1:... r i aproveitar das
coniig-uraç"' c excepcionais

10 DE FEVEREIRO

Somente os meses de
11-- ibrü e iVidio sã •
favoráveis. Estes nativos
deverão empregar estes três
rr. ses favoráveis para as-
segurar sua pcsiçãD social-. acert=r os negócios im-
portantes. Depois, o cima
tomar-se-a maléfico: será
então necessário não fazer
coisas fora do c:mum. Não
procure sobrepujar o des-

tino. Perigo de Abre no
fim do ano. Devemos no-
tar que o t< -mínio senti-
mental é neutro.

11 DE FEVEREIRO

An? muito contraditório
e caótico. Desconfiar do*
s.-guintes mea:s: Março,
Maio. Junho e Dezembro.
Os meses de Abril e díüiio
são propícios acs negócios,
os meses c'i Outubro e No-

vembro p;d) m marcar um
casamento. De uma. forma
geral será melhor tomar
muito cuidado durante a
ano todo.

12 DE FEVEREIRO

Meses de Março, Abril e
Maio muito bons para os
negócios e as finanças.
Nj ste último domínio os
lucros serão até mesmo im-
portantes e inesperados. J a-
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DO PROF. JUAN
As pessoas que desejarem obter uma resposta a qualquer problema
devem endereçar suas cartas à redação desta revista. Av. Rio Br ai»

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

gar e hora de nascimento assim como pseudônimo para resposta
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13 de Set. - 23 de Out

Ibc.orpi*0

EM GERAL
Mudança brutal di3 cli-

ma... nada anda direito
esta semana. A sorte pare-
oe abandonar momentânea-
mente êsfc?s nativos. Perio-
do contrário à realização
de sorteios.

m
H de Out - 22 de No*.

SAGITA BIC

Cima ainda muito incer-
to. Somente os nativos do
terceiro decano podem es-
prirar ter uma semana pro-
veitosa. Para os outros na-
tivos há excesso em todos
os domínies, mas sobretuõo
sobre o plano material e
físico. Vigiar a saúde. Não
viajar.

SENTIMENTOS
A semana é para estes na-

tivos sobretudo, amigável
porque nenhum aspecto in-
fluencia seu clima srmti-
mental. Bom período para
penaar um pouco nas suas
idéias. Sobre o plano fa-
miliar o clima é favorável
para acertar problemas.

Sr ma na perfi-ita no ponto
de vsta sentimental. As
configurações neste domí-
nio podem favorecer um
ca sarmento ou uma união
aiudando muito a ascenoão
dêrrtfcs natives. Para alguns
o momento chegou para fa-
lar seriamente com o con-
sorte.

22 de Nov. - 22 de Dez.

CAPRICÓRNIO

22 de Dez. - 20 de Jan.

AQUÁRIO

Também diminuição da
sorte para estes nativos no
decorrer da irmana. Pe-
riodo de instabilidade; ten_
dênc:a às mudanças. Por- j
tanto semana de estagna- I
cão que precisa de pru-
dência e durante a qual
você d/sve controlar seus

Ainda uma -semana muito
^ti rfnvjíiõps t.ra-boa. as cuiui6ui,,v-; ---

zem juizo e ponderação nas
cooperações de qualquer
natureza. Mental muito ta-
vorável aue s>: orienta para
buscas científicas ou abs-
tratas. Saúde perfeita.

E* o domínio sentimental
o pior para estes nativos. A
prudência é portanto neces-
sáría porque brigas estú-
pidas de ciúme podum sur?
gir. Um pouc-^ de juizo
melhorará tudo. Evite
também as discussões fa-
rrvl^ares.

Plano sentimental ótimo.
! As configurações corres-
pondem a um período qui?-
to e harmonioso na vida
familiar e facilitam os as-
suntos sentimentais; um ca-
samento pede também ser
felizmente concluído. Dia
13 muito favorável.

Semana difícil para estes
natJvos que estão acostu-
rmdos a acertar facilmente
todos seus planos (ev^den-
temente estão falando des-
tes últimos meses) . A nru-
dência é portanto necessá-
ria. Não empreste dinhei-
ro. Evite as assinaturas

Assim como já assinalei
na c-luna "^ro s?er->l", "V
mente os nativos do ter-
ci-iro decano realçarão ne-
gócios interessantes e po-
ç'À?m até mermo esperar um
progresso na sua procissão'.
P^m os outros nativos a
maior prudência é n>r cessa-
ria. Não inove nada.

