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JANET MUNRO: CORAJOSA E FORMOSA

As atrizes às vezes têm de sofrer. e como!
Bem tratadas e elegantes, penteadas e bem vestidas,

suportam as mais duras condições durante a filmagem. A

última a mostrar sua fibra foi a mais recente descoberta

de Walt Disney, a starlet Janet Munro.
Janet teve de escalar alguns lugares, os mais difíceis

dos Aípes Suíços para desempenhar o papel de uma jo-
vem enamorada de um rapaz teimoso, na produção em
côr de Walt Disney, " O Terceiro Homem na Montanha"

(Third Man On The Mountain). Sua coragem foi inacredi
tável. Depois de escalar o Piffelhorn, o pico que serviu
de túmulo a mais de um bravo, Janet olhou para seus de-
dos machucados e disse: "Vêem por que pode uma deli
cada atriz ter de passar?"

Janet é a única figura feminina num elenco de ho
mens rudes que inclui James MacArthur, James Donald,
Herbert Lom e Laurence Naismith. Seguiu-os por lugares

perigosos como o Matterhorn, Gorn Glacier e Monte Posa,
os cumes mais altos da Suíça. É certo, porém, que serviam-
lhes de guias, homens experimentados em alpinismo, mas

quando Janet devia escalar diante das càmeras, devia
fazê-lo sozinha.

"Eis uma experiência maravilhosa", declara Janet.
"Quando chega-se lá em cima, tem-se a impressão de se
ter vencido alguma coisa".

Janet sofreu instantes de terror quando fez sua pri
meira escalada. E quando chegou ao topo, não tinha a
menor idéia de como iria descer de lá. "Ninguém cairo
daqui de cima", e não haverá problenv. algum para des-
cer, afirmou um do^ guias. Janet matutou, tomou coragem
e conseguiu chegar ao vale a tempo para o cha.

HERBERT LOM
Herbert lom nasceu em Praga, Echecoslavâqina- _\ ;u_i> do

que como um estudante destacou-se na Universidade daquela cida-
de graças aos espetáculos teatrais que organizou e que montou. Em
1939 chegou à Grã Bretanha, porem seu escasso conhecimento do
idioma impediu-lhe de atuar. Estudou eom atiueo. e em menos de
um ano pôde aparecer no tihne "Meiu Rampt". depois do qua! :11-
mou mais de trinta películas.

WALT
DIS.VE

Para a filmagem de "0 Terceiro Hfr

tanha", IValt Disney teve de vencer dij

pareciam intransponíveis. As notas qu
descrevem alguns aspectos do que teve

chegar a lograr êxito.
Os Alpes Suíços, dominados peto te>

hom, proporcionaram um dos cenários mais perigosos
da tela na produção em te eme olo r de tt a i Dtspy-fQ
Terceiro Homem na Montanha". Encabeçados por Mi-
chael Rennie, James MacArthur, Janet Munro e James

Donald, 170 atores e extras lutaram por três meses con-
tra a 

'neve, 
as geleiras e as tempestades.

Suma das operações mais arriscadas e perigosas

qui já se havia tentado na tela, utilizaram helicópteros

para filmar a seqüência na geleira Gonner, nos Alpes

Suíços, para o drama de aventuras em tecnicolorje

IVali Disney "0 Terceiro Homem na Montanha".
Os helicópeteros transportaram atores e equipa-

mentos de Zermati ate a geleira. Foram tambem ulili-
¦zados para fotografar algumas cenas aéreas entre as
rendas; isto era duplamente perigoso pois os vácuos,
as súbitas correntes podiam espatifar os instrumentos
contra as paredes cabemos as da geleira.

A figura heróica de um imortal alpinisia joi evo-

cada quando Michael Rennie teve um encontro com ü

sra. E. R. Blandy, filha do primeiro homem que con-

quis tara o Matterhorn, durante a filmagem da pro-
dução em iecnicolor produzida por IValt Disney, "0

Terceiro Homem na Montanha^, em lermatt, Suíça.
Rennie estava vestido para seu papel de um alpjnisla
inglês decidido a escalar o cume mais terrível e incon-

quistável da Suíça, em iSÓy no ano em que o pai k

sra. Blandy, Edgard Wkymper, conquistou pela pn-
meira vez o cume do Mu.iiern.orn.
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JAMES MACARTHUR E MICHAEL RENNIE ANTE AS GELEI-
RAS — Michael Rennie e James MacArthur não sabiam o que os es-
perava quando desceram de um helicóptero sobre a geleira Gorner
na Suíça. Já lhes havia prevenido que a rodagem da película seria
perigosa. E agora eles iriam constatar pessoalmente.

O lugar que o diretor Ken Armâkih na via escoinido para filmar
uma seqüência em que Rennie é tirado do fundo de uma profunda fen-
da, era um talhe que separa a geleira a noroesta do Monte Rosa, o
cume mais alto da Suíça. É uma região em que o gelo está cortado em
mil partes por profundas gargantas, algumas das quais estão camu-
fiadas sob tênues camadas de neve.

