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GALERIA

DOS

ARTISTAS

DA

TELA

1 OffiK BOGARDE
7è ANOUKAIMEE

• ;kank films
i *;

MESTA página temos apresentado não só os maiores cartazes da "tela, 
como osA^ "new-faces" e atores que estão'em franca ascensão no mundo do cinema. Na

medida do possível atendemos às solicitações ,àe nossos leitores; como fazemos
ho|e. % m.-.Aã'' A. ^¦--:'¦¦¦ ^mtr-'-- .'Vx..,7x7x..p

O astro solicitado foi Dirk Bogara>2;Pois é «íe quem está presente nesta fotoao natural, sem os retoques do "maquilja.ge", 
pois este é um flagrante

Dirk um dos artistas mais populares da cinematografia britânica realizouuma rápida visita a Pari» para encontrar-se com a companheira de um de seus pró-ximos filmes, a estrela Yoko Tan,,j:á -Conhecida 
do nosso público íe de nossosleitores. Durante a recepção em sufl homenagem Dirk foi apresentado a essa bele-zoca que se chama Anouk Aimee quando o flagrante foi feito, permitindo assim,as suas fas admirarem o seu ídolo tal como, êle é realmente. Dirk aparece nastelas, brevemente, num filme da Rank intitulado "O Vento Não Sabe Ler".
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ro passante lhe daria um remédio infalível e ela
vacê faiz quando vê uma bicha dessa estatelada no
paulada em riba da cabeça dela até fica bem misgaia

Io que o Diabo poiz no mundo!
São realmente fabulosas as suas interpretações ao

De outra vez, as inúmeras ocupações tomando to
aesse urna volta pela terra a ver se tudo estava em or

ro sentindo-se cansado e com a vista já turva devi
ve' onde pudesse repousar tranqüilamente algumas ho
ef para Sá se dirigindo, tropeçou numa enorme abóbora
Pouco não leva uma queda e ainda por cima doía-lhe
^e um fruto daquele tamanho estivesse no chão quan
*°r nâo haveria perigo de ninguém dar uma topada de
estava errado. Momentos após, conf ortàvelmente insta
8Çno sôtto quando, repentinamente, acordou assustado
Clm«. Lembrou-se então de suas conclusões sobre a abó

|| 
invés de amóras, fossem abóboras caindo-le na ca

*mhô sc?be o que faiz, e, se o mundo trapaiou, nóis é
Quanto de verdade existe nessa siimples e sugesti

po$s«'r também, a sua dose de filosof
¦' .. . . . ¦

uw também, a sua dose de filosofia.
Já tiveram oportunidade de conversar com um roceiro?

TÁ tiveram oportunidade de conversar com um ro-*?
** ceiro? Sinceramente, é uma delícia ouvir os casos
contados por eles. Quem disse que não são inteligen-
tes; e que não possuem uma ironia bem dosada quan-'
do se faz necessária? É encantadora a simplicidade
ao relatarem um fato qualquer, apesar da importai»-
cia com que se revestem ao verificarem que, o ou-
vinte lhes dá toda atenção e confessa sua ignorância
sobre o assunto, principalmente em se tratando do
gente da cidade.

Tudo tem sua razão de ser. Para todos os pro-
blemas encontram, ihcontinenti, uma solução. Certa
ou não, é coisa que não interessa, desde o momento
que se adapte perfeitamente, o mais pouco importa.

O roceiro é um mixto curioso de vivacidade, re-
serva e capricho, porém, extremamente desconfiado.
Vivo como um peixe, sabe muito bem pular de um
lado para outro quando melhor lhe convém. Reser-
vado e com sua peculiar desconfiança, observa aten-
tamente o ambiente antes de se manifestar e, quando
o faz, tem sempre a resposta pronta, sem ferir e sem
magoar, conforme o caso, evidentemente. Caprichoso
como um potro bravio, não admite que o façam de
tolo e, se tal acontece, se enfurece e o caso assume
proporções assustadoras; ou a turma do "deixa disso"
entra em cena ou, então, chegam às vias áe fato com
um verdadeiro dueio de facões. Não há meio termo;
ou mata ou morre. Fora disso, vive pacatamente.

Todo sábado faz as compras. Dever de "pai de
família", alegam, mas no domingo infaíivelmente
voltam à vencia para uma cachacinha e um dedo de
prosa, o que constitui uma obrigação moral para todo
o roceiro que se preza. Veste a roupa dorningueira,
arreia o cavalo que, nessa altura, já está limpo, es»
covado e com a crina escrupulosamente penteada e
brilhante, e lá vai êle feliz da vida "bate mundo".
Geralmente a finalidade é "breganhá", seja lá o que
for, na "orêia" ou com "vorta", o que quer dizer, elas
por eias ou completando o valor do objeto ou animal
em questão, em dinheiro ou algum outro material».

É bem conhecida aquela famosa resposta, quan»
do um engraçadinho qualquer o mandou ver se estava
na esquina — "então vacê mi dá o cabresto que st
tive já trago de uma veiz". — Não se deixa enganar
facilmente e não lhe agrada brincadeira de máu gosto.

Lembro-me entre outras de duas histórias pitores»
cas que ouvi de um deles sobre o tempo que "Nosso>
Sinhô andava na terra".

— Vacê sabe pruquê a cobra fica parada no meio
da estrada? -— Diante de minha total ignorância êle,
com um ar de triunfo mal oculto, contou-me qu® um
dia a cobra queixou-se a "Nosso Sinhô" de sofrer ter»
ríveis enxaquecas; o que poderia fazer ou tomar para
se ver livre de tamanho tormento? Deus, infinito em
sua bondade, mas ao mesmo tempo reconhecendo que
aquele animal não pertencia ao Reino dos Céus, ma»
sim aos domínios do inferno, sugeriu-lhe o seguinte
medicamento: todas as vezes que sentisse dor, fosse
para o meio da estrada e lá ficasse imóvel, pois o

nunca mais sofreria desse terrível mal. — O que é que
meio do caminho? Dá cum toda a força uma purção de
dinha, e nunca mais ela vai sinti dô; isso é bicho exco-

que concerne a fatos reais ou fictícios da História

do o precioso tempo, Deus ordenou a São Pedro que
dem. Depois de muito andar sob um sol escaldante, São
do ao sono que o dominava, procurou um lugar aprazf-
ras. Avistou mais adiante exatamente o que procurava

meia escondida entre as grandes folhas rasteiras. Por
tremendamente o dedo grande do pé. Achou mal feito
do deveria estar em uma grande árvore, pois, lá no ai»

tão dolorosas conseqüências; inegavelmente aquilo
lado sob uma sombra fresca e convidativa, dormia a

com as amóras que de quando em vez lhe caiam em
bora e reconheceu o erro de sua opinião. Imagine se>
beca! Terminado o relato acrescenta: — Moça... Nosso
que sêmo curpado.
va frasõ e, forçoso é reconhecer que lá a seu
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RENATO FERRO iníomi

Apôs o último recital de piano cia Aeâdeaiia Cnlhir^l ,» i^^^j -r • i-
pstt,^. cultura! 

o ,Wica de Teresópolis, uma pose especial dos alunos e
e^iDpa; que sen límaa^"^ Re^ Scl™3 * 

dfet°raJda 
r49^ Professora Francisca Para-•re^A7«.w.o-leAA;7,-ò 

r^ttdalr1"" Cámara Mimicipal de Te"
MENSAGEM A ROBERTO

Sr. €A>ve—YiAcr - L9o9 V. Esti*. Vfc
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L feH S. \fas.
XADA do

veria honrar os seis uAl c muitos votos que Teresópol|
í detY cimipnndò as suas prometas. 0 povo de Tere-

sopobs precisa muito que o v. governo realize as obras
prometidas. Não seja mqrata st. governador - ç ecisa-
mos do Centro de Saúd\ do Foram, de MAIS LUZ, e de
tuna estrada melhor ur,. Xova Frlburgo. Confiamos em
V Excüi. dando-lhe .• oi> mil e muitos votos. Não nos
desiluda, dr. Roberto Silveira. Iiwratidâo. não.

1 üC-,

-' - A

Lcs > ..- ¦"_ -' T I. '

bo vi-
erone.

N Sty "ir.raaY' 3@ Ihsb© oãoosSsits
está SABOTANDO a -y,<sy hrr. cía%a v;-V:
íav^rni\ oscila ei-tre 5€» ri]' v^A, --;- v^
ssecâ fatal: 4 — A cíMfeèirs€-^j de ~~™ imitíi
Centro ce Sacèe. V. E\r4., sr. G:vo—.Ía.~-

:-p; SèiiBCft?, deixandocw-ítch;.

<U.f

UMAS & OUTRAS - Esperarito Xiiopolis Ylut
sitoii a cidade; Celso da Rocha Moreira foi cicei* Academia Cultura] e Artística de votos de boa via-
gem a Fernando Martins em forma de coquetel. Aconte-
eeu no WüsanV • M.ys uma grande vitória do Rotary
Uub de reresôpaüs: rò «seguiu instalação de MAIS UM
Cmasio Estadual; nõbirno e grátis. • 

' 
Duas estrelas dá

Bandeira dos KKAIT.. naia*imm, são negras. E contí-
mianío, eííquanto eu »ne lembrar oue ali ainda existem a
segregação racial e a peaa de morte.

Um n=-vo me-cedo pata seus produtos RaDIO TERESÓPOLIS LTDA.
O melhor sem do Estado do Rio A V02 da Sesrct dos Óraãos — 1.510
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Cuíl-Í^G .

V-eccyr Rufinc do Cur^c e Lin~
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K.SS I OS,. OfIOS r
Rssec^ na Víüc Ge túlio Vergas

rafe iuSTI D0'líCO OS SUO vlôz SS~0-
dant»!.

K Msüs sois snier:-:~ _

k

dkioe, onds ríz z z~ ~~z~
tüàsí mús-oc. Ao fioG
curso tr. s c_-s "roeror**

esnjors c Tom os suoroí
o um tratamento r~.éz z

v-»w c_ _ r\i i— ^ 
ms e^a^niro TSfmxnancc
StO.
Ssu maior ideal?
A r:

/1 í n_i % < x_ ¦— c • c ~'~ v c,xx.:

JORGE NOCIZÍEA Ax-r-ezta

CSr. .

R —
ridos?
Gcsrr

r

P
R —

r
R

pI R
I
St-§

ie o-uvif músico melo-
gicc s aançar colsro.
Ssos rcnTcrss fc\*crítcs n?o rádio
bfõs "^"TO?

Ns'sr^ GorçcKss Gncndo Síl-
VQ S i "* bQVSC .
E r>o Leatro?
í^o * sofro cs C0"0":éo"c c sner^-

e, r^o GTcmétõco, c incornporá-
vsf Rodolfo Mayer.
z oo literoturo?
A o^íc os Jcss cs Alsnccr, "0
3oareni .

Ssus oompo$IíC'ss crs^sridos?
Atocif?>sente Acslir^o iVl«Drssrc%
aufrere Ar/ Benroso. A música
prefer da do I.: conter é o fíÚf-'
Tsn^D Deseio".

X^v?»X' x.

-^
—
—
—

- x¦X- ; ¦ ¦ :¦¦ ¦' ¦ ' ¦. ' .

Seus cantores ínternociõnais?

Dentre outros cito: Frank Sínatra ^
Bíng Crosby e a linda cantora peruano
Yma Sumac
Coleciona, o que?
Tenho uma grande e valioso coleção dl
amígos sinceros.
Qual o filme que mais gostou?
O filme dremático e emocionante: "A
Um Passo da Eternidade".
Ea música^
"Sayonara'' por Eddie Fisher.
Namora?
Sim, namoro um rapaz que se chama
Delson Vílla Nova de Aquino, a quem
muito admiro pelas suas excelentes qua^i
Hdades*

Já viajou?
Sím^ já viajei por mar com minha famí-
lia e tive oportunidade de conhecer San-
tps# S/ Paulo, Florianópolis e o porto de
S. Francisco.
Seu perfume predileto?
Fascination
Seus principais programas no TV?"Encontro Musical" (Hebe Camargo) e"Festa da Mccidade".
Seu prato apetitoso?
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P

R

-r- Brocholone.
—- Prefere que moda?
^—-Acompanho a moda com naturalidade,

nunca nie exponho ao ridículo.
Suas principais diversões?
Ir aos cinemas da Pça. Sãens Pena e
ser assídua às programações do meu
clube favorito, a A.M.A.R.

-^-Freqüenta que clubes?
A.M.Á.R., Municipal, Shell e Vasco

da Gama.
Tem algum títuio de beleza?

—- Nõo.
Seu clube de futebol qual é?

—4 5ou vascainc.

~- QuoiQuo* o Miss brasil oue mais lhe impras-
sionou?
A bela Mo?íq Rocha, porque não so
mostrou o que c Bahia tem, como tam-
bérr revoluc:onou o mundo com suas
polegadas a mais.

% vcr:>al DAS MOÇAS 2.6.S0
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A morena Selma Marques da Cunha uma das mais
destacadas meninas da Associação Marítima Atlética

Recreativa

—
—
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—
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R
P
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Seu candidato para presidente da Repúbli-
ca?
Jorge, permita-me não opinar.
Gostaria de conhecer algum país?
Sim, a Suiça.
Cite uma mulher elegante?
Srta. Sônia Du^ra.
Acredita no amor à primeira vista?
Nao, porque nunca o senti.
Qual o santo de sua grande devoção?
Nossa Senhora dos Graças. $
Seus artistas cinematográficos preferidos?
kim Novak e V:ctor Mature.
Cite um lugar bonito que tenha visitado?
Petrópolis.
Cite um grande diretor de clube?
0 mais admirado pela família "Anarista":
o sr. diretor de esportes Germano José da
Rocha.
II pv-»/""»!r» l"»/^lr-\ r> r\ k- 4- I v^m. y» u* 4.—. L_.. . —.—. .—— _ 5\^ iiivjio uciu jc; 'iniicinu iiumuriur

O amor de mãe.
Como define a *e!icidade?

A felicidade: e como alcançar o cimo da
montanha, paro logo após despencar-se
dela.
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0 que mais admira no homem e na P
mulher? R
No homem aprecio a honradez e a
sinceridade, na mulher a simplicida- P
de. R
Qual o Ceniunto musical que mais P
gosta?
0 Conjunto Musica! de Bob Fleming. R
Qual a sua Draia predileta? P
A praia romântica da Moreninha, na R
aprazíve. Ilha de Paquetá.
Que mais aamira nesta vida?
Admiro o bom humor e o dinamismo p
de meu querido pai e a bondade de r
minha mãe.
0 que mas detesta? P
Detesto a vaidade demasiada nos ho- R
mens. P
Que acha da mulher que fuma? R

P
Acho que a mulher que fuma deverá R
fazê-lo em ocasiões precisas de am-
biente social; noutro caso minha opi-
nião é adversa.

Qual a sua ma»oi recordação?
Recordo-me das noites juninas no Colégio
Interno.
Seus principais esportes?
Natação e tên;s.
Qual a descoberta científica mais impor-
tante?
A penicilina.
Que faz quando está sozinha?
Leio muito; a quando me encontro com
meu primo Luiv Carlos Fonseca, com êle
troco idéias literárias.
Tem qualquer mania?
Sim, quando enrontro-me nervosa mordo
a ponta do dedo indicador.
Toca algum instrumento?
Toco piano.
Tem algum "talismã7?

Não.
Que achou da seção?
Acho esta seção magnífica, tanto rriais pe-
Ia amabilidade e simpatia, com que você
procura focalizar os brotos dos clubes co-
riocas.
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O COZIMENTO DOS VEGETAIS

Para' o cozimento dos vegetais em condições satisfatórias devemos observar as seguintes
normas: |

a) Nos vegetais, om que pretendemos conservar o oaor e o gosto devemos usar pequeno
quantidade de áaua. panela'tampada e pouco tempo de cocçao.

b) Naqueles"en que queremos evitar o aparecimento de cheiro e sabor muito forte, usa-sè
bastante água. vdstíhe destampada e cozimento rápido.

c) Os vegetai em que convém diminuir o cheiro e o sabor põem-se em muita água, rea-

piente sem tampa e maior tempo em ter/ura.
Assim estaremos favorecendo o seu agra dável paíadar e odor «aspecto esse que não de-

va6$ter descurado na alimentação, porque tem relevante importância. Diga-se, contudo, qüe
as melhores formas de cozi- >
nhor vegetais são aquelas que
o protegem contra a destrui-
cão das vitaminas e a oerda
dos sais minerais: com pouca
água, a paneia tampada, coc-
çâo l.geira. A água resultan-
te deverá também ser consu-

•rriiv_a, mesmo que seja preo-
so m;sturá-la a outros alimen-
tos .

v A !

FRANGO ASSADO

Lii.pemos muito bem um frango
e baiamo-lo com alguma energia com
uma espátula de aço. Coloquemos
em seu interior um bom bocado de
manteiga com sal e pimenta. Coza-
mos a abertura nele feita.

1'mohelemos a ave com manteiga
derretida e pulverizemos sua supeír-
fície com sal e pimenta.

Levemos o frango ao forno e aí
deixemo-lo até dourar.

Sirvamos o assado sem molho em
uma cama de alface ou agrião co-
dimentado.

DIGNA DE IMITAÇÃO

Ann Sothern, na Metro, tem como
esnccralfdade, em sua alimentação, o
uso de um composto de cenouras ra-
iadas, misturada a pasta resultante
com yuco de. frutas, passas e requei-
]ão.

FLOREIROS DE MESA

Quando tenhamos que colocar fio-
rei ros em uma mesa de jantar, pro-
curemos os que não sejam muito ai-
tos, pois devemos supor que os ço:
mensais desejam ver-se mutuamen-
te

"MAIONESE" DE
CHOCOLATE

Separemos 250 gramas de choco-
laíe, 200 gramas de açúcar, 150 gra-
mas de manteiga e 6 ou 7 gemas.

Coioquemos em uni tacho o clio-
colafe ralado e 1 xícara de água e

8

levemos o tacho a fogo lento, fazei)-
do com que^«*-"Cnocolate se derreta
bem, adicionemos-lhe% Vnanteiga e
continuemos revolvendo até que to-
dos os ingredientes' fiquem bem uni-
dos

Trabalhemos muito bem com es-
pátul* de madeira as gemas com o
açúcar. Isto realizado, juntemos esta
preparação ao chocolate e demos à
composição resultante uma pequenafenurar revolvendo-a rapidamente.

Retiremos a preparação do fogo e
continuemos revolvendo até que to-
dos o? ingredientes fiquem bem uni-
dos.

Este é um doce para ser servido
com biscoitos secos e gelados.

CARNES CORTADAS

Guando cortemos qualquer espé-
cie de carnes procuremos fazer eòm
que as fibras dessa carne formem,
ainda que aproximadamente, um àn_
guio Teto .eom a folha da faca. A

.carne que se secciona assim não só
oferece melhor aparência como tani-
bem é mais agradável, oferecendo,
ainda, maior facilidade à mastigação

TORTA DE MEL

Separemos 200 gramas de mahtei-
fia, outras 200 de meh 4 ovos 1 éo-fherinba de canela, 350 gramas detaimha, 200 de frutas cristalizadas è2 comerinhas de fermento.

