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ESTELITA
WARNER BROS

Í"1 
A LINDA estrela cubana que a Warner R^c ™^~ * > i* filme "western" "Onde Começa o Inferno" (Rio B avlT 

breVemente ™ «•«
ma aoós dois anos de ausência Atuando mní.J ' ^ rearessa ^ cino-
o Waldorf Astoria, de New York- o Ede, Roe? dl a!;.des.cen,;°» 

^ diversões, como
e o famoso Hotel Nacional, de Havana '' 

° CHeZ P°rCe' d* Chicc3"
Neste filme ela tem oportunidade de brindar rom c u inaturalmente conquistará aqui no Brasil. oeiera, os fãs que
Estelita é um broto moreno r\& Ln«^r ^ l i

revelam a alma sedutora dos latinos * 
°S Prêt°S 6 macios e «»M, olhos

'.!'¦
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UllAN PAES LEME1

'Jn

HOMENS 
e bichos, somos matéria que retorna

ao pó. Mas possuímos uma alma que é éter-
na — diz a religião — e para nós existe um outro
mundo. E por que não existiria para os animais?
Eles e nós, não somos acaso criaturas de um mes-
mo Deus que, embora dando espírito a uns e ins-
tinto a outros, faz com que todos — animais e seres
humanos — alegrem-se, sofram e amem? Não era,
então, o instinto, ao invés do entendimento, que
predominava no homem primitivo? E êle, então,

por isso não tinha alma e ficava excluido de outra
vida? Se Deus é a Bondade e a Justiça, tudo é
igual aos seus olhos: a formiga, o pássaro, o ele-
fante, o rico e o pobre, o bom e o mau. Apenas as
recompensas e os castigos, em outra ou outras vi-
das se diferenciarão. Eis porque todos nos encon-
tramos num mundo melhor, todos nós, "animais e
homens que se quizeram". E isso não deixa de com-

provar a moralidade da história oriental.

Certo rei, senhor de extensos domínios e de
S - x

numerosos povos, ao subir ao trono, convocou um
aerópago de sábios aos quais expôs:

— Preciso para realizar um governo de justiça
e de paz e fazer a felicidade dos meus súfntos,
conhecer as leis que regem os homens e as da fi-
losofia, e as das finanças, e todas as demais indis-

pensáveis à obtenção do meu objetivo. Ide, medi-
tai, estudai, comparai e trazei-mas para que eu as

possa aprender.

Quinze anos decorreram e, certa manhã, do

alto do terraço do palácio, o soberano lobrigou
longa caravana de camelos, ao lado dos quais
marchavam os sábios que reunira outróra.

Que trazeis aí? — perguntou-lhes ao rece-

bê-los.
Senhor, replicou o mais idoso, cumprimos as

vossas ordens e enfechamos, em mil e quinhentos
volumes, todos os conhecimentos necessários a um

soberano para governar com justiça e tornar feli-

zes os seus governados.
__ _ Mas quando poderei ler isso tudo?

Ide, e resumi — ordenou o monarca.

Novos quinze anos que se escoam e nova ca-

ravana que volta menos extensa e acompanhada d. menor número de sábios - a morte tinha levado os

que faltavam. duzentos 
volumes - disse o rei - Parti, mais uma vez e tornai a resumir.

- Jamais PM*™ ¦»'^^f*""^ "oberano 
em vi$ta de sua idade, ainda achou exeessivos. Até que cm-

çuenfq g^yg^S^H. - L** - velho de cabelos 
^barbas 

broncas _

o único sábio que ainda vivia. . , •

LoISipelpS^ndo3^ SEKJTÍKi-*. ao seu rei um compêndio de algumas de-

ienOS_d?arde9 
demais - queixounse dèbilmenf o soberano. Quando poderei ler isso tudo? Por que não re-

sumistes? trômulamente 
até crua se tocar com os lábios o ouvido do moribundo, murmu-

rou e^áTCca'SS^dTgrt-TS^TSi- ambiSão consistira em tornar felizes todos os seu»

SÚdÍt- 
Senhor, ,6das as 

Jejsda 
na^eza 

^«^ 
que foram 

^^^-S..^poucas palavrões, resumo final de todos «JJETTa 
eado um eompete ,irar « que melhor lhe agrade, ape-

sor deVJnt í^ VSfflft"cônt-Ô ~p*. que melÊor s. adapte à eterna pergunta envô.ta

sempre em uma auréeola de mistério:
— Vida... o que és?

JP
JL

' I
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Amigos leitores, a publicidade é necessária em todos os setores davida, assim como a alimentação é para o corno humano. Em diferentes
setores existem sempre os que mais se destacam. Na vida política porexemplo, o fabuloso mestre deputado e jornalista Carlos Lacerda apare-ce em primeiríssimo plano; no futebol existe o Pele, Garrincha e o Belini; nos meios radiofônicos fala-se muito em Caubi Peixoto e MavsaMoniardim, e, assim é a vida.

Nossa seção é inteiramente preenchida com assuntos familiares, in-filtrando-se paulatinamente pelo lado completamente social Por exe?i
pio: no setor social também existem os que mais se destacam e apar*-cem em plano superior. Quero prazerosamente me referir a este verdrí-dei, o encanto de moça que é a srta Sônia Regina Fernandes, legítimarepresentante do América F. Ce do Tijuca T. C. 9 

a
Soninha, é uma das "10 Mais Elegantes dos Clubes Cariocas" n*UJORNAL DA^MOÇAS e, «fora este título, coleciona muitos outros me"!cidamente. E com o máximo prazer que apresentamos para os leitoraeste charmoso broto, uma figura de primeira grande** em nossos m^sociais. Soninha, é a menina mais comunicativa da cidade, e uma beler«de pequena. ' "" we,eza

JORNAL DAS MOÇAS

Escreve: JORGE NOGTJElii

*
Sônia Regina Fernandes já teloportunidade de, brilhar nas pánnas do JORNAL DAS MOÇaÍ

quando a seção UM BRÔT0 PolSEMANA iniciava os seus primjros passos dentro da vida social
brasileira. Acontece, que deixaraci
passar algum tempo para atender
às solicitações dos leitores que D|diam que Soninha aparecesse denovo nesta entrevista.

Quem freqüenta a sociedade S
be perfeitamente que nossa elegín.
te menina figura entre as princi.
pais que circulam pelos clubes dl
Velhacap. Além de tudo isto now
entrevistada coleciona muitos títl
Ios de beleza. Com suas 18 prima-
veras, Soninha é um autêntico of
gulho de seus pais Clélia de An-
drade Fernandes e Albano Fernafc
des.

Nosso broto adora e reside no
bairro da Tijuca onde relaciona
grande número de amizades devido
seu temperamento tranqüilo e comu-
nicativo com todos. Este ano tere-
mos mais uma professora e mais
tarde uma grande pintora já que
Sônia fará concurso para a Escoli
de Belas Artes.

4

Apesar de possuir todos os dotei
físicos, de uma beleza pura e ad-
mirada, Soninha é apreciadora das
obras do escritor brasileiro Fernan-
do Sabino (Encontro Marcado) e
do estrangeiro Somerset Maughan
(Servidão humana e Histórias dos
Mares do Sul) .

Achou o filme "Suplício de Uma
Saudade" exatamente romântico e
humano. O trabalho de Williáffl
fíolden admirável, interpretando
de maneira feliz um homem apai-
xonado. Por outro lado J.ennifêr
Jones deslumbra a platéia com
aquele seu modo primavetil aplau-
dido por todos. Filme muito bem
montado, ótima fotografia e emo-
tivo.

Quando perguntamos a Sônia o
que colecionava, respondeu o ?Sj
guinte:

Coleciono miniaturas de p?r-
fumes franceses, caixas de fósforo1»
(somente estrangeiras) lápis (w
estrangeiros) . Depois que entrfll
para participar de diversos concur*
sos de beleza ganhei tantas flâmu-
Ias que resolvi também coleciooi"
Ias.

Conversando sempre com pra^
com nossa entrevistada focalizamo'
váiios assuntos e em dado monien-
to perguntamos à "queima-roupa

Sônia, como está seu coração'
Com aquele sorriso bonito q»c
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iDêüS lhe pre&éntéõü â bonita morena respondeu com a

lirelhinha um pouco vermelhinha:
1 L Está certo que você fizesse esta pergunta, mas as-

[ . \ '«queima-roupa", desorienta qualquer pessoa. Mas

I ter a satisfação de responder a essa sua indiscreta

Ipcrgun a^ 
meu coração está tomado por um rapaz que

e chama' Mauro Salles Villar, estudante de Direito e

brevemente ficaremos noivos e casaremos Pode estar

Iccrto que -eu convite também será enviado a "queima-
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Quais as principais cidades do Brasil que conhece?
Conheço Belo Horizonte, São Paulo e quase
todas as cidades do Estado do Rio.
Seu perfume predileto?
"L'air du Temps".
Melhor programa em Televisão?
Noite de Gala e Rio... te adoro... — Mas nas
3 televisões admiro por demais o engraçadíssimo
Ronald Golias.
Seu prato apetitoso?

. Lagosta, não tem nem rival!...
Aprecia qual moda? .
Sempre a moda da atualidade. Gosto muito de re-

novar o meu vestuário. Acompanho sempre a moda

de perto, quando a moda é ridícula, aí o caso muda

de figura.
Suas principais diversões?

-Pintar, pintar, pintar e pintar...
Freqüenta que clubes? : .,
Tijuca T. C. — América F. C. e A. A. Tijuca -

Conheço já quase todos os clubes da Capital da
República.
Pode enumerar seus títulos de beleza?
Em 1957: fui eleita Rainha da Mkareme do Uot?A
Barão de Javari no Estado do Pio. Este título e

você o primeiro a saber dentro da crônica social;
Em 1958: Fui Rainha da Primavera do America
F C e Uma das 10 Mais Elegantes da Zona Norte

pelo colunista Carlos Renato (Ultima Hora). p 
Fm

1959- Fui eleita uma das 10 Mais Elegantes do Ti-

jucá T. C. e também uma das "10 Ma.s Elegantes
dos Clubes Cariocas" pela sua coluna no JORNAL
DAS MOÇAS. Fui novamente lançada uma das lü

da Zona Norte pelo colunista Carlos Renato Rece-

bi o título e um diploma do JORNAL DAS MOÇAS

como o BROTO DO ANO - Fui duas vezes eleita

elegante pelo programa 
«Quando o. Clubes se D.-

vertem" do locutor Sylvio Mendonça. E recentemen-
te fui classificada uma das elegantes de saias do

Tiiuca T C. Espero em 60 continuar minha tra-

jetória de títulos. Ih, Jorge, quase ia me esquecen-
do de meus dois principais títulos. Fui eleita
"Charm-Girl" e Miss Elegante Bangu pelo America
Futebol Clube.

Gosta de futebol? ,
Não aprecio de espécie alguma. Acho ate engraçado
rinte e dois homens correndo atras de «n. «mpta

bola. Acho o futebol uma eimplee e fanática boba-

gem. Mas com tudo isso meu ?ai nao perde uma

partida que intervenha o America *. C.
Qual foi a Miss Brasil que mais lhe impressionou
Emília Corrêa Lima - beleza, charme, cultura edu-

eação finíssima e fisicamente muito bem feita. Foi

uma autêntica representante brasile.ra no Concurso

de Long Beach. iw*
O que mais admira no homem e na mulher?
No homem admiro a inteligência e na mulher a

delicadeza. ' '•.„•>
Qual o Conjunto Musical que mais a.precia?
O excelente Conjunto de Djalma Ferre.ra da Boite

Drink's.
Freqüenta que praias? -r r_„
Ilha do Governador, a Praia das Bandeiras. Jorge
eu não gosto bem da praia, vou ma.s por causaJ*
veloz lancha do diretor social do America, Hera-

clito Schiavo. {Conclui na pág. 61)

«BOITE-NEWS"
I. s.

• Ernani Filho retornou de Caracas e está feliz

na noite contando o seu imenso sucesso e afirmando

aue voltará, por este trimestre, para tuna nova

temporada em terras estranhas, levando, como

sempre «ma equipe de primeira categoria e dis-

nosta a' colher novos êxitos. Ernani em sua recen-

TexcurSo. conseguiu um lucro de nuase um mi

lhão de cruzeiros e espera novos dmhe.nnhos paia

bem breve. Parabéns ao Ernani.

• Tito Madi e Ribamar, deverão retornar breve

no Cangaceiro Na verdade aquele barzmho está

precisando contratar novamente o.¦*»»«$»

que levarão, por certo, grande publico. Tito Madi

e Ribamar são forca certa, no faturamento.

As nossas grã-finas estão acertando o passo
e toda as noites podem ser encontradas no Sorren-

to. Depois, então, uma esticada no Sachas nu no

Drink. Comer no claro, em beira de praia, e mui-

to melhor.

Miriam Roy, a excelente lady-crooner d- noi-

te carioca, continua sem contrato o que.prova z

falta de visão de certos homens da noite. Dona

de repertório dos melhores, Miriam é atração em

qualquer casa de primeira categoria.

Lincoln continua sendo a grande sensação

nas ausências de Djalma Fen-eira. na boite, Dmk.

O rapaz está mesmo progredindo no órgão e toca

o mesmo repertório de Djalma. Âs noites doe*

gante centro noturno não sofreram, assim, solução

de continuidade.

Marlene Vilela que foi a Caracas com Ernani

Filho, voltou completamente apaixonada e preteri-
de retornar em breve. A menina e bonita mesmo

e deverá fazer sucesso sozinha como cantora,

O cronista Jorge Noçueira nosso colega cie

redação completará no próximo dia 17, o seu pn-
meiro aniversário dentro da crônica social da ei-

da de São Sebastião do Rio de Janeiro. Corno
companheiro de Nogueira, posso registrar oue^ele
muito fêz para c crescimento de nossa vida so-
ciety" com suas aplaudidas promoções.

Desta forma," nosso companheiro reunirá os

amigos da crônica, onde se realizará movimenta-
do cocktail" na Boite Plaza. Lá estaremos para
prestigiar o "cocktail" do J.N.

Dá pena ver uma boite como a que funciona

junto à sede do Flamengo, tão agradável e con-

foxtável, com boa música e bom serviço, completa-
mente "fora da jogada". Sabemos que não e fácil
fazer uma casa, mas acreditamos que se houver
força de vontade e disposição para trabaUiar, po-
derão transformar aquele local em um dos mais
"bem" do Rio. Para isto, precisam ter uma tabela
de preços bem "aliviada"...

Áry Barroso estreou condignamente na Boite-
Fred's com uma interessante revista "Qiundins de
Yayá". Deverá ter o mesmo sucesso do "Ary Bar-
roso 1960". „, A fs

Pedrinho é o novo "maitre" do Fred s. Araújo,
"ex-maftre" da conhecida casa noturna inaugurou
em Petrópolis, o "Fredizmho".
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ATâHVamos Preparar os Quitutes

O SENTIDO DO GOSTO

O sentido do gosto é um mensageiro entre o corpo e o

cérebro. A língua,, em realidade, sabe mais que nós rela-

tivamente aos alimentos que são mais convenientes para
nosso organismo.

Os homens de ciência começam a considerar que as
crianças — e também os adultos —podem a miude conhecer
sem dificuldade o que é bom para seu organismo, ainda
que ignorem o porque.

Estima-se que o sentido do gosto é um mensageiro per-
feitamenfe certo entre o corpo e o cérebro para a condução
de sugestões relativamente à espécie de alimentos que ne-
cessita o próprio corpo. A língua, em reaHdade, sabe meus
que nós relativamente aos alimentos que nos são convenien-
tès.

t A, >\ U

\\íi th]

¦o 0. ° o °^ O o OB /

aperfeiçoar

conhecmetnõé
na aife Áe #

cozm\\ar

Então inscreva-se hoje
mesmo no "CURSO DE
CULINÁRIA" da S. A. du
Gaz de Rio de Janeiro,
e aprenda também o
manejo prático, eco-
nômico e eficiente
de fogões o gás I

Distribuição gratuita das
receitas dos pratos ensinados

As alunas podem levar para as
suas residências provas dos
doces preparados nas aulas

Todos os ingredientes serão
fornecidos pela Companhia

NÚMERO pRE(;o
CURSOS OF POR CURSO

__________ AU1AS CR$

TRIVIAL 240,00

TRIVIAL FINO 240,00

VARIADO 240,00

ESPECIAL 240,00

MASSAS 240,00

SALGADINHOS ,
E DOCES 240,00

/mÈÈk

£suAs0'í& &téw/é&í//<z cai,
S. A. DU GAZ DE RIO DE JANEIRO
\

PÇA. DA BANDEIRA
RUA PAJLO FERNANDES, 29 - SOBRADO

JORNAL DAS MOÇAS 7-4-60

SOPA DE ERVILHAS

Façamos 1 e meio litros de caldo de carne e
separemos 250 gramas de ervilhas frescas. Coza-
mos as ervilhas em água com um pouco de sal
Quando estejam bem cozidas, passemos as ervilhas
por uma peneira e guardemos o purê formado.

Fervamos o caldo e deitemos no mesmo o purêtemperando-o com sal.

PUDIM DE MACARRÃO

Cozamos 250 gramas de macarrão, escorra-
mo-lo e piquemo-lo muito miúdo.