Semanv> difícil com abor-
n^cimentos profi^siraiais e
materiais no cam:nho se-
guido. Isto é soV»retud- r\e-
vido à negligência destes
nativos, à falta r»e firme-

| za. Arjmsar de tudo. estes
ab'orreHmento<" dpsanare-
cerão facilmente porque o
<?~i p-hida bastante êstjes

Influências f«yor.$vé*s à'
, situarãn* e aos negócios. Es-
I tes nativo", não terão mm-

ia a u j"'uiv*-"/> o v.,,í * ~~.-+
zar todos seus deseios. O
dinheiro é çanho fàcilmen.
te e as especulações quais-
qu!?r que sei©m muito f e-
li^es. Acerte todos os nego-

i pi~c naradOS.

A melhoria verificada na
última semana, não cem-
tihuà. As conf guraçoes nao
esclarecem as idéias, imp*-

¦ ,^ r\P ver as coisar e os
fatos como são Concep-
çles utópicas. Temer -as

experiências perigosas. Vi-

giar a saúde.
21 de Jan. - 19 de Fev

PEIXES

-4<^

E' o domín'o sentimental
¦ o mais calmo para você1 
porque êls não traz com-
plicacões Portanto, você
não oeve duvidar de seu

| consorte, seria estragar inu-
\ tilmente o único domínio
1 no qual você oode encon-
! trar tranqüilidade.
\

Os natives dênse signo
não dirigem seu destino
como querem e se deixam
influenciar perigosamente.
Eles não cfcvem ouvir as
bon tas palavras die seus
amigos e relações porque
todos eles só poderão pre-

í jucticá-los e impedir reali-
zar negócios.

19 de Fev. - 21 de Marco

Semana. excepcional pois
mie seu signo e o mais ia
3Mb- As. configurações
aumtntamaintuçaoepor^

to melhor Grande vitali
dade. Viagens felizes

Semana sentimental ex-
o;pcional. Os sentimentos
são colocados sob um alto
grau de moralidade e as sa-
tisfações não faltarão. Fa-
ça confiança ao ser amado
e não procure complicações
inúteis.

ótima semana para os ne-
gocios. iViuuaiiça úe Situa-

{ çàoi proveitosa. Grandes
\ contratos em perspectiva.
\ As ajudas não faitarà\o.
| Aumento dos bens mate-
I riais. No ponto de vista fi-

nanceiro grãnUf-s poss.bi-
Lciades; todas as eLpecula-
ções são •permitidas. Dia 9
muito bom.

¦M

f&§.

Si l
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nho is Julho são os meses
os maio perigosos do ano.
Não mude sua viola. Vigiar
a saúde. O ano acaba muito*
favoràvelrr> nte, os nego-
c;os sendo extremamente
influenciados. Favorável a
uma mudança de situação.
Clima sentimental contra-
ditório.

13 DE FEVEREIRO

Ano perfeito; temer so«

bretudo o mês de Setem-
bro Estes nativos P-dtm
SéVnSno realizar grandes
negócios e vur sua ambição
coroada de pleno exrto_
Portanto que estes nativos
saibam agir ao máximo .

14 DE FEVEREIRO

Ano difíc 1 para os nati-
vos u» 14 de Fevereiro. Só-
SSite os nures d<, Março
e Abril são benéficos. De-
nois o ano é colocado sob o
ggno de mudanças bruscas
e até mesmo p»-rda de si-

tuação. Evitar as grandes
viagena e vigiar a saudU
Clima sentimental muito
ru.m no qual as rupturas
serão numerosas. Saiba li-
car calmo.

15 DE FEVEREIRO ?#'***::

Mesmo clima do que pa-
ra os nativos de 24 ti; Fe-
vereiro. As coníiguraç^.s
são ainda piores. Êrtes na-
tivos deverão mostrar-se
muito filósofos e sorrir à
viaa. Nad» adiantaria la-
mentar-se, pracisam esperar

iiimiiimmmiim iiniiiiiiiim miiiminti¦0Í
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| PROF. JUAN |
1 ASTRÓLOGO |
I , Fundador da revista |

"Clima Astrcfl' =
s Previsões mundiais s
= Tema para Artistas
= Eleições - Assunxos Sen- |
I timentais — éèriuão '» s
= v orável para fundar uma =
= ociedacle e iniciar qual- =
| iuer negócio, Ass«>cia- 5

trã, elv S
s =60 R. Borges Lagoa. 3tk» =

SAO PAULO 5
.TêilllMlMlM ¦••¦¦••¦¦¦ •¦¦¦ ¦ •! •¦•¦¦•¦ ",.M "¦¦•"•^
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ESCOLA PROFISSIONAL EL0YNA ANNECCHINI DE ARAUjO I
Matriz: Rua São Clemente, ISO - sob. — Botafogo ?