Esquentemos o mel e coloquemos
o mesmo em um tacho com a mau-teiga, batamos estes dois ingredien-
tes ate formar um creme. Acíieione-
mos a este, uma por uma, as gemas.

JORNAL DAS MOÇAS

Depois de alguns minutos, untemos
e ''ominuemos batendo a mistura.
à composição a farinha peneirada
com a canehi e o fermento, alternai
do-bs com as frutas cortadas em pe-
daços e o leite. Por último, adicione-
mos à preparação as claras batidas ao
ponto de neve.

Coloquemos a composição em uma
fôrma amanteigada e pulverizada de
farinha e levemo-la a forno de tem-
peratura regular.

Lma vez cozido o bolo, tiremo-lo
da forma e deixemo-lo esfriar em
uma grelha.

GELADOS

Cs gelados, ingeridos aos poucos,
causam uma agradável sensação de
frio no estômago, que é seguida de
os faz muito recomendáveis às horas
uma reação favorável à digestão, que
das iiefeiçoés.

A CERVEJA

A cerveja contém princípios nu-
tritivos, é tônica e tem propriedades
parecidas com as do vinho. Tomada
em excesso, prodns a embriaguez
acompanhada de indigestão.

SALADA CRIOULA

Fer>ainos uma cebola e cortemo-
!a em pedaços pequenos e misture-
mos estes com alho picado, tomate.,
salsa e pimentão, também picados
Misturemos muito bem estes ingre-
dientcs. Temperemos a misiura
eorn_sal, azeite e vinagre e tornemos,
a revolver a preparação.

' "¦-* 2.6-60
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EMPADINHA DE BATATA —

AURÉLIA

Ingredientes — 1 quilo de batatas —

3 gemas — queijo ralado — 2 colheres de
manteiga (de sopa) — sal — pimenta — 2
colheres (de sop3> de maizena — 1 picadi-
nho de carne — ovos cozidos -^- azeitonas.

Preparação — Cozinhe as batatas
descascadas. Escorra e passe no espreme-
dor. Junte as çiernas, o queijo, manteiga,
sol, pimenta e fi maizena. Forre as formi-
nfoas wntadas — recheie com o picadinho
de carne, os ovos picados e as azeitonas e
cubra novamente com as batatas. Pincele
comi gema e leve ao forno para assar.

PANQUECA ALMERYL
ingredientes —— 2 copos de farinha de

Colaboração da leitora
OLGA OTONIELZA

trigo — 2 copos do leite — 5 ovos — 2 co-
lheres (chá) de fermento — 2 colheres (chá)
sal — 340 gramas de castanha do Pará moi-
das — 250 gr. c"e passas, sem sementes —
250 g. de figos cristalizados —- 5 colheres
(sopa) de limão — açúcar à vontade.

Preparação — Leve ao fogo o leite, as
castanhas, passas, figos cristalizados, suco
do limão e o açúcar. Quando essa mistura
estiver cozida e bem ligada, começando a
enxergar o funtüo da panela retire do fogo
e deixe esfriar bem . Faça, entãc, as panque-
cas, misturando bem os ovos ligeiramente
batidos, farinha, ieite, fermento e sal. De-
pois de oronta a massa da panqueca, unte 1
friaideira com urv- pouco de gordura e ponha
dentro 1 colheraân de massa. Deixe até co-
rneçar a se desprender das bordas e só en-
tão vire a panqueca deixando dourar do ou-
tro lado. RcHre, então, do fo^o, espalhe um
pouco do recheio por cima e enrole logo,
enquanto quente.

1
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BEIJINHOS MORENOS

Separemos 6 claras, 325 gramas de
farnhá, 450 de açúcar moldo e I
Qolhfirada cie canela.

Ia,,mios as clavas a ponto de me-
renmie muito duro. Retiremos o ba-
tetlY-, adicionemos, pouco a pouco, o
áçücàr; logo a farinha peneirada e
misturada com a canela. Unamos
oein estes ingredientes com uma co-
hx de madeira. Coloquemos a pre-
pançáo em funil de pano com bo-
f{U'.'Ai lisa e sobre chapas amantei-
gaclas e pulverizadas, façamos peque-ws montes, convenientemente sepa-
rj*o's. Deixemo-los secar durante
fio 1<-evca de uma hora. Ao cabo deste
!emPA cozamo-las em forno muito
SUi^A de 45 minutos a 1. hora, pou-co mais ou menos.

Inovem ficar completamente se-
COS

Estes beijinhos podem durar.mui-
{° tempo em latas fechadas.

PEIXE À MINUTA

Pi,acuremos um peixe macio, 3 ba-tatas grandes, 1 cebola, 1 colherada

de \ magre, 10 gramas de manteiga,
sa¦¦;•; i picada, limão e sal,

DivAlamos em filés o peixe. La-
ve-MO-los e fervamo-los em abundam
te agüa com sal, acompanhado das
batatas partidas em dois, a cebola
trareira e o vinagre.

í ma vez tudo cozido escorramos a
prepáiação.

Arrumemos o peixe e os outros in-

gredientes em uma travessa e cubra-
mos com a manteiga derretida, a
salsa e o limão cortado com as cas-
cas.

SUFLÊ DE ARROZ

Separemos 2 colheradas de mau-
teiga ou margarina, 2 colheradas de
fariuna, 3 quartos de xícara de leite,
200 gramas de queijo americano, 1
xícara de arroz cozido, 4 ovos, sal
e pimenta.

fadamos um molho com a manter-

ga, a farinha e o leite. Adicionemos
a este o queijo americano desmancha-
do. Revolvamos bem a mistura até,

que tique cremosa. Adicionemos a
esta preparação as claras dos ovos

JORNAL D AS MOCAS

•batidas ao ponto de neve.
levemos a preparação a forno mo-

dera.do até que fique firme.

O CONTRATASTE ÀS VEZES DA
CERTO

Na arrumação de u'a mesa, deve-
mos Jazer o possível de combinar o

j$gò de louças com o de toalha e
guarda napos, de modo que se faça
um conjunto harmonioso e elegante.
Mas, si isto não fôr possível, convém
'es^oüier dois estilos absolutamente
contrapostos, pois, por contraste, lo-
grampfi idêntico resultado e logra-
mos deixar aí uma expressão de bom
gòsi:o.

O ARROZ

O arroz é um dos cereais mais
ates à nossa nutrição, tão eficiente
quanto o pão ou as batatas, ainda
que pobre em albuminas e gorduras,
por cuja razão convém prepará-lo
com caldo, leite, ovos, carne ou quei-
jo, para fazer dele um alimento com-
pie to

'A
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* "
seção iniciara uma

principais dubts da cidade,
o colunista BM Ney que

*Xlobes aa Cidade".
assinalada para o dia 2 de

do Centro Cívico leopoidinense com
dos Clubes Cariocas", desta

do perfumes franceses "Nuit lã Long
de fabneante "lubin". O dube

do Canraiho será ricamente orna?
de convidados. Posso adian-

radiofônica. O diretor-sodal
i idealização d«

WÊsÊ.

efeito na Associação Ma-
festa em que reuniremos gra-

uma Vez o fabricante
diferente ofertando miniaturas
os presentes. Na parte musical

com o excelente Conjunto
espetáculo que certamente

está sendo estudado um
realizada no dia 9 de

esta marcada para o dia 16
salões do Várzea F. C. que

com a recepção das "10 Mais
e as ^0 Mais Elegantes dos Clubes Ca-
MOÇAS. Haverá farta distribuição dos

exclusividade toda especial
Outras grandes satisfações esta co-

povo teresopoiitano.
a locução do destacado artista

melhor abrilhantar

será visado para
lagoa Rodrigo de

entre o colunista
do grêmio da

¦.

- • .>

¦*' : ..' ¦ ' 
í

.....¦ .. ¦

% Nossa revista foi alvo de sin-
ceras e festivas manifestações pela
Associação Marítima Atlética Re-
creativa 'A. M. A. R.5, numa festa
que agradou profundamente a to-
dos que lá estiveram para presti-
giar este grande acontecimento.
Delson Villa Nova de Aquino ^pre-
sidente provisório e sua dinâmica
irmã Srta. Dalüa Vüla Neva de
Aquino rdiretorc de publicidade)
cercarem o colunista de todas as
gentilezas possíveis. Teve o colu-
nisTa a grata satisfação ce apre-
sentar para os associados da A.
M. A. R. c sua candidate co título
de "Miss Estaco da Guanabara'".
A Srta. Jane Maria Bittencourt foi
eleita "Miss A. M. A. R.", aliás,
muito bonita, mas c $'jz c'ástica
não convenceu. Meu secretário
Marcos Ccetano merece registro
de aplausos ooraüe desenvolveu

construtivo para me-um trabalho
lhor informar ces meus leitores. A
atração da noite foi o conuecia'o
Conjunto de "Show" "Hi-Fi' que
arrancou verdadeiros aplausos do
público presente. Quanto cr Con-
junto "Os Gucncbcrinos" que ti-
verc~ a ~'ssco co cc~a~oo musi-
cal esteve muito fraco e opinamos
para que o De'son ViHa Nova nas
próximas c-oc-c~-o:ões cc^sige
melhores Conjuntos Musicais. Que
desculpem-me os caros comoanhei-
res da A. M. A. R. mos *en~o aue

minhas rest-icôes.

o colunista Gestão Me-
funtos o "Concurso aa

temtcu a movimentar às
•fava Wnirgo e outros

à pnmeira se-

DKNxí T^^S MOCAS

? Este fim de semana foi de tra-
baihos bastantes crduos para o
responsável desta seção. Estive no
Centro Cívico leopoidinense tendo
sido recebido gentilmente pelo di-

rigente Carneiro Finto. Estava

acompanhado do colunista Edel Ney

(D, Noticias) e o fotografo Leo Cor-

rèa. Realirava-se uma movimenta-
da domingueira dançante e aoro-

veitei para conversar com as Srtas.
Marilene Martins Caneíha. Vânia
Vanni. Ana Marsy de Carvalho Pi:

res (ttm brcíinho que promete), a5

3 8.60
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Olha só a pose do Paulinho Ney? Esta figurirnha importante é filho do simpático casal Nor-
m;Pery Ney e do cronista Edel Ney do
Diário de Notícias". Hoje, colorimos esta co* iluna com este "baby", orgulho de seus papais.

Srs. Antônio Sauler e noiva, Carvalho Pinto e
o dinâmico presidente Jaime de Carvalho.

Saimos do Centro Cívico Leopoldinense e já
um carro nos esperava na porta do clube. Den-
tro estavam a cantora Norma Sueli, da Rádio
Nacional e Walter Levita da TV Tupi que iriam
realizar um "show" no Jacarepaguá T. C Che-
gando ao citado clube conversei com o diretor-
sócia! do J. T. C, o simpático Lenir Faria Nu-
fies, que convidou o colunista para a próxima"boite-show", 

com o pianista Ribamar. Conver-
sei também com a morena Adyr Freitas, legíti-
roa representante do grêmio da Rua Mário Fer-
reira. Sôbre o "show", 

posso finalizar que foi
acesso. . .

O Grajaú T. C. na pessoa de seu "relações-
Públicas" limo Buss, informa ao colunista que
Qw junho o G. T. realizará uma movimenta-

Jj1 
festa em homenagem aos colunistas sociais,

limo Buss vem desempenhando um trabalho
«preciável e tenho certeza que o grêmio da"Ua Eng. Richard está muito bem servido com

Js prestimosos serviços desse grande batalha-
dor das cores azul e branco.

I " SPÍ
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* O colunista Luiz Gismondi, do "Correio da Manhã", con-
tratou casamento com a bela senhorita Cely Pontes e enviou
o convite para êste redator, como me encontrasse em servi-
ços na cidade de Teresópolis, não me foi possível compare-
cer ao ato religioso. Daqui envio meus votos de felicidades
aos amigos nubentes.

* Com o título de "Uma Noite nos Bosques de Viena" • um
trio de violinistas autríacos, tudo indica que será à base
da velha valsa a festa que o Tijuco T. C. realizará amanhã
em seu ginásio

Num concurso de candidatas bem fracas, a nova "Miss
Mackenzie", é, sem dúvida, quem mais qualidades apresenta
para abiscoitar o título de primeira "Miss Estado da Gua-
nabara'".

~I< A louríssima e bonita Srta. Noelza Abreu Guimarães,"Miss Bangú do Club Caiçaras" continua circulando em cens-
tantes noitadas com o jovem banqueiro Helvécio Fernandes!

-!' Infelizmente, não pude comparecer ao almoço de despe-
dida oferecido pela diretoria da Casa das Beiras ao seu des-
tacado presidente Comendador Abel Costa, que partiu para
uma circulada no Velho Mundo. Nesta data encontrava-mo
na bela cidade de Teresópolis.

* Adalgisa Colombo é o exemplo de uma moça que se rea-
lizou, que lutou rápido e bravamente para conquistar o que
queria e o conseguiu: ser "Miss Brasil" e mãe. Conquistou
o mais ambicionado título de beleza feminina do país e ga-
nhou (pelo para ela) o filho mais bonito do mundo. Passou
pela TV (foi miss), passou pela Rádio (foi miss Rádio Globo),
passou pelas passarelas (foi manequim da Canadá) e che-
gou onde quis. Esta nota nasceu devido o colunista ter re-
cebido há poucos dias um bonito cartão postal dos "States"

enviado nela bonita Gisa.

ACONTECEU NA CIRANDA
Mais um grande domingo... Mais uma "Cirande

dos Bairros"... A sede da A. M. A. R. acolheu na última
semana os componentes da famosa "Ciranda dos Bairros"
programa levado a efeito todos os domingos pela cara-
vana da Tupi-Mayrink. Foi mais uma exibição memorável
para os arquivos do brilhante animador Arnaldo Amaral.
O salão da A. M. A. R. recebeu um grande público o
que vem provar que "A Melhor Atração nos Clubes Ca-
riocas" vem agradando de exibição em exibição. O tra-
dicional programa prestou uma singela homenagem s
"Miss A. M. A. R.", srta. Jane Maria Bittencourt, menins
que agradou a todos os presentes. Desfilaram os seguin-
tes artistas:

Ruy de Assis, Marilene Santiago, Roberto Silva, Gra-
cinha Miranda, Joel Rosa, Odete Amaral, Roberto Odilon
(bom cantor-boa pinta), João Silva, Jayme Ferreira,
Zaira Cruz, Antônio Laborda, Nair de Queiroz, Fernan-
do Costa, Altamir Soares (boa promessa), e os Conjuntos
de Rock de Renato e seus "Bleu-Caps" e Carlô e seui
satélites. Locutor: Oliveira Filho; Contra-Regra: Peri-
quito; Regional de Canhoto; Direção Geral de Arnaldo
Amaral (brilhante radialista). No próximo número:
Grêmio 4 de Novembro, de São Cristóvão.
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OSÁRL\ CAMINHAVA pela rua
completamente entregue aos pen-
sa mentos; tão absorta estava que
hão sentiu que os grossos pingos
cie chuva começavam encharcar
Mia blusa. Alheia completamente
ao oue se passava, ela não sentiu
t mhém o proposital esbarro que
lhe cleu um velho amigo seu.

Oferecendo-lhe guarida em seu
cv. aí da -chuva. Ròmulo acompa-
Tihoíi Rosaria até à confeitaria, oh-

de sentaram-se para o cita.
Como chove! disse Ròmulo para quebrar o silên-

cio que se tonrava embaraçoso. Parece que São Pedro
deixou as comportas abertas!

É verdade, e logo hoje que sai desprevenida. Es-
tava um dia tão lindo!. , Não sei ò que seria de mim.
se não o encontrasse.

Muito simples: apanhariam um bonito resfriádo!
Sim., meu ámigò, é a única coisa que consigo apa-

nhar de uns tempos para cá. . .
Tolice. Como Não ás coisas com o Lucas? Há dias

encontrei-me com ele no clube, e pareceu-me tão distrai-
do como tu, agora.

Está cada vez mais aDaixonado pela outra. O dia-
bo e que não consigo cescobrir quem é essa mulher. . .

Rosaria, por favor, aisse o amigo conciliativamen-
te. Não creio nas tuas deduções. Teu ciúme faz-te irna-
ginar coisas. Depois, completas o tipo por quem qual-
quer homem <e apaixonaria.

Bondade a sua, Rôinulo, mas a verdade é que Lu-
cas já não me ama: principalmente agora, está cada vez
mais entregue a qualquer coisa que o vem afastando de
mim: e isso só pode ser mulher. Não acha você que seja,
Ròmulo? disse Rosaria fitar.do o amigo e a quem devota-
va sincera amizade.

— Não creio ,fi.
coisas. Precisas te di>trair. e a propósito, como vamos
de literatura? Tens publicado muita coisa?

^— Sim. Semanaimi rte venho publicando rro "As-
tro'\ pequenos contos de amor. Sabe. Ròmulo. é o quetem me distraído. Nã:> fossem os meus contos e não sei
o que seria a minha vida, de uns tempos para cá.

Realmente, assim era a vida de Rosaria, a novelista
incógnita. Há dois anos vinha publicando novelas poli-ciais e pequenos contos do amor. aos quais emprestava
o seu arrebatamento apaixonado e toda a força do elo-
quente amor que devotava a Lucas. Falava" de amor
com os personagens de sejc romances, como se estivesse,
ela própria vivendo os instantes de amor com o homem
de sua vida. Naqueles pequenos contos, ela deixava
transparecer toda a emoção de que era capaz de viver
seu apaixonado coração. Rosaria 

"amava 
e há muito quese desiludira do carinho de Lucas. As viagens, os nego-

cios, seja lá o que for, tudo concorria para afastar o ma-
rido de sua vida. e do seu convívio. Agora, esta aterra-
dora^dú\ida que a estava martirisando como um suplício
de tãntalo. Como vál-ul? de escape, ela se entregava,
cada vez mais febrilmente; ao desenrolar dos seus mara-vilhosos contos de amor, contentando-se com uma vida
simples e humilde, ao lado do homem a quem entregou
seu coração.

Lucas, tornara-se o homem de negócios importam
tes. Sumamente compenetrado de suas funções, ele vi-
via quase afastado de Rosaria, por quem já não sentia
as emoções do amor, o amor que os unira há cinco anos
atrás.

Bem cedo compenetrou-se de que a esposa era um
tipo de mulher, dessas que levam a vida agarradas ao
tanque, e fogão, de manhã à noite, jamais pensando em
reivindicar seus direitos dl parcela conjugai. Mas, uma
coisa èíe admirava na esposa. "A calma aparência de mu-
lher educada e nunca revoltada com o afastamento do
marido". Era uma esposa perfeita, na acepção da pala-

vra. Isso não tinha dúvida e necessário se toma fa^er-
Lhe justiça. Por isso, vivia alheio, nem sempre pelos ne.
gócios, mas pelo terrível fascínio que sentia pela Ross, ã
mulher perfeita. Muito embora fosse um amor platônico
sentia-se loucamente apaixonado pela dona do nome que
marginava os maravilhosos contos de amor da revista "o
Astro". Não era um mito a mulher dos seus sonhos.
Amava Ross e não se conformava com a recusa do re.
dator de "O Astro" em dai-lhe as indicações para corüie-
cê-la pessoalmente. Semanalmente comprava o exemplar
e se entregava avidamente à leitura dos pequenos contos
bebendo as palavras de amor com a mesma sofreguidão
que beijaria os lábios da mulher amada. Era como Lucas
se sentia, quando seus chos'percorriam as páginas da
revista, cujos exemplar,.s iam-se avolumando na mesa do
escritório.