"Não se afastem e olhem bem por onde pisam", preveniu Anna-
kin. "Uma queda pode ter conseqüências desastrosas".

Rennie e MacArthur tinham recebido, para essa seqüência, ins-
truções de veteranos guias alpinos. Iniciou-se ao amanhecer, quando
nove mulas partiram de Zermatt e desceram por uma senda monta-
nhosa até Rotenboden, a 6.200 pés de altitude. Ali as mulas foram car-
regadas de cestos, louçarias, câmeras e os restantes instrumentos de
filmagem iniciando-se então a marcha para as geleiras.

Esta foto nos dá uma idéia das dificuldades porque passaram os
atores para que este drama de aventuras, filmado em cores, tivesse
as tintas do realismo.

HELEN HAYES - Quem não se lembra de He-
len Hayes? E' possível que à memória de muitos
não venham, com precisão, as cenas dos vários fii-
mes que fêz. Um, todavia, ficou na lembrança:
"Adeus às Armas" que fêz com Gary Cooper. Eram
ambos bastante jovens ainda. Depois Helen afãs-
tou-se de cinema, mas aceitou o convite de Disney,
assim, James MacArthur e sua famosa mãe, Helen
Hayes, apareceram juntos pela primeira vêz na leia
no drama de aventuras alpinas em tecnicolor pro-
duzido por Walt Disney, filmado em Zermatt, Suíça.
Movida pelo sentimento e a possibilidade de ins-
tantes divertidos, a senhora Hayes aceitou o rápido
Pape! de uma turista norte-americana que passa
Por uma aldeia suíça em 1965. Participa da cena
com seu filho, que protagoniza a película como um
jovem de&èjoso de conquistar a montanha mais
Pp' 2os-o da Suícg , , .
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MARIZA DE PASSOS NI Al A UMA
JOVEM QUE MUITO DESPONTA

Dotada de todos os requintes necessários para transformar-se numa
hoí„ moca Mariza é um dos nomes mais conhecidos pela nossa sociedade,
mt 7éúfe Zhuli colunista teve oportunidade de lanca-la em s^

Zínas sociais. Coube a esta seção, a prioridade agradável, de poder

Tzzn ir^Trrw.o.. ^ «„ ,-.«««*-
dad*dlTjoZs bonitas e elegantes. Nossa entrevistada tem em Ferreira
Cabeleireiro a mola mestra de seus ondulosos e belos eabelos.
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P
R

P
R

P
R
P
R

P
R
P
R

P
R
P

Seu nome completo?
Mariza de Passos Maia.
Nome de seus pais?
Hélic Alfredo Maia e Maria Vitória de Passos.

Maia.
Quando e onde nasceu?

¦ Tenho 18 anos. Nasci no dia 30 de julho de 1943,

no bairro do Maracanã aqui no Estado da Gua-

nabara .
. Reside onde?
-Rua Carmela Dutra, na Tiiuca.
. Fale um pouco de sua vida estudantil?
-O primário foi feito no Instituto Menino Jesus e

lá continuo concluindo o meu ginásio. Estou fa-
zendo um curso de inqlês na Cultura Inglesa. Du-
rante dois anos também estudei francês; parei
por muita falta de tempo. Matriculei-me num
curso de Corte e Costura; mas, ainda não o ter-
minei. . .

-Seu maior ideal?
Dirigir os negócios comerciais de meu pai.
Seus gêneros musicais favoritos?
Para ouvir: Bolero (História de um amor) e mú-
sicas internacionais. Para dançar: o nosso movi-
mentado samba.
Seus cantces nacionais preferidos?

-Anísio Silva, Angela Maria e Maysa.
Seus astros teatrais?

R-

P
R

André Villon e Fernanda Montenegro. Sincera-

mente, não gosto muito de teatro; aprecio muito

mais um bom baile.
Seus gostos literários?
Victor Hugo (Os Miseráveis). Esta sua obra è um

colosso, principalmente, pela maneira com que
\

P-
R-
P-
R
P
R
P
R

P

R

P
R

P
R
P
R

e Risque).

êle se refere ao povo.
Seus compositores favoritos?
Ary Barroso (Aquarela do Brasil
Seus astros cinematográficos?
Rock Hudson e Elizabeth Taylor.
Coleciona alguma coisa?
Pccelanas chinesas (xícaras).

Namora? „ „.l
Não! Quer dizer: namoro, mas diga que nao,
bem"?
Mariza, guio-me pelo que me diz. Vamos Para

próxima pergunta: Seus cantores internacionais^
Nat "King" Cole, Elvis Presley, Frank Smatra e

Doris Day.
Seus melhores filmes? n
Humorístico: "Quanto mais quente melhor . ura-
mático: "O vento levou". Sentimental: 'Suplício

de uma saudade".
Qual a música que mais aprecia?
"Contigo en Ia distancia".

Já viajou? , .
-Pernambuco, Bahia, Natal, S. Paulo, Caxamou,

JORNAL DAS MOÇAS 4.8.60



R-
R
P-
R

P
R
P
R
P
R

Sâo Lourenço, Petropolis, Teresópolis e Nova F.ri-

burgo.
Seu perfume preferido?