Preparemos um molho branco com uma colhe-
rada de manteiga, 2 de farinha, 400 gramas de lei-
te, sal, pimenta e noz moscada. Adicionemos a este
molho o macarrão, 50 gramas de queijo ralado e
200 de queijo fresco cortado em pedacinhos. Mis-
turemos com esta preparação 4 ovos inteiros, sabá
picada. Condimentemos a composição a nosso gôs-to.

Assim preparado o macarrão, coloquemos o
mesmo em uma fôrma para pudim amanteigada
e passada por açúcar ou pão ralado.

Cozamos a preparação a banho-maria no for-
no ou sobre o fogo.

Cozido o pudim, tiremos o mesmo da fôrma
e coloquemo-lo em uma travessa e cubramo-lo com
um pequeno molho de tomate.

PATO GUISADO

Escolhamos um pato. Tiremos deste as penas
e queimemos a penugem que fica aderida ao cor-
po. Esvaziemos a ave, cortemo-la em pedacinhos,
lavemo-los e façamo-los secar. Condimentemos
esses pedaços com sal e pimenta e coloquemo-los
em seguida em um recipiente fundo, deitando sô-
bre os mesmos meio copo de conhaque, uma re-
bola grande cortada em rodelas, um raminho de
salsa, tomilho e louro e um copo de vinho. Dei-
xemos o pato neste molho durante duas horas.

Deitemos em uma caçarola meia xícara de
azeite, esquentemo-lo bem e douremos nele os pe-
daços bem escorridos. Juntemos a isto um dente
de alho picado, uma colherada de ervilha seca, o
vinho e o conhaque do molho.

Tapemos a caçarola e deixemos seu conteúdo
ferver bem por espaço de uma hora e pouco.

Preparemos a composição preferentemente em
uma caçarola de barro, onde deverá ser servida à
mesa.

Para acompanhar este prato, façamos um purê
de maçãs, que se prepara e rauma caçarola meio
litro de água, 100 gramas de açúcar e uma barri-
nha de baunilha, e deixando ferver a água, deste-
mos nesta 6 maçããs pequenas, descascadas e corta-
das pela metade e sem as sementes, deixando-as
cozer. Escorramos as maçãs e amassemos as mes-
mas com um garfo.
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TOSTADOS DE CREME DE QUEIJO

Façamos umas tostadas de pão e coloquemo-las em um

prato. À parte, coloquemos 150 gramas de creme de queijo
em uma caçarola ao banho-maria, adicionando-lhe uma

pitada de pimenta e meia xícara de leite. Deixemos a pre-
paraçao sobre o fogo, removendo-a até obter um creme muito
suave. Coloquemos um pouco deste creme sobre cada uma
das tostadas e sobre o creme uma talhada de presunto cru,
frito.

SONO ANGUSTSOSO

Pessoas existem que, durante a noite, se acordam
subitamente presa de uma angústia indescritível,
acompanhada de sufocações e fortes palpitaçoes no

coração. São estas, comumente, pessoas que comem
muito à noite. O estômago, cheio e trabalhando en-

quanto se está deitado, oprime o coração e produz
transtornos cardíacos.

A comida à noite deve ser muito frugal.

, ¦!

:¦ -a.f

QUEIMADAS

Separemos meio litro de leite, 4 gemas de ôvo, uma co-
lherada de maizena, 2 de açúcar e um pedacinho de bau-
nilha.

Fervamos o leite com a baunilha ou raladura de casca
de limão. Deixemo-lo esfriar. Batamos as gemas de ovo
:om o açúcar, adicionadas ao ôvo, pouco a pouco enquanto
batemos. Misturemos a isto o leite já frio e a maizena di-
luida em um pouco de leite frio. .

Levemos a preparação ao fogo, revolvendoa, sem deixar
de ferve rate que se torne espessa.

Quando esteja a ponto, distribuamos o creme pelas con-
chinhas próprias. .

Um minuto antes de as apresentarmos pulverizemos
cada uma com açúcar e passemos por sua superfície um ferro
em brasa.

GUERRA ÀS MOSCAS

Nunca chegam sós as enfermidades; não se movem por
si mesmas, necessitando, ao contrário, veículos que as trans-

portem de seus focos originários até suas vítimas. A mosca
é o veículo e as comidas o depósito.

ÉSHlAXKiH
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— Para que os nhoques saiam perfeitos,
deve ser obedecida a proporção de 380 «ra-
mas de farinha para 1 quÜò de batatas.

l!;X)ÇvX

WÊ
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Flagrantes Sociais peio menor do Brasn
SAO JOAQUIM DA BARRA

É com toda satisfação que volto
a escrever aos leitores desta agradável
revista feminina, agora em nova-fase,
contando para vocês mais novidades
desta São Joaquim do Barra., localiza-
da numa próspera região cafeeira.

Dia 23 de fevereiro, terça-feira
chuvosa, c auditório da A. A. J.
(gentilmente cedido pela Diretoria), se
engalanou a fim de abrigar um grande
acontecimento cultural-musical. Es-
tou falando do Festival lítero-musical
em prol do Seminário "Regina Aposto-
lorum", apurando os cofres daquele
estabelecimento de ensino eclesiástico
(para término da construção do pré-
dio) algumas dezenas de milhares de
cruzeiros, uma vez que numeroso pú-
blico afluiu àquele recinto.

Essa noite de arte foi iniciada pe-
Ia Prof. Lourdes A. Junqueira, de São
Paulo, que executou ao piano músicas
clássicas de autores célebres, agradan-
do a todos presentes.

Colaboraram para o êxito do re-
citai artistas "prata da casa", como a
Srta. Lúcia Tereza Chediack, decla-
mando, como uma autêntica artista,
belas poesias de nossos grandes poe-
tas. Soube dar expansão e alma à
elas, prendendo a atenção de todos,
sendo calorosamente aplaudida. O
acordeão da Srta. Edna Aparecida
Avezum também compareceu. Aplau-

Senhoritas Lúcia Tereza Cliediack e Marly Degiovanni

sos ela recebeu pelas melodias populares executa-
das. Violão e canto pelo iovem Waldir A. Cunha e
vozes a cargo do dueto Sônia Maria Lessa Teixeira-
Antônia Albertina Bodelon, completando o programa.

Recebam as damas Sras. Odete Bedran, Anto-
nieta Andrade Junqueira e Vânia Chediack Kalil, os
parabéns deste cronista pelo maravilhoso espetáculo
proporcionado à sociedade local.

Homenageando à pianista visitante, logo após
o término do recital de artistas, foi realizado um

, X5i

pjy,:--

/

Senhoritas Lúcia D-

Junqueira, Martha V-
Rosa, Marina J. Netto,
Gilda Coiubi Salles -

Maria A. Junqueira

m
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chá-dancante" ao som de uma alta-fidelidade.
As "mais" elegantes da noite: Sra. Odete

Badran, Sra. Tereza Chúfalo, Sra. Vânia Che-

diack Klil. ç
Estiveram presentes as pessoas: Sr. e bra.

Geraldo Teixeira Lessá, Sr. e Sra. Clodoveu
Azevedo, Sr. e Sra Adhemar Chúfalo, Sr. e

Sra. Ivan Kalil, Sr. e Sar. José Ribeiro Fortes,
Sr. e Sra. Francisco Junqueira Nètto, Sra.
Marques Delfine, Sr. e Sra. Alberto Chedían,
Sra Tais Eduardo Diniz Junqueira, Sr. Mário O.
F. Junqueira, Sr. e Sra. Arnaldo de A. Prado,
Sra. T. Junqueira, Sr. Geraldo Junqueira, Sr.
e Sra. Urbano Junqueira, Sr. e Sra. Naur Jun-

queira, Sr. e Sra . Alcino J . Meirelles, Sr. Mar-
cos Monassi, Sr. Antônio G. Netto, Sr. Aroldo
D. Junqueira, Srta. Gilda Caiubi Salles, Srta.
Marta V. Rosa, Sra. Mariana J. Netto, Sra.
Lúcia D. Junqueira, Srta. Deuza Nader, Srta.
Marly Degiovanni. Srta. Lourdes Nader, Srta.
Georgita Mauad, Srta. Maria A. D. Junqueira,
Sr. Naufal A. Mourani e outras.

NOTÍCIAS EM BOSSA NOVA

em vias de ser criado e instalado o "Clube

da Lady do Brasil" em São Joaquim da Barra.
Estou trabalhando para isso.

OXALÁ NÃO SEJA. . .

apenas boato que a recente Diretoria em-

possada do Tênis Clube, irá trabalhar com afin-
co neste ano, no sentido de reerguer aquela Ira-
dicional agremiação recreativa- que tantas gló»
rias obteve para a cidade.

AS ORQUESTRAS...

¦ "Guarai" foi contratada para tocar no
"Praia-Clube" de Uberlândia, durante o Reina-
do de Momo, enquanto que a Orquestra "Coei-

que" ficou aqui mesmo. Duas orquestras que
"abafam"!

O SR. PEDRO CHEDIACK,. .

capitalista e fazendeiro no município está
construindo um prédio de apartamentos de três
andares .

"M

Senhorita Edna

no último dia 2.6, aconteceu o casamento
do Dr. José Ribamar P. Ferreira com a Prof.
Maria Helena Machado. Felicidades!

Bem, meus amigos, não deixem de lêr na

próxima semana a reportagem do Carnaval des-
íparecida Àvezum dominando com tod.n o seu ta $^0 Joaquim .da Barra, que vem se tornando

talento o acordeon conhecida pelo Brasil afora, graças a esta revis-

ta. A propósito: os leitores que desejarem rece-
ber qualquer informação a respeito dela, basta,

apenas, enviar-me uma cartinha... Até a próxi-
ma!

m.m

y"y.
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Mercer-Crochet CORRENTE N.° 20 (Nov. de 20 g)12 novelos de côr escolhida.
7 botões.
Uma agulha de aço para crochê Milward n.n 3Tensão: 5 carreiras == 2,5 cm.
Dimensões: Busto = 96 cm.

Comprimento — 46.
Abreviaturas: tr-traneinha; cd-ponto de crochê duplo; mf-meio

ponto fechado; pf-ponto fechado sp-espaçcr rer>-repetir; al-alças. p p v ' r
COSTAS
Começar com 226 tr (para inedii aproximadamente 56 cm dacomprimento). 1- carreira: 1 pf 2 tr e 1 pf no 6." tr da agulha
l Ltl? Puk.r 3 

£> l pf 2 tr c 2 Pf ™ tr seguinte- repetir r£* 54 mais vezes, 5 tr, voltar (5ô ai). °
2.* carreira: 1 >pf 2 tr e 1 pf no primeiro sp de 1 tr, * 1 tr 1 nf
í Üf o r 

P 
?° f guíf!,sp df 1 A rep do * tenWwuiao com 1 trpf 2 tr e 1 pf no tr da volta, 5 tr, voltar.

Rep. a 2.a carreira mais 8 vezes
m carreira: (1 pf 2 tr 1 pf e 1 pf e 1 tr no primeiro üp de 1 tr)2yezes (aumento feito) trabalhar no padrão terminando com (1 ntr 1 pf e 1 tr no tr da volta) duas vêze* (outro aumento fe to)
33 *' 4°1 ^ 4Q? 

^ a C?reiia' aUmentM Cm cada fím da 23«33. , 41. • 49.- carre.ra, até que a 58.» tenha sido completada.

JOBafcAL DAS MOÇAB

15 tr, voltar.

Manga
59.a carreira: 1 mf 2 tr e I nif6.° tr dà agulha, * 1 tr, pu]ar 3 |1 ir.if 2 tr e 1 mf no seguinte tr itr, pular 3 tr, 1 mf 2 tr e 1 nf-
tr seguinte, 1 tr. 1 pf 2 tr e 1 

' 
f j'°seguinte sp de 1 tr, trabalhar no padrão até o fim. Usando um pédacnde Mercer-Crochet fazer 10 tr M

ao mesmo lugar onde foi feitb o úítimo pf, 1 tr, pular 1 tr, 1 pf 2 tr e 1mf no tr seguinte, (1 tr, pular 3 tr1 mf 2 tr e 1 mf no tr seguinte) dúaívezes. Arrematar.

FRENTE - LADO DIREITO ,Começar com 99 tr (para medir apro Iximadamente 28 cm de eombríníèD ®
to).
l.a carreira: 1 pf 2 tr e 1 pf uo f-;n
tr da agulha, * .1 tr, pular 3 tr, 1 pf2 tr e 1 pf no tr seguinte; repetir
do ? mais 9 vezes, pular 2 tr, * K
pr cm cada dos 4 tr seguintes, 2 tr
pular 4 tr, 1 pf 2 tr 1 pf 3 tr 1 pf %tr e 1 pf no tr seguinte, 2 tr, pular4 ti; repetir do último ** mais duas |vozes, 1 pf em cada dos 4 tr seguin-
tes, (1 tr, pular 3 tr, 1 pf 2 tr ei pfno tr seguinte) duas vezes, 5 tr, vol-
tar.
2.a carreira: 1 pf 2 tr e 1 pf no pri-
meiro sp de 1 tr, 1 tr. 1 pf 2 tr e 1
pf íto seguinte sp de I tr, * 1 pf em
cada dos 4 pf seguintes, pular o se-
guinte sp de 2 tr, 4 pf no seguinte
sp de 2 tr. 4 pf 3 tr e 4 pf no se-
guinte sp de 3 tr, 4 pf no\seguinte

' '

1 A

sp de 2tr (escama feita), pular o se-
guinte- sp de 2 tr; repetir do * mais
duas vezes, 1 pf em cada dos seguin-
tes 4 pf, * 1 tr, 1 pf 2 tr -e 1 pf no
seguinte sp de 1 tr; repetir do últi-
mo ? terminando com 1 pf 2 tr t
1 pf no tr da volta, 5 tr, voltar.
3.a carreira: 1 pf 2 tr e 1 pf no pri-
meiro sp de 1 

~tr, 
# 1 tr, .1 pf 2 tr

e 1 pf no seguinte sp de 1 tr; repetir
do ? mais 9 vezes, 1 pf em cada doi
4 pf seguintes, * 2 tr, 1 pf 2 tr 1
pf 3 tr 1 pf 2 tr e 1 pf no seguinte
sp de 3 tr, 2 tr, pular 8 pf, 1 pf em
cada dos 4 pf seguintesf repetir d*
último ? mais duas vezes, 1 tr, 1'
pf 2 tr e 1 pf no seguinte sp de 1
tr? 1 pf 2 tr e 1 pf no tr da volta, 5
tr, voltar.
Repetir as 2.a e 3.ft carreiras, a»-
mentar no fim de cada 6.a carreiua
até que a 58.a carreira tenha sido
completada, 15 tr, yoltar.

(Continua na págint ?)
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...água de colônia, sabonete e
calco Regina!
Três produtos distintos e de
qualidades idênticas.
Perfume típico e inconfundível...
Pureza absoluta... Adorável frescor...
Eis algumas características
do Trio Maravilhoso Regina.
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Form osa jóia de arquifef u • ¦**.**. i^ j? ^J»,
ra gótico, a Cafedral da
cidade de Colônia, simbo-
f/za o an/iga Kôln, onde
Paolo de Feminis, no ano

mm

XZ/"' a, W- ¦"><*"¦-' ¦ ¦yw*

1 de 1690, inventou a fórmula da "Água delia Re-

gina", depois conhecida e pdmirada em fodo o
mundo com o nome de Água de Colônia.
A Água de Colônia Regina, de suave ejípica
fragrância, é detentora, em nossos dias, da ce
Zebre fórmula originai

Os elementos de que se compõe a Água
de Colônia são básicos íambém na fabricação
do Sabonefe e do Talco Regina, formando
«Mim o Trio Maravilhoso Regina.

* ÁGUA DE COLÔNIA * SABONETE * TALCO

A VENDA EM TODO O BRASIL

w

Se li
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Coluna dos Clubes
'¦'¦íl

SRTA. \EYLA KIMUS FOI ELEITA RAINHA DOS
ESTUDANTES DA CIDADE DE TERESÓPOLIS

Comenta: JORGE NOGUEIRjB

nossa monumental promoção socifl
de incentivo às jovens de nossa solciedade. I

f

Ia
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Mais uma vez estive na bonita e deslumbrante cidade de Teresópolis.
Passeio magnífico, clima excelente, povo hospitaleiro e muito bem acómpa-
nhado por minha noiva (casamento em dezembro).

À convite do cronista social Renato Ferro e do diretor Amauri Santos,
fui participar das festividades para a coroação da Rainha dos Estudantes da
bela cidade serrana, orgulho de todos os brasileiros, que tem naquela cida-
de as mais bonitas paisagens turísticas.

O maravilhoso baile foi realizado nos luxuosos e confortáveis salões
do Higino Country Club, localizado no Alto, lugar dos mais grã-finos de
Teresópolis.

Quando meu relógio assinalava 1 hora da madrugada, o incansável
Amauri Santos tomou conta do microfone e fez menção ao nome deste colu-
nista, agradecendo o trabalho desta coluna que vem dedicando semanalmen-
et de perto com as coberturas sociais de Teresópolis.