Hoje, agora principalmente, sentia um desejo louco
de apertá-la nos braços c poder dizer-lhe as mais loucas
palavras de amor. Aquela sim, era a mulher perfeita, a
mulher feita de poesia, cuja alma ela deixava transparê-
cer na emoção que lhe causavam os seus maravilhosos
contos de amor. Essa mulher que lhe faz sentir e viver
toda a poesia da vida através de suas histórias., era a mu-
lher que desejava amar, apertar em seus vigorosos braços
e poder beijar. Assim pensava Lucas, louco de amor
pelo pequenino nome. "Jíoss". 

Que poderiar significar
as quatros pequeninas letras? Ross. . . Tal como a imagi-
na, êle vê diante de sua arrebatadora imaginação, a dona
do pequenino nome. Morena, sensual e lábios carnudos.
feitos para serem beijados. Na terrível confusão de sen-

ii Quando tud

12

timentos, êle repetiu baixinho o seu nome... Ross...
num desejo de poder pedii-lhe que viesse pôr em ordem
e serenar as loucas batidas de seu coração.

Assim estava Lucas, ultimamente. Vivia como no
mundo da lua, fingindo esquecer seus deveres conjugais,
a que Rosaria jamais se revoltava. Pelo contrário, agora.
uma grande felicidade inundava-lhe a alma, fazendo-a
antegozar o momento Oe poder dizer a Lucas, que era
ela a dona do pequenino nome que tanto o apaixonara.
Há muito que já desconfiava; agora, o redator dissera-
lhe pela segunda vez que seu marido desejava conhece-
;a, que pedira seu enderece-. A princípio, ficou admirada.
surpreendida mesmo e duvidou das palavras do redator.
Porém, agora, depois que- se dispuzera averiguar, desço-
briu que Lucas passar,: parte do seu tempo no clube e
amava o seu próprio pseudônimo. Ross era o pseudôni-mo que usava na publicação de seus contos., e agora, lem-
pravá-se que jamais comentara com o marido a sua ma-
nia de publicações. Tamoém, êle sempre estivera tão
ocupado. . . Num deseje de vingança, mais aprimorou
sua história, nas quais deu um toque de sutileza e mau-
cia. antègozando o prazer de ver o marido viver os de-
liciosos momentos de airioi, como se na realidade inte-
grasse o personagem da vida de Ross. Sorrateiramente,ela o examinava durantâ a noite, quando seus olhos per-maneciam abertos, fitando o teto, ou quando indistinta-
mente seus lábios proiumciavam o pequenino nome:
hoss. . . Jamais ele poderia imaginar que a dona do pe-
quemno nome ali a seu lado. Uma única palavra sua bas-
tana para fazê-los felizes. Muito tempo ficou observan-do em snèncio a fisionomia do marido que num gesto dis-
pücente teimava em arrancar fio por fio do cabelo. Na
semi-obseuridade do ap^ento, ela continuou observandoo explendido homem que, deitado a seu lado teimava em
mar o teto, como se ali estivesse a visão de Ross. Com
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o gosto de decepção a amargurar-lhe a alma, cia ficou em silêncio a espera
da carícia que ficou esquecida, apenas enti^ue ao desejo que vergava seu
corpo jovem. Podia ate escutar as batidas de seu coração, tèntantò num últi-
mo esforço serenar o^ amontoado de confusão que gerara em seu espírito
Num gesto de displicência, encostou a mão escaldante sobre o dorso cte Lu-
eas que agora ressonava.

Muitos dias se passaram e agora, Rosaria diante do espelho dá os últi-
mos retoques na toilete. Encontrar-se-ia com Rômulo, a quem pediria uma
opinião para o seu estranho caso. Somente o amigo poderia conseguir uma
solução para o emaranhado problema que vinha vivendo nesses últimos dias
Para fazer-se notada pelo marido que sentado em sua poltrona a examinava
carregou neste dia. mais do que nos outros, o perfume que ficou rescendendo
e por muito tempo fustigando as narinas de Lucas. Atirando p cigarro no
cinzeiro, êle levantou-se e acompanhou Rosárja até à porta, enquanto mono-
Jogava: Não sei para que se perfumar tanto para encontrar um velho ami
go.,. Amigo? Apreensivo lembrava-se, agora, que Rosaria encontrava esse
amigo muito ammdo, e disso êle não estava gostando. Uma pequena nuvem
de desconfiança começava a formar-se em seu espírito, fazendo-o lembrar-se
do quanto a havia^abandonado. Sentia-se um tanto culpado pelo que pudes-se acontecer à esposa, de quem, muito embora não amasse, era contudo o ho-
rnem que prometera zelar pela sua felicidade. Para acalmar sua consciência
um pouco pesada nessa noite, convidou a esposa para uma sessão de cinema
coisa que há muito se esquecera de fazer Na semi-obscuridade da sala de
projeção, Lucas tentava ver o filme, não cbítante ter sua atenção voltada
para o rosto de Rosaria. Julgou ver em seu olhar um novo brilho"e na mão-
zinha que se abandonou à sua, sentiu um rj.ivõ calor. Puxando-a para juntode si, Lucas viu-a tremer, como vergada pela deliciosa sensação de uma emo-
ção primeira.

Muito embora Lucas detestasse cinema, êle ali estava num desejo de pe-nitenciar-se pela falta que cometeria no dia seguinte, quando depois de mui-

parecia perdido..."
UM CONTO DE FRANCISCA RIBEIRO RAMOS

ias manobras, conseguira marcar mn enconiro com a autora dos empolgantescontos de amor, por quem se sentia apaixonado. Deveriam encontrar-se emeasa de amigos comuns e Lucas achava-se como se aquele fosse o seu primei-ro encontro de amor. Já imaginava o belo espécime de mulher cuja estirpecaminhou com o tempo, herdando a beleza de Vênus e a sabedoria de Miner-va. Assim êle imaginava Ross, a mulher que vibrava suas emoções nas notassensíveis de um prelúdio magistral. Assim êle- imaginava Ross, a mulher que
qualificava perfeita na acepção da palavra. Enquanto pensava em Ross, sen-
ia-se v%"àr dé «emoção pela perigosa aproximação da esposa, que muito sn.-

ülmente o examinava através da escuridão.
Fingindo que dormia, Rosaria ouvia i*s passos de Lucas que dava os úl-

«mos retoques na toilete que fazia nessa noite. De onde estava, podia apre-
ciar o marido que diante- do espelho esmerava-se no pentear do cabelo, t\
como toque final, ajeitava o cravo na lapela. Sentia-o nervoso pelo caminhar
apressado, quando cie um lado para outro êh examinava a sua expêndida fi-
^ura diante cio espelho. Estava terrivelmente sedutor, pensou Rosaria. Qual-
quer Ross se apaixonaria por um homem as.van. Quando a porta da frente ba-
teu e o barulho do carro se distanciou, Rosaria pulou da cama e começou a
|úa toilete. Meticulosamente, ela andava de um lado para outro, ciando os
ultimes retoques no vestido que acabou de envergar. Era um belíssimo ves-
tido que lhe deixava os ombros inteiramente onescobertos, cuja pele possuía a
maciez da pétala de rosa. Ficou de tal maneira sofisticada e quase irreconhe-
^lvfl, pela maneira como repuxou os cabelos para cima. Salientou a linha
^os lábios e sombreom um pouco mais, as pálpebras que tomaram um jeitomalicioso. Jogando a estola de peles sobre ¦ s ombros, ela saiu consciente de
sua beleza, e do facínio que expandia de toda sua pessoa. Estava diferente,
P°r q'ie deixara de ser Rosaria para transformar-se em Ross, a mulher que•seu marido amava. Estava exatamente conforme lhe escrevera, quando, acon-
sediada pelo Rômulo, resolvera experimentar aquele expediente. Era a única
Maneira de dar uma lição no infiel. Aceitando os seus galanteios, estaria,
Por sua vez traindo o marido, o homem (pie continuava amando e com quemJna se encontrar dentro de poucos minutos. Olhando as horas^desceu e to-
i*A6ü JORNAL Dí\S MOCAS

mou o carro que a esperava, partin-do para a residência de seu amigo
Rouinlo, onde devia se dar o encon-
tro cem o marido. Disposta a fazer
valer, por esta vez, seus dotes femi-
iiis, díixou-se empolgar pela idéia de
mauirizar o marido, tornando-se a
coquete da reunião.

Lucas que já havia chegado,
inundava ansioso o momento de po-
der zeconhecer Ross na forma pela
qual da lhe escrevera. Um colean-
te vestido negro, decotado e pés cal-
eades com sandália da mesma côr.
Como prova final de reconhecimen-
to, ela devia trazer, presa à cintura,
uma rosa vermelha. Já bebêra vá-
rios uísques e fumava quantos cigar-
ros, quando o relógio bateu onze ho-
ras. O salão regorgitava e a música
suave tocava em surdina. Nesse mo-
mento, entrou triunfalmente Rosaria,
da quem Rômulo recebeu a capa e
eonvidqu-a a segui-lo. Juntos, atra-
vessaram a imensa sala profundamen-
te iuiminada e Lucas não pôde dei-
xar de levar um grande choque
quando reconheceu Rosaria, sua es-
posa. Não reparou na sua maneira
de vestir, porque jamais poderia
imaginar que a mulher com quem
mareara um encontro acabava de
chegar, mas atentou na beleza de
seu rosto e na poderosa sedução que
emanava de toda sua pessoa. Quase
atoleimado, observou como seus ami-
gos se aproximaram cie Rosaria, to-
dos convidando-a ao mesmo tempo
para uma contra-dança. Vendo-a
sair dançando com Rômulo, sentiu
uma raiva surda e se aproximou da
esposa, batendo de leve no ombro
do amigo.

Fermite que eu dance com mi-
nha esposa?

Que qualidade? perguntou Ro-
mulo piscando um olho para Rosaria.
Apertando a esposa,nos braços, Lu-
ças rodopiou pelo salão, enquanto
seus olhos buscavam os dela.

Não lhe conhecia essa qualida-
de, disse Lucas depois de alguns ins-
tantos... .»¦; -¦._ ....... . ,-.-,. v
,; : - Que qualidade, perguntou Ro
sáría alarmada com b tom de fria po-
lidez que o marido lhe falava.

Não sabia que ininha gentil es-
posa andava abisepitando a minha
vida. . continuou Lucas olhando-a
.dènjfrõ dos olhos; não lhe conhecia
essa facetado sua vida.'. .

- bem, dissé-Rosària um tanto en-
leada, mas, acontece que também
marouei um encontro com um certo
rapa/...

Encontro? Também marcou um
encontro, disse Lucas repassando as
palavras e atentando para a indu-
mentária da esposa. Só agora come-
cava observar que Rosaria trazia to-
das as indicações que Ross lhe for-
necera para fazèr-sé reconhecida.
Alarmado, mais apertou-a nos bra-
eos c como se estivesse embriagado,
afastou-se pára o terraço.

(Conclui na página 16)
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A poesia da vidaabrangetudo, desde as obrij^a^^':';;
árduas é imperiosas* até as mais luteis e sutis; e é éxatàmèn.
te nesse conjunto de antíteses que está o seu-principal en!
canto/ Com as mãos sujas de carvão, na çozinhay acendendo
o fÔgo pára fazer ò almoço do marido, cozendo-lhe a roíípa
alimentando os filhos, variando a casa ou m
pin, pintando uma aquarela ou amarrando um "bòuquèt" 

a
mulher tem sempre a mesma poesia: a de trabalhar para ser
agradávelA útily bpa para satisfazer uma necessidade
ou intelectual do-:eúBp$s<br--'$;:iisi:- íãniiiQÊiaãi'-Jrfey!Blá&diD^J5ÍB'; •^aiòijwàVÍ
digna ,7dd'doce e pesado encargo que a sociedade lhe àe$nou

J«lia Lopes de Alnieída

mm

EVITE OS RUÍDOS!

O progresso material, com a aplicação do motor na maior parte das
atividade* humanas, desencadeou sôbré o mundo uma tempestade de ruídos.

Com o advento da máquina, o ruído se espalha na cidade e no campo,
na casa e na rua, no céu e na terra! A indisciplina destes ruídos vem trazen-
do perturbações psíquicas, algumas curáveiv e outras de natureza irreversí-
viel. A atividade intelectual cessa ou dimirr.a. Não há inspiração possível.
nem mesmo dos cérebros privilegiados. Procure, dentro do possível, evitar
os ruídos em seu próprio benefício e no de seus semelhantes.
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IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO

PARA A SAÚDE DAS CRIANÇAS

ENXOVAL DO RECÉM NASCIDO

L'm enxoval regular para o recém-
nascido deve constar das seguintes
peças: 6 camisas de pagão. 6 carrii-
solas de dormir, 3 mantas de flane.
Ia, 3 a 4 dúzias de fraldas, 3 capoti-
nhos dfi malha, uma dnzia de sa™-
tínhos de lã. As roupas devem 'ser
amplas para permitir os movimentos
do recém-nascido, de tecido delicado
pari não atritar a sua pele fina, ade-
qnadas à estação e ao clima da re-
giao, sem botões ou alfinetes que as
prendam. As fraldas devem ser de
algodão (ou de pano de saco, quando
for difícil fazer grandes despesas),
paia pequenas viagens, pois seu uso
prolongado mantém a umidade o
reservadas as impermeáveis somente
prejudica a pele do recém-nascido.

A preocupação da donade-casa com a alimentação
da família, é uma questão à qual muitas mulheres não dão
o devido valor. No entanto, se ela não fôr programada com
o necessário cuidado, poderá causar resultados desastrosos
para a saúde das pessoas da cosa, notadamente para ascrianças.

Para um adulto normal e de saúde perfeita escla-
rece competente nutricionista — a circunstância de perdecum quilo ou dois de peso pode nao ter importância, porém,
para as crionças, cujas reservas são sempre limitadas, tal
perda pode ser o ponto de partida de transtornos mais sé-
rios. Por isso, a dieta da criança deve ser especialmente
cuidado para evitar que esses inconvinientes sobreve-
nham.

A saúde é o maior tesouro que a natureza pode nos
oferecer, e o principal expoente de nossa felicidade e bem-
estar. Por essa razão, nossos esforços devem estar sempre
encaminhados no sentido de cu;üc-la com o maior zelo.

Os perigos aos quais as crianças estão expostas, quan.do a sua alimentação não é bem cuidada, são muitos, uma
vez que qualquer fator estranho que debilite as defesas doorganismo oferece aos inimigos de nossa saúde a possibili-dade de seu tiunfo.

I
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CONCEITO ERRÔNEO

ft completamente errôneo a pre-
vençâo que existe contra as frutas
ácidas de que 

"azedam no estômago"
ou "cortam o sarrgue".

Os alimentos podem ser acidifi-
caules ou alcalinizantes, conforme o
seu modo de atuar no organismo.

Eatic os alimentos acidificantes,
podemos citar os cereais (trigo, aveia,
centeio, arroz, etc.) e as farinhas
dèss^ cereais, o pão, as carnes, os
ovos. Os alimentos alcalinizantes
são: os feijões, favas, erviDias, lenti-
lhas, pão-de-bico, leite, verduras, lo-
cumes, frutas, etc.

ümu alimentação adequada deve
conter mais alimentos alcalinizantes
do que acidificantes. É, portanto,
erro grave uma pessoa se alimentar
só com carne, arroz, pão, farinha e
ovos. E aí está mais uma das impor-
tantíssimas vantagens do consumo do
leite, dos legumes e das frutas em
geral.

MEIAS ENCARDIDAS

Meias encardidas pelo desbotar
dos sapatos, tornam-se de novo per-
feitas quando, antes de lavá-las, sao
post.Ys de molho em água de bórax.

2.6 60
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O problema da habitação na vida moderna, nas grandes cidades, é dos mais complexos. No desejo de se
aproveitar qualquer nesga de terreno, os construtores planejam edifícios çom apartamentos muito pequenos, embo-
radividindo-os em 2 ou 3 quartos, sala e demais dependências. São quase que cubículos escuros, e, portanto descon-
fortáveis e tristes.

Mas... pode-se dar um jeito. A fotografia que está ilustrando estas linhas pode servir para um exemplo.
Dos dois ou 3 quaros e uma sala,t podemos fazer, apenas um quarto confortável e uma sala ampla. Dividindo-os
com portas e janelas en\ íVraçadas teremos uma enorme casa. Floreios, e focos de luz bem dispostos, um fundo
com papel pintado, fingindo tapete, e aproveitando um grande quadro, ou azulejos abraçados, colocados em toda
a altura da parede (até ao t hão), garantem-nos um ambien te alegre. Moderna mesa de refeições emprestarão um to-
que de elegância e parecerão, até, pequenas mesa de jogo. Vejam que não será difícil conseguir-se esse am.
biente, embora requeira alguma despesa extra.

'.ii-m

/ '

SOBREMESA SABOROSA

0 doce de leite possui boas qualidctdes nutriti-
vas, pois todas as sul stâncias contidas no leite
nele estão presentes, sendo que o hidrato de car-
bono em um teor muilo mais elevado, devido a
adição de açúcar.

Esse doce. que e um dos mais recomenda-
sveis, oferece a vantagem de permitir o aproveita-

Mento das sobras de leite. Um doce de leite sa-
boroso e de fácil preparo pode ser feito em casa,
do seguinte maneira: Heixa-se o leite com açúcar
no fôgo, até que engrosse bem. Nessa ocasião,
Qdiciona-se um pires de queijo parmesão ralado
e mexe-se sem parar, até que adquira um pouco
|ais de consistência e se desprenda da panela.Põe-se, então, em um prato untado com mantei-
9Q/ cortando-o em tabletes após esfriar.
t.6.60

r^&° 

' "mi-.-i-L::rL :iV^i_4':âíÍÍÍÉÍÍiÍP
I^HenRa TjO kkaQTT

Espavorida agiu .se a criança,
De noturnos fantasmas com receio, t í

Mas se abrigo lhe dá materno seio.
Fecha os doridos olhos e descansa.

Perdida é para mim toda a esperança
De volver ao Brasil; de lá ine veio

Um pujilo de terra; e nesta eieio
Brando será meu sono esem-^tardiuiç^ili.

' 
.'•¦¦ 

'¦''.¦¦;,'¦:•¦ 
;.';.' ..¦'¦". . ¦'. ¦'.-':'-.'•. ;.'j ¦¦ -.'¦¦.. ¦'-.' '-.•,-•. "¦ ¦'••' '¦'. 

;¦¦.'¦ ¦•.'<:;,'.;'i\
*'isH^tf ' -\'" :..''. ""^ ¦-. . 

' ¦ ;" :\>'ii

Qual o infante a dormir em peito amigo,
Tristes sombras ^

ó- doce Pátria; sonharei contigo! \

E entre visões de paz, de luz, de glória, (m Sereno aguardarei: no meu "jaaj^;feíff:; ¦ J;ISS
A justiça de Deus na voz da história!-.

fy%ki5.P&CO^rffi!kttâ4&&iZ$í^tô$*

¦ y:k[y':i'.'y.y'y:m^y'^

mÊm- ""'¦'¦ '••'«-'-"sVPEDRO H

JORNAL D S MOÇAS 15

x-TÍ'
•. " 

¦.,-

¦¦•¦ !<iCT
¦;Wxv^

-.. . V

..,.
'.¦

xiiímm
Si ! •

:i
X.