_"Ma Griffe" e "Paris-Amor".

-Seus principais programas ern TV?

."Praça da Alegria — r\io. . . ie r^^. ^ e o

Grande Teatro.

-Seu prato favorito?

Maionese de lagosta.

..Qual a mulher mais bonita que já conheceu?

-Marta Rocha e llka Soares.

.... Sua moda preferida?
inspiração francesa. No momento, vestido cur-

fo, saltos médios (bico fino). Gosto mais de um

padrão de uniformização.

-Suas principais diversões?

-Bailes, cinema e praia.
.-Freqüenta que clubes?

-Freqüentar, mesmo, só o Tijuca T. C, late Clube

do Rio de Janeiro, late Clube Guanabara, late

Clube de Ramos, late Clube Carioca, C. R. Vasco

da Gama, e é só!

-Torce por que clube, no futebol?

C. R. Vasco da Gama.

MARIZA DE PASSOS MAIA quando dava os últimos re-
tiqües de maquilagem a fim de posar P^^f^^^
r«paz nâo esperou e per/ou este flagrante. (Z. I) - I KKòòJ.

P — Qual a Miss Brasil que mais admirou?

R — Marta Rocha .
P — Que mais aprecia no homem e na mulher?

;> _ Homem: A sinceridade e o físico — a estatura e

os olhos. Mulher: À sinceridade.
p  ^rsrorííi «iío Cr\ f-i 111 nf rs í\Á 11 <; i rn I V

R — Waidir Calmon e Severino Araújo.

P — Sua praia predileta?
R — Copacabana — posto quatro. •

P —- Que mais gesta desta vida?

R — Meus pais, é lógico.
P — E o que mais detesta?
R — A hipocrisia, não é?
P — Que acha da pena de morte?

R — Sou contra . Acho que certas criaturas têm o seu

lado bom e para estas criaturas, precisam dar

assistência necessária de recuperação.

P — Seu candidato presidencial?
R — Jânio Quadros.

P — Gostaria de conhecer qual país?
R — Japão — porque no Oriente os modos pecuíia-

res devem ser diferentes.

p __ Que acha de Brasília?

R — Capital de um grande futuro, não é? Apesar de

ser feita às pressas, tenho confiança numa gran-

de capital, mas nunca será comparada com o

Rio de Janeiro, que tem a beleza toda natural,

p __ Seu santo protetor?
R — N. S. da Conceição.

P — Cite uma capacidade mundial?

R —O Papa D. João XIII.

p _ Cite um grande diretor de clube?

R _ Dr. Mário Pires, Presidente do Tijuca Tênis Clube.

P —Qual o mais belo sentimento humano?

R —O amor.

P — Como define a felicidade?

R — A felicidade não existe; acredito em momentos

felizes.

P — Qual a sua maior recordação?

R - Meu primeiro baile. Aconteceu no navio Duque

de Caxias.

P — Seu principal esporte?

R_A natação.

P _ Qual a maior descoberta científica?

R — O átomo.

p __ Que faz quando está sozinha?

R"7- Escuto músicas e penso na vida.

P_Qual foi sua candidata para o Concurso de Miss

Guanabara? ^i s-:'

R _ Ou seria a Miss Botafogo ou a Miss Vasco da

Gama.

P — Tem algum talismã?

R — Uma cruzinhà de São Camilo.

P — Que achou , dai seção? ,

R-Perguntas bem definidas, seção ótima para lan-

çar novos brotos para a sociedade. Arquivo,

aqui, os meus mais altos agradecimentos ao

JORNAL DAS MOÇAS por esta oportunidade.
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fempo

"Falta de tempo". . . é a expressão máxi.
ma da mentira e hipocrisia A frase mais ódio.
sa que existe, usada, inevitavelmente, quando
não se quer fazer isto ou aquilo, ou ir a algum
lugar que não agrade. É, positivamente, incoe.
rente e a desculpa mais esfarrapada que te
tem notícia, empregada milhões de vezes por
dia, e cem por cento coroada de falsidade.

Em qualquer hipótese, quando há real-
mente desejo de ver, falar, ir ou fazer algo,
coisa alguma no mundo inteiro e nenhuma

ocupação, por mais árdua que seja, impedem

de dar uma fugidinha. Não há justificativa,
jamais, em tempo algum, para essas despre.
zíveis palavras que deveriam ser totalmente ex.
cluidas. Como é irritante ouvir de quem quer
que seja: — não foi possível por falta de tem-

p0 ou então: — se tiver tempo. —

Esta última ainda é pior. Denota, claramente,
a maior má vontade em atender o pedido em

questão, tornando-se, até, humilhante e ofen-
siva. Regra geral, é pronunciada com um ar
um tanto altivo de quem faz um grande favor
em se dignar descer de seu pedestal a fim dt
demontrar uma remota e problemática possi.
bilidade de cooperação. Na realidade, enco.
brindo cem uma peneira a verdadeira inten.
cão, logicamente negativa