Logo depois foi anunciado com toda pompa o nome da Rainha dos Es-
tudantes de 1960. A escolha recaiu merecidamente na Srta. Neyla Kimus,
que muito ovacionada, dirigiu-se para o palco p. fim de receber as devidas
homenagens, acompanhada de seu orgulhoso pai, sr. Ari Kimus. Coube à
Srta. Beatriz Janotti (Rainha dos Estudantes de 1959) passjar a faixa e a
coroa para Neyla ^Kimus. Nesta altura a máquina fotográfica de RenatoT^ "espucava" "flash" acima de "Flash" 

para o grupo de senhoritas daFerro
Sociedade Teresopolitana que se encontravam no bem montado e decorado
palco.

Terminada as séries de homenagens às laureadas, foi tocada uma bonito
valsa e as meninas dançaram alegremente com seus padrinhos. Logo npós,
foi anunciada a grande e prometida atração da noite: Dorival Caimmí. . .'

Nosso grande cancioneiro popular arrancou aplausos de todos os pre-sentes fazendo vibrar o espaçoso salão do Higino C.C.
Encerrada a apresentação do grande cantor baiano os pares voltaram

ao centro do salão para aproveitarem os minutos finais. O Conjunto musi-cal não é dos piores, mas deixou muito a desejar...,
Este colunista teve a oportunidade de anotar os seguintes freqüentado-res: Sr. e Sra. Maurício Quintella; Sr. e Sra. Ari Kimus; felizes com a vi-tona da filha srta. Neyla Kimus; Sr. e Sra. José Rodrigues da Costa Mo-reira; Srta, Maria Magdalena Cabral Sa; Vereador Roberto Péricles; Sra.Elza Obermuller; Comandante e Sra. Peter Collins; Sr. e Sra. Carlos Gui-maraes (Gerente do Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais); Deputa-do e Sra. José Janotti (futuro Governador do Estado); Srta. Beatriz Tanotti-Sr. Gastao Neves cronista do Diário Carioca); Sr. e Sra. Tose Machlach-br. Renata Ferro (em grande evidência); Vereador Wilson Martins (Presi-ciente da Câmara Municipal); Cronista Moysés (Teresópolis-Tornai)- e outrás pessoas. - '
Meus sinceros agradecimentos ao povo Teresopolitano, principalmentequero des acar o fan.oso 'trio". Fidelis Paulino (excelente esincero imiroae todas as 

choras): Renato Ferro (grande incentivador dos acontecimentossociais e políticos de Teresópolis) e Amauxy Santos (um perfeito d namorosacontecimentos sociais do Higino Country Clube) 0S

• Na grandiosa promoção oue"JORNAL DAS MOÇAS"' lançou-
qual o "MAIS BONITO BROTO"
desta revista, o sucesso esperando
está começando a tomar vulto. Con-
forme publicação anterior, foram fi-
naJistas nas escolhas as seguintes me-
ninas de nossa sociedade. Srtas:
Êuria Paggy Pereira (Riachuelo
T.C.); Ciléia de Souza Pinto (Cassi-no Bangú); Sonja Siloé (A.A. Por-
12

tuguesa) e Solange Dutra Motta
(América F.C.). Até agora recebe-
mo.<, os seguintes votos: "Êuria 

Paír-vPereira (4 votos), Ciléia de SouzaPinto (2 votos), Sonja Siloé (11 vo-tos} e Solange Dutra Motta (1 voto).
Até o mês de maio esta promoçãoestará em vigor. A vencedora bri-lhara em ampla reportagem. Escre-vam ou telefonem para nossa reda
çao apontando sua candidata em

JORNAL DAS MOÇAS

Completou mais wma primaver'a encantadora srta. Lúca Render es|
tudante da Faculdade Nacional di™
Filosofia. A aniversariante recepciol
nou as colegas na mansão da RUÍ
Araújo Lima, na Tijuca, sendo J
festa muito comentada e aplaudia
por todos. Lucinha é leitora antigí
de nossa revista. Um abraço parai- Lúcia Render e para o Marcos]
Caetano.

A srta. Dinete Veram que reL
centemente se diplomou em profesJ
sôra, deverá daqui a poucas semaj
nas ficar noiva do colega Ney Bor-I
£es Mazzei. Nosso companheiro iu '"¦
alto funcionário da Cia. Siderúrgica!
Nacional. Para os futuros noivos unf
abraço deste redator.

• Comenta-se com muito simpatia
a voz revelação da sra. Hilda Ca-
nelha Carvalho do Centro Cívico
LeoDoldinense. Tem voz típica a de
Maysa. Aproveitando a oportunida
de que falo sobre o C.C.L. quero|
informar que a demissão do sr. Ale-
xandre da Paz foi rejeitada pela di-
retoria por unanimidade de votos."Paz" brevemente voltará ao cora-
ção do grande amigo sr. Alexandre..,

'"1

O Cassino Bangu está comple-
tando este mês o seu 68.° aniversá-
rio de fundação de grandes serviços
prestados a toda coletividade subur-
bana principalmente à vida social
brasileira. Kleber Morein esteve
em nossa redação e adiantou-me o
sesuinte: Dia 2: Baile de Aniversário
da Ala Recreativa Cassinisto que ofe-
recerá a© Cassino Bangu com o ra-
moso Conjunto de Waldir Calmon.
Dia 7: Manhã: Movimentada Ginka-
na de Lambretas e bicicletas -
Noite: Noite Dançante — Dia 10:
Grandiosa Noite Portuguesa com a
presença de diversos Grupos Folclo-
ricos. No decorrer da semana novos
detalhes. . .

No último sábado o Real Socie-
dade Club Ginástico Portvrnes apre-
sentou ao seu quadro sociiÁ as rafr
tasias premiadas no carnaval. No
"show", a excepcional cantora brasi-
leira, Lana Bittencourt, 

' 
arrancou

verdadeiros aplausos, e Francisco
José, o cantor luso que continua
agradando ao público brasileiro.

: |
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"O QUE DIZEM PELOS ARREDORES" |
¦¦

wa

j Que o Vitória T.C. já elegeu, a sua "Miss" e foi escolhida §
= ra Maria da Penha Perrota * . . .Oue o cronista Luiz Gismondi |

íLumirou uma aliança na mão esquerda * . . .Oue a sita. Ana Be,a- |
Sz é uma das garotas mais bonita de Teresópolis * ... Oue o maior |
cíicèsso do momento em se tratando de música é "Menina-Moça de ^
TitoMadi • . • -Que Marta (Miss Brasília) Garcia não está no Para- |
miài devia ter ido"mas não foi. Estava na manhã de domingo, refres- =
cando sua plástica (e que plástica!) na praia do Arpoador • . . .Oue §

Arnaldo Lucas venha a ganh-r um título de benemérito pelo seu chi- =
be « Que a festa do colunista em Teresópolis será em abril |

# Que Sueli Cravo tem os sonhos mais lindos de nossa socieda- |
\e '•' 

Oue Oliveira Filho esteve afastado dos acontecimentos so- |

ciais por se encontrar 
"dodói" • . . .Que Vera Ribeiro (Miss Brasil) só 1

se casará depois do Concurso deste ano • ...Que a srta. Solange |
Dutra Motta já regressou de suas merecidas férias em Campos =

o Que Sonja Siloé lidera a grande promoção do JORNAL DAb ^
MOÇAS" • ...Que Domingos Moreira Filho pretende casar ainda ^
este ano • . . .Que o colunista Ruv Porto fará o reinicio de sua pro- |
moção de "ballet" «... Oue o dr. Osvaldo Cardoso está radiante 5
com sua filha. Estherzinha, conseguiu passar nas provas do Instituto |
de Educação • ...Oue a crta. Dinete Veram está lecionando alem ^
de Bráz de Pina * . . .Oue o Olaria A.C. aumenta seu patrimônio, |
comprando um magnífico terreno dos Irmãos Goulart • . . . Oue Edgar 5

Campos continua marcando épocas no depto. social do Vasco da 5
Gama • ...Oue o carnaval no Botafogo rendeu uma fortuna ^

• ...Oue o Cassino Bangú está completando mais um aniversário. |
Com 68 ° anos de sustenção creio ser úm dos mais antigos clubes de ^
nossa metrópole • ... Oue o oantor Francisco José simpático em to- ?
dos os »spectos de bom companheiro é leitor assíduo desta coluna |

- . . . Oue o meu nobre companheiro de redação Claudino Lima com- -
pletamente preparado para se casar, boas falas. . |
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0 Desde o dia 3 de marco que o
senhorzinho Antônio Cláudio da Sil-
va Lotar é um dos mais felizes
"Brotos" desta terra, cercado pelo
encantamento dos valiosos presentes
recebidos,'ao completar 9 anos...

Antônio Cláudio, morador da ZS,
é vivo e inteligente, prometendo dar
muito trabalho. . .

• Agda Mendes da Silva, pequena
que sempre "acontece" no Grájau
Tênis Clube, transformou-se em sa-
maritana" pelo Carnaval, oferecendo
cafezinho aos rapazes vitimados por
Baco. O café não tinha açúcar...
Agda, morena bela, será uma das
mais atraentes médicas do Rio. . .

f. Onde andam as srtàs. Nevde
Luchetti Gondím e Maruza Coutinho
Ferreira, duas das mais elgeantes do
Centro Cívico Leopoldinense? Cons-
ta que há muito se encontram afasta-
das das movimentadas promoções s:o-
ciais do clube. Meninas, Antônio
Saüler, com sua pinta de gala, é o.
novo diretor de relações públicas;
vocês precisam cooperar. . .

* Agradeço às seguintes visitas em
nossa redação: sr. Sebastião Mota
(Campeão do Carnaval com o sara-
ba "Fechei a Porta); Antônio Sau-
ler (ÇenArò Cívico Leopoldinense);
Rogério Fabiano (G. Noticias) Kle-

br.r Moreira (Cassino Bangu); Jorge
Chaves (CCIP.); Rogério Péricles
(Vereador de Teresópolis): Sergius
(G. Notícias); Aurelice Calaça Con-
r-eicão Maria (Cantora portuguesa);
J-Tr-Moisa Aliem (Sub-Diretoria do
Depto. Feminino do Vitória T.C;
Tntuca (Comediante da TV Canal 6);
Marcos Caetano.

• As encantadoras Srtasx: Marta e
Mary Angerman, Matilde Hortencia
Boule, Iara Pinhero, Vera Lúcia (fi-
lha de Nora Nei) foram as príncipaif

¦
I
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responsáveis pelo sucesso cia noite
de sábado no Fluminense, desfilam
do garbosamente com maravilhosos
tecidos nlástieòs.

*> Osmar Genofre, diretor-social da
Associação dos Servidores Civis do
Brasil - "O Club do Funcionário",
muito -nimado com a próxima reali-
zação do Concurso "Miss Funciona-
ria". Detalharemos depois. . .

* Estará completando no dia 3
mais um aniversário o sr. Ney Bor-

ges Mazzei figura querida e estima-,
cia em nossos meios sociais onde é
muito bémqüistò devido às suas inú-
meras amizades. Ney é freqüentador
assíduo do Social Ramos Clube,
agremação localizada no bairro de
Ramos. Ao companheiro, o abraço
do J.N.

JORNAL DAS MOÇAS

"CereéópoLíé-Oi^â

INFORMA; RENATO FERRO

© Simpático foi o gesto do Sr.
Lcvy Tendler, homenageando com
um 

'movimentado almoço, no Higi-
no Country Club, ao Capitão Luiz
Alves de Castro.

> Marcando um sucesso espeta-
"ular foi realzado o baile da Coroa-
cão da Rainha dos Estudantes. Foi
eleita a Srta. Ney Kimus.

Entre os artistas que passaram
o carnaval em Teresópolis foram
vistos nos clubes: Carlos Galhardo,
Orlando Silva, José Vasconcelos e
Carlos Frias.

Em julho próximo acontecerá o
casamento do Sr. Nelson Freitas, do
alto comércio de Teresópolis, com a
Srta. Leda Feres, da sociedade ca-
rioca.

Dentro de 60 dias serão inicia-
das as obras da Fundação Clovis
Salgado.

O vice-prefeito Irineu Dias da
Rosa está esboçando um movimento
que visa construir a Casa do Velho
Pobre.

O dinâmico cronista Jorge No-
gueira realizará no luxuoso Higino
Country Club um afesta que deverá
marcar época em Teresópolis, tra-
zendo suas "10 Mais Elegantes dos
Clubes Cariocas".

Cerca de 35.000 pessoas diverti-
ram-se nos 7 bailes carnavalescos do
Higino C.C. Atualmente, o HCC.
oroporciona o mais movimentado
carnaval do Brasil.

A Prefeitura Municipal homena-

geou recentemente com um grande
llanquete no Wilson's Restaurante,
aos Desembargadores do Estado
Wancler Fonseca e Darcy Rodrigues
inauguraram aliança na mão esquer-
da.

O Club Cultural Tiradentes mo-
vimenta uma campanha que visa
conseguir instrumentos para a sua
Escola de Música.

Está sendo aguardada com ansie-
dade a visita que fará a esta cidade
o Governador Roberto Silveira. Luz,
o tema a ser debatido.
® O Higino C.C. vai programar
para maio próximo uma festa dife-
rente: "Venha Disposto a Tudo".
Qhietivo: recursos para o patronato
José Tanotti.
o O Queems College, os Salesia-
nps, as Irmãs de Santa Catharina e a
Fundação Glqvis Salgado ganharam,
terrenos para edificação de escolas.
Parece que o Prefeito de Teresópo-
lis, Dr. Ornar Magalhães deseja
construir uma "Cidade Üniversitá-
na .
* Os alunos do Ginásio Estadual
estão programando uma grande festa
para este ano, em regosijo a forma-
tura da l.a turma.
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CAUSAS

Hoje escreverei a!go sobre dl
versas causas da surdez. Sem pre
tender "arvorar-ine" em conhece-
dor de tal assunto, ocorreu-me uma
idéia de colher informaçôe scien-
tíficas, publicadas em jornais e re-
vistas, para fazer um resumo bre-
ve, a fim de melhor informar aos
leigos. Soube, então, que os casa-
mentos consaguíneos são condena-
dos, porque há o risco de que os
filhos nasçam surdos ou fiquem
ensurdecidos na primeira infância,
sem mencionar outros males hero-
ditados amo cegueira noturna,
miopia, imbecilidade, oligofrenia,
albinismo, daltonismo, nanismo,
doenças nervosas orgânicas, epi-
Fepsia, e esquizofrenia. Uma ad-
vertência aos parentes que dess-
jam casar-se entre si: êle sdeverãt,'
ser, antes, examinados por um
médico ,conscio da sua responsa-
biíidade, para averiguar se estão
livres de quaisquer anomafbs ou
de psicopatias. E mcaso contrário,
é aconselhável seguir um trata-
mento rigoroso. Ouvi falar de queum t\* e uma sobrinha contraíram
matrimônio e tiveram 9 filhos, dos
quais 5 sâ? inteiramente surfe
de nascença, o que não deixa de
ser um fenômeno raro nos tempos
atuais. Nos países civilizados, são
proibidos por lei os casamentos en-
tr eirmãos. Às vezes, a ligação con-
iugal entre os parentes, que se
apresentam normalmente saudá-

íf-• "icl.xx- ..' v-ç :,.".'M~i:\y.i-.yj ¦. .:.••.- xvíT.r...,'-< .'.'."> .¦ ;'.*..-;;.;:.¦¦„ . • xl.'•«.¦yjK.VB
¦,;,¦ '"'. --' •.¦:;'.•¦¦¦..''. * V.-riIUs

dependendo dos exames .pré-rtiM«3»
ciais, mas, na opinião dos grandes
biologistas, os filhos e netos d

,v«iesrt.pis|çònj!^ç^
tir o exemplo, para evitar enganos
désastrosps./;Há;'tó
dez que devem 

' 
s^rçojnhecia^|||

Primeiro, uma obstrução às ondáS
sonoras :^-|^^lp^í^^^í^
que se encontra o neWo aúditívr
A causa mais freqüente; porem;
a presença de cera no canal audi
tivo externo, sem esquecer qu<&£mzyy.im.y *.£' ly>m y-:mmT!m:.y ;X. %yVzhf. ¦; ¦;;>

vezes, existe secreçôo „™WVM
1 ouvido médio, podendo ImV-

siv«iv'í ¦¦'.••;!. Aí- >t.,c- —
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m
,L_''!'"'. Í''»w»á-Io. Também, a esclerose ,_le surgir, impedindo o movím«ni
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dos pequenos ossos ligados à merurqna dò tímpano. Somente «r
• ^nna ae sur-
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Ki-.íf;pyivBi.a eliminará
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'¦."*';..¦
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: aez pode te»* tów»ki^- u^:r****^ Jt.., ranpim r como «•'íi í
gem o traumatismo n cí«k ? á

^^o prolonabd., do^m^iâ
fl forte' ° *tüô suced grani

^idqdes. 
Por outro lado, um oi„M-

lho nas águas profundas pode,

k 
,üitds V^éf^causar Üina: .'surae^

lanente, pois os ¦ tímpanos W
nadador «., melhor, mergulhador
não resistem à alta pressão, quan-
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Escreve JORGE SÉRGI

do êle se acha a mais de 10 mf
tros de profundidade. Em resultad I
disso, as dores são violentas, pri |
duzindo-se a surdez. Muitas pef
soas desconhecem a gravidadl
que a injeção de medicamentol
como a estreptomicina ,proporcil
na nos pacientes, podendo vir I
provocar surdez total ou parcialí
embor anão seja fato comum. Rei
centemente, li com entusiasmo uni
artigo numa revista que fa!avj|
numa senhora, vítima de otosdef
rose, doença que ataca um têra\
de pessoas portadoras de deficiênl
cia auditiva, foi operada por uií
especialista competente que, mirai
culosamente, devolveu-lhe a au-j
dição. Trata-se da intervenção cha
mada "mobilização do estribo'\
que, para esclarecer bem, não ser|
ve para outros tipos comuns dal
surdez. Avanço importante ds me|
dicina, no campo otológicò, são cTsl
operações de fenestração, eficazes
em muitos casos de otoscleróse,|l
na recuperação da audição. Quarv
to às comentadíssimas experiên-
cias do enxerto de diversos órgãos
nos cães, realizadas pelo cirurgião!
russo Dr. Vladimir Demikov, imal
gino que, dentro de poucos anos,í
será uma realidade a tentativa dal
ligação dos nervos auditivos, efflj
substituição aos atrofiados. Acre-|
dito que, quando isso acontecer,!
contribuirá imensamente para a fe-p
licidade dos surdos do mundo in-
teiro.
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Direção de Mme. A. M. SPAVIÈR

CALCA m íl 4 ©ES

Piara aquelas que estão acostumadas a
usar calças compridas, mesmo no período da
gestação, não há necessidade de aboli-las pois
apresentamos este modelo especial1.