M
&

xft

y



il
? •' y ' y. -

7;

yy

-I

(;r, *

v,..

Mx

7":' .
'¦xaa
-a'7-,

Cabelo branco?
r

l^mfimmimm^''¦¦¦¦¦¦-

•fíhfillíjfffi i 33s§i

JABELO.» CRESPO¦¦•

HENNÊ-LÉNE

DO Américo
TINGE E ALISA
A venda nas Farmácias, Drog>

rias e Perfumarias.

,x AMÉRICO: 25-2837

N.° 1 para desenvolver seios pequeno:
N.° 2 para reduzir « firmar selos v<o

lumosos.
A venda nas Drogarias: Pacheco, ^
Silva, Neofarma, ou pelo Reembôlav

Cr$ 250,00 — C. Postal 4 — Tijuca
Rio — Tel.: 48-3037
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JORNAIS E REVISTAS
Kacebemòs Boletim, sob a direção

do sr. Humberto Peregrino Seabr;
Fagundes, iá no seu XXJ ano c.c
exíjtêucia. Boletim é um órgão in-
formativo da Biblioteca cio Exercito.

Al-.iitc bem feito, gràficamente,
omito boa colaboração e info.ma-
ções magníficas.

VOSSA GENTE é um suple-
mento de Cinema, Teatro, Rádio e
t-V, óbdeeendo à orientação de
áironio ]. Aràgão;

AÇÃO DEMOCRÁTICA, Boletim
mensal do Instituto Brasileiro da
Vexo Democrática com informações
oreciosas.

NOVAS, é o nome de ura Boletim
-imito bem feito e editado pela orga-
nizaçâo de Fernando Chinaglia. O
exemplar que recebemos tem o nú-

mero 28 e está repleto de coisas inte-
ressaníes que despertam a atenção dos
que o lêem principalmente dos agen-
tes de venda avulsa de todo o Bra-
sil.

DEMOCRACIA FEMININA
Uma neta de Olivério Cromwell,

Brígida Bendish, criou faina, em sua
época por suas excentricidades.

Passava horas e horas durante o
dia realizando os mais rudes traba-
lhos; vestindo como os operários e
eompartindo com eles sua modesta
oomj/ia.

Ao cair da tarde*, voltava para sua
casa e de onde guia após umas horas
elegantemente vestida, tal como fa-
fiam av donas-da alta sociedade que
freqüentavam os salões da sociedade
mais distinta .

Afirmava, então, que nada fazia
fie extraordinário, nem com o fim de
propaganda, mas em obdiència a
um mandato de seus sentimentos.

//QUANDO TUDO PARECIA
PERDIDOt"

(Conclusão)
Por favor, Rosaria, diga de uma

vez o que está tramando contra um
pobre homem que se apaixonou, pelaesposa? Diga, pelo amor de Deus., se,
não veio aqui para encontrar-se com
Ròmulo, ou para espionar-me?

Juro! Aqui estou porque mar-
quei um encontro contigo, meu nia-
rido Eu sou Ross, a autora dos con-
tos que gostas de ler... disse sor-
rindo. Eu vivia infeliz por que jul-
gavu-tc apaixonado por outra mu-
lher, até que descobri que amavas
Ross, o meu pseudônimo; então, con-
clíií que nem tudo estava perdido. . .•- Rosaria! Rosaria! Amor de mi-
ilha vida! Acalme de uma vez e po-nha em ordem as loucas emoções quevenho sentindo, disse apertando en-
tre os braços a esposa feliz. Sim.
quenda, nem tudo estava perdidopaia nós. .¦;..

JORNAL Dí\S MOÇAS

ÂTRAEíl
USANDO CREME OE BELEZA
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PROTEGE
NUTF.E
EMBELEZA

LABORATÓRIO VINDOBONAi
Roa Uru»u*J»n*. 104, k'

Tci MT700 — Rio

PECA INFORMAÇÕES GRÁTIS

JOSÉ PÁDUA DE
luvuun

Solicitamos a suo pre-
senco em nossa redação
para tratar de assunto
de seu interesse.

€ÂRI€ÀS4
Não usem carecas! Usem A Kl.
ROL, a última palavra contra
a calvície! Nas drogarias Pa.
checo, V. Silva, Neofarm ou
pelo reembolso; Caixa Postal4
Tijaca - Rio - Tel. 48-3087.
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Acidente de Tráfego -- Â-eídent* ^"5
Trabalha # finança» Profiselòn»'" I

DESQTJTTEí»
ÁLSORIKO MACHÃO
CID DE O. SCHUlâCH

ADVOGADOS
Escritórios r

Ar Franklin RooecTeh. W - apt. V
Tel./ 5? 74Q*

Diariamente dat 13 a\é 1*
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Nosso Caminho, é o sucesso"
Palavra de ordem do Trio Itapoia

¦ ¦ •

m

di
Chama-se "Itaporã", o mais novo trio vocal do rá-

10
Gilvan, é o solista de voz previlegiada e o homem

que maneja o afochê, instrumento musical de ritmo im-
prescindível a uma boa Jiarmonia de sons. Veio do Esta-
do de Minas Gerais.

Ledinho, é outro artista de grande importância, ma-
nejando, o instrumento-chefe do conjunto — o violão —
e, como é óbvio, participando também do coro. É flu-
minense de Sto. Antônio de Pad.ua.

O outro figurante do ritimado "Trio Itaporã" é o ri-
sonho jovem Chiqúintio, eme com uma perícia incrível,
executa a tambôra, originária da África. Veio o "tercei-
ro homem" da cidade de Itaocára, no próspero Estado
do Rio.

COMO SURGIU O TRIO
Para dizer a verdade, o trio, era uma 'Idupla" se-

Uundo nos conta o mineiro Gilvan. One nos disse:"Ouando comecei com a mania de cantar, não imaginei
que acabaria num "trio", 

pois a primeira idéia era a de
formar com o amigo e colega Ledinho, uma dupla vocal
e instrumental. E chegamos, realmente, a fazer algum
sucesso como "dupla', merecendo dos organizadores de"shows" 

e programas de rádio, todo carinho em nossas
exibições e animando-no.". a continuar na luta, até que
conhecemos o bom amigo Çhiquinho e transformamos
depois de alguns "bate-papos", a "dupla" em "trio".

Sendo seus integrantes brasileiríssimos, adotamos o
nome de "Trio ItaporV* que no idioma guarani quer di-
zer "Pedra-Bonita", 

uma homenagem aos primitivos habi-
'antes do Brasil, aos 'ndios.

Há quanto tempo existe o conjunto? — pergunta-
mos.

Como "trio", cerca de um ano e poucos meses —
lespondeu desta vez o ritinústa Çhiquinho, acrescentam
do: - "Mas 

esperamos continuar juntos por muitos anos,
P 'Pie, ultimamente, tudo vem dando certo para o nosso
lado.

Olhando para a direção do Ledinho, fizemos outra
pergunta:Desde quando atuam com exclusividade do rádio
e em que programa?

Essa pergunta foi respondida prontamente pelo sim-
pático violonista da seguinte maneira:

"Bem, com exclusividade, há quase três meses e o
programa é a famosa "\ ^SPERAL JOSÉ BRAGA", que
vai ao ar das 18.00 às 19.30 hs. de todos os sábados,
pela onda amiga da Rádio Difusora de Duque de Caxias,
ZVP - 24, dó E. do Rio de Janeiro'7

Nova pergunta fizemos ao moco Gilvan. que com
aveludado de sua bonita voz nos respondeu mais uma
vez, aquilo que desejamos saber:

—: Ouais as emissoras em que já atuaram vocês, e
qual o gênero preferido no repertório do "trio"?

Muitos foram os programas em que aparecemos...
A convite, estivemos em Tuiz de Fora, em Minas, meu es-
tado. Lá cantamos e, modéstia à parte, agradamos na
Rádio Sociedade Juiz de Fora, emissora P.R.B. — 3. Io-
tanclo o auditório por várias vezes em 1959. Também em
Petrópolis fomos apresentados com destaque ao microfo-
ne da Rádio Difusora P. R. D. - 3, num programa de
ótima audiência, e prestigiado por outros nomes de graru
de evidência na "cidade das hortênçiás".

Fez ligeira pausa para. acender o cigarro e conti-
nu ou: — "Finalmente, conseguimos o que tanto desejava-
mos: trabalhar numa emissora carioca!. . .

E qual foi esta esl ação?* tornamos a perguntar.
"Foi na Rádio Rio de Janeiro, no programa 

"A

Porta do Sucesso" — responderam os três ao mesmo tem-
po, como se tratasse cie um ensaio de uma nova melodia,
(piem sabe? uma nova toada, que é o forte do "Trio Yta-
porá.

Essa foi a nossa última pergunta, por esta vez. . .
Nessa altura, estava ficando tarde, e o "trio", despediu-se
deixando o convite amável, para epie escutássemos seu
próximo programa na Difusora de Caxias.

¦ ¦
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EXCURSÃO NA CAPITAL
BANDEIRANTE

IANTE do grande êxito da primeira ex-

cursão educativa e cultural, promovida
no ano passado em Sâo Paulo, a dire-

ção da "Escola Helen Keller", instalada

no Rio de Janeiro, não poupou esforços para abri-

ihantar a segunda excursão, novamente, na ca-

pitai bandeirante. Este ano, convidaram-me para

acompanhar a caravana, composta inteiramente de

deficientes da audição. Animado com as referên-

cias elogiosas que alguns coVegas meus fizeram

sobre a viagem anterior, solicitei ao chefe da se-

ção, onde trabalho, as minhas férias anuais, no

que fui atendido com a máxima boa-vontade. Fas-

cinava-me a experiência de integrar um grupo
excursionista. Aprendemos muito, viajando, visi-

fando locais históricos, além de nos beneficiarmos

grandemente com a convivência social, comq se

fôssemos todos uma classe de escoteiros, com vivo

interesse pelas coisas que não conhecíamos. Esta

Iniciativa inédita partiu da dedicada professora

Escreve: JORGE SÉRGIO

A--y. yyyA-AAAA;/^
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Haydée Baptista de Trindade, que leciona naquele

educandário especializado para surdos, do qual
o incansável professor Geraldo Cavalcanti de Al-

buquerque é o diretor e principal responsável pela
prodigiosa recuperação e educação dos portadores
de deficiência auditiva. Um exemplo admirável
de pioneirismo e coragem. O seu único pensamen-
to é recuperar e educar o surdo, ensinando-lhe a
falar e ler os movimentos dos lábios, dando-lhe a
mesma instrução que a criança ouvinte. Orgulho-
me de ter sido um dos seus alunos.

Voltemos a falar na interessante excursão,

que se tornou realizável, graças à generosidade
do distinto Sr. Dr. Jorge de Abreu Shelling, di-
retor da "Central do Brasil", que nos concedeu

passagens gratuitas, em número de 12, de ida e
volta, no confortável "Santa Cruz", prestando-nos
um apoio relevante, pelo que ficamos muito agra-
decidos. Chegando às 8,30 hs. a 19 de fevereiro,
pudemos sentir a grandeza deste Estado, muito acla-

mado pelo seu espantoso progresso. Durante toda a per.

manència, um ônibus especial esteve à nossa disposição,

gentilmente cedido pela Prefeitura de Sao Paulo, por

intermédio da Sra. Nelson Boldrin que colaborou paro

nada nos faltar. Estivemos hospedados nos alojamentoi

do Departamento de Educação Física e Esportes, perten-

cente à Secretaria do Governo estadual. Agradecemos

ao Sr. Dr. Domingos Luz de Faria, diretor do mencio-

nado órgão, que nos acolheu com uma hospitalidade

muito cordial, assim como ao Sr. Moacyr Mello, admi-

nistrador, e aos demais, pela atenção que nos foi dis-

pensada. Fomos recebidos pelo prefeito Adhemar de

3arros, que se mostrou vivamente interessado pela nossa

:ausa. Ficamos entusiasmados, quando soubemos que

esse homem ilustre, que é um grande democrata, mandou

formar uma comissão para admitir surdos na Prefeitura

paulista, mediante concursos legais, acontecimento que

ê de tamanha importância para nós, os surdos. Ali,

conhecemos as professoras Marília e Morrida Barbosa

a outro amigo simpáticos, que nos serviram de cicero-

nes, num verdadeiro clima de camaradagem. Aparecemos

no programa 
"Estampas Eucalol", animado pelo artista

u~r',~ RrnQini. na Televisão Paulista, canal 5. A profes-

sora Haydée explicou o objetivo da excursão, referindo-

se aos problemas da falta e da assistência educacional à

criança surda, além de mencionar a finalidade de orga-

nizar um teatro para surdos-falantes. O menino Afrânio,

um dos alunos, respondeu com facilidade a algumas

oerguntas, perante o público que assistia admirado.

Pronunciei algumas palavras, elogiando o dinamismo

do povo paulista e a formidável proposta do Sr. Dr.

Adhemar de Barros, a que já fiz alusão, como também

para esclarecer que o surdo-mudo, quando bem prepa-
rado, pode vir a falar, com esforço próprio e bastante

treino, para ocupar um lugar na sociedade. Foi uma noi-

te emocionante, que não esqueceremos facilmente. Na

capital bandeirante, permanecemos 5 dias, e o itinerá-
-io que seguimos foi muito amplo. Os passeios e visitas
foram tantos, que não me é possível descrever, minúcia-

iamente, toda a excursão, por falta de espaço. Para

:itar alguns deles, estivemos na cidade de Santos, pas-
sando pela pitoresca praia de Guarujá. Visitamos o "In-

terlagos", onde se acha a famosa pista de corridas de au-

romóveis, inclusive o Museu do Ipiranga e o "Instituto

Padre Chico" para cegos, a convite da Sra. Maria Artigos,

membro da diretoria do mesmo. Vimos, também, o tão

comentado "Cinerama" no moderníssimo cine Comodoro.
Moutro dia, tôda a caravana esteve presente no progra-
-na "O seu convidado", nc mesma estação de televisão,
Dnde tínhamos sido apresentados. Falou o prof. Geraldo
Z. Albuquerque, apelando ao digno governador Carvalho
Pinto, no sentido de criar mais escolas de níveis primário
9 secundário e, futuramente, uma universidade para sur-

dos, exaltando a divulgação mundial do "método oral ,

Delo qual o aluno surdo aprende a falar normalmente,
•ecomenclando imediata urgência para salvar as atuais

gerações para o futuro, a fim de que o Brasil possa se

/angloriar de ser um dos países mais adiantados, no

:ampo da educação especializada dos.deficientes da au-

dição. Finalmente, retornamos ao Rio, com saudades da

maravilhosa excursão, que nos será sempre inesquecível

L8 JORNAL D VS MOÇAS 2.6.60
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Crônica
As novidades deste

ano nós já as apresenta-
mos às nossas, leitoras
sem deixarmos, uma só
vez7 e em primeira mão#
de exibi-las com todas o*
explicações.

As variedades, ou me-

lhor, os pequenos nada,
são o ponto chique das

pessoas que gostam de

acompanhar a moda com

as suas exigências. A»-

sim podemos dizer que
os acompanhamentos de
sapatos de verniz, com o
bico bem fino e as boi-
sas, também, do mesmo

to da moda que apenas
começa.

Com um costume, ôlr
timo modelo, dos que t«-
mos publicado nas gági-
nas de JORNAL DAS MO-

ÇAS e com aqueles aces-
sórios, a senhora ou «
senhorita, ficará elegapr
tfssima.

YARA SYLVIA

Organdí de seda preta
bordado é o tecido apro-

priado para êste modelo
de noite, com um efeito
de babado que lhe dá a
forma de pequena túnica.
Uma capa branca em-

presta um realce muito
lindo ao conjunto.

JORNAL BA MULHER
REVISTA SEMANAL
DE FIGURINOS
E BORDADOS
2-6.60

RIO, 2 DE JUNHO DE 1960

ANO XXX N.° 1556

JORNAL DA MULIIAA (Suplemento do "Jornal das Moças")

Direção
de

YARASYLVIA
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ESTAMPADO DE SEDA PURA
PARA ESTE MODELO, COM UMA
GOLA LARGA DESTACÁVEL, PRÊ-
SA POR UMA ROSA. TEXTILES
SUISSES.

C I s\iener^ í pi
v.. a

DECORAÇÃO ADEQUADA COMBATE
A ALERGIA

Nova York ' W. N.) — 0 alívio para

certas pessoas qi»e sofrem de alergia pode

ser dado agora não só pelo médico, como

também Delos decoradores de interiores.

Experiências médicas recentemente

realizadas comprovaram que certos mate.

riais utilizados nos móveis para o lar cau-

sàm certas reações alérgicas, como asma e

erupções. A única solução no caso consis-

tiria em eliminar tais móveis para sempre.

Mas isso não quer dizer que as pessoas que
sofrem de asma terão de viver entre quatro
paredes e um assralho nús.

Na verdade o ímpeto com que se le-

vam a cabo investigações e buscas de ma-

teriais nâo-alérgu:os para utilizá-los no lar

pode resultar numa decoração mais agrada-

vel e confortável.

As penas das almofadas e travesseiros

por exemplo, poü^m ser substituídas por

goma esponjosa suave., que não causa es-

pirros. O pó de casa, um dos elementos
mais perturbadores pode ser eliminado rá-

pido e facilmente das superfícies polidas
dos materiais plásticos laminados utilizados
na cobertura das mesas e cômodas.

Os papéis laváveis utilizados para em-

papelar paredes 3 os assoalhos de vinyl sim-

plificam e melhoram a limpeza, enquanto

que as novas fibras sintéticas eliminam as

características alérgicas da lã nos tapetes
e cortinas.

Quando as criança são alérgicas, é pre-
ciso prestar aos brinquedos a mesma aten-

ção que se presta aos móveis. Nesse caso,
também, os pro~h tos sintéticos podem cie-
sempenhar um papel importante para marn
ter a criança completamente livre da aler-

74 JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Moças") 2.6.60

- MUMI»ia»ltM»WS



Medicina
gia Ademais, se tanto os brinquedos como os móveis
sao taváveis, fica simplificada a tarefa de manter a ha-
bilitação livre do pó.

Um exemplo de habilitação desse tipo é a projetada
pela sra. Joan Lerrick, de Fairfield, estado de Connecti-
cut, para seu filho pequeno. A cor básica é vermelho vi-
vo, combinando com côr de metal e branco.

Uma característica interessante, da casa é uma
mesa de tipo moderno que poda ser utilizada desde a in-
fância até à adolescência, greças a um jogo de pés, um

grande e outro curto. A mesa, que mede sessenta centí-

metros por um metro e cinqüente, tem uma superfície de

material plástico fórmica, que íhe dá solidez e brilho, per-
mitindo limpá-la perfeitamente com um pano molhado.