Querer é poder, dizem. O fator Tempo
não tem nada a ver com a história t sumaria-
mente eliminado. Deixa de existir. Qualquer
sacrifício é nulo em face de uma satisfação
íntima. Quando se quer. . . há tempo para
tudo. Quando não se quer. . não há tempo

para nada. Ocupações, trabalho, compromis-
sos inadiáveis, e sabe Deus quanta coisa apa-
rece para preencher aquela horinha que pode.
ria ser dedicada a alguém, e, no entanto, foi
negada sem mais preâmbulos, com a costu.
meira e antipática frase. . . "falta de tempo

Chega-se à conclusão de uma completo
ausência de imaginação o emprego contínuo
e vulgar dessa desculpa. Por que não usar de
franqueza ao invés de fingimento? Não serio
muito mais elegante? Mas. . . qual!. Fran-
queza é uma qualidade rara que não se mostro

por qualquer dá cá essa palha.
Acontece que a "falta de tempo" serve para todas as circunstâncias, sem exceção

Adapta.se e enquadra-se, às mil maravilhas, a todas as eventualidades possíveis e imagino-

reis Mas acontece, também, que todos acredi tam, e respondem com uma deliciosa enronu-

ção de ironia, pois é bem sabido ser a vingonça o prazer dos Deuses Aliás bem o merece'que

tem a pretensão de se conservar isento, atribuindo ao pobre tempo toda a culpabilidade de suo

É a maneira mais absurda e imperdoável de se esquivar, apesar da crença geral, ser um°

forma delicada, sutil delicadeza, não há dúvida, de adiar indefinidamente algo que, as veze ,

termina por cair no esquecimento. Mas. . . em compensação, também corre o risco de perd

uma oportunidade que talvez nunca mais se apresente.
Vem comprovar a moralidade e a profunda filosofia contida nesta frase: — O lemP

perguntou ao Tempo, quanto tempo o Tempo tem, e o Tempo respondeu ao Tempo, tenho o

tempo que o Tempo tem. . jg
Prova, evidentemente, que a tão alardeada, e trombeteada aos quatros ventos, TalTa.

tempo", não é um argumento que possa ser incluído na classe dos convincentes. É falho o de

pido de todo e qualquer vestígio de bom senso.
Falta de tempo. . . se tiver tempo. . . Pobre Tempo! Como tem costas largas.

"xj»í-«

A

^â-^c^^S^^^^o^*' S-V^-SfeÊS

w ¦S



Wm

5&gg§S!S

m>

llllliN$

Bonecas...
também

usam

aí >"
V

Su»

Leite

Rosas...

wmm

m$

«IS

A A

wmmmm

§11

wm

ms

íi'*^39P»'»x^"».»"mm *ssg: iíSSiíS*?

...Ela vê a mamãe todos os dias
se fazer mais bonita usando Leite
de Rosas... E o papai também
afirma que não pode passar sem
Leite de Rosas, depois do banho
e da barba, pois sente-se outro
durante o dia...
...Vai daí... Mariazinha também
"usa" Leite de Rosas "em todo o
seu corpo de bonequinha" bonita...

Mulheres, homens,
crianças, todos usam
Leite de Rosas!

Desodorante perfeito1.
Supremo Embelezadorl

JORNAL DAS MOÇAS
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ABÊLOu. CRESPO Kl»

HENNÉ-LÉNE

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

rias e Perfumariam

AMÉRICO: 25-2837

Da beleza
do busto
depende
sua
elegância
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IOSÉ MORENO

,oi ^as últimas a chegar na Churrascaria Tijueaiia, por
"lTmár" do JORNAL DAS MOÇAS. A demora de íi.Ôninha,

iSCtí^ Z, uma."boqui " ..-= do churrasco, mesmo assim 1)ÍMU.

. ,,-,. lo iHa entrou no cinema, acompanhado de sua fui ura "cara
* Mauro Magalhães, »^ 

^ ^ Sóites". Notamos que sairá no meio do filme.
metade", para assistirjS li - 

^ 
-«, 

(/^ g ^ ^^ ^^ ^
J /*.-„•„* a saber que Mauro nana s0njlOu^

n0 filme para se retirar. O que será que Mauro sonhou.

„.«-', , fnràHzar no programa da TV. "Rio Norte Sul", as "10 mais' desta
9 Rui Porto ao fotahzar, g Qlho3 ^ Un
revi»ta ficou encantado com o? olhos üe ahi -

floMLrva), tanto que ocupo-o no vídeo enquanto elog.ava.o,.

. Varia Helena- Tome. miss[ Uruguai, • Os colunistas-Nelson Jo«e, S^iase

1 ,„ do baton aue usa, có  recía- Goroacy foram: vrstos jantando em lereso,

uln, TV. R.o nüo norte Sul). l'or polis, antes de trem ao Varze F.C.,

Maria HeU, ao muda de baton, participar co ba.le pn,mov,do pelo col,
liut -¦'"'" , . lr Torb*e Nosueira. Advinharam o pes-

S ¦ 1 d^í ra a*-*senvolver s^ios pequeno*
N.° 2 para rdiuir e firmar seios vo

lumoso-s.
A venda nas Drogarias: Pacheco. V
Silvs Neotarma. ou pelo Reembôl*

Cr* 250.00 — C. Postal 4 — Tijuci
Rio — TeL: 4SL3087

será imposição de alguém:
-imo serviço de liar mie havia no clube.