Com uma parte interna levando um fe-
chamento de ilhozes é possível alargá-la a
vontade. A pante tdazeira leva um cinto tra-
balhjado de elástico. A parte interna cortada
junto com a parte dianteira, prende-se em
cima num cós dobrado. Com ajuxílio de casas
e botões termina o fechamento conforme a
largura da cintura. E os botões mudados de
lugar quando se fizer necessário.
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Cabelo branco?

O.RF-LÉNE
Tinge melhor

¦ Bi;. / • - . -ei.' v '- B

riHitHaR9l I

MÍLQu. CEESPO

HENNÉ-LÉNE
/ *

do fltlKriCO
TINGE E ALISA
A venda nas Farmácias, Droga»

rias e Perfumarias. '

AMÉRICO: 25-2837

v.4 n ifcwSH Iwtn ^1 IIpII w I
»l n iftaaL ^Paiilllllm I

N.° 1 para desenvolver seios pequenos
N.° 2 para reduzir e firmar seios vo-

lumosos.
A venda nas Drogarias: Pacheco, V.
Silva, Neofarnua, ou pelo Reembolso

Cr$ 250,00 — C. Postal 4 — Tijuca
Rio — Tel.: 48.3087
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CCNCUC/C
UMA das nossas iniciativas que receberam o apoio do público foi a do

Concurso do Disco através dos programas 
"O Norte Canta, Meu Irmão", eo-

mandados por Ataide Pereira e que vêm sendo transmitidos pelas rádios Verei
Cruz, Copacabana e Rio de Taneiro.

NESSA primeira fase, o Concurso foi feito à base de telefonemas dos
ouvintes dos programas, para a nossa redação, a fim de concorrerem ao sòr-
teío de 5 Jong-plays. Este Concurso está encerrado e aqui se encontra a
lista das pessoas que se identificaram e s relação dos cinco premiados.

As pessoas premiadas deverão vir buscar os seus discos na redação de
JORNAL DAS MOÇAS, à Av. Rio Branco, 31 - 1.° andar.

E^|
Foram premiados e

poderão receber os seus
prêmios em nossa reda-
cão, os seguintes:

Judi da Silva, Maria
P. de Lima, Maria José,
Carlos Ferreira e Lia
Marques de Oliveira.

LISTA DOS CONCORRENTES:

i
7m

w

m

m
; '

A

A,

li
m

1) Dinorá Costa, R. Sena-
dor Vergueiro, 215, ap. 301;
2) Sônia Maria Pereira Lean-
dro, R. Almirante Alexandri-
no, 584, ap. H; 3) Ursula End,
Av. N. S. Copacabana, 71,
ap. 503; 4) Paulina Rodri-
gues Coelho, Av. N. S. Co-
pacabana, 719, apt. 802; 5)
Iracema Santos, R. Machado
Coelho, 170, 2.° andar; 6)
Wra Faria de Castro., R. Vaz
Toledo, Engenho de Dentro; 7)
Anita Gomes, R. das Palmei-
raSj 13, Botafogo; 8) Lizete
Fernandes, R. Venezio de
Sarros, 141, apt. 102; 9) Judi
»da Silva, R. Major Saião, 6
G/2, Saúde; 10) Maria Hele-
no, R. Santo Amaro, 1 40, Co-
tete; 11) Lúcia Passos de Oli-
veira, R. Piauí, 53, Todos os
Santos; 12) Amilcar Cezar Sil-
veira R. Rodrigues Cal-
das, 3400, Jacarepaguá;
13) Edith Santos Sòüza/ R.
João Rego, 180/302, Olaria;
14) Jacira Pinheiro, R. Djal-
mo Ulrich, 144, apt. 904, Co-
pacabana; 15) Assunta Rosa
B.qft; Av. Princesa ízabel. 72,
apiA 505; 16) Alice Paes
Monteiro, R. Joaquim Murti-
nho, 456, apt. S. 101; 17)
Herneni Àmauri, R. Antônio
Lemos, 97, apt. 101; 18) Ma-
ria P. de Lima, Rua dos Ar-
tísta, 358, apt. 301; 19) Ju-
raçi Barbosa, R. Miguel Le-
mos, 123, apt. 904; 20) Ode-
16

te Vieira dos Santos, R. Ma-
nz de Bar.ros, 1 . 129, C/l; 21)
Nair dos Santos Ramos, R.
Constantino Coelho, 16 A,
apt. 3; 22) Ysa Santana, R.
Maracanã, 139; 23) Marco
Antônio Matiz, R. Miquel Le-
mos, 123, apt. 904; 24) Ma-
ria Ferreira Rodrigues, R. Vis-
conde de S. Izabel, 545,
apt. 303; 25) Josefina Canesi
Barbosa, R. Marques de
Abrantes, 173, apt. 106; 26)
Irene Montalvâo, R. Laranjei-
ras, 476; 27) Marlene Sá Le-
ma, R. Raymundo Correia,
53. apt;. 601; 28) Maria José,'
R. Miguel Pereira, 55; 29)
Avemar Amaral Rabello, R.
Caçapava, 190, C/l, Grajaú;
30) Raymunda da Gloria do
Nascimento, R. Itabaiana,
131; 31) Vera Lúcia Noguei-
ra Pinto, Av. Na S. Cooaca-
bana, 719, apt. 503; 32) Ser-
gio Luiz Santos de Sá, R. En-
genhéiro Roberto Magno dé
Carvalho, 22, Deodoro; 33*)
Norma Suely, Rua A, N.° 22
Deodoro; 34) Maria do Gloria'
Rua A, N.° 22, Deodoro; 35)
Carlos Ferreira, Rua Samoaio
Ferraz, N.° 8; 36) Carmen
bonsione da Silva, R. Conde
de Bonfim, 143, apt. 603; 37)
Lia Marques de Oliveira', R
Senador Nabuco, 324, C/l-
38) Alzira Maria de Freitas'
R. Souza Franco, 497, Petró-
polis.

JORNAL DAS MOÇAS

2.a FASE DO
CONCURSO

AINDA em combinação
com os seus programas trans-
mitidos pelas rádios Copaca-
bana, Vera Cruz, Rio de Ja-
neiro e Imperial de Petrópolis,
JORNAL DAS MOÇAS dá iní-
cio, a partir deste número, à
2 a fase do

CONCURSO DO DISCO

que visa a premiar os seus
leitores e ouvintes de seus
programas com vários discos
long-play, de etiquetas nacio-
nais ou estrangeiras, em com-
binaçõo com todas as grava-
doras.

>

ESSE concurso foi dividido
em duas partes.

Uma para os leitores do
Distrito Federal (Rio de Janei-
ro) e outra para os leitores dos
Estados.

OS CONCURSOS serão bi-
mensais e se encerrarão sem-
pre no último dia dos meses
que vigorarem dentro do pe-
ríodo do concurso.

OS CUPONS deverão ser re-
metidos para: JORNAL DAS
MOÇAS — (Concurso do Dis-
co) — Av. Rio Branco, 31 -
8.° andar — Rio de Janeiro.

Ouçam os nossos progra-
mas para estarem oo por do
andamento do concurso nas
rádios: Copacabana (sábados,

IAM
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às 9 horas da manhã) — Vera Cruz (de segun-
da a sábado, às 7>30 e também às quintas fei-
ras, às 21 horas) e Rio de Janeiro (domingos
às 9,30 e quintas-feiras, às 22,30, em cadeia
com a R. Imperial de Petrópolis).

Os nomes dos vencedores serão publicados
em JORNAL DAS MOÇAS e anunciados atra-
vés de nossos programas.

Oportunamente anunciaremos os nomes dos
discos selecionados.

AVISO IMPORTANTE — Os leitores pode-
râo concorrer com quantos cupons desejarem
(o que aumenta a chance) mas só serão pre-
miados uma vez em cada sorteio.

CONCURSO DO DISCO

(PARA O RIO) ABRIL-MAIO

Nome

Rua N. O

Telefone
m.'*k.'«k^:'m.'m.'k.^.-^k.^..^>>.m f4.^\k.-^T».'a.'«.'«.'^^.'«.^'^'a.'^'^-^-^-T,k-
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CONCURSO DO DISCO

(PARA OS ESTADOS) ABRIL-MAIO

Nome

Rua N.° ....

Cidade Estado  \
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TRABALHOS
GRÁFICOS:

A "EDITORA JORNAL DAI
MOÇAS" ESTA PRESEN-
TEMENTE COM AS SVAB
OFICINAS APARELHA-
DAS PARA EXECUTAR,
COM PERFEIÇÃO, SERVI-
ÇOS DE IMPRESSOS,
COMO:

HVISTAS - LIVROS - ALMANA-

fMJRS - CARTAZES - FOLHETOS
~ 1ULAS PARA REMÉDIOS
B QUAISQUER OUTRAS COISAS
REFERENTES À ARTE GRAFICA

SERVIÇO DE
ENVERNIZAMENTO

«VSRNIZAMOS CAPAS DS2

fiJVMS, REVISTAS E CARTAZES

rçamento 9

W *

^"WA^TãMJmTO DE PROPAGADA
BI JORNAL DAS MOÇA®

ESCRITÓRIO CENTRAI. í
AV. RIO BRANCO, BI J>
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.. Aprenda corte e costura em sua própria casa pelométodo "vogue" de Ensino Sem Mestre; agara com
a 15.a edição modernizada e melhorada, com clichês
ampliados: — Cr$ 400,00 — Esquadro numerado "vo-
gue" com escalas Cr$ 120,00 e o suplemento medidas"vogue" Cr$ 70,00, faça seu pedido pelo sistemaReembolso Postal, ou então matricule-se nos cursos
por correspondência, preenchendo o cupom abaixo enos enviando.

Núcleo de Ensino Profissional Livre, por Corres-
pondência — Escola de Corte e Costura "São Paulo"dos métodos "vogue"

CAIXA POSTAL N.° 1.004
CAMPINAS - ESTADO DE S. PAULO

Peça gratuitamente prospectos sobre os Cursosde Cortadeira Técnica, Contra Mestre ou Alfaiate.
NOME ,

RUA--- nZ^'
CIDADE

ESTADO .....

Vejam que interessante eesta colcha feita , de um mo-
do muito simples.

O trabalho é feito com ce-
tirfi de cores, mais ou menos
harmônicas, e cortadas em li-
nhas que, em geometria, se
chama de quebrada; depois
dar aslinhas são presas com
presponto sobre um fundo de
cetim branco. Uma vez tudo
confeccionado faz-se como
que uma bolsa, enchendo-se
de algodão em rama.

Daí vocês tiram a conclu-
sâo de como poderão fazer
uma colcha, em feitio de edre-
don moderno.

18
JORNAL DAS MOÇAS

E DEVIDO aS ABELHAS á

NOVA SUBSTANCIA DA

LONGA VIDA

Professores da Biologia da Alemã-
nha, França, Itália, Suiça, Estados
Unidos, Bélgica, Espanha e outros
países estudam com desusado ardor
uma substância de efeitos jamais vis-
tos.

As abelhas alimentam a rainha
com um mel especial que se deno-
minou geléia real. Em torns da casa
da rainha enchem as abelhas seis
ou casos com a dita geléia. A ra-
inha, graças a esta substância, vive
cinco anos, do pouco que as comuns
vive cinco meses no máximo. Ficou
provado que fornecendo esse me! às
moscas, frangos e ratos brancos, pro-
longam-se suas vidas.

Experimentam-se também os efei-
tos desta substâcnia no homem para
prolongar sua vida e para o trata-
mento de enfermidades.

Não é fácil conseguir esse elixir,
é preciso recolher o mel em seis ou
oito casas para conseguir uma gra-
ma do mesmo.

Os apicultores estão contentes.. •

7-4.60
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Crônica
Eu gosto de avisar às nossas boas

amigas leitoras logo que aparece ai-
guma novidade, para que, alguém oo
falar sobre isto ou aquilo, ela diga
logo: "Já sei. Eu li no meu JORNAL
DAS MOÇAS e, isso, faz muito tempo.

Não se trata, corno parece à pri-
meira vista, de uma /aidade jornalis-
tica, de uma prosinha para dizer que
a nossa revista é a que primeiro dá in-
formações. Absolutamente. Não temos
feitio para isso e aquelas que nos
acompanham, há muitos anos, sabem
perfeitamente do nosso proceder. O
que desejamos é que as nossas leito-
ras nunca sejam "passadas para
trás'7. Queremos que estejam bem in-
formadas a tal ponto que logo que
alguém diga: Você sabia que isso as-
sim está n a moda? E logo ela
responda: "Já. Li na minha revista".

Pois então saibam que apareceu
uma grande novidade em baton. Náo
temos nenhum interesse em propagar
o nome do produto, porque em nossa
coluna jamais enaltecemos alguma
coisa com o fito de ganhar em publ'-
cidade. Por isso não dizemos o nome
da fábrica do referido baton. A no-
vidade é que ao passar nos lábios o
referido baton a sua boca fica ime-
diatamente perfumada e com perfum©
agradável parecendo ter você tomado
uma xícara de café.

— Deus me üvre — poderão dizer
algumas; eu não gosto de café. Só
admiro o perfume que êle tem.

Pois, é justamente isso. O seu per-
fume é gostoso e a sua côr é ainda
mais bonita e a mais moderna que
há

YARA SYLVIA

Se você estiver sentindo calor,
é claro, eu não aconselho a usar
este modelo, que é de um tecido
de rayon, gênero caJmha, com
as mangas írês-quartos, saia em
pregas e corpete da cintura feito
em sinhaninhas coloridas: uma
azul outra vermelha.
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Unidos até
DEPOIS DO CASAMENTO
O MARIDO VIAJOU
E NUNCA MAIS
APARECEU

A NOIVA PROCURAVA
UM HOMEM RICO, EN-
CONTROU-O MAS ÊLE DE-
POIS SUMIU — CASAMEN-
TO-RELÂMPAGO E DIVÓR-
CIO-A-JATO — AGORA
ELA ESTÁ À PROCURA DE
UM OUTRO, PORÉM QUER
OUE ÊLE RESIDA MAIS
PERTO...

Ruth Robinson
(Especial para JORNAL

DAS MOÇAS

Em busca de um marido
rico, Andréa Garzia, mora-
dora em Londres, começou
a se corresponder com di-
versos homens, por inter-
médio de uma agencia de
casamentos, acabando por
se Interessar por um "busi-
nessman" norte-americano,
dono de poços de petróleo
no Texas. E depois de uma
troca de telegramas, foi
marcado ujm encontro em
Londres, para o casamen-
to.

A SUTILEZA DO TECIDO DE PIED-de-
POULE, MAS SÓ OUE TEM É QUE FUGIU
DO CLÁSSICO PRETO OU AZUL E BRANCO
PARA SER VTRMELHO E BRANCO. SEU
FEITIO É LINDO PELA SIMPLICIDADE.
GOLA, PUNHOS E BOLSOS EM TECIDO
BRANCO.
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UM VESTIDO DE MANGAS TRÊS QUAR-
TOS, BEM COLANTE NA CINTURA, GOLA
FECHADA COM UM COLARINHO BRANCO,
DE ONDE SAI UMA FITA, À GUISA DE UMA
GRAVATA, EIS O QUE É ESTE MODELO DE
LA QUADRICULADA.

a

¦

Morte...
i

CASAMENTO-

RELÂMPAGO

O noivo chegou às deb ho-
ras-da manhã, encontran-
do-so com a noiva. Con-
versaram por alguns ins-
tantes e depois foram para
a igreja, onde se casaram.
Almoçaram juntos e às
duas horas da tarde o ma-
rido tomou de novo o avião
e regressou aos Estados
Unidos, prometendo à sua
jovem esposa .que voltaria
o mais breve possível, as-
sim que regularizasse seus
negócios na América.