Filial' Av Rio Branco, 185-2.<>-S. 201 — Centro. T*l.: 26-4045 =

AUTORA DO LIVRO MÉTODO PRATICO APERFEIÇOADO 1
DE CORTE E COSTURA "ENSINO SEM MESTRE" i

Este livro é indispensável às que desejam saber confeccionar desde ?
mais mocDasto vestido ao mais requintado modelo. Após o aproveitamento =
desse livro, se a interessada desejar ser diplomada a autora atenâerá no |
Curso que mantém, devidamente legalizado, fazendo-o também, por cor- =
respondência. Além de Corte e Costura, à Av. Rio Branco, também são ad- §
ministradas as seguintes matérias: cintos anatômicos e simples, plisse, so- =

leil, trabalhos «xn feltro, letc, a preços módicos e, INTEIRAMENTE GRÁ. |

TIS, trabalhos em fio plástico. |
Devido a alta da matéria prima e mão de obra, esta edição passará §

custar CrS 550,00, cc-nsiderando-se que à mesma, foi acrescida de 35 novas z
lições impressas em papel cmichê e contendo índice, o aumento é sele- s

tivo; a Título de Bonificação, a leitora que apresentar este anúncio terá [
direito ao desconto de 50.00. (Cinqüenta cruzeiros). ;
Os pedidos d- LIVROS provenientes dos EstacTos devem ser feitos por :

meio de vale postal ou carta com valor declarado (NUNCA POR REEM- j
BôLSO) para à rua S. Clemente, 180, Sob. acrescido do porte do Correio, j

ou seja CrS 550,00 (livro) mais CrS 6,70 (porte). j
A professora Eloyna também atende a pedidos de molde em tamanho ;

natural. !
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MOLDES DE JORNAL DAS MOÇAS
ii
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BLUSA (Frente)
(1) Comprimento 
(2) Largura cio busto . . .
(3) Cintura
(4) Ombros

d)
(2)

Costas
Comprimento .
Largura 

(5)
(6)

SAIA

Largura dos quadris
Comprimento 

MANGA

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

%

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

TABELA DE PREÇOS
Vestidos simples  CrS 80.00 Casaco amplo  Cr$ 10 ,.

Vestido toilette  CrS 100.00 Saia ou blusa  Gr$ 
^¦_.-

Vestido de Baile ou noivado CrS 200.00 Calça esporte  ^ J^
Costume  Cr$ 90500 Camisa de homem  <-r- '^

TODA LEITORA QUE ENVIAR O CÜPON TERÁ UM DESCONTO DE Cr$ 15,00

N.B. — Os moldes de outras revistas têm um acréscimo de Cr$ 30.00. Os pe i os

deverão se remetidos para a redação: Avenida Rio Branco. 31-1. andar "~ '

acompanhado? com as medidas de acordo com o croquis e do modelo esco

O pagamento deve ser feito por vale postal ou carta registrada com valor dec ar.

Não trabalhemos pelo sistema de Reembolso Postal.

Endereço: 
Nome:
Cidade:  Estado:

JORNAL DAS MOÇAS 12---':^
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CARNAVAL
O CORETO DE JACARÈPAGUA'

* Jacarépaguá este ano comemorará o

Carnaval em traje de grande gala, isto e, com

um majestoso coreto armado no Largo do lan-

que, que será, por certo, motivo para que os

foliões dêem expansões largas ao seu espirito

folião. , . . .
O coreto que é devido ao comercio local,

é uma homenagem aos Campeões do Mundo

e mede, em sua parte mais alta, 13,50 metros.

Ostenta uma alegoria que representa a taça

Jules Rimet sobre o estádio do Maracanã, ten-

do em volta o busto dos onze jogadores e mais

o técnico.
A comissão organizadora dos festejos em

Jacarépaguá esteve na redação de JORNAL
DAS MOÇAS para declarar que a nossa revis-
ta estava' entre os órgãos da imprensa tam-

_ I _n^ cai i njonnrjrn mretobém homenageauas em jcu
que está iluminado por 2.000 lâmpadas.

Aos organizadores dos festejos, ao comer-
_•- .~ J~ I «/-o ^Ánom \r\ r\<z nnccnç nnrn-

CIO ê UU UUVU UC JUtuicpuywy wj • iw-.w~~ ^.^.^

decimentos e os votos para que o magnífico
coreto, armado no Largo do Tanque seja o
vencedor deste ano.