. ,„ c/, amo, „o HÍgino Palace Hotel, de Teresópótis, ,omos surpreendas.con

a/esençado sr. ,!//,,', Batista, do Vaseo; mas íoi mero.engano po-s era o Fior^n,

empresário de cinema, sósia do referido att/itriío rasra.no.

. E por .'alar en, sósia, vimos circulando, pelos salões do Várzea um "barbudiaho''

que d ove ser admirador de Fidel Castro. Nâo no, foi possível .denttf.car esse teres».

nolitâcubano"..

• Marly Marilzè, do Vasco e Amélia

Pereira Nunes, do Clube Militar, fica-

ram uma "lindeza" diante do espelho

mágico do Higino Hotel.

Q A encantadora Juddy de Oliveira, do

Ti jucá, ao sair do Higino Hotel, joi in-

terrogaâa pela sua tia. se queria o outro
"mink" que havia na mala. mas Juddy

achou que era antiquado, preferiu pas-
sar frio com o que vestia.

. Sôoia Regina Fernandes, do América e Denize Rocha, do Flamengo, circularam

pouco durante a escursão. pois estavam "in loveA

© \ tere*ópolitaua Maria Amélia foi das que encantaram no desfile do Várzea, eo

-en sinal na perna, que lhe dá muito "if a foi muito comentada entre os cariocas.

Jane de Abreu foi outra teresopolha- • Aqueles "süHuflianos de Teresópo-

ria muito lembrada, como sendo das mais lis", que ficaram em pé diante da, me-

Ma, ,.,0- dAíHaram. sas dos convidados, receberam un, ade-

zinho da desfilante teresopolitana Ko;a*

lia Dung, que estava bastante nervosa.

Ainda aqueles mesmos "rapazinhos-y que penso não pertencerem à boa sociedade

leresopolitana. comentaram muito o vestido da jovem Lilian Arbex.

Causou riso^ a todos, após o espetacular "show" de mímica, do conjunto The

Lord's. quando ao fecharem a cortina do palco aberta a parte de trás.

Sônia Brard Pinto, ao entrar no ôni- 9 Nessa ocasião, Maria Helena ^
bus de volta pura o Hotel, após o baile. confessou-nos que será colunista soei í

r.ão estam nado contente. poiAum cava- vai escrever umaa coluna chapada

Vneiro duvidara que seus dentes fossem focas na Sociedade", somente nao
¦.verdadeiros'. lou-nos o jornal.

A noite, nos corredores do Higino Hotel, a beldade Sônia Salgueiro, do AmerlC^

foi surpreendida desfilando de pijama. Sônia Brasil Pinto acordou quase todos ao A^

licitar mais cobertores para sua cama. no que foi atendida, muito gentilmente, p

colunista Coroacy. Mas o colunista "cobriu uma santa despindo uni santo . o p

ãicado foi o colega Jorge 
"Sogueira.

Clorinda Moreira, do Orfeâo Portugal e Amélia Pereira Nunes, foram as ? ^ ^
docozzis'" da peleja que os casados foram derrotados pelos solteiros, rizeram

Irevistas no meio do sramado. ^-i\
(Conclui na página OU

4.8.60
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Completaseualmoço^

wffuece seu jantar1

/ *j EM . I Mma seu lanche...

UALZBIERdaBRAHMA 
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Contando o malta tão rico em

propriedades alimentícias, Malzbier do

Srohma completo qualquer refeição. Levemente

adocicado... de baixo teor alcoólico,

ttaizbier da Brahma é o cerveja que você

awb gosta*, que suo esposa aprecia.-

avt todos da família bebem com satisfação I

;i

Em garrafas a 112 garrafas

MODUTO DA CIA. CERVEJARIA SRAMMA

.:/r;
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Modelo n.° 53
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MerceT - Crochet CORRENTE N." 20.
6 novelos 508 (azul vivo) .
21 m. de sinhaninha branca.
Viés para guarnecer.
1 par de agulhas para tricô n.° 2.
Tensão: 12 pontos e 14 carreiras — 2.5 cm.
Dimensões: Busto — 87 cm., 90 cm.
Abreviaturas: t-tricô: m-meia; pt(s)-pon
to (s); aum - aumentar; dim - diminuir, j - junto
dt avm-direito tricô, avesso meia. Ponto Mus

V
U fi

go- l;,m 1 t. fi __

Va aI

I
a t-

H"1•I
5

I

l.a e 2.° Carreiras: pt musgo (pt. de arroz).

3.a e 16.a Carreiras: dt avm.

Costas
Montar 73 pts ...
l.a Carreira: (¦'*;) 1 m, 1 t; repetir desde

(HO até o último pt, 1 m .