DIVÓRCIO-A-JATO

Passou-se um ano e An-
dréa, alegando . ter sido
abandonada pelo marido,
sem recursos para viver,
iniciou um processo de di-
vórcio, passando, ao mes-
mo tempo, a se correspon-
der com um outro cândida-
to, mas desta vez um fran-
cês. >

"Pelo menos, assim será
mais fácil eu encontrá-lo,
se depois de se casar êle
também desaparecer..."
— declarou Andréa Garzia
na agência de casamen-
^QS ,(NEWS EXCHANGE)
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BONITO VESTIDO FEITO DE
TECIDO DE ALGODÃO BORDA-
DO. O GORPO, COM O DECOTE
QUADRADO, ESTÁ GRACIOSA-
MENTE ENFEITADO DE UMA
SÉRIE DE BOTÕES E PREGAS.
SAIA ESTREITA LEVA BOLSOS
EMBUTIDOS.

bOl EMPREGADO ALGODÃO

QUADRICULADO PARA A FEI-
TURA DESTE MODELO, MUITO

SIMPLES. A SAIA ESTÁ CORTA-

DA EM FORMA E ENFEITADA

DE BOLSINKOS APLICADOS.
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ESTE VESTIDO ESTÁ ORNADO
NAS MANGAS POR UM BORDA-
DO INGLÊS. O SEU TECIDO É
DE ALGODÃO ESTAMPADO. DE-
COTE EM V, MUITO LIGEIRO,
FECHADO POR UM LAÇO.

FOI ESCOLHIDO PARA CON-
FECCIONAR ESTE VESTIDO UM
TECIDO FANTASIA TODO ABO-
TOADA NA FRENTE COM BO'-
TOES DE MADREPÉROLA. ESTÁ
REALÇADO POR 3 LAPELAS.

7.4.60 JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Mpças") 23
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A mulher
DIREJTO IGUAL ÀS MÁÃS
SOBRE SEUS FSLHOS

Somente a partir de 1928 as
esposas inglesas adquiriram di-
reitos iguais sobro seus filhos, as
hierarquias nos serviços públicos
lhes -foram concedidas e adquiri-
ram, igualmente, o direito a um
luaar na Câmara dos Lcrds e no
diplomático.

MÂSS NADAANTES DE
ELAS SÃO

À mulher moderna começou a
ter parte ativa na vida pública e
a luto pelo voto lhe ensinou a or-
ganizar-se para obter a abolição
de algumas inabilitacoes restan-
tes. Porém, sua evolução política
não tem prejudicado, de forma
alguma, os assuntos de especial
incumbência da mulher: o cuida-
do do lar, a maternidade, o bem-
estai" da família, a educação dos
filhos. E' que elas são, antes de
mais nada, mulheres, situação
que nenhuma carreira ou profis-
sâo consegue sobrepujar.

500 000 DÓLARES
PARA O CACHORRO

Amy Roger Bachman, de
89 anos de idade, habitante dê
San Francisco, Califórnia, deixou
a herança de 500.000 dólares
para a Sociedade Protetora dos
Animais, através de seu cachorro"Bingo" "que foi o único amigo
verdadeiro que teve nos últimos
anos de sua vida'7.

O marido de Amy, de 92 anos,
e seu filho Roger, de 73. recebe-
ram apenas um dólar simbólico,
cada um, tendo ambos constitui-
do advogado com o fim de anu-
lar o testamento.

DUAS VEZES VIUVA EM
SITUAÇÃO MISTERIOSA

Uma jovem senhora residente
em Metz, França, no período de
quatro anos ficou duas vezes

fc-/.-.'>.M-;;i>ii::S::í;x:;«M^ SíVVÍV;;^ :

VESTIDO DS VELUDO VERDE
SOBRE CETIM DE TONALIDADE
MAIS CLARA. SAIA LIGEIRAMENTE
COMPRIDA PARA O INVERNO,
MANGAS CURTAS E GOLA LIGEI-
RAMENTE AFOGADA.

24 JORNAL DA MULHER (S,!plemento do Jornal das Moças", ..4.50
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JOAN COLLINS NUM PROVO-
CANTE LEOTAR DE JÉSEI COM
UMA BONITA E GRANDE FAIXA DE
SEDA.

aqui e ali
viuva, em condições que os jor-
nais consideram misteriosas.

Da primeira vez, atravessando
com o marido uma ponte situada
nas proximidades òa Estrasbur-
go, o casai caiu no canal e o ma-
rido morreu afogado.

Com o segundo marido, repe-
tiu-se o acidente e a polícia, des-
sa véz, investigou cuidadosamen-
te o caso., porém não conseguiu
provas contra a mulher.

CASOU-SE COM O ALUNO

Em Estocolmo um estudante
de 18 anos de idade se casou
com uma mulher de 23, divorcia-
da do professor de matemática
no ginásio que êle freqüentava.

Imediatamente, o professor
alegou ao Ministério da Educa-
çâo, alegando que seria humi-
Ihante êle ter que dar aulas ao
marido de sua ex-espôsa.

O pedido do professor foi aten-
dido e assim, se o objetivo da
mulher era humilhá-lo, o plano
não surtiu efeito. . .

0 EX-MARIDO PODERÁ DAR
PASSEIO COM O CACHORRO
DUAS VEZES POR SEMANA

Doris Erwill, de Los Angeles,
venceu com grandes dificuldades
o processo de divórcio que mo-
veu contra seu marido. O maior
problema, entretanto, nâo foi a
divisão dos bens do casal nem
tampouco a pensão que o marido
deveria pagar a ela: o juiz de-
veri i solucionar a questão do
cãozinho de estimação do casal
— "Bob". E foi somente depois
de várias e repetidas audiências
que o magistrado decidiu: o ca-
chorro continuaria sob os cuida-
dos de Doris e o ex-marido teria
o direito de, duas vezes por se-
mana, dar passeio com "Bob",

pelo espaço de uma hora cada
vêz. . . (IPA).

7.4.60 JORNAL DA MULHER (Suplsnv.nto do "Jornal das Moças") ?$
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UMA PÁGINA COM TRÊS MODELOS
EXEPCIONAIS DE BELEZA E SIMPLICIDADE
TENDO OS TRÊS MANGAS TRÊS QUARTOS,
GOLAS BRANCAS, BOTÕES ETC.
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Pela miniatura, as nossas leitoras poderão ter uma idéia de como
resultará graciosa esta toalha depois de pronta. 0 motivo é bastante inte-
ressante e tanto poderá ser bordado como trabalhado e marte aplicada.



40! [/ s^t y^^^^^^^^^^^ \ ífm

%- >^.\ \yfv (/ x/y v^* ^^»

j/y^^ À? & mm
/#~zzz£>^ /ffl /M ir Ê\f%

Este risco, bordado em cores de tonai ida-
des alegres está excelentemente indicado paraos novos móveis de madeira clara. A sua uti-

Iidade, porém, é múltipla, de vêz que êle pode
ser feito para pano de adorno, para pano de
pequenas mesas, fundo de bandeja, etc. Seu

. 
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efeito será tanto maior quanto mais fôr a ha-
bilidade de nossas leitoras. Lembramos que,

se preferirem, poderão fazer o círculo central
em crivo.

JORNAL DAS MOÇAS
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• -—_-_______—-Mandriâo e casaquinho
de fustâo ou de flanela.
Bolinhas a cheio e festâo
em volta.

Pensão e Sanatóro "IDEAL"
para fracos e convalescentes

Corrêas — Estado do Rio
Telefone. Corrêas 66
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Último risco da série semanal de panos de pratos que vimos pubh-
cando com agrado geral. Na próxima semana publicaremos o pano de fogão

no Suplemento Solto, e iniciaremos nova serie.

Contra a CASPA
QUEDA DO CABELO
CALVICIE PREMATURA

US1
JUVENTUDE
ALEXANDRE

E NÃO MUD1

BRANCOS
•vita-os e dá-lhes

VIDA, VIGOR e BELEZA

1
ifi
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CIDO DE LÃ PRÓPRIO PARA OS
DIAS FRIOS É CLARO. SAIA ES-
TREITA COM PENCES NA CINTURA
E JAÇ)TJETA COM QUATRO BOTÕES,
MANGAS TRÊS QUARTOS E GOLA
REVIRADA.
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SÓ MESMO VESTINDO É QUE
VOCÊS PODERÃO VER A ELEGÂN-
CIA OUE APRESENTA ESTE MO-
DÊLO DE UMA SIMPLICIDADE
PASM/*NTE. É UM SACO CINTADO
E ACENTUADA A CINTURA POR
MEIO DE UM CINTO LARGO. MAN-
GAS CURTAS.

Evangel
ROUPA TECIDA

Tecer roupas é um dos trabalhoíl
a que as mães se entregam moder.
namente com prazer.

Com o altruístico desejo de aga.
saihar seus filhos, as mãos de umo
mâe nao se cansam. Tecem a tôc
hora, tí.e pé ou sentada, em casa
fora dela. Os livros, jornais e revis
tas são postos de lado pelo deseje
de tecer, a nao ser quando estes li.
vros, jornais e revistas tragam algo
sobre o assunto.

De quase todas as bolsas feminii
nas assomam as agulhas de tecer,
e esse trabalho torna mais comuni-
cativas as mulheres entre si.

Os mais beneficiados com as
prendas tecidas a mâo sâo as crian-
ças, tanto as pequeninas como as|
colegiais.

Uma das coisas indispensáveis
de ter em conta ao tecer consiste
na gro^sura da agulha, que deve,
em todos os casos, corresponder aoj
da lâ.

Nada mais inconveniente, nem
de resultados mais prejudiciais, que
as agulhas grossas — por exemplo
— para lâs finas. O tecido se de-
forma, se estira e perde sua beleza
ao assemelhar-se a uma peça de
roupa usada e velha.

SAÚDE E ALEGRIA

Os meninos sâo sem apresentar
uma expressão de alegria. Nada
predispõe melhor ao gozo e ao mo-
vimento que um estado vigoroso e
normal. Quando uma criança ma-
nifesta desânimo, tristeza, retrai-
mento ou cansaço, deve ser procura-
da a causa pelo lado da saúde.

Qualquer doença física, visível
ou invisível produs na criança falta
de alegria. E, embora muitas crian-
ças se façam de doentes para obter
resultados dessa situação, os oais
devem averiguar sempre a causa da
tristeza simulada ou real.

t
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Mães
aos quais poderíamos dar o nome
de "agarrados". Sõo crianças de
seis sete e ainda mais anos que
permanecem morbosamente aderi-
dos à pessoa física de-sua mãe; fa-
zèm-se mimar permanentemente,
não comem se a màe não os ajuda,
noo dormem se a mamãe não está

próxima, choram quando eio pre-
tende sair, nóo sabem vestir-se nem
despir-se sós e. ante a primeira si-
tuaçâo imprevista ou irregular, cor-
rern a abraçar-se às saias mater-
nas. Quando o médico as examine,
exigem que a mâe lhes segure a
mào e, à menor tentativa que faça
sua mâe de retirar-se, ficam em um
estado de angustioso desespero. Ês-
te é um estado anormal do sistema
nervoso e de uma anormal manifes-
tacâo de caráter que há de influir
de modo poderoso e decisivo em
todo o futuro da criança, tornan-
do-a tímida, irresoluta e até covar-
de.

PENSAMENTOS QUE AS MÃES
DEVE MREPETIR AOS FILHOS

Ninguém que confia em si mes-
mo inveja a virtude de outrem.

A inveja é mestra das injustiças
porque incita à maldade.

Os que têm inveja sâo pobres.
Aqueles aos quais se inveja sâo ri-
COS.

DESPERTANDO O RACIOCÍNIO

Um chefe de escritório para pre-
miar a 3 de seus auxiliares dispôs
24 envelopes: 8 azuis com 5 cruzei-
ros, cada um, em seu interior; 8
vermelhos, com 3 notas de 1 cruzei-
ro, e 8 amarelos com 1 cruzeiro
dentro. Todos 3 receberam igual
importância em envelopes das três
cores. Como fez êle a divisão?

O primeiro auxiliar recebeu 2 en-
velopes.azuis, 4 vermelhos e 2 ama-
relos, s o 2.° e o 3.° receberam, ca-
da um 3 azuis, 2 vermelhos e 3
amarelos. g
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UxVI MODELO QUE DISPENSA
QUALQUER COMENTÁRIO. SIM-
PLES. GRANDES BOLSOS NA SAIA.
MANGAS TRÊS QUARTOS.
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QUE LINDO MODELO
É ESTE FEITO DE TE-
CIDO AZUL COM GRA-
VATA, BOINA E LUVAS
AZUL-M A R I N H O ES-
CURO. PALA LARGA E
MANGAS REVIRADAS E
BEM CURTA. BOTÕES
EM TODA A FRENTE
DO VESTIDO.

i

&
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• VESTIDO DE ALGO-
DÃO ESTAMPADO E DE
FEITIO MUITO SIM-
PLES. NÃO TEM MAN-
GAS.
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UM VESTIDO SEM
MANGAS E GÊNERO
CHEMIS1ER TODO ABO-
TOADO NA FRENTE.
GOLA LEVANTADA.

i
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V iA j» i «8g jM.1 * Jf _ mf , * JHP" 1 j jTÍBMP-': "^tJ^BJw^ffV^ã^fe'-'- - ¦ - ¦'¦'-•- ^iB^^^MBB^^^j^^^^^^g!?^pSWftLf- "i, 4c" ÍC"! 14 ^fuj^^H

VESTIDO MUITO SIM-
PLES MAS MUITO ELE-
GANTE FEITO EM TE-
CIDO DE ALGODÃO E
PIQUE BRANCO PARA
A GOLA. MANGAS
CURTAS.
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VESTIDO CHEMISIER
FEITO EM TECIDO DE
ALGODÃO ESTAMPADO
E COM LISTRAS LAR-
GAS E BEM COLORI-
DAS. GOLA, CINTO E
NÃO TEM MAMGAS.
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UM "AMOR" DE VES-
TIDO É ESTE. GRACIO-
SISSIMO. DUAS TONA-
LIDADES DE VERDE.
UM VERDE-ÁGUA E
O VERDE MAIS CLARO.
PARA ESTE FOI EM-
PREGADO A PARTE DO
CORPO E DA PALA DOS
QUADRIS. E PARA
AQUELE O COLETE DA
CINTURA E A PARTE
DA SAIA.
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A SAIA DESTE VES-
TIDO É FORMADA DE
TRÊS PARTES FRANZI-
DAS E GUARNECIDA
DE GALÕES:

f

m

VESTIDO ESTAMPA-
DO DE PRETO SOBRE
FUNDO BRANCO. LI-
NHA PRINCESA LINDA-
MENTE GUARNECIDA
DE TIRAS DE VEL0DO
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CONJUNTO DUAS PEÇAS
DE LÃ EM TRICÔ JACQUARD-
PIED-DE-POULE. GRANDE
GOLA FEITA DE SANFONAS
EM RELEVO. ;
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A EMISSORA DO OTINISMO

ONDAS MÉDIAS — 680 KCS.

ONDAS CURTAS — 4975 KCS.

ZYP-20

ZYP-27

APRESENTA:

\w% swsà

^

de segunda às sextas-feiras
às 7,15 horas

com NILTON PINTO CORRÊA, oferta da
r*

U1.ULA
/"'<

:>
/

IlU Xíi M. 1.V

in

Rua Paulo Fernandes, 24
IMPRENSA BÍBLICA BRASILEIRA

A CASA PUBLICADORA BATISTA E A
EDITORA QUE DISTRIBUE HÁ MAIS

DE 50 ANOS UMA LITERATURA
PARA CONSTRUIR.
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Página sentimental

Iniciando o nosso terceiro encontro, quero, em primeiro
lugar, agradecer às palavras gentis que a mim foram dirigidas
pelas leitoras que escreveram à direção do JORNAL DAS
MOÇAS, com relação à nossa seção semanal. Muito grato.

O primeiro problema sentimen-
tal de hoje, foi enviado pela con-
sulente que se assina "Coração
Vasio". El-lo:

"Prezado Sr. Odlanra, sou u'a
moça bastante |ovem, (17 anos) e
relativamente bonita. Como o se-
nhor sabe, as moças da minha ida-
de normalmente possuem namora-
dos. Entretanto, este não é o meu
caso. Já recebi, de diversos rapa-
zes, propostas de casamento, re-
cusando-as todas. Confesso que
por nenhum deles senti um mini-
mo de interesse. Minhas amigas
não se cansam de dizer que devo
tomar cuidado, pois poderei ficar
para "titia" se continuar evitando
gostar de alguém. Será que sou
uma anormal? Qual a razão do
meu coração não bater por um ra-
paz? A verdade porém, é que a
possibilidade de ficar solteira não
me assusta. Mas, sinto também
que poderei amar um dia, pois
tal qual as minhas colegas,
também gosto de cinema, baile,
praia e outras diversões próprias
da juventude. O que acha o se-
nhor?