Os pés longos permitem levantar a superfície da
mesa a um nível cômodo pa.a banhar o bebê; para a

criança de dois anos, mudam-so: os pés para outros mais

curtos, obtendo-se uma mesa i a<xa e forte para eía brin-

car e trepar. Mais tarde, quando a criança estiver crês-
cida, os pés longos convertem a mesa numa boa escriva-
ninha.

Os armários e as estantes estavam recobertos de

plástico castanho-escuro, de modo a combinar com a

mesa e com a parte superior de plástico laminado branco,

para dar mais facilidade à limpeza. Uma das cômodas

está instalada em ângulo reto com a parede, para que dê

a impressão de uma cama embutida. A própria cama é

um sumier baixo, montado sobre as rodas. A colcha em

pano quadriculado que a cobre é feita de fibras sintéti-

cas anti- alérgicas, enquanto que os travesseiros sâo de

fátex, eliminando as antigas penas.

O tapete de acrílico cô<- de mel de franja vermelha,
combina bem com o assoalhe dando um maior brilho e

as cores vivas apropriadas para o quarto de uma crian-

ca.

0 efeito obtido é harmonioso, como deve ser uma

casa planejada para ser bem -onservada durante toda a

vida, para uma criança alérgica, sem elementos que re-

colham o dó e com os móveis anti alérgicos.
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VESTIDO DE SEDA ESTAMPADA,
LIGEIRAMENTE BALLON NA CIN-
TURA, MANGAS FORMADAS PELO
OMBRO E CORPO FRANZIDO. TEX-
TILES SUISSES.
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Evangelho
EM TODA CRIANÇA
HÁ UM ARTISTA

Certo pedagogo afirmou uma vez:

em todo menino há um artista.

Estando de acordo com a afirma-

tiva, cremos que é o caso de que se

estimulem em maior grau as inclina-

ções artísticas infantis. Para conse-

guir tais propósitos, não seria demais

organizar concertos, mostras de arte

infantil e os outros certames a seu

alcance, para que as crianças pos-

iam apreciar de perto as obras dos

grandes criadores. E tudo isso sem

torcer a vocação natural.
Os resultados deste estímulo das

faculdades artísticas não serão ime-

diatos.
Ninguém se abalançará a discutir

a grandeza de um povo que haja sa-

bido despertar nas crianças nobres

sentimentos de amor ao belo.

HOUPAS DlFERcNTfcS

As crianças, desde o começo àa

vida, devem ser habituadas a ter rou-

pa para sair e roupa para andar em

casa. E' um hábito de que toda mãe
colherá benefícios.

As crianças educadas desta forma
aprendem a ter ordem, concorrendo
outrossim para a economia do lar.

Ao lado deste hábito, as mães não
deverão fatigar-se em aconselhar a
conservação do asseio das peças do
vestuário de seus filhos, pois, em bre-
Ve tempo, esta fadiga converter-se-á
em grande satisfação e contentamen-
to, quando ouvirem os melhores elo-

gios feitos a seus filhos.
Essas manifestações de terceiros

ressoarão em seus ouvidos como sons
maviosos que elevarão o espírito das
mães a um supremo gozo.

QUANDO EM VIAGEM

Para longas viagens, as crianças
devem fazê-las à noite, porque elas
dormem muito bem nos trens.

As menores devem ser colocadas
no leito de cima e as maiores sobre
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LORD TAYLOR COM UM VESTI-
DO DE SEDA ESTAMPADA COM
MEIAS MANGAS LARGAS, BOTÕES
E BOLSOS.
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LINDO VESTIDO DE SOIRÉE COM
UM TECIDO MUITO LINDO BOR-
DADO COM APLICAÇÕES E UMA
PARTE LISA QUE ACENTUA
MAIS A BELEZA DO CONJUNTO,
COMO QUE O EMOLDURANDO.
CORPO SEM MANGAS

das \Mães
*%,<

o de baixo. Mas é necessário não

esquecer que é conveniente verificar

o estado de asseio desses leitos, sendo

de melhor alvitre forrá-los com toa*

lhas de uso próprio e pulverisá-los
:om um inseticida qualquer, embora

a empresa ferroviária faça alarde de

seus cuidados higiênicos.

UMA ADVERTÊNCIA

Certas enfermidades, cujos sintomas

3 criança sente, ainda antes que a

mãe perceba, amortecem seu desejo

de brincar, rir ou correr, e são em

muitos casos vozes de aterta para
oreoarar um estado físico de repulsa

ao mal.
A mulher que é mãe ©abe o que

deve fazer como primeira medida,

que é a de consultar ao médico, au-

mentando sua vigilância e precaução,
sem exagerar nem ficar à e«P©ra dos

acontecimentos.

FEBRE TIFÓIDE

São medidas complemtentares de

grande valor na prevenção contra a

Febre tifóide as seguintes: fervura ou

Filtração da água potável, pasteuri-
cação do leite, proteção dos alimentos

:ontra a contaminação das moscas,

abstenção, nas épocas epidêmicas, de

saladas e frutas de proveniência des-

conhecida, tratamento conveniente

dos excrementos humanos, cuidados

de higiene corporal, educação sani-

tária, principalmente dos convales-

zentes e portadores do mal, cuidados

de asseio e limpeza, visando coibir

a proliferação das moscas.

DENTES DE LEITE

O aparecimento dos dentes de leite

Faz-se, com certa regularidade, desde
d sexto mês de vida, completando-se
em torno dos dois anos. As perturba-
;ões da nutrição podem retardar o
aparecimento dos dentes.
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CASACO DE TWEED COM BO-

TOES DE COURO, GUARNECIDO DE
BOTÕES IMITANDO QUE ESTÃO
NAS CASAS. SAIA DO MESMO TE-
CIDO.

I

Uma crônica para você

Os encantos da mulher
ESCREVE J. EZAGUI

Há no mulher qv. alquer coisa de muito sé-
rio em sua vida! É a conservação permanente
de sua beleza, de seus encantos e, conseqüen-
temente, a sua aparência de mais jovem e
mais sedutora. Troca todas as suas riquezas

por alguma coisa que a torne mais moça e
mais atraente. E rco são poucos os produtos
de beleza que anunciam verdadeiras maravi-
lhas para o maior encanto da mulher. Entre-
tanto, muitos deles nâo chegam a fazer desa-

parecer as primeiros rugas que lhes aparecem
no canto dos olhos» .

Toda mulher deseja seguir rigorosamente
a moda em todas as suas modalidades. Daí,
muitas apegarem-se a qualquer anúncio ou a
qualquer charlatão para conseguir algo que as
tornem sempre jovens e em forma. Entretan-
to, possuir um corpo elegante, gozar boa saúde
e acompanhar a meda nâo é tarefa tâo difícil.
Antes de mais nada, é necessário uma grande
dose de boa vontade, sem o que nem se deve

pensar em iniciar q,;nlquer regime. A higiene
de habitação, a alimentação bem orientada e
bem controlada, os passeios a pé ao ar livre,
os banhos periódicos de sol, .o sono tranqüilo
e reparador, a ginástica metódica e adaptada
a cada idade, o trabalho organizado, a vesti-
menta moderada, são, em princípio, os elemen-
tos indispensáveis para que se possa conseguir
o desejo.

O banho frio, tomado diariamente pela
manhã, é o melhor tônico para o corpo. Açor-
dar cedo e dormir cedo são fatores ideais para
uma vida normal e com saúde. As noitadas se-

guidas, com bebidas alcoólicas e iguais, são
sempre prejudiciais ao organismo. A vida ao
ar livre com um pouco de sol, faz bem e retém-
pera os nervos. A alimentação sadia com ver-
duras e frutas frescas é a certeza de ter inge-
rido uma quantidade suficiente de vitaminas
necessárias ao bem estar geral.

A ginástica nço deve faltar nunca . Adap-
tada a cada idade é indispensável, pelo menos,
durante uns dez minutos por dia. Os jogos de
vôlei, e o tênis são muito recomendados para
a conservação física da mulher. Em tudo
isso, porém, é sempre indispensável a presença
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Ho médico especialista, a fim de

controlar todos os exercícios e do-

«,r convenientemente a alimen-

Ç00A mulher, gorda ou magra, é

etema escrava da beleza. Sacn-

fica tudo para manter-se elegan-

te e nao perder nunca a aparen-

cia (dizemos a aparência) de

seus raudosos vinte anos...

Acornçanha tudo o que se diz

oU se escreve sôbre a moda ou a

conservação da mocidade, con-

tanto que sobre alguma coizinha

3ara razér. . . Não se descuida

de nada, não perde o mínimo de-

talhe. Os cabelos, os olhos, as

pestanas, as sobrancelhas, o ros-

to, o busto, a côr das unhas, são

cuidadosamente observadas to-

dos os dias. Por isso mesmo, sa-

be muito bem o creme que deve
usar em cada hora, a côr dos ca-
belos para cada ocasião e o uQ-
ton que mais lhe realça a beleza
dos lábios. Tudo isso é minucio-
somente estudado para cada oca-
siâo, oara cada espécie de pele.

Mas, ao lado de tudo isso, a
mulher precisa saber que os ba-
nhos de sol, moderados, são in-
dispensáveis. As vitaminas de-
vem fazer parte integrante de
sua alimentação diária. Os exer-
cícios físicos, adaptáveis a cada
coso e fazem parte da conserva-
çâo de sua saúde e lhe mantém
um físico perfeito. Os vestidos
devem estar sempre de acordo
com as estações do ano, acompa-
nhando, naturalmente, a última
modo.

Alcançar os encantos da bele-
za e conservar a mocidade a
qualquer preço., eis o ideal de tô-
da mulher. E não fora isso, os fa-
bricantes de produtos de beleza
já teriam falido há muitos anos...
Mas convenhamos que há razões
de sobra para que a mulher quei-
ra rrnservar-se o máximo na
casa dos vinte anos e nunca além
dos trinta, aparentando sempre
uma pele sadia e uma mocidade
sempre em forma, embora, natu-
ralmente, com os artifícios que só
ela sabe muito bem empregar.
Conservar a beleza e os encantos
constitui, por si só, uma grande
arte de que a mulher pode muito
bem se orgulhar de ser uma gran-
de mestra!
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COSTUME DE TWEED COM CIN-
TO DE COURO. MANGAS COM
PUNHOS.
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Jp|v: MERRE CARDIN

ESTE É O NOME DO CRIADOR DESTE
LINDO MODELO DE CRÉPE FAÇONNE EM
RELEVO, DE SEDA NATURAL. MANGAS
TRÊS QUARTOS.
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BAT1STL MIN1CAKL
BRANCO, COM APLICA-
ÇÕES ESTAMPADAS.
SAIA BEM RODADA.
MODELO DE MICIIKLL
ROCER.
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POPEL1NE BORDADA
EM CORES PARA ESTE
MODELO COM A SAIA
RODADA E O CORPO
JUSTO. MODELO DL
MICHELE ROCER.
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Feminismo
ANTES DE TUDO ELAS
SÃO ESPOSAS E MÃES

A melhor provo de que a mu-
lher moderna nâo sacrifica^ os
seus Heveres de esposa., de mãe e

de do.Ai-de-casa, a fim de se de-
dicar a outras atividades, tais
como a social, a política, a in-

dustricl, etc.., oode ser dada
através das estatísticos, pois nâo
é errado dizer que., no maioria
dos cesos, os números falam
mais do que as palavras.

Segundo revelaram estatísti-
cos norte-americanos, vinte mi-

fhões de mulheres trabalham,
atualmente, nos Estados Unidos,
sendo que mais de nove milhões
delas são casadas e dirigem pes-
soalmente seus lares.

Com base, ainda, nas estatís-
ticos, podemos informar, levan-
do em. conta recentes dados ofi-
ciais que existem hoje na China
duzentc s e cinqüenta milhões de
mulhe es trabalhando no agri-
cultura, na indústria e no comer-
cio A quase totalidade dessas
mulheres sao de família e todas
elas representam a contento o
seu papel de donas-de-casa .

UM PENTEADO FEMININO
PROIBIDO NA BULGÁRIA

O Ministério da Educação da
Bulgária recomendou aos direto-
res cos escolas primárias e se-
cundánas que as alunas não po-
dem pentear os cabelos no estilo
"rabo de cavalo".

ELAS QUEREM O DIPLOMA
MAS TAMBÉM UM MARIDO!

Um estudo realizado pelo pro-
fessor '.ennart Woddberg, da
Universidade de Lun, na Suécia,
sobre a situação dos estudantes
com rei'ação ao casamento, revê-
lou cj'.i(P, no ensino superior, os
estudantes demonstram cada
vez mais, tendência para o ma-
trimôrio.
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OÜAS PEÇAS DE TOILE ELAYI-
MÉE RÚSTICO VERDE MUITO PÁ-
LIDO. SAIA DIREITA E JAQUETA
GÊNERO MARINHEIRA.
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T AI1.LLUR DE TO.ÍLE TURQUESA
CLAR^ COM PEQUENA VESTE Dl
KEITx, SEM COLA TRAZIDO SO
BRE UMA BLUSA DE SEDA ÉSTAxVL
PADA
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d Varejo
// Isto acontece de um modo es-

esclare-pecia' com as moças -
ce o professor sueco — "pois, em
muitos casos, no Europa, princi-
palmente, assim que elas ingres-
som nas universidades, procuram
não apenas conseguir o diplomo,
mas lombém um marido". . .

0 professor Woddberg, que foi
inçun.bjdo de planejar uma cidc--
cie universitária, realizou, então,
aquelas sondagens, para que pu-
desse opinar sobre as dimensões
ideair dos apartamentos, optan-
do pelas acomodações para co-
sais. a fim de possibilitar o cor;
fôrto necessário aos estudantes
casados. ;

A propósito, é o seguinte o re-
sultado do trabalho do professo:'
Lennart Woddberg sobre a por-
cenfagem dos estudantes casa
dos, nos diversos países da Eu ri:?-
pa:

£¦ jecia 25%; Dinamarca,
20%; Finlândia, 15%; Noruega,
12%; França, 11%; Inglaterra c
Holanda, 10%; Alemanha Oci-
dentai, 6%; Suiça, 5%; Itália e
Espanha. 0% .

Na universidade de Lu.nd, on-
de o professor Woddalber ensina,
entre o total de 5. 000 estudan
tes de ambos os sexos, 1 . 200 são
casadcx.

OS 650.000 JARDINS DE
INFÂNCIA NÀO BASTAM

Para possibilitar o trabalho de
250 milhões de mulheres, na
China, foram criados 650.000
jardins de infância que. no en-
tender das organizações feminu
nas, sao insuficientes.

PONTO-DE-VISTA DE
UMA ATRIZ SOBRE
A ÉPOCA ATUAL

cuia
vivemos numa época ridí-

. . — costuma afirmar fa-
mosa atriz de teatro da França
— "Quando se faia em Sophia,
todo muido pensa logo na Loren
e nurca na Bulgária". . .
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UM VESTIDO DE NOIVA QUE.. COMO
IODOS SÃO DE GRANDE BELEZA E LENL
BRA UM DOS DIAS MAIS FELIZES DA EX1S-
TÊNCIA. PEQUENO DECOTE E MEIAS
MANGAS. .APLICAÇÃO DE RENDA GUIPURE
VINDO DA CINTURA, NA PARTE DE TRÁS
E CAINDO DOS :,ADOS. O VEST1DINHO DA
GAROTA É BRANCO COM UMA FAIXA E
UMA CAUDA EM TECIDO DE SEDA ESTAM-
PADA.
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Jogo americano de linho branco bordado com aplicação, haste e "pois",

Flores de lilás, galhos, folhas e "pois" verdes.
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LENÇOL DE PAPEL BOR-
DADO EM PONTO CHEIO,
HASTE E APLICAÇÃO.
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Jogo para panos de pratos marcando a segunda-feira. Trabaüho feito
em ponto de haste e aplicação.
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PANO DE ADORNO — OS LINDOS RAMOS NOS QUAIS REPONTAM
ADORNO DE MOBILIÁRIO. A EXECUÇÃO DEVE SER-LHE DADO O PONfl
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paP barra de pano de mesa.
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ets. bordados com ponto cheio
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PROFESSORA ELOYNA ÀNNECMNE DE ARAÚJO
Criadora do Ensino Sem Mestre — Direitos Autorais 10.Oi**

VESTIDO PARA O VERÃO
(para menina de 10 anos)
Este modelo para o verão, tem gola grandee decote quadrado. Bem fácil é a sua execução,

para meninas de 10 anos é suficiente seguir
fielmente os esquemas apresentados, os básicos
de blusa frente e costas è gola já estão com as
medidas certas. Quanto a saia é suficiente tirar
a altura desejada (para este tamanho deverá ser
de 50 _ cms ) e quanto a largura depende da
quantidade de franzidos que se queira dar. Este
modelo poderá ser feito em fazenda lisa e com
debruns de cor contrastante, então em fazenda
listrada com gola branca e debrum combinando
com a côr predominante nas listras.
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JORNAL DAS MOÇAS

ROGÉRIO FABIANO apresenta
MmBMWMMP—l— ara——i. —i —— 11 :aaMMÍ0

M *Mmm.Xm •'¦

•..•¦• 

'.';,¦; 

..:¦<mWmmm
IN HOME DA PROPAf

hoje; Gilberto Moreira de Almeida
"A instalação do Governo Fede-

ral em Brasília não redundará em
prejuízo para os negócios de minha
Agencia. Muito ao contrário, abriu-
se a perspectiva de um poderosomercado consumidor que, natural-
mente, irá canalizar grandes verbas
publicitárias".

Gilberto Moreira de Almeida^ che-
fe do Departamento de Publicações
da Agência Waldemar Galvão, ex-
planou ao JORNAL DAS MOÇAS
suas opiniões sobre a atualidade bra-
silcra no campo da Propaganda.

GRANDES CLIENTES

O entrevistado enumerou as "con-
tias" atuais da WG: Serviços Aéreos
Gnv/fiirn rir» Sul (çnYí cno rocnnnco.
bilidade), Colonizadora Agrícola e
Urhanizadora S.A., Gávea S.A.
(distribuidora Wemag) e Cibrasil."Existem diversos em vista, para
públicos das classes A, B-l e B-2.
Nossos "contatos" têm trabalhado
ativamente!"

A GERÊNCIA
Longos anos a serviço do Depar-

tamento Comercial da Sidney Ross,
locutor de grandes recursos (atual
narrador dos cine-jornais de Herbert
Richers;, Waldemar Galvão, nosso
Diretor-Presiderrte, associou-se a
íoâo de Freitas Lima Neto, lançan-
do cima nova Agência no mercado
brasileiro. Nossa equipe, composta
de jovens valores, está perfeitamente
integrada no alto espírito da Propa-
Líanda"'.

IMPRENSA: MAIS PROPAGANDA
Como chefe da "média", e por-

tanto, Gilberto declarou que a im-
prensa é mais programada, explican-
do: "Nossos clientes necessitam de
cobertura local, obtida através dos
jornais e revistas cariocas. Programa-
mos a inda rádio, cinema e TV ".