2.a Carreira: (HO 1 m, 1 t; repetir desde

(HO até o último pt, 1 m.

3.a Carreira: Aum 1 pt no começo, m até

o fim.
4.a Carreira: Tricô.
Repelir a 3.a e 4.a carreiras mais 3 vezes.

ll.a Carreira: Aum 1 pt no começo, m até

o fim ,
12.a Carreira: Montar 5 pts, t ate o tim.

Conservando a continuidade do padrão, re-

petir a ]]o e !2.a carreiras mais 7 vezes.

(125 pts).
27.a Carreira: Aum 1 pt no começo, m ate

o fim. , ,.
28 a Carreira: Montar 10 pts-, t ate o fim.

Conservando a continuidade do padrão, re-

petir a 27.a e 28.a carreiras mais 3 vezes

35." Carreira: Aum 1 pt no começo, m ate

o fim. (170 pts). Deixar estes pts na agulha

de reserva. Montar 5 pts.
.a Carreira: Meia.
a Carreira: Tricô.
« Carreira: Montar 5 pts, m ate

4.a Carreira: Tricô.
5 a Carretei: Montar 5 pts, m ate

Repetir a 4.a e 5.a carreiras mais 3

12.a Carreira: Tricô. ,
13.° Carreira: Montar 5 pts, musgo ate o

fim.
14.a Carreira: Pt musgo. ,
15° Carreira: Montar 5 pts, m ate olW

Carreira seguinte: 40 t, depois os l/U*

deixados na agulha de reserva. *210P

Continuar no padrão, a«men,and?"afl,ttf.
rodo do ombro em todas as carre.ro,J^

nadas até que a 2.a carreira do 7. P°

tenha sido completada.

fim.

o fim.
vezes.

Decote

Carreira Seguinte: Arrematar 3 pts, P

musgo, m até o fim.

Carreira Seguinte: T até os 4 últimosjj

4 pts musgo. Continuar no padrão, corjy

vando od 4 pts no decote em pt musg°

que o 10.° padrão tenha sido comD!et^°0

Carreira Seguinte: Montar 3 pts, pt ™u

até o fim .
Carreira Seguinte: Pt musgo.

• p, 60

10
S A .s



¦i - ¦-

om sinhaninha branca
Ê00S&sm

i , f»W)W»l»W*«'*^«"^^

1

Carreira Seguinte: Dim 1 pt no começo, m até o

fim

('*.*) Continuar no padrão, diminuindo na

beirada do ombro, no começo da próxima e tô-

das as carreiras alternadas, até que a l.a car-

reira do 15.° padrão tenha sido completada.

Carreira Seguinte: 40 pts musgo, voltar.

Carreira Seguinte: Arrematar 5 pts, m até o

fim.

Carreira Seguinte: Tricô.
Repetir as 2 últimas carreiras até que todos

os pts tenham sido arrematados.
Carreira Seguinte: Emendar o fio na cintura,

arrematar 10 pts, pt musgo até o fim.

Carreira Seguinte: Dim 1 pt no começo, m até

o fim.
Carreira Seguinte: Arrematar 10 pts, t até o

fim.

Repetir as 2 últimas carreiras mais 2 vezes.

Carreira Seguinte: Dim 1 pt no começo, m até

o fim.

f
Carreira Seguinte: Arrematar 5 pts, t até o

im.

Conservar a continuidade do padrão, repetir
as 2 últimas carreiras mais 7 vezes.

Carreira Seguinte: Tricô.

Conservando a continuidade do padrão, repetir as 2

últimas carreiras mais 4 vezes. (73 pts). Arrematar (**).

Frente

Montar 73 pts e trabalhar como para as costas até

que a formação do decote esteja feita, terminando com a*

2 carreiras de pt musgo.

Decote

l.a Carreira: Arrematar 40 pts, pt musgo nos 3 seguin-

tes, m at éo fim .
2.a Carreira: T até o 4 últimos pts, 4 pts musgo.

3.a Carreira: 2 mj, musgo nos 2 pts seguintes, m até

o fim .

4.a Carreira: T até os 4 últimos pts, p pts musgo.

5.a Carreira: 2 mj, musgo nos 2 pts seguintes, m até

o fim ,
6.a Carreira: T até os 4 últimos pts, 4 pt» musgo. Con-

tinuar no padrão sem formar, conservando 4 pts em musgo

no decote, até que 8 padrões desde o começo tenham sido

completados .

Carreira Seguinte: Arrematar 38 pts, pt musgo até o

fim .

Carreira Seguinte: Pt musgo até o fim, depois mon-

tar 38 pts. Continuar no padrão sem formar, conservando

4 pts no decote em pt musgo, até que a 11 .a 
carreira 

do

10° padrão desde o começo tenha sido completada.

Carreira Seguinte: T at éos 3 últimos pts, 3 pts musgo.

Carreira Seguinte: Aum no 1 ° pt, pt musgo nos 2 se-

quintes, m até o fim.
Carreira Seguinte: T até os 3 últimos pts, 3 pts musgo.