Resposta — Ora, ora minha ami-
ga! onde está o seu problema
sentimental? No que você disse em
sua missiva, não o vi; a não ser
que você não o soubesse revelar.
Mas, quero crer que êle não exis-
ta. Apenas você ainda não encon-
trou o seu príncipe encantado. Se
você é muito jovem como diz, não
há razão nenhuma para se deses-
perar, pois ainda poderá encon-
trar, quem sabe, muito breve, um
rapaz que venha tomar conta do
seu coração. Lembre-se que aos 29

et

anos, é que o amor chegou para
a Princesa Margaret. O grande
Vargas Vila, deixou-nos uma jóia
de pensamento: Poder amar é pri-
vilégio da mocidade, mas saber
amar é privilégio da idade ma-
dura. Continue freqüentando bai-
les, praias e outras diversões, que
um dia você sentirá uma pulsação
fora do comum em seu coração
Se precisar, volte a escrever, pois
estarei à sua inteira disposição.

Antes de passarmos ao segundo
caso, quero registrar a carta gen-
til que a Srta. Suely Barroso en-
viou-me e que contém esta obser-
vação: "Sr. Odlanra, tenho acom-
panhado desde o início a sua "Pá-

gina Sentimental". Uma coisa, en-
tretanto, chamou-me a atenção:
em sua página, somente dois casos
são respondidos e ainda mais, lon-
tjamente. Por que?

Minha estimada Suely Barroso,
uma coisa é em conseqüência da
outra. Respondo detalhadamente
às cartas que me chegam às mãos,
é claro que não poderia ultrapas-
sar o número de duas por edição.
Naturalmente, você gostaria de sa-
ber a razão pela qual as respostas
às consulentes são "quilométricas"

como diz. É muito simples; este seu
amigo, não aconselha a ninguém
como tudo faz crer. Apenas faz
uma tentativa, bem intencionada,
de ajudar as pessoas com proble-
mas sentimentais a encontrar uma
solução. Longe do meu pensamen-
to, indicar às consulentes, o cami-
nho a seguir. Se você fizer uma
análise profunda desta máxima
que diz: "Ninguém resolve pro-
blemas,de ninguém", verá uma
incoerência em quem proclama ser

JORNAL DAS MOÇAS

Escreve: ODLANRA LUSAQ

capaz de dar solução à problemas
de origem sentimental. Minha es-
timada Suely, as pessoas que se
encontram em dilemas sentimen-
tais, jamais aceitam soluções con-
trárias ao desejo contido no seu
íntimo. Portanto, nada mais reste
a este seu amigo que, com a ca-
beca fria, analizar o caso em si e,
conseqüentemente, dar uma opi-
nião. Volte a escrever; pois gostei
da sua observação, dando-me a
oportunidade de, em tempo, escla-
recer às demais leitoras, quanto
ao critério adotado em "Página

Sentimental".
Bem, continuemos com a carta

enviada pela leitora que assinou
apenas "X".

"Sou viúva há onze anos. Du-
rante todo este tempo, sempre vivi
uma vida honesta e ocupada na
formação física e educacional de
meu filho que hoje conta 18 anos
e está cursando o científico. Logo
após a morte de meu marido, vi-
me obrigada a trabal-har para sus-
tento do lar. Tenho sido bastante
feliz, pois consigo com um pouco
de esforço, o meu intento. Última-
mente, porém, ou melhor, precisa-
mente há um ano, tenho vivido um
drama sentimental. Na companhia
em que trabalho, encontrei um ho-
mem a quem desde que o conheci,
dediquei um pouco de minha aten-
cão. Com o passar do tempo, fi-

quei surpresa ao descobrir que o
amava e era correspondida. Mas,
o meu drama iria aumentar quan-
do ao receber proposta de casa-
mento, teria que me decidir. Tenho
certeza, que casando-me com êle,
seria feliz, pois nos compreende-
mos perfeitamente. No entanto,
surge um impasse: Conversando o
respeito do possível casamento
com meus pais e mais tarde com o
meu filho, fiquei indecisa. Eles são
de opinião que eu não deva casar
novamente «implesmente por não
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haver necessidade e ao mesmo

tempo que àcham~me bastante ido-

sa para amar. TenSio 43 anos de

idade. Será que a minha idade é

imprópria para sentir novamente

o amor? Que devo fazer: casar-me

sem dar ouvidos ao que dizem ou

renunciar àquilo que o meu cora-

çâo manda fazer?

Resposta — Em sua carta Sra.
"X", falta um pequeno mas im-

portante detalhe: é a opinião de
seu noivo com relação a seu filho?
êle concorda em viver sob o mes-
mo teto com você e êle? Será que
o rapaz desejará morar com o fu-
turo padastro? É preciso que tudo
isto fique esclarecido, minha ami-

ga, Quanto a sua "idade avança-
da", resta transcrever para você,
as palavras do sábio P. Rochepè-
dre: "O coração de uma mulher
nunca envelhece, e quando deixa
de amar é porque deixou de ba-
ter". Como vê, a sua idade não é
impecilho para amar e concretizar
um sonho que habita seu coração.
Aliás, não era necessário dizer-lhe
isto, porque você mesma o desço-
briu. Case-se minha amiga, e seja
feliz. Casando-se, você descobrirá
em si um falso drama sentimental
e mostrará aos outros que é mais
fácil governar um reino do que o
coração de uma mulher que ama.

PALAVRAS
CRUZADAS

Os leitores que dese-
jarem colaborar na no-
va seção de "Palavras
Cruzadas e Charadas"
que estamos organizan-
do e que possivelmente
distribuirá prêmios, de-
verão remeter as suas
colaborações, com ur-
gência, para a nossa re-
dação. (Av. Rio Branco,
31 -1.° andar — Rio de
Janeiro — Seção de Pa-
lavras Cruzadas).

UM BROTO POR SEMANA
(CONCLUSÃO)

V-4.60

P — O que mais admira nesta vida?
R — A própria vida, a existência.

Sem isto não haveria nada de
satisfação. Acho a vida algo
de maravilhoso!

P — O que mais detesta?
R — Que as outras pessoas se im-

portem comigo em demasia.
P — Que acha da mulher que fuma?
R — Se ela gosta, deve achar for-

midável. Agora quem fuma
por exibicionismo, é bastante
ridículo.

P — Sua opinião a respeito do Hi-
vórcio?

R — Acho o seguinte: deve haver o
divórcio — quando não há ami-
zade entre duas pessoas deve
haver a separação, porque deve
ser horrível uma pessoa viver
ao lado de outra sem gostar.
Como uma amizade pode ter-
minar, tenho a impressão que
um matrimônio também pode
findar.

P — Seu candidato para as próximas
eleições presidenciais?

R — O voto é secreto — Pela cole-
ção de vassourinhas que tenno,
você já tem a resposta em quem
eu irei votar...

P — Gostaria de conhecer algum
país ?

R — Primeiramente, gostaria de co-
nhecer Paris a "Cidade Luz".

P — E sobre a pena de morte, sua
opinião?

r — Sou contra. Por pior que seja
o indivíduo, deve ser novamen-
te aceito pela sociedade para
redimir seus erros. A pes-
soa erra uma vez mas não er-
rara sempre. Acho que uma
pessoa que comete um crime,
deveria ser estudada psico^ò-
gicamente, para ver se regula
perfeitamente bem. Deveria
haver instituições para este
fim. Às vezes a pessoa está
contaminada pelos seus ante-
passados e as raízes antigas
perturbam sua mente. Sou tan-
to contra a pena de morte
como também a prisão.
Cite uma mulher elegante?
Sra. Tony Mayrink Veiga.
Que acha de Brasília?
Uma construção monumental e
acertadíssima — Mais uma
prova do progresso do Brasil.
Seu santo protetor, qual é?
São Geraldo, protetor dos es-
tudantes.

 Gostaria que me citasse uma
grande capacidade mundial?
O prazer é todo meu. Por
exemplo, diria IKE (Estados
Unidos) .

Seus principais artistas cinema-
tográficos ?
Marlon Brando, Sophia Loren
e Charles Chaplin.
Cite um lugar bonito que já vi-
sitou ?

JORNAL DAS MOÇAS
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R — A panorâmica Praia de Guârtt-
já em Santos.

P — Cite um grande diretor de c*u-
be?

R — Todos os clubes que ora fre-
quento, os dirctores-sociais são

„ delicadíssimos, mas menciona-
rei alguns: Heráclito Schiavo,
Agostinho Eugênio de Oliveira,
Osvaldo Ataíde e Maury Ga-
ma e outros que agora não me
lembro.

P — Qual o mais belo sentimento
humano?

R — A humildade.
P — Como define a felicidade?
R — Acho que é uma espécie de

"Bola de Sabão" — nunca é
atingível — A bolha é muita
bonita e cheia de cores — é as-
sim que posso qualificar a bo-
nita palavra felicidade.

P — Qual a maior recordação de
sua vida?

R — Meu baile de aniversário de 15
anos no Tijuca T. C.

P — Os esportes que mais aprecia?

R — Polo e Golf, acho-os mar a vi-
lhosos.

p — Qual a descoberta científica
mais importante?

r — Foram várias, mas a importan-
te foi a "Vacina Salk".

p — Sua opinião a respeito do caso
Aida Curi ?

R — Pelo fato que podemos ler pe-
los jornais e revistas, acho que
Aida Curi errou em ter ido ao
terraço, isto claro, não justifica
o que eles fizeram com ela. Foi
uma tremenda barbaridade.

P — Que faz quando está sozinha.

R — Jamais fiquei sozinha, tenho
horror de ficar ao lado da soli-
dão.

P — Tem qualquer mania ?

R — Roer as unhas nas provas par-
ciais.

P — Toca algum instrumento?

R — Estou aprendendo a tocar vio-
lão.

P — Tem algum talismã?

R — Tenho, um significativo anel.
Soninha, aqui agradeço penhora-

damente. O que faço por você é
aquilo que você faz por mim. Tra-
duzido significa o seguinte: delica-
deza, sinceridade e a máxima aten-
ção neste seu cronista sempre ami-
go. Gratos, por suas pa-lavras.
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PROFESSORA ELOYNA ANNECHINE DE ARAÚJO
Criadora do Ensino S/?m Mestre — Direitos Autorais 10.083

BLUSÃO PARA MENINO

Este modelinho é de fácil execução.
Depois de feitas as bases fazer o de-
senho do recorte da pala (no lugar

pontilhado) conforme demonstra o es-

quema. Quanto as demais peças, que
compõem o modelo, para sua perfei-
ta execução é só seguir com atenção
os desenhos, sempre deixando à vol-
ta 2 cm ou 3 cm para as costuras, ao
cortar na fazenda.
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A ELIMINE-OS COM
DEPILATÓRIO EM PÓ
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LABORATÓRIO VINDOBONA
Rua Uruguaiana, 104-5' Tel. 62-7700

PEÇA INFORMAÇÕES GRÁTIS

VITAPHOSPHAN
Com Vitamina B 1

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

Pedidos: C. Postal 4 - Tijuco • Rio
Tel. : 48-3087

SÍMBOLOS. . .

Olhando o mar, penso em Deus...
E também, não sei por que,
no céu pondo os olhos meus,
eu me lembro de você. . .

LUIZ OCTAVIO

CARECAS!
Não usem carecas! Usem AKI-
ROL, a últinia palavra cowtra
a cal vicie! Nas drogarias Pa.
checo, V. Silva,' Neofarm ou
pelo reembolso. Caixa Postal 4
Tijuca - Rio - Tel. 48-3087
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Acidente de Tráfego — Acidente de
Trabalho e Doenças Profissionais

DESQUITES
ALSORINO MACHADO
CID DE 0. SCHUBACH

ADVOGADOS
ESCRITÓRIO:

At. Franklin Roosevelt, 39 • apt. 509
Tel.: 52-7498

Diariamente das 13 às 18 hora
Sábados das 9 às 12 horas
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ESTÁ RICO? Vejam vocês: o cantor pro-
dutor e animador Ataíde Pereira passa
por nós na rua e nem cumprimenta. Será
que não vê? ou finge! Cuidado querido,
com essa distração...

ASSÉDIO — Muito bem o jamoso foto-
gmfo de "Radiolândia" o Jacob na rua
Uruguaiana com uma legião de fãs. Para-
bens, querido.

OPERADA — A nossa querida Maysa
está num hospital em São Paulo fazendo
trattetmento dos nervos e um repouso se-

vero. Dizem que também fará alguma
intervenção plástica o que a titia não
acredita pois Maysa não precisa mudar
de dstra porque é bonita mesmo. Não
acham?

STATES — A cantora Gilda Valença vai
para os Estados Unidos. Parabéns, que-
rid,a. Fuço votos que consiga o mesmo su-
cesso que conseguiste aqui na Santa terra
que é o nosso muito querido e maravi-
lhoso Brasil. Sim?

SENSAÇÃO — Elvis Píresiey, virá ao
Brasil. Creio que fará mais sucesso que
aos que aqui têm aparecido pois este é
© verdadeiro rei do Rock. Moçada, espe-
remos e aguardemos o ídolo da juventu-
de pois a titia também esperará.

rOMENTA-SE que o cômico Antônio
Carlos deixará, muito em breve, o rádio.
Será? Titia não acredita pois o mesmo
está em ascenção.

ESCRITORA — Vejam, minhas queridas,
a Mossa estimada cantora Carminha Mas-
aairenhas agora também é escritora. Pa-
rabens, amor.

^ OPERAÇÃO NARIZ — Depois de uma
série de artistas, agora também o Wilton
Franco. Você ssabem que êle ficou boni-
tinho. Agora só precisa pôr a "banca)" de
lado, amor?

it MAGRESA — A nossa Rogerinha está
emagrecendo. Ela que já era uma beleza
de menina está fidamdo um "doce sério'*.
Continue querida, mas não passe da me-
dida.

$ CABELOS — A Marly Sorel qualquer dia
tornar-se-á careca, pois toda semana mu-
da a côr dos seus cabelos. Cuidado que-
rida, senão...

* O MEU QUERIDO Sílvio Caldas parece
que se meteu no negócio de aviação. Ago-
ra é importador de peças para as "aves de
alumínio". A modiai pegou e até o Sílvio
resolveu voajr um pouco mais alto.

i^ O IRMÃO da cantora Alaíde Costa con-
seguiu um contrato no Vasco da Gama.
Ainda bem. Titia vai torcer para o rapaz
se tornar craque a fim de caitituar para
a sua maninha entre os sócios do grêmio
da Cruz de Malta. Como vai vender dis-
cos, gente!

-fa POR FALAR em Vasco... vieram me
contar que uma certa cantora, de voz
muito meiga, quando soube que o boni-
tão do Belini ia cobrar rru3is de cem mil
menss.is, gritou: (obaü!) Eu sei quem á
a cantora, mas, também sei, que não há
romance entre eles. Piada no duro...

¦fc E O MEU bom amigo Flávio Cavalcanti
continua a dar fora, coitado. Houve um
cronista turfista que tocou uma pichada
de duas colunas em cima da reportagem
que o Flavinho fez no Hospital de Vete-
rinária do Jockey Club. O cronista disse
que tudo não passou desmentira. Nesse
caso, vamosi aguardar uma reportagem

. verdadeira do sobrinho Cavalcanti.
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A HISTÓRIA SE REPETE

Atiraram outra moça do 0
alto de um apartamento.

E prenderam os assassi-
nos?

Para que!!! Eles seriam
absolvidos. . .

RESTAURANTE

Qeu foi isso? Desastre?
Nâo, senhor! Foi um

bife que um freguês me ati-
rou à cabeça. . .

QUESTÃO DE LÓGICA

A jovem senhora dirigia um au-
tomóvel. Evidentemente, não se
pode dizer que o fizesse muito
bem. Num certo trecho, arrancou
o pára-lama de outro automóvel,
atropelou um transeunte e, final-
mente, chocou-se contra uma árvo-
íe. Diante disso, aproximou-se um
guarda.A sua carteira, minha senhora.

disse-lhe.
Minha que?
A sua carteira. . . o seu

documento de habilitação para di-
rigir. . .

A jovem senhora_ sorriu.
"Seu" guarda — disse-lhe ela.

O senhor viu como dirijo?
Vi, sim, senhora.

* — Então, diga-me uma coisa: o
senhor crê que alguém seria capaz
de dar-me carteira para dirigir?

ô * a

NA ESCOLA

PROFESSORA - Que tempo de
verbo estou empregando nesta fra-
se: "Eu sou bonita"?

ALUNO — Passado, professora...
.*»*. íM.

FUTURO

A mulher foi à casa da cãrto-
iriantè. E disse-lhe a cartomante:

Você até os quarenta anos
será uma mulher pobre, uma mu-
lher infeliz!

E depois? — perguntou a mu-
lher.

Depois. .. você se acostu-
mará. . .

A FORCA DA PALAVRA

Eu sou um homem pacífico por
natureza. Odeio a violência e sou,
dos que acreditam que tudo se po-
de arrumar com palavras. Intei-
rem-se desta, por exemplo: há pou-
co tempo, eu ia caminhando por
uma rua quando vi numa esquina
dois homens lutando a bofetões.
Surgiu em mim, de repente, o an-
jo da guarda.