EM DESTAQUE
Gilberto Moreira de Almeida jul-

ga o JORNAL DAS MOÇAS uma re-
vista tradicional e bem feita,
cupipiimerrtando sua direção pelo
estreitamento de relações que esta-
mos promovendo, e para finalizar
acrescentou:"É 

pena que o texto excessivo
prejndiaue ótimos trabalhos nacio-
na;.s Em realidade, as "soluções"
americanas estão muito à frente das

f nossas... Confiamos, porém, em ho-
I mens como Eury Pereira Luna e
; Eliezer Burla, valores que se desta-

cam pelas brilhantes atuações na
vida da Publicidade".
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UMA ESTAÇÃO RE TV
»E MULHERES

Uma das estações de televisão do Texas contrata sò-
mente mulheres para todos os :seus serviços. Atualmente,
trabalham aíi trinta muHieres, como programadoras, íécni-
cas, redatoras, etc.

O único homem ligado à empresa é o dono da estação,
rico proprietário de poços de petróleo, que teve a oporíu-
nidade de declarar, recentemente, que as mulheres sabem
enfrentar com mais facilidade que os homens os problemas
mais complicados e trabalham sem se preocupar com hora-
rios de trabalha e, além do mais, são mais rápidas.

O curioso é que essa estação de TV somente de muShe-
ree QAríiindn «ourou o Bureáu de Ooinião Pública, é muito

popular entre os homens, pelo fato de apresentar programas
preparados com inteligência e dirigidos com critério.

Também as crianças são aoreciadoras de todos os seus

programas. As únicas pessoas que freqüentemente protestam
ou criticam a programação da TV são as próprias mulheres,

que embora admirem a atividade de sua equipe feminina,
assim agem despeitadas com os elogios e os aplausos dos
maridos. . .
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-Se o povo quizer uma "Cidade Maravilhosa"
terá que votar com dignidade

A televisão mais Impressionan-
te que o rádio e mesmo que a
imprensa, em certos casos, é o
melhor veículo para mostrar ao
povo verdades que o povo precisa
saber. E quando dizemos povo
queremos nos referir a toda gen-
re, sem distinção de classe cultu-
ral, ou social, incluindo aos ir-
mãos que os demagogos resolve-
ram chamar de massa, hsm sa-
bendo que por detrás de suas pro-
(nessas pomposas que nunca po-
deriam ser cumpridas. S escolhe-
ram o termo massa e assim pu-
deram e podem moldar'essa parte
menos esclarecida do povo da
maneira como lhes parece.

E foi a custa dessa "massa"

que muitos conseguiram fazer o
que o jornalista Amaral Neto
conseguiu demonstrar atiavés do
programa "Noite de Gala", pela
TV Rio.

Não fosse uma parte pondera-
vel da população estar transfor-
mada em "massa" em "barro",
e não seria necessária a explica-
ção do jornalista. O povo conhe-
ce a verdade, sabe de muitos fatos

50

que a boa imprensa e a minoria
dos vereadores cariocas tanto
combatem. Foi por isso, que em
reportagem que publicamos, dis-
semos que se o carioca quizer que
esta Cidade volte a ser a "Cidade
Maravilhosa" terá que votar bem.
Até a "massa" terá que escorra-
car muitos dos que a embroma-
ram para poderem ter uma vida
digna. Após o citado programa o
povo vaiou os vereadores. Mas
isso não resolve. O que resolve é
votar bem, esquecendo mágoas e
paixões. Votar com consciência;
com a cabeça e não com o cora-
ção, ou a troco de pequenas van-
tagens.

O MELHOR HOMEM DO
MUNDO poderá ser considerado
como um dos melhores programas
da nossa televisão. É uma produ-
ção de Alcino Diniz que já nos
habituou com programas de gran-
de categoria. O "script" de David
Nasser, nos revela aquele David
de grandes poemas, o escritor que
sabe ser doce e meigo, tanto quan-
to ríspido e valente quando preci-

JORNAL D <\s MOCAS

Corrêa de Araújo continua em desta-
que ainda este ano, como um dos mel/w-
res locutores do rádio. Mereceu o nosso
-voto e está em evidência para um possi-
vel bis, pois as suas atuações frente ao
microfone da Tupi são bastante con-vin-
tentes, além de estar êle comandando c
até podemos dizer, animando os progra-
mas "Nosso Encontro"', transmitido pela
G-3, diariamente, entre 12,30 r 13,35
horas e "Ritmos da P anuir", a zrro h-o
ra, diretamente do Copacabana Pálacc.

sa usar as armas do jornalista para def.en-
der uma causa justa. E Carlos Frias é o
narrador magnífico, tão diferente cio propa-
gandista cacete do teatro dos sáhados.

ALÔ QUERIDA — Atendendo a pedido-
resolvemos assistir a uma parte desse pro-
grama televisado pelo canal 9 às quartas-
feiras. Que coisa horrível! O rapaz_faz de-
clarações de amor a uma namorada, mas
sente dor de dente e mete a mão ,na boca e
diz as palavras mais brutas de seu vòcabu-
lário e deselegantemente termina feliz por
não ter descido ainda mais na escala das
ofensas. Nota Zero.

MAS... ESTUPIDEZ não existe so
aqui. Na França tivemos as do chefe russo
e na Alemanha uma adolescente cuspiu em
Marlene Dietricc.

A TV RIO está transmitindo às quartas-
feiras uma série de filmes sob o título de"Aventura Submarina", com dublagem para
o português. É mais um americano que se
vem juntar as séries do Zorro, Rin-Tin-Tín.
Lassie e outros que a gurizada exige de nós
e nós assistimos com prazer.

GOSTAMOS do programa "Pradinho
Bom Bril". As "corridas dos cavalinhos"
dão até para torcer e já tentamos seguir as
sensacionais descrições do Teófilo de Vai-
concelos. Qual! Não damos nem para a saí-
da. O homem é mesmo formidável.
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A © SEU ÁLBUM
LIBERO

Segunda colocada no 10£ F.stival de San Remo - Modueno Mici,^. •Grav. Fonit ae Domãnco Modugnc, Ugn0j^lgIlacci

E l'alba
d ei maré giá respirano
le bianch: vele
Asc.lto co dolce
che mi chianid
E Ia vita... che chama me..
Libero
Voglo vivere
come rendine
che non vuxl ternare ai mar
Libero
yoglio and:rmene
Liba.ro
non cercatemi
E i ricordi... i ricordi...
Gettarli in íondo ai mar...
¦Corre
Ia vela mia
per il suo maré
chi Ia puo mai fsrmare
Na viga... na viga... na viga..
Scivcla... scivola... scivola.
«oi vento va... verso Ia liberta
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DISCOLÂND1A

Os fãs gostam de ver os seus ídolos reunidos e
aqu.i está uma foto com quatro estrelas de pri-nieira grandeza, aparecendo Orlando Dias, Emi-
linha Borba, Anísio Silva e ÍValdir Machado.
Tudo "gente bem" dó rádio guanabarino.

«i-M?r.mbVáp'"?S2U °S S!?s discos P"a as festas juninas: "Noé
Noé e "Coco de Roda , com Genival Tav>^7 .<^7,_J. . 7 ue'

ft.fa_doMen.no;- e "Adivinhação", com Neves Gama -™0 Santtnho. e «Br.ncade.ra de S. João", com o Duo Maringá e os 3 Boêmios.
•Ari Lobo está na praça com duas músicas de sucesso fácil em discoVictor: Caveira , um rojão animado e "Menino Prodígio". — Da mes-ma etiqueta e o 78 rpm que reúne os forrós "Forró no Salão" e "Namoro
no *orro , gravados por Gerson Filho, o rei da 8 baixos.
•Paulo Molin gravou em selo Mocambo os rocks-baladas "Minha Ta-nela e "Se Aquela Noite Não Tivesse Fim".

Siivinha Drumond acaba de gravar na etiqueta "Santa Bárbara" obolero de sua autoria "A Saudade Vai" e o samba de César Cruz "Pó"
ambos com orquestração do maestro Amâncio Cardoso.

Elizete Cardoso aparecendo aos discófilos com mais assiduidade,
gravou na Copacabana uma composição de Miguel Gustavo, preparadaespecialmente para ela intitulada "Achados e Perdidos", acoplada pelosamba de Luiz Autonio "Ri". Com êsse disco a "Magnífica" dá prosse-
pimento ao sucesso que vem alcançando o disco "O Amor e a Rosa"c "Rebeco e Doca".

AO OUVIDO DO FÂ
Muito elegante o casamento de Elizabeth filha de Manuel Jorge,com o Sr. Mauro Miguez do Nascimento e Silva, na Capela desanta Terezinha, no Palácio Guanabara.

Agradecemos ao convite que nos foi feito pela Associação Pe-tropolitana de Rádio que aconteceu no domingo 15 de maio. Ocorreio só nos fêz chegar às mãos a carta e o convite no dia 16,mo ivo porque não pudemos comparecer. Com os nossos ogradeci-ments vão também os votos de grande êxito.

ror motivo de seu primeiro aniversário, a Rádio Carioca nos
ofereceu uma flâmula comemorativa que já está figurando emnossa coleção. '[ )/[j . \

Ainda sôbre a Rádio Carioca queremos lembrar aos ouvintes
que o programa "Clube do Rock" mudou de horário, passando a*** apresentado às 16 hs., logo a seguir às audições de "Você é
Rvem Manda".

U - j*,ác*!° TuD» estreou no dia 23 a novela "A Herança de Uma
Tiífí0'' d** A,do Madureira, que está indo ao ar diariamente às
»^/30 horas.

* O Teatro cedeu muitos de seus grandes valores, primeiro ao rá-

dio e depois a tevê. Mas também acon-
tece que a tevê e o rádio emprestam ao
fazer retornar ao teatro outros grande;,
nomes, como o da produtora Maria Muniz
que participará na peça a ser encenada
no Teatro Santa Rosa, intitulada: "Nossa
Fiiha Vai Ser Mãe".

H» O desaparecido Jair Alves andou por
Juiz de Fora participando de shows ao
lado de Marion Duarte e Orlando Correia.

MARLY É ASSIM... Bonita, talentosa e
aparecendo com destaque na Televisão Tupi
e Rádio Tupi! Eis a moça da foto que além
de suas constantes aparições no vídeo ca-
rioca, ainda é a principal atração da "Boi-
te Nazaré", derramando sua arte de cantar
pelas noites gostosas do Rio... Marly Ribeiro
tem presença marcante nos microfones asso-
ciados, agora que a cadeia de TV-S. Paulo-
Rio-Ribeirão Prêto-Belo Horizonte- Brasília
mais precisa dos seus melhores valores! Sua
primeira gravação está para acontecer na
praça, o que virá valorizar ainda mais os
excelentes dotes vocais da jovem cantora
gaúcha. Por isso é que, mostrando sua mais
recente j. "pose" aos leitores de JORNAL

DAS MOÇAS
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voz envolvente de

M A Y SA

chega até você às

20.30 horas das

sextas-feiras,

pela rede
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em audições inesquecíveis,

apresentadas por
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-o seu presente ideal!
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Os leitores que desejarem *»nviai

e0|aboraçÕes de/cão remete Ias

sob assinatura, embora desejando

que sejam publicadas com pneudô-
nimos. As 'piadas' itastradcu deve-

tão ser desenhadas a tinta nankin.
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Quer dizer que Brasília é uma grande cidade, nãe é
mesmo?

Sfm, senhor.
Então por que motivo os funcionários que são transferi-

dos para lá recebem salário dobrado?
Questão de lógica. . . Como tudo lá é grande os pre-

ços sobem mais depressa. Daí. . .
Já vi tudo! Já vi tudo, meu amigo.

S"l

E' o que lhe digo companheiro! Em Brasília não haverá
favelas.

Mas lá não é a nova Capital?
Sim!

E as favelas cariocas não nasceram porque o Rio era
a Capital?

Siml
Então elas também devem ser transferidas, não acha?
Bem, companheiro, mudemos de conversa. Que tal fa-

larmos sobre a chuva?. . .

fS*í'
j_í'
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NOVA EMPREGADA

Antes de entrar para o meu
serviço, desejo saber se gosta de
gatos.

Não se incomode, minha se-
nhora: eu estou acostumada a
comer de tudo.

BOSSA NOVA

Alegra-te, querida. O meu
reumatsmo |á desapareceu.

t agora como iremos saber
quando o tempo vai mudar?

//

FUMES FALADOS

Que tal a película?
Ótima. Porém eu ainda não

compreendi como é que os japo-
ne»es falam inglês com sotaque
americano. . .

L6.60

MAOASIN"

O senhor me garante que
esta fazenda é de pura lã! Como
é que aqui está escrito algodão.

Eu explico, minha senhora:
isso está aí para despistar as
traças.

CONSELHO

Que é isso? Estás louco?

Queres suicidar-te?
Eu ando aborrecidíssimo da

vida.
Procura um meio de distra-

ção.

ENTRE PINTORES

Eu estou desesperado! Recu-

saram meu quadro na exposição.
Que injustiça! Com uma mol-

dura tão bonita!

JORNAL DAS MOÇAS

RAZÃO DE PESO

— A primeir» vez só me casar»?
por dinheiro. Daí por diante terei
tempo de casar-me por amor.

O MUNDO ÀS AVESSAS

Ela — Prepara à comida a tempo,
querido. Eu hoje vou levar meu che-
fe para jantar.

—x-

A GRANDE IDÉIA

Não há coisa mais ignóbil que
uma carta anônima.

Também penso assim. Por isso,

quando escrevo uma, assino-a com
o nome de um amigo qualquer .

x-

À ESPERA

Qual dos senhores está há mais
tempo à espera?

Eu, doutor. Há dez meses que es-
pero; sou o cobrador do alfaiate.

BOSSA NOVA
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Escolhi para a senhora este ca-
valo com sete pintas.

E' bonito mas não me serve.
Quero um riscadinho que faça jogo
com o meu novo traje de montaria.
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HORA DO
CREPÚSCULO

Je Segunda-feira a
Sábado

18,10 às 18,55

PROBLEMAS EM
DEBATE

Sextas-feiras
22 às 23 horas

COMENTANDO O
EVANGELHO

Sábados
As 20#45 horas

VOZ DA LITUÂNIA
Quartas-feiras

20,15 horas

PROL DA VELHICE
Aos domingos
Às 10,30 horas

IDÉIAS E LIVROS
Sábados

17,30 horas

IJBANO NO MUNDO
De segunda-feira â

Sábado
ha 19,00 horas

BRANCA DE NEVE I
SEUS ANÕES

Sábados
16 horas

*mHmÊmu^^mmmmmmmmmmammM^m^mÊÊ0Êmmmmm.mimmmmmiiÊÊmmm^mmmÊmm

A VOZ DO PASTOR
Sextas-feiras
20,30 horas

Domingos — 18,10 horas

TRANSMISSÃO DA
SANTA MISSA

Domingos e Dias Santos
8 horas

REPÓRTER VERA CRUZ
(Jornal falado) ,

De segunda-feira" 
a sábado

\s 8,25— 11,55-
17,55 e 21 horas

MUSICA
VARIEDADES

REVELAÇÕES
Horários Diversos

SAUDAÇÃO
ANGÉLICA
Diariamente

18 horas

SEMENTES DE
VIDA ETERNA

De Segunda-feirc
a Sábado

J?EZA DO TERÇO DO
SANTO ROSÁRIO

Diariamente
18,30 horas

STAZ DE AMANHA
Aos domingos
As 20,00 horas

SAUDADES DE
PORTUGAL
De segunda a

sexta-feira

ETIQUETA DO
De segunda a

v, sexta-feira

REAL PROGRAMA
Terças, Quintas

e Sábados
As 20,15 horas

ATRAVÉS DOS LIVBOi
Sextas-feirar

v 9,00 horas
-^«un**^ lia*.

ADMINISTRAÇÃO DA RADIO VERA CRUZ:
x

Presidente Administrativo:
Presidente Geral:
Vice-Presidente:
Diretor Gerente:

Dom Jaime de Barros Câmara
Dr Plácido de Mello
Padre Danilo Geraldo de Lima
Jodo Luiz Anesi

M , JORNAL DAS MOÇAS 2.8.60



^S À V ** ^^^mm mXt ÉHk Mm. ^*Ê^^^^^mm^^^mm*MM^mfmM mÀW^^ I /^>^7V\Á\y,/^\ TT" ~M^^-^^

4h

GOSTEI de Silvana Blasi, uma garota italiana cria-
da, educada e preparada com todo o charme da pa-
risiense, cantando canções francesas. Que espetáculo!

A garota é chique, elegante e com meneios admi-
ráveis pern próprios, paraAteleyisão. Junte-se a esses
predicados dde ter^ima! belíssjma voz e Uma orqués-
tração' magnífica apresentada em play bách, para se
concluir que foi um espetáculo excelente.

QUANDO um artista é bom, quem o assiste iraba-
lhandò se esquece de que é teatro o que êle vê, para
sentir-se enlevado e levado a todos os cantos e re-
cantos por onde êle vai passando.

Assim aconteceu sábado último, com Conchiia de
Morais na peça "As árvores morrem de pé". Já co-
nhceia a peça, desde a sua estreia c Conchiia como
criadora do papel. Faz muito tempo e, por isso, eu
me havia esquecido do enredo. Quem excedeu, tam-
bem, à minha expectativa foi o Odilon. O que eu co-
yiltrri ittnrrpil Hnifl n ílriilnii A «i... ~n'4r...  _. .. /„.,„,...; ...-. ,~ .. ~-~-..^/.. i, !«.,(». mui, j t s/l UIJlKÍUi

gargalhadas horríveis, com uma dicção melhorada,
com movimentos que deixam ver um artista. Muito
colaborou para o realce de Conchiia que, a meu ver,
ti a maior da família.

EU jamais descri da justiça Divina "que tarda mas
nâo falha"...

Parabéns a você, meu querido e velho amigo
Provenzano. Parabéns a você que tem uma tempera
de aço. "Tonelux' voltou para você com Virgínia La-
ne e tudo. Sim, porque Tonelux que rdizír: Proveu-
zano e Virgínia Lane. O resto é bobagem...

NORA NEY, eu sei que você não é hipertensa, mas
até que não faria nada mal se lhe fosse indicado um
remédiozinho para você emagrecer um -pouquinho...

QUE estará acontecendo com Heloísa Helena na TV
Tupi? .

Será efeito de Brasília? Do Botafogo não acre-
dito porque esse clube não é de nada. Só sabe com-
prar e vender jogadores. Ganhar mesmo que é bom
êle deixa pro Fluminense.

HÃ sempre necessidade de se falar um pouco de nós,
\à que falamos tanto dos outros...

Sabemos que esta seção é uma das mais lidas.
Por que?

Ela fala mal de alguém?
Nunca!
O que ela diz em tom de brincadeira, tem um

grande fundo de verdade.
E essa verdade não é construtiva?
E. Porque o dia em que ela não fôr eu direi,

daqui dessas duas coluninhas, que saí como entrei.
Como?
Incógnita.
Todos saberão que não sou eu mais quem escreve,

Pelo estilo diferente que notarão. Como vêem sou
autoritária e não temo ninguém, porque estou sem-
pre com a verdade!

Perguntarão vocês: enchendo tempo e gastando
Papel, não ê titia?