* O América Football Clube terá os seus
salões abertos nos três dias de Carnaval para
três animadas matinées infantis, com concurso
de fantasias. Como devem estar lembrados, a
vencedora do ano passado foi a mesma fan-
tasia premiada no Baile do Municipal.

* Os clubes sociais-desportivos da cidade
oferecerão aos seus associados os seus famo-
nos, como nas matinées infantis observa-se
sos bailes familiares. Tantos nos bailes notur-
nessas ogremiações um cuidado especial para
que os associados possam brincar num clima
de salutar alegria.

* Como não poderia deixar de ser, a preo-
cupaçõo pelas fantasias, neste ano, passou a
ser coisa quase nula. O alto custo da vida im-
pôs uma economia nesses gastos considerados
supérfluos.

* As emissoras de televisão farão comple-
tas reportagens sobre o famoso Baile de Gala
do Municipal que é, sem dúvida, o ponto mais
alto do Carnaval de salão.

* Nas ruas, já há muito que o desfiles dos
préstitos dos chamados grandes clubes deixam
de ser a grande atração, pelo desinteresse das
próprias agremiações muito embora ainda
atraia velhos foliões. Os ranchos também es-
tão perdendo para as escolas de samba, que
são, agora, atração turística.

O desfile do frevo também tem despertado
as atenções gerais, sendo que o grupo dos "Le-

nhadores" é o que mais se vem destacando nes-
tes últimos oito anos.

ZOMBOU DE MIM

Samba — De Geraldo Serafim, A. Louro e L. Rodrigues
Gravação de Jair Alves em disco RCA Victor

Vou varrer você
Da minha lembrança
E você vai ver
Que eu não sou criança

Zombou, zombou de mim
Você queria
Era ver o meu fim.

MARCHINHA DO ZUZULA

Marcha - De Haroldo Eiras e Waldir Sinoppi
Gravação de Orlando Dias, em disco Sinter

Oh! Zuzula
Oh! Zuzulinha
Oh! garoto sensacional
Nos três dias de folia
Zuzulinha é o tal!.. .

%

Seu Zuzula me contou como é que faz

Quando um broto ou uma coroa êle quer,
Se é morena, loura, escura, não faz mal
Êle é enxuto, enxutinho por mulher !. . .

GAROTA ENXUTA
Marcha - De Wilson Baptista - Jorge de Castro

Átila Nunes
Gravado por João Dias, em discos Copacabana

Lá vem ela
Num vestido saco
È è è è è gostosa
Rebolando, garota enxuta
É ê ê è melindrosa

Se eu fosse do soçaite
A vida seria mais bela
Toda noite lá no Copa
Acontecendo com ela.

?2 JORNAL D AS MOÇAS
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ARCO DE BARRIL
Marcha - De Raul Marques e Carlos de Souza

Gravado por Edison Brasil, em discos Guarani

Você está por fora
Como arco de barril
Não sabe de nada
Nada sabe, nada viu oi.. .

Dançou a noite inteira

Lá na gafieira
Fiquei na cabeceira
Até o romper da aurora

Você saiu cantando pela rua afora

encosta a cebeça e chora

LINDA
Samba - De Alventina Cavalcante, Jackson do Pan-

deiro e Ari Monteiro

Gravação de Jackson do Pandeiro em disco Colúmbia

Linda como a lua
Bela como a aurora
Eu daria tudo

Pra ser teu amor, por uma hora.

E' dona da minha vida
Essa criatura
E eu por ela
Tenho loucura

CHORA, DOUTOR
Samba - De J. Piedade, Orlando Gazzoneo e J. Campos

Gravação de Brack-Out em disco Copacabana

Chora, doutor
Chora
Eu sei que o medo
De ficar pobre
Lhe apavora

O senhor tem palacete
Prá morar
Mas eu tenho
Um barracão e um amor, ai,ai

Ai doutor, ai doutor
Eu só não quero
Ter a vida do senhor.

ERREI
Samba - De Rubens Gerardi, Cardoso de Almeida e

Oldemar Magalhães
Gravação de Zilá Fonseca em disco Colúmbia

Errei
Pois a jura que fiz
Eu quebrei
Jurei
De nunca mais voltar
E voltei

A razão
Só eu sei explicar
Quem quizer
Pode me censurar
E' pena meu coração não falar

-2-2-59

BATE RELÓGIO BATE
Marcha - De Leduví de Pina e Brazinha
Gravação de Orlando Silva em disco Odeon

O relógio bate
Blim, blim, blão
Mas, não vou prá casa
Não vou não

Bate relógio bate
Bate, bate, bate sem parar
Quando o relógio parar de bater
Vou dar mais corda
Só prá chatear

POR QUE CHORAS ?