Separei os dois contendores e
fiz brilhar a arma que eu prefiro:
a palavra.Ora, meus senhores! — disse
eu. — Em que país nós vivemosf
Seremos, por acaso, homens sem
civilização? Por que não submetem
o caso a uma arbitragem?

A que?
Estou convencido — continuei

de que, entre os espectadores,,
há três pessoas amigas de um de
vocês e outras três que são amigas
do outro. Pois bem, elas que de-
cidam qual de vocês dois tem ra-
zão. — Escutei algumas palavras:
de aprovação e, depois de escolhi-
das as seis pessoas, retirei-me. Po-
rém, mal inha dado alguns passos,
ouvi uma gritaria ensurdecedora.
Voltei e — aí! meu anjo de guardaF

os seis homens estavam brigando-
entre si.

Que foi que houve? — per-
guntei a um dos espectadores.

Nada... — respondeu-me êle.
Estão resolvendo qual dos ou-

Iros dois tem razão. . .

-»¦ ?—•- • • ?¦ -•—•—«—•—•-

CAUSAS F EFEITOS

Depois de ouvir certos deba-
tes entre deputados a respeito
de divórcio, aqueles dois ho-
mens chegaram a uma conclu-
são.

Descobri uma coisa impor-
tante.

JDepois de tanta confu-
- oo saor. . .

Para aquele divorcista a
causa do divórcio é o casamen-
to. . .

:

x %¦
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APRESENTA

Diariamente, às 9,00 horas
O Programa

m

AMILCAR CHAMARELLI
\Música... Poesia... Romance... Reportagens...

Os maiores sucessos musicais
de todos os tempos.

Gentileza
do

Super Mercado do Meier
Drogaria da Penha

Instituto de Beleza do Meier
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oluntórias da Cruz Vermelha

Brasileira, Irene de-Miranda Cote-

qipe Milanez e Aracy IP'
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NOÇÕES ELEMENTARES SOBRE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - MICRÓBIOS, PARASITAS, CONTAGIO,
IMUNIDADE PROFILAXIA, ISOLAMENTO E DESINFECCÃO - CONDUTA RELATIVA AOS PORTADO-

RES DE GERMES E AOS DOENTES CONTAGTANTES

i
Ixí

.Í;ÍS

FEBRE — A febre é a manifestação mais freqüente
da infecção. A grande maioria das baetérias que inva-
ciem o organismo produz febre. Há, contudo, infecção
sem febre.

LEUCOCITOSE -
A infecção determina,
muitas vezes, uma va-
riação nos glóbulos
brancos do sangue.
Denomina-se de lenço-
citose o aumento do nú-
m e r o dos glóbulos
brancos denomina-se
leucopenia A leucoci-
tose é a expressão da
reação de defesa do or-
ganismo em luta contra
o elemento estranho nê-

(plasmdium makiriae) \q introduzido.Malária

DENÇAS TRANSMISSÍVEIS - Aqui são estudadas-
as doenças capazes de se transmitirem de indivíduo paraindivíduo. A transmissão das doenças pode ser feita:

a) — diretamente de indivíduo para indivíduo;
b) — indiretamente, utilizando-se um hospedeiro in-

termediário.
Na primeira manein de transmissão desempenham pa-

pel importante;
a) — as secreções nasais e bucais;
b) — objetos de uso doméstico;
Na segunda maneira de transmissão desempenham

papel importante os insetos. %
RELAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS -

Consideram-se entre nós, como doenças transmissíveis;
— Alastrim; anginas epidêmicas; bouba doença de Weil
e outras espiroquetoses; carbúnculo, febre aftosa, mor-
mo, psitacose, raiva e
outras zoonoses trans-
missíveis ao homem;
cólera e doenças coleri-
formes; coqueluche;
dengue; doenças de
Chaga*; difteria dieen- \{
terias, — incluindo di-
arréias infantis e ende*-
mo epidêmicas; escalra- jlina, febre amareia;

FEBRE DE MAL-
TA E OUTRAS BRU-
CELOSES - febres pa-ratifóides, febre tifoide,

7-4.8Q
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gripe, lichimaniose, lepra, meningites agudas, oftalmia
cios recém-nascidos, paludismo, paralisia infantil.

PAROTIDITE ÈPDÊMICA - Peste e outras epi-
zootias murinas, sarampo e outros exantemas febris.

TOXI-INFECÇÕES ALIMENTARES - Tracoma,
tuberculose.

TIFO EXANTEMATICO E OUTRAS REQUE-
TSIOSES - varicela, varíola.

IMUNIDADE — Denominamos de imunidade a
propriedade que apresentam determinados indivíduos,
que lhes permite: resistirem à infecção. A imunidade
pode ser: a) — imunidade natural: — inherente ao pró-
prio indivíduo; b) —
imunidade adquirida:
—aquela que se instala
no indivíduo, graças à
primeira infecção, em-
prestando-le caracte-
rísticos tais que difícil-
mente contrai nova-
mente a mesma infec-
ção. Além destes dois
tipos de imunidade,
podemos apontar um
terceiro tipo, ou seja a
imunidade artifical. A
imunidade artificial x —
empregam-se substân- _. .
cias protetoras representadas por soros, corpos bactéria-

nos e os seus produtos tóxicos. A substância introduzi-

da no organismo toma o nome de ANTIGENO. Após a

introdução do antigeno no organismo este responde com

a formação de ANTICORPOS. A imunisação artificial

pode ser praticada:
a) — imunisação ativa com agentes infectuosos;

b) — Imunisação ativa combinada com imunisação

passiva.
c) — imunisação passiva com soro imune.

NOÇÕES DE PROFILAXIA SOBRE
AS DOENÇAS MAIS COMUNS

A — Alastrim — doença mfectuoia, aguda, febril,

muito difusível, com exantema vésico-postuk>so.

Tifo (erenhella Typhi)

(Cont. no próximo número)
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jj i| ARIES

:! 21 df Marco - 21 de Abril
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TOURO

m
;| 21 de Abril - 21 de Maio

GÊMEOS

22 de Maio - 21 de Junho

CÂNCER

I

H0ROS6GI>(
«*<.

22 de Junho - 22 de Julho

LEÃO

M

EM GERAL
Semana ruim. As confi.

gurações dispõem a um hs.
pírito de revolta, e até mes.
mo ao desejo de vingança,
aumentando o egoísmo e a
necessidade de ficar só.
Além disso tenemos decep.
ções em todos os domínios.
Paciência!

SENTIMENTOS
O domínio sentimental

não apresenta interesse nL
gum esta semana. Procure
sobretudo o plano amigável
que lhe dará relações novas
e delicadas e talvez... tam.
bém a ¦ portunidade de ter
muitos "flertes agradáveis.
Domínio familiar absoluta-
mente neutro. ^^

ótima semana. As confi
gurações permitirão domi. I
nar e impor certas concep.
ções que, em qualquer ou-
tro período, poderiam pa-
necer esquisitas. Elas tor_
nam mais perspicazes e au.
mentam a:- qualidades in_
telectuais. Saúde boa. Via.
gtôns favorecidas.

ótima semana sentimen.
tal. As configurações favo.
recém os prazeres. Esta se_
mana há possibilidade de
união lisongeira rica...
portanto agradável. O pia.
no amigável segue a mesma
curva e lhe assegura felizes
horas. Ótima cordialidade
familiar.

23 de Julho - 22 de Agosto
VIRGEM

Novamente os astros es. f
tão contra si. Aborrecimen.
tos domésticos e contrários
à saúde; de fato, as confL.
guraçõzs lhe darão numero,
sos mal.estar difíceis a
combater. Será também
rríais prudente adiar para
mais tarde todas as viagens
e projetos.

ótima semana. As con.
figurações dão uma ten.
dência geral à moderação,;
elas aumentam a prudência
e o juizo, ajudam a ativL
dadie mental. São favorá-,
veis a vida material, equi.
libram a saúde e aumen.!
tanti a força vital. Viagens jboas. I

Mudança completa dê |clima esta semana. As :n_
fluências são de fato muito
favoráveis. Elas permitirão
achar rapidamente satisfa.
çõiçs no caminho seguido.
Tudo será mais fácil com a
inteligência e o tato. Vita.
lidade boa. Viagens neutras

22 de Agosto - 23 de Set

aMmmmmsi
O CLIMA DIÁRIO GERAL

4 DE ABRIL DE 1960

A semana começa muito
bem ,e a nossa coragem pa.
ra trabalhar será grande.
Os negócios serão numero,
sos e frutuosos. Ótimo rlia
também para as transfor.
mações as mais originais.
Assinatura e contratos fa.
vorecidos. Poderemos co.
meçar um novo negócio e
expor idéia.-* nova se atre.
vidas. A noite é pior e de.

¦h

~ \

Nenhuma mudança im
portanto a assinalar esta se.
mana. As influências são
sempre boa?:. Elas ajudam
a dedicação dos subalternos
permitem, ficar calmo, tra.
zendo uma feliz modifica.
ção na sua vida particular.
Vigiar a saúde.

Semana ruim sobre o
plano sentimental. Disposi.
ção aos orazeres exagerados
e dispendiosos. Necessidade
de prazer, vida mundana inú
til. Frivclidade, namoros,
afeições superficiais. O pia-
no amigável não é mais sa-
tisfatório. Discórdia fami.
liar.

O domínio sentimental fL
ca ainda durante esta se-
mana (sobretudo para os
nativos do terceiro decano)
muito favorável. As confi-
gurações podem marcar fo.
ra o casamento, satisfações
sentimentais. União ilegal,
mas feliz. Plano familiar

Íbom.O domínio sentimental
\ não o preocupa muito esta

semana. Aliás é o mais cal.
mo domínio. Evidentemen.
te, você podo encontrar ai.
guém, mas esse encontro
será muito mais favorável
sobre o olano amigável. No

\ ponto d\e vista familiar tu.
do é harmonioso .

O plano sentimental não
é muito favorável agora
Há paixões desordenadas,
caprichos e saudades inúteis.
Se você não tomar cuidado,
o ciúme pode estabelecor
escândalos. A semana não
é muito favorável paraacertar os problemas fami.
liares.

NEGÓCIOS, FINANÇAS
Semana ruim para osTãè"

gócios. Dificuldades no traibalho. Dtspesas inúteis
Desconfie das especulações
atrevidas e perigosas. A yemana é contrária às asso"ciaçõs e à conclusão de con"tratos importantes. Não fa"
ça empréstimos .

Esta semana, mentalmen
ta, há uma feliz aliança en"tre a iniciativa e o senticto
de organização, d2 maneira
que as configurações sãofavoráv/eis para deixar umnegocio importante a fimde poder reorganizado. Feliz conclusão de contratos

O clima é muito engana.
dor esta semana e os nego"cios não lhe darão satisfa"
ção. Devemos temer acima"de tudo as despesas de dinheiro excessivas e as ex"tPavagâncias nas transações
Evite as imprudências profissionais.

Sem ¦dúvida alguma, você
terá inúmeros êxitos nos
negócios no decorrer da se.
mana. O plano profissionallhe promrte também sérias
vantagens. A sorte purareinando, os negócios finan.
c e i r o s conhecerão uma
grandi? facilidade. Contra.
tos facilitados.

Sorte repentina nos ne.
gócios esta semana. Todas
as iniciativas serão coroadas
de êxito. Tom© decisões.
Boa semana para todas as
empresas e solicitações. Fa.
ça a sua correspondência.

Semana de ativid&cta men.
tal e até mesmo de ativida.
de em todos cs domínios.
Projetos rralizáveis e posbi.
bilidades de invenção. Lu.
cros favorecidos pelo méri.
to ou pela intuição no pon.to de vista financeiro. Aju.
das de seus amigos e rçla.
ções para os seus negócios.

vereme sadiar as reuniões.
Nada de novo a assinalar
hoje sobre o plano senti.
mental.

5 DE ABRIL DE 1960

Este dia é ainda muito
melhor do que ontem. To.
dos os domínios são favo.
recides. Devemos portantoaproveitar ao máximo dasconfigurações excepcio.
nais. Negócios repentinos e
proveitosos. Sobre o plano
profissional um adiamento

m
i
BjBgSfi
Et'./;

após uma proposta podiz ser
fzitó a muitos dentre nós.Especulações favorecidas.
Ótimo clima sentimental;
todos os noivos, namorados
podzm pensar seriamente
no futuro.

6 DE ABRIL DE 1960
Devemos temer apenas amanhã qu9 será colocadasob uma configuração ruimMarte.SatL.rno; pansce queo domínio que mais sofrerádesta configuração será odomínio profissional. Evite

68 JORNAL DAS MOÇAS

as discussões. A tarde e a
noite são nitidamente pro*
veitosas para os nosso ne.
gócio, as finanças' nossos dL
vçrtimigntòs, nossas viagens.
Este bonito clima influen-
cia também os sentimentais.

7 DE ABRIL DE 1960

Eis aqui o pior dia da se-
mana. Nada andará con.
forme os seus diz se j os. Sn.
centraremos portanto oiü-
culdades em todos os domL
nios. Hoje, nãoi tome deei-
sõizs importantes; procure

7.4.80
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S de Set. - 23 de Qttfc

XSCORPIAO

9% de Out. - 23 de NO*.

SAGITÁRIO

jj de Nov. - 22 <Js D«*

CAPRICÓRNIO

de Dez. - 20 de Jait

AQUÁRIO

írMiiy Ja

21 de Jan. - 19 de Fe*.

PEIXES

Êí? da Fev. . 22 de Março

A* pessoai que desejarem obter urna resposta a qualquer problc^r
devem endereçar suas cartas à redação desta revista. Av. Rio Br*#
co, 31-1.° andar, Rio. Seção de Astrologia, mencionando data, ta»
9«r e hora de nascimento, assim como pseudônimo para respotftfi.
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E M G E R A L

Sorte em diminuição... e
quase nula. As configura-
ções incitam a ficar dlesa.
nimado e ter medo e ser
muita pessimista. Esta ne.
mana, você deve ser muito
tenaz a fim de limitar os
aborrecimentos. Saúde pre.
caria.

Seu signo é o mais favc
recido õa semana. As con.
figurações facilitam a vin. |da do bem estar; elas são 1
propícias ao esforço. Elas |incitam a pensar menos no j
que node dizer o alheio. í
Ambição satisfeita. Ótima
vitalidade. Viagens favore.
cidas.""""Semana 

ruim. As coníi.
gurações são contrárias ao
juizo. Atividado mental de.
sordenada. Além dirso as
incitam a impor a sua von.
fade pela violência ou en.
tão sofrer da violência do
alheio. Não procure sobre,
pujar o destino. Saúde neu.
tra.

SENTIMENTOS

A sorte continua mas da.
viemos reconhecer que ela
será um pouco mnor do que
no decorrer das semanas
passadas. As influências
permitirão sempre realizar
iniciativas pensadas. Saúde
a vigiar. Viagens neutras.

Evidentemente, o Sol em
oposição não lhe permitirá"brilhar" muito esta sema.
na. Portanto, o domínio
sentimental neutro tanto
mais que Vênus não tem in.
fluência sobre o seu signo.
Paciência porque logo tudo
melhorará .

ótima semana sentimen.
tal. As configurações ner.
mitem compreender melhor
a existência: Grandeza e
fixidade maior nas alegrias
e nos prazeres. Elas favore.
cem o casamento, as afei-
ções e os êxitos mundanos.

São sobretudo os nativos
cüo terceiro decano ou*» so.
frerão dos rigores de Vênus
em quadratura com o seu
signo. Hâ tendência às
aventuras sentimentais mas
estas aventuras podem aca_
bar muito mal. O domínio
familiar é muito desagrada,
vel.

NEGÓCIOS, FINANÇAS

Negócios péssimos. Inicia-
tivas desfavorecidas. O me.
lhor é deixar passar a tem.
pestade e não procurar im.
pôr .Sei. Não tome decisõões.
No ponto de vista financei.
ro cuidado porque muitas
pessoas poderão bem enga_
ná_lo.

.- ótima semana. Para ai.
| gum casamento ou casa.
f m/ento de novo com uma
í pessoa mais idosa. De qual.
j quer maneira as configura,

ções da semana trazem
mais harmonia nas uniões,
ótima semana para acertar

j os problemas famiilares.

O seu signo é nitidamíen.
te favorecido esta semana
para os negócios importan-
tes. As transações imobi.
liárias são além àinso òti.
mamente influenciadas. Au.
mento de seu bem estar
com lucros inesperados...
talvez a Loteria!

Esta semana encontramos
em si falta de juizo; as con.
cepções não serão portan.
to felizes e as realizações
difíceis. Evite falar die seus
projetos e adiar para mais
tarde todas as solicitações
devte ser o seu único alvo.

adiar para mais tarde tô.
das as soluções. Evite as
brigas que podem surgir
para motivos fúteis. Sôb"e
o plano mundial tem/er m.
cêndios ou explosões im_
portantes.

8 DE ABRIL DE 1960

Você não deve esperar
coisas boas hoj\e. O dia se.
rá favorável somente entre

, í

E?ta semana, encontrare.
mos o seu signo "bem em.
baixo na escala da sorte".
A prudência é portanto^ ne.
cessaria. Além disso há esta
semana inimizades podero.
sas e violentas. Apesar de
tudo a saúde é boa. Não
viaje.