Carreira Seguinte: Aum no 1.° pt, pt musgo nos 2 se-

quintes, m até o fim.
Carreira Seguinte: T até os 4 últimos pts, 4 pts musgo.

Carreira Seguinte: Montar 40 pts, pt musgo até o fim.

Co ira Seguinte: Pt musgo.

Continuar como para as costas desde (*¦¦*) ate

(¦**'¦)¦.

Para Completar

Passar cada peça com ferro quente e pano úmido.

Fazer as costuras do ombro e lados. Guarnecer as costu-

ras. Sobre o ombro e para baixo nas costas e frente coser

as sinhaninhas dispostas (ver ilustração) em uma carreira

de cada lado das 5 tiras de pt musgo.

14-7.6 JORNAL DAS MOÇAS
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Jhaila éstet Bueno

continua empolando

uma
Dizer-se que Maria Ester Bueno e

brilhante tenista é repetir o qux tem escn*o

fede quando ela iniciou -.o esporte dos

e-Jints

Maria Ester, bi-eampefi mundial nlt.a-

passou o comum brilhantismo de um astro.

Ela é a extraordinária campeã, a maior atra-

ção internacional de tênis.

Depois de sagrar-se campeã pela segunda

vez em Wibledon, suas exibições tèm sido

magníficas. Venceu na Alemanha, e, mais re-

centemente* na cidade suiça de Gastaad, ao

ser exigida pela chilena Maria de Ayala, pro-

porcionou ao público um verdadeiro espetáculo

de grande gala tal a maneira com que se hou-

ve diante de uma rival que até certo ponto a

surpreendeu e só com muito esforço da nossa

campeã foi derrotada.

I

I.

í-l

fl

i

i
I
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RIO. CAPITAL DO SAMBA - Com "script" de Meira Guima-
rães. produção de- Ari Barroso, direção de Maurício Sherman e

participação de Consuelo Leandro. Carlos Melo. Gina Le Feu,
Iara Lex. Haroldo Almeida e outros, a '"bíoite" Fred's está apresen-
tando o "show'* intiir."ado "'Rio. Capital do Samba". Na foto. ve-
mos Luiz Haroldo. a<<istente de direção, ladeado pelas graciosas
Elza e Gina Le Feu.

JORNAL DAS MOÇAS
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EVA NO GINÁSTICO

Luis Iglésias apresenta
mais uma vez ao público
carioca o seu grupo teatral

que já conhecemos e costu-
mamos aplaudir. Desta
vez, no Teatro Ginástico,
"Eva e seus Artistas" não
conseguiram com o seu tea.
tro leve, para distrair, agra.
dar ao público que costu-
ma ser numeroso e entu-
siasmado . "O Amor em Hi-
Fi", peça francesa de Barri.
Iet'e Gredy, traduzida por
Mario da Silva e Renato
Alvim (que não foram fe-
lizes nas adaptações), foi

uma péssima escolha prin-
cipalmente em se tratando
de uma companhia que
tem a direção de um au-

tor brasileiro. Começando.,

portanto, contra o Teatro

Nacional (estreiou com um

original estrangeiro), não

foi feliz com essa nova ta-

refa o Senhor José Maria
Monteiro, merteur en scè.
ne do esoetáculo. O cena-
rio dc Arl indo Rodrigues
foi também de um mau

gosto lamentável, os artis-

tas não corresponderam;
Eva Todor, repetiu em sua

atuação. Não conseguiu
tom francês mesmo nao

tendo um ambiente francês

onde pudesse funcionar.
Sebastião Vasconcelos con-

tinua sendo aquele ator

que os espectadores aguar-

dam segundo opiniões ae

alguns críticos mais mde-

pendentes que elogiam as

suas qualidades. Não man-

teve uma postura adequa-

4.8.60
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continua necessitando de,

uma purificação vocal. Fran-

cisco Dantas compareceu em

carne e osso como costuma

atua*" nos programas de tele-

visão — nâo aceitou um pa-

pel novo, nao conseguiu ser

o tipo que a peça delineou.

Reynaldo Loyo, nâo conven-

eeu como chauffeur que co-

bramos de qualquer maneira

estava agasalhado para o cli-

ma parisiense. Da apresenta-

câo que sucedeu ao 1 BC no

Ginástico, restou Laura Sua-

rez, que apesar de nao ter en-

contrado qualquer apoio em

cena deu conta do recado e

merece elogios. Foi o melhor

elemento nessa apresentação

que lamentamos para um

conjunto de artistas que pre-
cisa melhorar o seu Teatro.