Não! Tudo tem o seu propósito.
E que apareceu alguém na redação, nome aliás

bem conhecido na TV e no Rádio para comigo falar
* se queizar "amargamente' c — quem sabe? — até
*ne processar. É curial que eu não possa aparecer por-
%ue sou incógnita, tão oculta que mesmo os que tra-

vi.'i-

balham aqui põem dúvidas sobre a autenticidade da
redatora. Ora, se me oculto, qualquer fato ou ato
será respondido pelo diretor responsável. Destarte,
jamais posso aparecer aí para dar satisfação a quem
se, julgar ofendido. : hi

A Juridicamente todo jornal ou revista tem um di-
retor responsável que responde pelos atos dos que
trabalham ocultamente. Ainda aqueles que se julgra-
revi ofendidos terão direito a respostas no mesmo lo-
cal em que foi publicada a referida injw ia, calúnia
ou mentira — se houver. Ora, como se vê tem muita
coisa faltando para chegar até mim. A titia nãoy.é
advogada, mas poderá responder consultas que lhes
façam sabre assunto de direito, até mesmo da Justiça
do Trabalho, que é uma carreira especializada c que
só há pouco tem tido os seus advogados, também, is-
pccializados.

Quem não é leiga tio assunto, quem recebeu uma
educação esmerada, quem tem uma religião, quem
sabe que ''quem com ferro fere, com ferro será fe-
rido, quem sabe que nenhum de nós poderá se ti-
vrár das coisas da vida a não ser que esteja bem
preparada espiritualmente, pode jogar pedi as no t/-
lfiado do vizinho?

E a pergunta feita a pessoa em apreço foi saber
se a nota que fora publicada no JORNAL DAS MO-
ÇAS continha calúnias, mentiras e injúrias...

E a resposta foi: Não.
Ora se no final disto tudo foi para concordar co-

nos co, não havia necessidade de tanto tempo perdido.
Agradeço, porém, ao Sr. Osvoaldo Luiz a oportunida-
de que me deu de poder esclarecer aos meus leitores
alguma coisa que pudesse padecer dúvidas. A minha
seção não ofende ninguém, nem ofenderá.

POR falar nisso eu soube que a minha amiga Lourdes
Mayer sempre teceu os maiores elogios à nossa seção
que jamais a feriu no caso em que ela apareceu com
o seu esposo, o não menos grande Rodolfo Mayer, de
quem há poucos dias eu falei da sua maneira de an-
dar. Ora, isso é construtivo: se eu achei feio todos
acharão. Para livrá-lo de outras críticas mais acerbas
é preferível que as faça eu em primeiro lugar.

CAUBI PEIXOTO. Quem não sabe que JORNAL
DAS MOÇAS foi a primeira revista a fazer a co-
hertura do grande astro que é Caubi Peixoto? Quem
pensar que é "banca" que pergunte a ele ou ao Dive-
ras.

Pois bem, é baseada nessa velha amisade que eu
condeno esse jovem que se apresenta com trejeitos
e maneiras que não condizem com a classe do artista
que êle é, tão pouco com a popularidade que desfruta.

Se não mudar, serei forçada a criticá-lo mais
fortemente.

Por que?
Porque quero bem a êle. Só isso.

DÓRIS MONTEIRO como você eslava feia no
mingo dia 15, ante às câmeras de TV, do Canal 9f

Não é possível que você não saiba. O vídeo é uma
coisa tremenda. Envelhece qualquer um em mais dez
anos. Quem não souber se maquilar estará perdido,
porque as sobrancelhas muito fortes, os cabelos caídos
pelos olhos, como você estava, dá a aparência de uma
caveira, e, sinceramente eu acho você bonitinha no
cinescópio e muito mais fora dele. Você não tem
perdão porque muitas vezes temos comentado juntas
esse mal da TV.
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A EMISSORA DO OTIMISMO

Divulgação da música de Espanha

Mais um programa a cargo de
LUIZ LAMBERTO SMATA de se-
gunda a sábado de 12 às 12,30 ho-
ias, e aos domingos às 12 horas,
sob o patrocínio da

1 ,

™ $1
/

1

No seu endereço tradicional. Rua
da Assembléia, 123 e agora tam-
bém na Avenida Nossa Senhora
de Copacabana, 1004.
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NO BRASE

t Elvis Presley, o "rei do Rock" ao

chegar a Fort Dix, em Nova Jersey,
procedente de Fnedenberg Alemã-
£ha para ser desmobilizado toi rece-
bicfo por uma grande multidão de
admiradores, a despeito da hora ma-
tínal c de uma forte tempestade de
neve. Declarou que se sentira muito
feyiz na vida militar, mas que o era
muíto mais agora, ao retornar a vida
de artista.

• . 0 diretor do Museu de Ciências
Naturais da Venezuela, professor
Cruxent, confirmou que a arrtfgüida-
de cfo homem na América do Sul é
de '.().30O anos. Essa afirmação foi
feita segundo análise radioativa com
^í.rmn 14 rf»»Ji7ada na Universida-
de norte-americana de Yale. Na Ex-
pèriência foram utilizados cinco
quilos de ossos.

• O bombardeiro supersônico fran-
cês "Mirage IV" voou recentemente
por mais de vinte minutos à veloci-
dade de 1500 km/h, um verdadeiro
recorde para aviões de seu tipo. Ês-

«fflY !»*... ."/•VÍtt^í/í/^..;i>^f.J(..(:í..ij<V'~í.-;v-|l-^f;; A--:\ h''A

se aparelho, o primeiro bombardeiro
supersônico construído na Europa,
está sendo testado pela Força Aérea
Francesa e deverá entrar em serviço
dentro de um ano. Segundo as úl-
timas notícias de Paris, o Governo
Francês decidiu fazer uma encomen-
da inicial de cinqüenta aparelhos
desse tipo.

• Um dos maiores hotéis da Ame-
rica do Sul será construído em Ita-
poã, Bahia. O Hotel Stella Maris,
iniciaiiva da família Bartillotti, terá
210 apartamentos absolutamente
iguais com jardim de inverno e vista
para o mar, e capacidade para qua-
tro pessoas. Terá ainda, cinema e
teatro, biblioteca, grill-roon salão de
chá, salões de beleza, lojas e, inclu-
siv3 mna grande piscina.

• À fim de fazerem um estágio de
tr ei 7 lamento sobre a instalação do
equipamento e métodos de produção
do farol Sealed Beem, que será brè-
vemente fabricado no Brasil, embar-

caram para os Estados Unidos qua-
tro técnicos da seção industrial da
Geneial Electric S.A., que perma-
neceião de dois a rês meses em
Wairen, estado de Ohio, onde a GE
na produção de faróis para automó-
mantém uma fábrica especializada
veis.

• As chuvas constantes destruíram
mais de noventa açudes públicos e
particulares no estado de Pernam-
buco. Na cidade de Petrolina a si-
tuaçío foi a pior possível, com uma
médw de quatro desabamento de
casas por dia, tanto na cidade como
nos rubúrbios. No interior acredita-
se que mais de dez mil pessoas fica-
rarr. Ühadas no período das chuvas e
sem grandes possibilidades de fuga
ante o avanço das águas do rio Ja-
guaribe.

• A produção de cebola, em 1958,
que totalizou 12 milhões de arrobas,
secundo dados do "Anuário Estatís-
tico" do IBGE, edição de 1959, teve
como principais fontes os municípios
de S José do Norte (dois milhões de
arrobas); e Rio Grande (960 mil) no
Rio Grande do Sul; de Cabrobró (720
mil) em Pernambuco e Piedade (600
mil), em São Paulo.
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LNDC IEM rCCC
•J O presidente do Conselho de Aplicação da Energia
Atômica na Rússia, sr. V.S. Emelyanov, desmentiu as
notícias Áe que à China Comunista iria detonar sua pri-
meira bomba atômica em 28 de março. Essa informa-
çao foi dada numa entrevista coletiva, durante a qual o
sr. Emelyanov disse que tal fato era um "conto de ta-
das". Interrogado sobre se a China Comunista já fabri-
cara uma bomba atômica,o funcionário soviético respon-
<|u:''Só Deus Sabe".
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• Embora não opere linhas para os Estados Unidos; a
empresa estatal britânica British European Airwys (BEA)
arrecadou no ano passado perto de seis milhões de dóla-
res de viajante; norte-americano e canadenses. A BEA
opera linhas aéreas entre Londres e quase todos os pon-
tos importantes da Europa e, graças à uma boa publici-
4|dè n^ América do Ncr te, conseguiu atrair a atenção
dós turistas que demandam à Europa Via Londres. A
8ÈÀ está operando uma frota de sete jatos 

"Comet
ÍV-B" e vários ^uadrimofores 

"Viscountn e "Vanguarda

^companhia britânica transportou em 1959 quase três
^iUiões pe passageiros. A

$Ê!A'-UA* /''Ay; ;-:'::A ¦¦ (;' AA'- , x v V-/,• Os turistas suecos indo ao estrangeiro, terão direito
fjévar um máximo de 6.000 coroas (Cr$ 21.900,00) em
ca^a viagem, em divisas estrangeiras, conforme lhes pa-reçaconveniente, de acordo com as novas disposições,
ft^ agora, havia sido fixada uma quantia máxima anual
Par» viagens ao estrangeri e a quantidade teria que ser
Cotada no passaporte.
RÜíit^: ¦¦••'¦ '.".'¦ '.. :M-MAAmM:0M'A&&¦&*¦

WfiSfTKÍfH'-^ $•$&*.*1 *ní

u
O dr. Wencesláò Orozoo, da Clinica Psiquiátrica da

Universidade de Guadalafara, México, estudou os efeitos
do novo composto químico nialamida em dezessete ho-
mens com esquizofrenia e vinte mulheres com depressão
esquizofrênica 'crônica. Todos os pacientes tratados com ;
a nialamida mostraram-se bem melhores em sua conduta
diária, apetite c energia, e o medicamento foi bem tole^|J|
rado, ao contrário do que ususalmente acontece com com- ;
posto desse gênero. A nialamida foi desenvolvidapór
cientistas norte-americanos é aprovada por médicos do
mundo inteiro, que a testaram num grande número de
casos clínicos. i-~&vi

Às oficinas da Unesco, em Párisj chegou uin telej^a-
ma do Rei Gustavo Adolfo da Suécia, relacionado fcòfri
a iniciação oficial da ação internacional para o salvamen*
to para a posteridade, dos tesouros culturais de Núbia,
ameaçados agora pelos planos de construção da represa
de:Aswan.^ M^aMa/M^^^

Em sua mensagem^ o Rei Gustavo Adolfo afirma
que estes tesouros culturais teriam que ser considerados
como propriedade comum da humanidade inteira. Con-
tinua Sua Majestade, dizendo em sua mensagem: "Exis--A

tém, na realidade, poucas regiões no mundo tão ricas a
este respeito, como o Vale do Nilo. É muito grande a
tarefa que se nos apresenta e a realização de tudo o que
houvéramos desejado levar a câbò.;Porém^ creio que sé í
nos decidirmos todos a íazer um grande esforço juntos,
será possível obter bons resultados. Na minha capacida-
de de presidente do comit ê de honra satisfaz-me dar todo
o meu apoio à solicitação que ora se inicia.
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SEGUNDA-FEIRA 30 DE MAIO
ATÉ DOMINGO 5 DE JUNHO t 6
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ARIES

11 de Março - 21 de Abril

TOURO

&

O de Abril - 21 de Maio

GÊMEOS
5 *

^ A] jx_

C de Maio - 21 de Junho

CÂNCER

d» Junho - 22 de Julho
LEÃO

m
de Julho - 22 de Acosto

VIRGEM

Tf
O de A$ô*to • 23 de Set.

EM L URAL

A sorte está diminuindo
esta semana. Todavia as
configurações dão um senro
das responsabilidades e Per-
mit:m c aumento do patri.
mônio pelo trabalho e a
atividade realizadora". A
saúde fica boa e as viagens
proveitosas.

Sorte muito incerta
decorrer da semana,
configurações
nu smo marcar

no
As

p dem até
uma trans.

Sort; muito precária. As
configurações dão solidão
moral e não incitam à ale.
gria. Você terá falsas idéias.
A saúdo é sobretudo con.
traria para ps mulheres o
que pode -.brigá-las a des_
cansar. Viagens favoreci.
das.

Tudo chega... e o seu
signo é o mais favorecido
esta semana. Você não de..
Vã deixar :scapar a sorte.
Há um domínio sobre si e o
alheie. Espírito de conti.
nüidiade, iniciativa,- penda.radas e estabilidade' mate»
rial. Saúde boa.

Subida rèps-ntinà da sor_
te no decorrer da semana.
ü mental se acha fortifica,
do. As configura çÓ.s au_
mentam o juizo, a prudêm
cia e a circunspecção. Se.
mana para acertar vários
assuntos. A saúde íavore.
cida e a prudência é ne.

a ü, M 1 i M iü N T U a

E' certamente o domínio
sentimental o nvlhor in_
fluenciado esta semana. Pa.
na os casados: estabiildade.
Boas influências sôbr? o
plano familiar.

formação brutal na exis.
tência. Com um pouco de
energia você poderá fácil,
mente sobrpujar as difi.
culdades. Saúde neutra.

O seu signo ch. ga em se.;
gunda posição es Ia semana
na "escala da rone" as p s.
sibiiidades são portanto
grand:s e você deve apro.
veitar das influências para
agir em todos os domínios.
Saúde permitindo esforços j
e \ iagen: fav r. cidas.

j
~...«.,~-~. ., i

!

Nada a assinalar sôbi> o
plnh- rentimerital. As con.
figuraceõs favor cem sobre,
tudo o plano amigável. Vo.
cê deve organizar reuniões
entre amigos durante as
quais, a harmonia s~ndo
comoleta, vocês poderão
passar instantes agradáveis

Erta semana vàcê trrá
grandes ial;grias sentimen.
tais. Você não deve xstra.
gar com a sua indecisão
uma felicidade tão grande.
F^ç-> projetos nnra o futuro,
o nlano familiar s'gne a
me-^i curva-: resolva todos
OS litígios.

As influências da semana
lhis darão satisfações" sen.
timentais muito elevndas.
Você não deve portanto"pecar por orgulhe'. Saiba
compre: nd:r um amor sin.
cero que só quer torná-la
feliz. Clima familiar favo.
rável.

E' o, domínio o mais des.
favorável para você no de.correr da semana. As de.cepções pod.m ser numero,
fias se você não tomar cui.dado. Desconfie dos jura.m. ritos que só lhe darão

NEGÓCIOS, FINANÇAS

Apesar quê a semana nãoseja de primeira ordem asc-rte fica boa. parece queseja o plano profissional
qu: lhe dará numerosas sati sf ações. Espere para to*mar decisões importantes e:vite os escritos.

Semana ruim para os ne
gócios e as fianças (evite
ar. d spesas supérfluas)
Discórdia entre sócios. Semana contrária a qualquercooperação: O plano profissional é felizmente me"In. r. Não sobrepuje o des"tino.

i

f~l r»o \-\ r3 õ OV71 IC crniua estasemana, para os n góciosas finanças e os assuntos
importantes a resolver. Asconfigurações marram a es.tábilidad).; na profissão.ótima semana- para as so.licitações. . . e os
mos. jmprésti.

Nada d; muito importam |te a assinalar sobre o piano ;
sentimental. Os s'"us a.ssúh. jtos sentimentais rãn d: fa.
to muito insignificantes.
Aproveita para analisar um
pouco os seus sentirrrntos.
O seguhdp decano dev: to.
davia temer as aventuras.

As configurações dispõem
a ter orgulho d' suas pos.sibiiid^desi a tornar ps seus
desejos por verdades, por.t->v-. tudo contrário aos
in tp.vpccpp g: pos n pf^CÍOS C
teméridad: inútil Não to.
me responsabilidades.

Semana de sorte em to.
dos os domínios da ativi..
dade. o qu: permitirá obter
0 bem d séjado e facilita
a situação. Todas as asso.
clarões são favorecidas. In.
flüênciàs favoráv is para
começar um processo.

desilusões

A semana é muito boa
para os negócios p todas as
transações financeiras ou
comerciais. As c nfigura.
çoes favoreexm a sorte no
trabalho e permite triunfai
das lutas com mais facili.
dade. Ajudas de amigosS cecsaria.

;1

» O CLIMA DIÁRIO GERAL

30 DE MAIO DE 1960

O dia é dominado poruma influência ruim: Vê.
nus.Saturno. Isto nos pro.meta nebulosos... com pe_rigos d: engano. De urna
maneira geral cuidado com
as operaçõ.s financeiras e
os contratos mal equilibra..
dos. Adiar para mais tarde
as decisões e as soluções
definitivas. Sôbre o planosentimental o aspecto Vê.nus.Saturno da amores irre.

gulares e costumes depra.
vaaos. A noite é cheia de
desilusões.

31 DE MAIO DE 1960

Dia caótico, mas apesar
de tudo bom com uma boa
influência de Saturno.Ura.
no. Esta configuração traz
juízo e ponderação nas co.
operações, de .qualquer na.
tureza que sejam: associa,
ções, casamento, etc. Ela
pode trazer benefícios ines.
perados e ajuda as transa.
ções imobiliárias. Hoje há

satisfações intelectuais mui.
to elevadas. R>- alização cieconcepções originais. Noit-durante a qual a prudênciae nee.ssária; evite tôdar. asreuniões.

1 DE JUNHO DE 1960
Seremos gratificados poruma manhã excepcional seja para os negócios, as fi"nanças ou o trabalho; dsvemos aproveitar ao máximo destas boas. influênciastomando decisões que seimpõem. Este bonito clima

subsiste até às 35 heras,
depois não poderemos mais
realizar qualquer que seja
porque teremos tudo con.
tra nós. Farece que no de.
çòrrer da tarde deveremos
vigiar a saúde. Evite as
trahsformaçõís. À noite é
também desfavorável e as
ix uniões cheias de dis.
cuisões. O clima sentimen.
tal segue ia mesma curva:
bom durante a manhã,
ruim a oartir das 15 horas.

2 DE JUNHO DE 1960
Hoje' só tem uni bom as.
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m rt\W. JUAN
WMMM'itrA* pessoas que desejarem obter uma resposta a qualquer nrobiem»

devera endereçar suas cartas à redação desta revista, Av. Rio Br*nco, 31 -1. andar, Rio. Seção de Astrologia, mencionando data, lu-
gár e hora de nascimento, assim como pseudônimo para resposta

O u
l vaSLua,.a«mmmmummm.Kmm >«•-..

Si I B R A

i^^iglfltflMWrWIBWW

f§. de S>«t. - 23 de Oru'&
qgapQvgummau. .i. in,........... .i. i n ¦' —M

18CORPIAO

TO»

«le Out. - 23 de N<W.

ACITARIO

*<f9&

d« Nov. - 22 <Jè D«*.

CAPRICÓRNIO

de Dez • SO áe Jait
-¦¦¦ ~~

AQUÁRIO

« d* #an. - 19 de Fe*

PEIXES

d* Fev. . 22 de Marco

peeto: Vênu;? .M rr cúrio.Sorte na profissão e satis.lacao sobre o plano finan.ceiro. Vênús-Netuno ri'
JWnta cs scntiméirtõs eequilibram 0, mental e dis.poe a encontrar as ajudasProcuradas para ter umcompleto exilo. Tudo qus^ imagmntivo é muito brnvmguenciado hoje. Vênus.«eiuno nos darão também
alegrias e prazeres seu ti.mentais... e favorecemmuito as crianças e a lu.V€ntuc!e.