O seu signo se mantém
bem e a sua sorte deve ser
tomada em consideração. As
c o n f igurações permitirão
triunfar facilmente das lu.
tas e dos inimigos escondi,
dos. A saúde física é muito
boa. Todas as viagens são
asseguradas d/e êxito.

negócios. Evite as cftscussões
sobretudo na sua profissão
porque você poderia perder
a sua situação. A noite é
nitidamente contrária aos
sentimentais, à família e às
reuniões.

9 DE ABRIL DE 1960

Deveremos utilisar a ma.
nhã para acertar os assun.
tos importantes e fazer

O domínio sentimental é
o mais calmo porque êle é

] neutro. Portanto você não
| deve esperar que alguma
j coisa imprevista aconteça
! neste domínio. O dtomínio

familiar é certamente o me»
lhor domínio de todos.

Excelente semana senti,
mental. O resultado pode
ser uma modificação ou
uma transformação cte si-
tuação após uma grande
ülegria sentimental, um ca.
samento ou uma união. O
plano familiar segue a mes.
ma curva «, é favorável pa.
ra acertar os problemas im_
portantes.

transações comerciais. A
partir das 12 horas o clima
torna-se maléfico e a tarde,
assim como também a noi.
te nos permitirão passar
horas desagradáveis. Com
um pouco d>e filosofia con.
seguiremos sobrepujar os
astros. Clima perigoso para
os sentimentais que devem
acuar todos os encontros.

ótima semana... a meSL
ma que a semana passada!
As configurações favorecem
tudo o que está em relação
com o trabalho, os nego.
cios, os assuntos de dinhei.
ro. Aumento de bens imo.
biliários. Lucros comer,
ciais. Aproveite das belas
influências para assinar
contratos.

Semana ruim porque ha~
verá muita mesquinharia.
Desgosto no domínio dos
negócios porque você não
sabe* esperar. Dificuldades
financeiras. Adiar para mais
tarde todas as soluções im.
portantes. Não faça asso.
ciação.

Semana fácil para os ne.
gócios e os assuntos profis.
sionais nos quais você deve
mostrar as suas capacidade.
As transações e as especula,
ções sâo muito produtivas.
As configurações são muito
favoráveis para as profis.
soes independentes.

mamm

7.4.60 JORNAL DAS MOÇAS

10 DE ABRIL DE 1960

Esse dia dominical é bas.
tante contraditório e não
devemos fazer projetos sé.
rios. Será muito melhor vi.
ver sozinho, sem a compa.
nhia de amigos... porque
estes últimos não serão
muito sinceros hoje. Por.
tanto evite as reuniões. A
noite é uni pouco melhor.
Mesmo clima para os sen.
timientais que não deverão
acreditar nas bonitas pro.
méssas.
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Há um gostoso convinte para
você se divertir (segundas-
feiras, 21 horas) sintonizando a
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Daquele momento em diante, tudo
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numa sucessão de histórias
engraçadíssimas, produzidas por
Haroldo Barbosa e interpretadas
pelo mais famoso elenco de co-
mediantes do rádio!
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QUARTA LIÇÃO V

(Gontirraação dí) número ànterior>
y%

Ponto com malhas cruzadas. —
Ponto de jérsei pintalgado de malhas
cruzadas dispostas em quincôncio.
_ Ia carreira: toda ela no direito.
_ 2,a carreira: toda ela no avesso.
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Costelas com listras em diagonal

(Por ter saido incompleta estamos
repetindo a lição publicada no nú-
mero anterior).

*l.a 2.a carreira: no lado direito do
trabalho: 1 malha no avesso, *2.
tricotar no direito a malha que se
acha derrubada palas duas malhas
tricotadas juntas, na carreira prece-
dente, e mais a da agulha, a malha
derrubada, a malha da agulha, 1
malha no avesso; reiniciar no sinal
*2. 3,a carreira: faz-se como a pri-
meira. 4.a carreira: faz-se esta
como a segunda.

Ponto de costela?, de fantasia. —
l.a carreira; 1 malha no avesso sem
a tricotar (a ourela), * 3 malhas no
direito, 1, malha no avesso, 3 malhas
no direito, 1 malha no avesso; reini-
ciar em *; terminar com 3 malhas
no direito e 1 malha no avesso para
a ourela. 2.a carreira: 1 malha no
avesso sem a tricotar, 3 malhas no
avesso, 1 malha no direito; *2; tra-
zer a lã para o lado da frente cunio
se fôssemos trabalhar no avesso; to*
ma-se a terceira malha na agulha da
esquerda e no avesso, muda a -a
para a dreita sem tricotá-la; tr A:
lham-se as duas seguintes no aves»o,
1 malha no direito, 3 malhas no
avesso; recomeça-se em *2, e termi-
na-se com 4 malhas no avesso, 3a

carreira: .1 malha no avesso sem
tricotá-la, "3. 3 malhas no direito,
1 malha no avesso, 3 malhas no. di-
reito e tricota-se a malha corrida no
direito, tomando- pelo lado de trás,
1 malha no avesso; reiniciar em * 3.
4.a carreira: a quarta faz-se como a
segunda. 5.a carreira: esta se faz
corno a terceira, e assim po^deante.

— 3.a carreira: 1 malha corrida (para
a beira), 5 malhas no direito, * pu-
Ia-se duas malhas e toma-se a ter-
ceira, que está na agulha esquerda,
tricota-se esta malha e puxa-se-a,
derrubando-a sobre as outras duas.
Em seguida tricotam-se estas duas
malhas, seguindo a marcha ordinária
do trabalho, 5 malhas no direito, rei-
niciar em *, e assim sucessivamente'

Ponto com malhas cruzadas

até o fim da carreira. — 4.a carrei-
ra: toda ela no avesso. — 5.a carrei-
ra: faz-se como a terceira. — 6.a
carreira: toda no acesso. — 7.a car-
reira: toda no direito. — 8.a carrei-
ra: toda no avesso. — 9a carreira:
1 malha corrida (a beira), 1 malha
no direito, * 2, pular duas malhas
e tomar a terceira; tricota-se esta
última e puxa-se-a derrubando-a
sobre as outras duas. Em seguida
tricotam-se essas duas malhas se-
guindo a marcha ordinária do tra-
balho, 5 malhas no direito, retomar
nó sinal *2. — 10a carreira: toda ela
no avesso. - ll.a carreira: faz-se
como a 9.a - 12a carreira: faz-se

t-ôda ela no avesso. — 15.a carreira:
faz-se como a terceira, e assim por
diante.

Ponto de medalhão fantasia. —
Monta-se um número de malhas que
seja divisível por 4, mais 1. — l.a
carreira: 1 malha no avesso, 3 ma-
lhas no direito, *1 malha no avesso,
3 malhas no direito, reiniciar no si-
nal *, e terminar a carreira com 1
malha no avesso. — 2.a carreira: 1
malha no direito, *2 trazer a l.a
para o lado da frente e tomar pelo
avesso a terceira malha que se acha
na agulha esquerda, derrubá-la sô-
bre as outras duas sem tricotá-la,
trabalhar as duas malhas seguintes
no avesso, 1 malha no direito, rei-
niciar em *2. — 3.a carreira: 1 ma-,
lha no avesso, *3, 1 malha no direi-
to, toma-se a lã que se acha entre
esta malha e a seguinte e tricota-se-a
no direito, a malha seguinte no di-
reito, 1 malha no avesso, reiniciar em
3.a — 4.a carreira: 1 malha no direito,
— 4.a carreira: 1 malha no direito,
*4. 3 malhas no avesso, 1 malha
no direito, volta-se para *4. — 5.a
carreira: 1 malha no avesso, *5. 3
malhas no direito, 1 malha no aves-

toda no avesso,
toda no direito.

13.a carreira:
— 14.a carreira:

Ponto de madaihão fantasia

so, voltar para *5. — 6.a carreira:
como a segunda carreira, e assim
sucessivamente.

(Continua no próximo número)
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Graciosa blusa de crochê (conduéâo)

i i

MANGA
59.a carreira: 1 mf 2 tr e 1 mf no
6* tr da agulha, 1 tr, pular 3 tr, 1
mf 2 tr e 1 mf nò tr seguinte, 1 tr,
pular 3 tr, 1 mf 2 tr e 1 mf no tr
seguinte, 1 tr, 1 pf 2 tr e 1 pf no
seguinte sp de 1 tr, trabalhar no pa-drão até o fim.
Repetir as 2.a e 3.a carreiras até
completar a 78.a.

DECOTE
79.a carreira: Trabalhar no padrãoaté a base da última escama ficar
pronta, 2 tr, 1 pf no primeiro pf do
grupo de 4 pf, 4 tr, voltar.
80.a carreira: Pular o primeiro sp
de 2 tr, 1 pf no seguinte sp de 2
tr, 4 pf 3 tr e 4 pf no seguinte sp
de 3 tr, trabalhar no padrão até o
fim.
81.a carreira: Trabalhar no padrão,terminando com 1 pf 2 tr e 1 pf no
alto da última escama, 3 tr, voltar.
82a carreira: 3 pf no primeiro sp de

tr, trabalhar no padrão até o fim.
83.a carreira: Trabalhar no padrão,terminando com 2 tr, pular os últi-
rrios 3 pf, 1 pf no alto do tr da volta,

tr, voltar.
34.a carreira: Pular o primeiro pf, 1
pf em cada dos 4 pf seguintes, tra-
balhar no padrão até o fim.
S5.a carreira: Trabalhar no padrão,terminando com 1 pf em cada dos
últimos 4 pf, 3 tr, voltar.
36a carreira: Pular o primeiro pf, 1
pf no pf seguinte, pular 2 pf e o se-
guinte sp de 2 tr, 4 pf no seguinte
sp de 2 tr, trabalhar no padrão até
o fim.
87.a carreira: Trabalhar no padrão,
terminando com 2 tr, pular 8 pf, 1
pf no pf seguinte, 3 tr, voltar.
88a à 90.a carreira: Como da 80.a
à 82.a carreira.
91.a carreira: Trabalhar no padrão,terminando com 1 pf 2 tr e 1 pf no
alto do tr da volta, 3 tr, voltar.
92.a carreira: Como a 82a carreira.
93.a carreira: como a 91.a carreira.
94.a carreira: 3 pf no primeiro sp
de 2 tr, 1 em cada dos 4 pf seguin-
tes, 2 tr, pular o seguinte sp de 2
tr, (1 cd no sp seguinte, 2 tr) 3 vê-
zes, 1 pf em cada dos 4 pf seguintes,
trabalhar no padrão até o fim. Arre-
matar.

FRENTE - PARTE ESQUERDA

Começar com 99 tr (para medir
aproximadamente 28 cm de compri-
mento).
l.a carreira: 1 pf 2 tr e 1 pf no 6.°
tr da agulha, 1 tr, pular 3 tr, 1 pf2 tr e 1 pf no tr seguinte, 1 tr3 pu-

lar 3 tr, 1 pf em cada dos 4 tr se-
guintes, # 2 tr, pular 4 tr, 1 pf 2
tr ] pf 3 tr 1 pf 2 tr e 1 pf no se-
guinte tr, 2 tr, pular 4 tr, 1 pf em
cada dos 4 pf seguintes; repetir do
* mais duas vezes, 1 tr, pular 2
tr, 1 pf 2 tr e 1 pf no tr seguinte, ?
1 tr, pular 3 tr, 1 pf 2 tr e 1 pf no
tr seguinte; repetir do último ?
mais 9 vezes, 5 tr, voltar.
Trabalhar para corresponder com a
frente direita, fazendo tr de exten-
soes para a manga como para as cos-
tas e invertendo as instruções para o
decote.
Costurar Ombros e Lados da blusa.

BARRA DAS MANGAS
(ESQUERDA)
l.a carreira: Com as costas da blusa
para cima, emendar o fio ao primei-ro sp no ombro, 2 cd no mesmo lu-
gar da união, 3 cd em cada dos 2
sps seguintes, * 2 cd no sp seguin-
te, 3 cd em cada dos 3 sps seguin-
tes; repetir do ? mais 16 vezes, 2
cd no sp seguinte, 1 tr, voltar (197
cd).
2.a carreira: 1 cd no primeiro cd, ?
1 tr, pular o cd seguinte, 1 cd na
metade traseira do cd seguinte; re-
petir do ? terminando com 1 cd no
último cd, 1 tr, voltar.
3.a carreira: 1 cd no primeiro cd, 1
cd na metade traseira do tr, ? 1
tr, pular 1 cd, 1 cd na metade tra-
seira do seguinte tr; repetir do ?
terminando com 1 cd no último cd,
1 tr, voltar.
4.a carreira: 1 cd no primeiro cd, ?
1 tr, pular 1 cd, cd na metade trasei-
ra do tr seguinte; repetir do ? ter-
minando com 1 cd no último cd, 1
tr, voltar.
Repetir as 3.a e 4.a carreiras mais 5
vezes, pulando 1 tr da volta na úl-
tima carreira. Arrematar.
Fazer a outra barra da manga da
mesma maneira.

Barra da Blusa:
l.a Carreira: Emendar o fio ao pri-meiro sp na frente es-
querda, 2 cd no mesmo Tugar da
união (1 cd entre pf, 2 cd no sp
seguinte) duas vezes, * 1 cd na base
de cada dos 4 pf seguintes, 4 cd no
seguinte sp, 1 cd na base da escama,
4 cd no sp seguinte; repetir do ?
duas vezes mais, 1 cd na base decada dos 4 pf seguintes, * cd no spseguinte, 1 cd entre pf; repetir doultimo * mais 10 vezes, 1 cd nacostura lateral, * (1 cd entre pf, 2cd no sp seguinte) duas vezes, 2 cdno sp seguinte; repetir do último *mais 17 vezes, 1 cd entre pf, 2 cd

no sp seguinte, 1 ed entre pf, \ ^na costura laterial* 2 cd no sd se
guinte, 1 cd entre pf, 1 cd na cos*tura lateral, 2 cd no sp seguinte, tra.balhar a frente direita para corres.
ponder com a frente esquerda, \tr, voltar. (Número ímpar de cd)'
Trabalhar da 2.a carreira da barra
da manga tendo 4 repetições ao iivés de 5. (12 carreiras ao todo).

Barra das Casas de Botões
Ia carreira: Emendar a linha à base

da barra de botões, 13cd ao longo dos fins de carreiras dabarrinha, 3 cd em cada dos 2 sps se.
guintes, ? 2 cd no sp seguinte, 3cd em cada dos 3 sps seguintes; 

're-

petir do ? mais 18 vezes, pulando 1cd no fim da última repetição 1 trvoltar. (227 cd).
Trabalhar da 2a carreira da barra damanga até completar 6 carreiras.
7.a carreira: 1 cd no primeiro cd, 1na metade traseira do 

"tr, 
(1 tr, pular1 cd, 1 cd na metade traseira do se-

guinte tr) duas vezes, * 7 tr, pular 7
pts, (1 cd na metade traseira do tr
seguinte, 1 tr, pular 1 cd) 13 vezes,
1 cd na metade traseira do tr se-
guinte; repetir do ? mais 5 vezes, 7
tr,^ pular 7 pts, trabalhar no padrãoaté o fim.
8.a carreira: Trabalhar até as casas
de botões, * 1 tr, pular 1 cd, 1 cd
no primeiro dos 7 tr (1 tr, pular 1
tr, 1 cd no tr seguinte) 3 vezes, tra-
balhar no padrão até a casa de botão
seguinte; repetir do * completando
a última casa, trabalhar no padrãoaté o fim.
Repetir as 3.a e 4.a carreiras da
manga (barra) mais 3 vezes.
Arrematar.

Tira do Botão
Emendar o fio ao primeiro sp no
decote da frente esquerda e traba-
lhar para corresponder com as tiras
das casas omitindo estas natural-
mente.

GOLA
Fazer uma trancinha de 45 cm de
comprimento.
W carreira: 1 cd no 2.° tr da agu-
lha, # 1 tr, pular 1 tr, 1 cd no tr
seguinte; repetir do ? terminando
com 1 cd no último tr, 1 tr, voltar.
2a carreira: 1 cd no 

"primeiro cd, *
1 tr, pular 1 cd, 1 cd na metade tra-
seira do tr seguinte; repetir do *
terminando com 1 cd no último cd,
1 tr, voltar.
Repetir a 2.a carreira mais 38 vezes,
pulando o tr da volta na última car-
reira. Arrematar.
Prender a gola à blusa. Pregar os
botões.
Umedecer e passar a ferro.
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Comprimento . . . , , a , . , ;, 
', 

f
Largura do busto ,. .'. „ . h . ,,

Ombros  
'}.', 

,'¦.\fr

COSTAS
Comprimento .a vaa: ,a
Largura 7->a. >>¦¦;;

SAIA
Largura dos quadris ..,,,.
Comprimento .....-* ^ ,.«<. >

MANGA

Comprimento total . « ;_;. . c .,
Largura da cava ..... »a a
Largura do punho ..........

Para camisa de homem, mandem o número do colarinho

TABELA DE PREÇOS PARA MOLDES
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Casaco amplo Cr$ 100.00
Saia ou blusa Cr$ 50,00
Calça esporte Cr$ 50.00
Camisa de homem Cr$ 50,00
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