Samba - De Alberto Rego e Alberto Jesus
Gravação de Heleninha Costa em disco Todamérica

Meu amor,
Por que choras tanto assim ?
Será que choras por outro, ,;
Será que choras por mim ?

O que será de mim,
Se o nosso amor morrer ?.. .
Será um triste fim,

1

Meu Deus, que vou tazer... .

A VEDETE DO ANO

Marcha - De G. Serafim,A. Louro e L. Rodrigues

Gravação de Francisco Carlos em disco RCA Victor

A vedete do ano é você
A moçada está roxa
Prá lhe vê
Por sua causa
Já é grande a confusão
Vai pegar fogo no salão

Muita coisa pode acontecer
Com você ó vedete infernal . j
Eu quero assistir de camarote
O seu desfile no municipal.

PAPAI E' CAMARADA

Marcha - De A. Provenzano, O .Lopes e O. Magalhães

Gravação de Dircinha Baptista em disco RCA Victor

Mamãe
Ai, ai
Pra que fazer barulho
Quando a sua filha sai

Papai é camarada
Vê tudo e não fala nada
Mamãe isso assim não vai
Se a senhora não saisse
Não casava com papai.
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AkAOR E TRAGÉDIA - Resumo: Embaraçado com a presença de Henry, Lewis coloca
*M_°* E J™5ii ,iT0 irmão a íazer-lhe um .reparo. Henry, desconfiado.AMOR E TRAGÉDIA _ *™- *«^
lenços no mesmo bolso levando o irmac a lazer me &
ao quarto da esposa, que retocava o baton. "eoc£r!± ' ,,.
e ela, para evitar maiores dissabores, diz-lhe que foi Freddie.

íijara;

HTeS-CA' DESCULPADA. POt OCR^Q. ^^^^81^^^'' ¦¦ "" ^ ~-"' MENDO. O AR PARECE SATU" ^SmmM S^ú °ã ^RUDS A ll
|§É TaRDE. MAS ESTOU SAT.5PEI - 

H^KE^Àr^'*- --: ¦ .^ RADO OG ELETRIGOADE; WÊÊSfémí r'^R ^A PELE. II
É| T°: A 

^A ^.f' ^(^^TOr^^Sl--- 
"""- ~^' " -^ ^UE REPERCUTA NOS NER" ^M^P^v^^gA — - BB

... ií;.^:":"t-::-^"*'--v.:-.-.-^:: .»--.-- ..--...-¦

^ \**3B



n

„„,, E AGOt-íA. PKEOOIS, APERTE-O

BEM CONTRA O OMBRO o DE-

POIS. DE AO GATILHO.
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CONTINUA NO PRÓXIMO NÚMERO
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GALERIA
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DE

RADIO

FAUSTO GUIMARÃES sür<¦gri] no radio no período érn que os "(lise-jokevs'", 
g;vani enorme projeção clevidq a fraude prodneão das gravadoras.

rv^r , ,r , 
' n.\° tena ,,ullmvs #.^õs não Tosse o estilo mie deu ao seu programaDOS < ' H?;'l '¦- s.""""-«' 

f 
tre os preferidos dos ouvintes. Fausto Cuimarães criou uma p.

T i c taV 
' ' 

i« ,1 ; í 
'' 

T 
' a7™ m' ")m ,a x,,:l nlímeira ™° *> «* ouvintes como a to

TIS IAS ';" 
; „" 

-'^«'o "a <l.v.>lj!avão ,1,. un, disco. Isso lhe valeu d prêmio de m.
,'í ' 

"' t""l° ''"" liu' Eoi ^Pfórido, novamente, era 1958,
W' I V""'?- 

"n".S° "a Ma,UL c0nVo níl Tv - Rio. com o seu proerania'¦„> ' 
,":,l,ulrai's '' ^no dr um cartaz invejável não sótfiqui,mi jdu ! cinio. L/3\e~se aevpceónfciv i >

"•na dr sm,s nuA\um^ nm,ir^ \VU" c 
,;1,u,)r,1,1 V^Çeü como compositor.

p,Ss,m,'.,/- ' ,nnsu-,s «qucla que foi cravada por [oãd Ueboa. "O Amoi
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