$ + oc -nn-ywil+a-m c-^^onuiov pç í tri To«n n f''*'nvff

EM GERAL

As configurações dia seu
irrnnn favorecem o iui^o. a
moralidade o raciocínio, os¦escritos, o bom gosto, as ar.
Ar,, os estudos. Nãv d;ixe
nada para o acaso. A -r<\\.
de ó boa pera o prirnpiro
e o terceiro decano. Para o
sraimdo decano febrP pos.
sível.

Subida ligeira da s^rte,
isto compara tj vameut" com
p cjoirnnn nass^da. As con.
figitrarõrs rip^rriiipTn sv°ir vi.
fO^ÍO^O d"*1" Inti? Oívrn o1?
ioimÍ?r'">s pnoontrnr ^ilidas
por? rocyio, pôV^r^ r) nlaTV-< in.
teleetual. Saúde neutra.

i SENTIMENTOS |

Ótima s persoectivas sôbr« '
o, plano rhtimental. V-oçê jcònsvguirá cn.ie uma pessoa !amiga comoreenda os seus
penfim.-nto-i.. . pessoa quehá muito 1 nano você ama.
pòb^e o plano familiar não
desdenhe o seu lar.

|
As influências são n°u. \fvag p^hre • ¦¦ nlano s~utimen. I

tal. O sen coração lhp dei
v~i mjr ,0 tpiTino d' c,T->,nn -f
v?l... durante êst? tem.no!
nrocurp. escolher p.ara o fu
turo a oensoa oue V^- dará
c maí-s ri? satisfação... ° ;
eobretnda a pessoa a mais

NEGÓCIOS, FINANÇAS

Smana muito favorável
para^ agir.Ela disr>5P a in.
diligência, a ermore1 nção
dns cbiras evdas pessoas¦'. A
semana terá ótimas oo-rtu.
n;H>c],-s para os negócios.
Sobri' o blano profissional
você triunfará facilmente
de certos ciúmes.

Boa sern.a.há. A« configu.
raco-^ d,ã/> oopularidade e
simeripriqVde sobre, o
p"lhpi«- o mio o favorecera
jt;- \rn.cQ fi^nr um lugar de
resnoocabilidaóV . NegÓCÍOS
normais Finan caj? reser.
vando ótimas surpresas.

A corfp» VOlta 11>Y1 nonoo
pc<o c "-yvn-> TTodavis rlã
A aibdri fYriyfn rnr>" o ^"^"5

ri A *-i r> í o - m tnflnc! r>c d " m í.
•nioc Fm T*.,?'r,.ntyin ot' pqtSop

rvvn Vênus e o Sol Pm
O S i 11 çj-f jtf-p O.

i'or>p n q rnvn o ~ t-» --/»<-> v f> /-> i

no çonMíri n + ol T^^lo^rii ^Ji«.
í -\7p,r*nr\cz v of-3r> nilQ 1\Torfo p-i"]

o juizo. Saúde boa.

rUrnimiiVrío ^Tnnâ <^a^r)- roq

j^r- o -PÍTr) da ^T'i+"T- ct'r-1-^q ;
píMifTin + íMYinnç P rv^nlot-i+i-^-irÍTi

r1^P TT^xrí+o nç ínif»'o+iTTo'- -n"S

conic TTírrínT» r\ a^^Aes cot

T>^. qrbr^tudo evitar o can
saco.

as pvr,n.
+nv>c; o no nadpna ^.PV fg
lizes. Plano familiar ruim.

T^qtq c.ciryiqrci ^'Or,p fPT'é
tnnj-tn i^^íí Facilidade do
om- n<~' d^crr01"1 das s^ma.
tT^c tii-on riontps? • todavia
poí^a mostrar 'v.nH.o di^orç.
¦p nep bem ^»T<;~s dp oon_
clnir iii-n negócio Plano
orofissional proveitoso.

TTor1^ npo óíns^TR mi.n'to
poç nc"ntifoc| <?~ yi firn í^vi + o í q
r>c + ^ çcnvionn t~0 abROVTndo
t-ooq pr+Arn nolnç n oçr^oí oç
r*il.'- pn^ovío rmiit]'^' yv>--»1
Tr,'r-';t^ cnVn—+n^^ CPT* Ho Tvinii
1,,,T^"r ^^"tp de seus ami.
gos e coAgas.

»*.¦**»*» H/l

Mão ó piurla h má sorte
n<->-5 np cró(->ioc tv>^s a orn.
plpn pin r> n;f1°ccá,',ii c;p v<^CÇ
¦nqo nniS!"-r t^r c;rinq aboT*.
rooíwiQvitof! O d°m.Tnio oro.
¦fi cc' nn 11 fioq ^"«."oplprtt;^
pnp^nr di^: tov ali^umas bri.
gás. Finanças boas.

O si?ú sipmo é muito mal
f»ol<^>ado esta «i^niflTia & as
T,Palifr^^õp'- çj^Tno ínPvic+otT _

t^s T^da^da, nõo sp dpixe
abater rvla pdvprcidodp e
se você sóiibessp reagir, no.
d-, ató Tnoc.-^no escapar aos
asn^ctos ruins.

O domínio sentimental é '
o rnais favorável, Poa se.
m^riq p^ra pq onrtng amo
T<->c^c; Vn^p deve dov' O r*ri i
mpiro pa^so... voc'ê será !
ri- o - mben ç;i ^o. P r o i pt^s I
m r,+vimorti'1ir' fa vór.p.cid.os. (
Ótima cordialidade familiar. I

Abiorr^pimpj^ltrs nrof.issio.
Tinic; Tm'TYiÍ7orl°<! pnfrp S.Ó.
pí/^c Oorpino r)->*-rí'-<47 -para "S

n r*crr\fi /-ic; Or. í.Antr-itn0; n^O
c-Õo fmjovo^Mnq' pvij-pç; d&
ocf.in/iv niiolnni-r roí- S°ia,
Trií-> ho>vi fft^iç o- pl^n.SliTas
q^+oc Adiar todas as solL
oitarões.

Erta semana, s:u signo é
o mais desfavorecido. As
configurações dão uma ma.
neira errada d: v:r as coi.
sas. Elas dispõem a uma
grande negligência e dimi.
nu m a p rsonalidade. Pa.
rece que a saúde seja seria,
nrnt; atingida: descanso
completo.

Com Vênus em quadratu.
ra cr-m o seu signo as pos. !
sibilidadvs de satisfações]
gvntimentais são muito re. I
duzidan. Você não deve es.
tragar tudic-v... com a sua
obstinação muito injustifi.
cada. A prudência é nec^s.
sária sobre o plano familiar.

O seu signo s?ndo o mais
dip.c;-F>)v"n'eir|o da semana,
você -nã^1 realizará negócios
interTssantes Não procure
desafiar a má sorte... nor.
oue v^oê «suc.nmbirla! Per.
tubarções profissionais.

3 DE JUNHO DE 1960

Dia muito importante no
ponto àè vista astral por.
que hoje produzem
duas configurações muito
ruins... e uma muito boa.
Infelizmente as duas confi.
gu rações ruins são mais
importantes... sobretudo
sobre o plano mundial. Só.
bre o plano particular ai.
guns de nós terão grandes
fracassos pc-r causa dos êr_
ros de realização e da má
sorte contra a qual aquê.
les nativos cbocar.os.ãa

Configuração qu© dá para.
das de trabalho ou doen.
ça. Dircórdias e discussões
com os superiores. S:bra o
plano mundial a quadratura
Marte.Saturno é particular,
m.nte destruetiva, dai_,do
p rturbações e transtornos
políticos em todes os do.
mínios. Agitações violen.
tes. Dificuldades ;ntre o
exército r: o governo. Pe.
ríodo de acidentes, expio.,
soes, incêndios. Cuidadas
devem s:r tomados na
manipulação de todos os
produtos explosivos. Esta

configuração ruim é valida
muito antes dêst. 3 de ju.
nho v durante pelo menos
três meses.
4 DE JUNHO DE 1960

No d: correr da manha
estaremos ainda debaixo
das influências ruinr ds on.
tem. Felizmentv tudo me.
lborará a partir de meio.
dia, o que nos permitirá
respirar um p~ueo e pas.
?pv uma tarde e uma noite
muito favoráveis. A noite
é até mrsmo extraordina.
riamrnte favorável nara as
conferências e os políticos...

Ül 't
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VOCÊ será inscrito como sócio do "CLUB DOS OUVINTESDA RADIO RIO DE JANEIRO" e receberá um cupão numerado
para sorteio Pela LOTERIA FEDERAL que lhe dá direito a:

Uma APÓLICE DE SEGURO INTEIRAMENTE QUITADA novalor de Cr$ 100.000.00 a Cr$ 1.800.000,00.

MENSALMENTE concorrer a prêmios de 40, 30, 20, 10 e 5mil cruzeiros.

im

SEMESTRALMENTE nas loterias de SAO JOÃO e NATALum AUTOMÓVEL, modelo nacional ZERO QUILÔMETRO.

..."NSCREVA-SE COMO SÓCIO na Av. Rio Branco, 277 -18. andar, ou solicite o comparecimento de um nosso corretorpelo Telefone: 22-1070.

-rfXX'¦

,ooooooooocx^^

JORNAL DAS MOÇAS 3-6-60

«W-W ,.-..- ..!'> o->„,..:;:.~-:...--:-:--...:



IV

QUINTA LIÇÃO

— GUARNIÇÕES

(Continuação do número anterior)

*!

FRANJAS

At fronjos; nas extremi-
dades de certos trabalhos,
constituem belo enfeite. Aca-
bam bem nõo só peças do ves-
tuáno, como também canto-
neiras, atores, ai mofadas, ta-

petes, cortinas, etc. . .

Poro fazer franjas enrola-
se a seda ou a lâ num papelão
de tamanho desejado. Terá o
mesmo também certa largura,
digamos, 20 cm. Estando os
fios enrolados, reunem-se com
um ponto e um nó os fios
agrupados de 6, 8, 10 (Fig.
];.). Depois faz-se com um
croehet uma cadeia em tricot,
tomando como malha o fio

que sustenta os fios agrupa-
dos. Estando esse sustento
terrrvnado, corta-se a extremi-

wpt

\\\

k \
ÍYA

-R; r\"\. o^^St *^A"^5)

Fig. 5

dade inferior para soltar o pa-
pelco (Fig. 2 e 3). Repete-se
essa operação tantas vezes
auantns se
queiram 20
centímetros

de franjas,
para se ob-
ter o com-
primento to~
tal necessá-
rio. Finai-
mente, reu-
nem-se en-
tre si cada
um dos gru-
pos de fios, assim formados,

para completar o conjunto.

Fig. 6

¦ 'ic.

FiS. 1
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te, a importância respectiva e
mais 10 cruzeiros para o porte,
oois não atendemos pelo serviço
de Reembolso Postal.

Remessa de valores
Devem ser enviados por: che-

oue' visado pagável na praça d*.
Hio de janeiro, Vale Postal ou
Registrado com Valor declarado
a Editora Jornal das Moças Lida.
flua EucHdes da Cunha, 10$. ò
(Irictóvâo

ASSINATURAS
Vúsmatura anual . . . Cr| 7$D?0
Selo para o registro . Cr$ ítfl&fò

\nuai

Cr$ 1.035^

VIA AÉREA
 Cr$ i.sm&

( >«S

SCOLA PROFISSIONAL ELOYNÂ ANNECCHIN1 DF A*»>
AUTORA DO LIVRO MÉTODO PRATICO APERFEIÇOA?

D£ CORTS E COSTURA "ENSBNO SEM MESTRP

Matriz: Rua São Clemente, 180 - sob. — Botafogo
filial.: Av. Rio Branco, 185 — • 2,° - S. 201 — Centro — Tel. <sfe-4^ü-

Êate livro é indispensável às que desejam saber confecciona.
<* mãos modesto vestido ao mais requintado modelo. Após o àprvM
acento desse livro, sé & interessada desejai- ser diplomada, a autora
;icra ao Curso que mantém, devidamente legalizado, fazendo-*. .¦.,*,&,
pvíi correspondência. Alem cie Corte e Costurei) à Av. Rio Branco,
>r.iix> siao administradas as seguintes matérias; cintos anatômico*
p-ies, pJisse solei)., trabalhos em feltro, etc, a preços módicos c, i-tcs
{LAMENTE GRA.TIS, tiabalhos em fio plástico.

üevido & aüa da matéria prima e mão de obra, esta etiieàv p&
a custar Çr$ 550,00, considerando-se que a mesma foi acresciüí.
aova* lições, impressões em papei couchvi e contendo índice, o ,„..,
e seletivo. A Titulo de Bonificação^ a leitora, que apresentas ê*i
caq tera direito ao desconto d.*: 50,00 (Cinqüenta cruzeiros]

Ui pcdiüoe ac LIVROS provenientes do* Estados devem ncx i
r"« <»•» endereços aciina. podendo seguir peío Reembolso Aètép

L!i!![(llliC2lll!lllll!!IC3l!UIIII[|linilllllllllllCaimillll!IIC3llllll]líll!C3lillllllíillC]il!l!lllllt)i;i<>

Trabalhos Gráficos
D-í

IMPRESSÃO E
CONFECÇÃO DE

LIVROS E
REVISTAS

w

M

VI

ENVERNIZAMENTO EM GERAL

RÓTULOS
PROPAGANDAS

BULAS E CÉDULAS
SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL

Editora Jornal das Moças Ltda

Rua Euclides da Cunha, 106 — São Cristóvão |

TELEFONE- 28-8943 1
IX*
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: RÁDIO IMPERIAL na fremiência de 1
quilociclos, apresenta a mais rigorosa seleç
musical!

Reportagens! Flaarantes? Sociais! Atualidades! Esoair-
tes! Rádio-Teatro! Programas Femininos e Infai
Auditório!
para você.

Além de boa música, rigorosamente seleeionesdie?
RADIO IMPERIAL — 780 quilociclos
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A MURALHA EM TORNO DO MEU CORAÇÃO.
c-i-rr^—-—J——^—^————. r 

yAÍlhs? A CX0A>4A>... "

Wá/âPM £'atf£ £S-

^7-7 I TêÀfAixompÀ&»£. / ms pâulov V eosseroj

___„„^o_bJL.í»caçoaiiM»c—.—U>——_—*———*—¦íca—I>^>^MjiHJ

\«r* n^,—^/slse^we

e?ó£ " / MÊ mm t/MfíO*
6£! S MèM Í)SV£ LUTARpgeS&TAMO& J'£PAUIO/WO 4W/S LU-

>///WW #?/ y w&- vou.

PóNISTA...

&m
m.c

nu
\\sT

*'

£/

^ l/l

^STy \ :"^C^-_
^^A r ^^«Tr
^^-^ íTíT~T_>— \\-Jy/ ^-ÜS

^^^E____e£^. -_á_ a ^í\ i

¦ // V^È^
-Mckm-aaMwaRkM-Kx-Sn-w^^

i^i^w^frwwc^vcniitK

jo/?€£. o tsxtú £'o s£&//Arr£: "tA - >
MNTO//MA'Plúi A/AV WP££ AC£/TA£

\ S{/&f£d/>úsrA/3//vm-/Mê/VòA//ejp/js
V MAS S& 6U/£ MfO S££MMõSP£~,

ja?«au».w.Miiwi'*wi-~M'rn_t"££A/TAc)...») / WM.LUT/1& P£íÚ MÊÚdÁíúMi m~l^Z^m\ 
I (SMÊMOASMlfÜ mP/À 4C££-

tyfâÈÊMÍX PMVKMB VOCêAMAS8G

f HõfS P6 OUW&SEU WLSSM'
\jMjYÊ&mu£i mm t/á//m-

J AQUI'?

\ ^AmêêmmS^WÍ^Sm^J ; wmbromanel MfàMseapl/cama J
f »^/^âW o^^K/^A £snms£~?m vocà.aAff£como kPSPajS PS GOA/(ffl/STAA 0f f^MÇiM' ! i SüfAJDO Sb(J B p&jvoMtMÈfo SSÜ 4

\ ^1S6£M <3/y£A4£*) ZZ^Z Vm WSk W*°m. 4GÔ£A VúlíM0A'-lü.PAPA\\^_4/VTAM/ y /^^^^^\ J ffl^T \^a//£Ê Qú£^hfiúJíf^J

'm^ÊM%Vm% iw§í \ JfÉp
P Lm^7 f)m W M ^/A f'fl

M

¦i '•



„,„;;; .Il„,«...llli»n..i77- 
-'" ¦"¦' " *v'" """"¦¦¦

7
¦xx

m

láP I 4 ,/í Mi/li Íièííí x—-^^ ^S** y.s^w'A/1 "^-^SS.^^ 
âf-P^w

RSSSS^tfiS^Jx fi- M ' \ JI ^"í^Vr*** I

B<S?Sft!lMW5f&. H / - • ^^ ^ **«&'»<* -j

WTiCM èóõ&B /usa f&wrtõf/rro#- I-
.çiamxvss

\

¦^zzjutàv^2^.iiiu^fiX3*2&^xtaj&'&s *:ai:««g ;jjai.^^:^^r^^-iJA^^ía/.^iaB^fe;^sr^.'itv;r-'f g&?a«?.aa. te»«*STM«Cí i MBWiWnMMWM^M^I

:'<JÜ

1?

V*

.tz-ít Ki*jrJ*Ci- <acii»í íiinfc"» *' riKfcflSSüíSÍ

a^W6S«

í

c/^ári; rantiKWn ' ! I 77^f i

t>7\C^^f^TlrrWM^* 7^1 F --^"*^ ^^>W'm



f^31? PAP/DA/rlEVTE, &U/1A/DO 4 EM-
SPPE ~A ?> /IA/ÜA/C/OU A CMEÚ/1PXI Dez

'TSfroÁ/AjoesS oa/l ? i/em sa Wm:
ÍH5

GA/á f uoc£ A/E/V? ou- V ESúXJEC^ 
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4(//^f /áTZ? S'/H/*G4[//£jL&j és se coi/roaro )
«SP,f l/^OS* OEU/A ES~ 

~^/s 
ARPAMJE-*1£<Í

7/4p £OA/7izArrE7r^^.r.sr( UAI ASO <> Lrf& , )

j® 0# /MA^TES.AOUE-
LECDMTPA'-
TO ME 7E£/A
FE/TOA Mü-
Ltféfe MAIS
FELIZ W

CIMOS, MAS,
AGOM, A/À-
m s/õa/ip/-
CAVA! SÔ

PEM SAI/A EM
WhlGAfí -MC?

A-HS

QAlL, Í/OCE ESTA''B£/A/\ S/M*.. OUE RO ^\
CAA/DO! ÚUALOUEP ) V/A\7A)GE ESTA~\
Cm/TÕ&l DAP/A TU- ^A W PPOA/TA J
PO PDP ESTE COAÍ- \ > ASS//PI OUE l/O-S
TQAYO E VOCE*,. 1 ( C£AP&1A/JA# )

<^ ._ -i.—-mal v^ 7¥?P'" ^
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£*T£U'£ i//ü OC/E, EO ESTAVA*& FALA A/DO SEte/O!

IS7X' BEM, OA/L fAJAO SE/
O OUE ESTA'ACOA/TECEA/-

pn: MAS, l/OO AJP&4A/'
<JAP,t.
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(cont. no próximo número)
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