0 CAVALINHO AZUL

0 Tablado continua sendo
o nosso melhor Teatro Expe-
rimental. Experimental natu-
ralmente porque tem dado
magníficas lições de um ca-
minho para o bom Teatro.
Em matéria de Representação
Infantil Maria Clara Macha-
do, autora e Diretora tem sido
bem sucedida em suas reali-
zações. Começando pelo tex-
to, "Cavalinho Azul" interes-
sa a adultos e a crianças, a in-
telectuais ou a operários, a
Poetas ou a sonhadores. É um

V

primoroso trabalho que enriquece de verdade nossa literatu-
ra para todas as opiniões ou para todas as sensibilidades, b
errvacenq, o espetáculo funciona realmente para ilustrar a
riqueza do texto. Os artistas se movimentam dentro de ce-
nários simples e de boa qualidade. Â iluminação colabora
em todos os efeitos e a música também atinge sua finaJidq-

de. Claide Isabella está magnífica no menino Vicente que
ama o seu cavalinho pangaré e o vê como o cavalinho de

seus sonhos, azul com as crinas brancas côr de neve. E o

amor e a ternura levam o menino peio mundo afora em bus-

ca de seu sonho. Um Joao de Deus acompanha a história

com as suas imensas barbas (César Tozzi); a mãe e o pai,
como costumam ser na vida, o Palhaço que foz seu Circo

(Anthero de Oliveira), os músicos que são salteadores(Bai-

xinho, Gordo e Alto), os passantes das ruas e a fabulosa vé-

lha-que-viu, uma bela performance de Virginia Valli; tam-

bém os bichos montados em gente funcionando em seus mo-

vimentos — os elefantes e os cavalos pisando a cena como

artistas; tudo é o espetáculo.
Maria Clara Machado em outro bom trabalho — Assim

deve voltar sempre, pelo Teatro que também é brasileiro.

TEATRO, GUERRA E PAZ

lamil Amiden é um iovem poeta aue fez a Guerra nos

campos da Itália e retomou à Pátria para. num longo_peno-

do de recuperação, entregar suas ternuras a seus irmãos de

luta A Poesia e o Teatro se encontram e o brasileiro da Ftb

continua lutando por esse grande anseio que e a fratf0n'd°-

de humana com as armas da Paz. Comemorando o 16. an.-

versaria.do embarque da Força Expedicionária Brasileira a

Associação dos Ex-Combatentes realizou um espetáculo tea-

trai com um Grupo Escola de Teatro - os feregnnos en-

cenando um drama de guerra — Morreram Cedo Demais

Foi comovente o espetáculo que fez reviver os horrores sof rr-

da peTos nossos soldados e a Direção de Aylton Menezes

deu uma linha viva e agressiva procurando manter o clima

do desespero em momentos cruciantes. Jam.l Amiden e um

autor aue tem um ideal de Paz. ,, , c
O Auditório do Globo acolheu os artistas, os soldados

e um público numeroso para afirmar as nossas qualidades

cívicas e contribuir numa grande campanha que consiga dar

sede própria para os Ex-Combatentes. Tombem nos, apre.

sentamos as nossas homenagens ao nosso soldado desconte-

cido e aos pracinhas que ficaram em Pistoia.

4.8.60 JORNAL DAS MOÇAS
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ROBERTO MOURA

TORRES
Fbr

UM 
HOMEM, trajando um terno marrom já desbotado,

pelo uso constante, aproximou-se lentamente da

mesa onde um rapaz, juntamente com uma jovem, toma-

vam refresco.
Boa tarde — murmurou o homem.

_ Boa tarde - retribuiu o jovem., com sinais eviden-

tes de que aquela companhia não estava prevista em seu

programa.
Pode emprestar-me algum. . .

Sem esperar que o homem terminasse de falar, o

rapaz tirou do bolso uma nota de cem cruzeiros e entre-

crou-a, exclamando:& 
_ Não e preciso agradecer. Paulo. Pode festejar a

vontade.
Paulo sorriu contrafeito. passou a mão pela barba

espessa, pois há duas semanas que não se barbeava. e

dirigiu-se para o balcão do bar pedindo um copo de ca-

chaça. Enquanto sorvia lentamente a bebida, passou o

olhar pelos presentes. Tudo aquilo trazia-lhe recorda-

ções penosas, de dias que jamais voltariam. O bar do

clube esportivo sempre estivera repleto de celebridades

no atletismo nacional e internacional.

A jovem que estava junto ao rapaz que dera a nota

de cem cruzeiros a Paulo, perguntou-lhe interessada.

Mario. . . quem é esse homem? Como deixam en-

trar gente nesse estado aqui no bar?
Bem... Marlene. é que já foi um dos nossos.

Seu nome já brilhou em campeonatos sulamericanos e

europeus, defendendo as cores do. Brasü. Em natação

não houve igual chegando a bater diversos recordes nos

cem metros, duzentos e quatrocentos, em nado livre.

Depois. . . casou-se e, muito ciumento, não deixava a

mulher em paz, vivendo em constantes discussões, o

que ocasionou a separação de ambos, logo no primeiro
ano de casado. Desde que ela partiu, isso mais ou menos

hi uns quinze anos, nunca mais foi o que sempre fora.

Abandonou o atletismo, afastou-se dos amigos e pro-
curou na bebida um paliativo para as suas desventuras.

Agora anda de bar para bar solicitando dinheiro aos co-

nhecidos e desconhecidos, fazendo algum servicinho ex-

tra, para poder beber. Creio que nada deste mundo o

poderá reanirnar, -nem que seja apenas uma vez. Vive

covardamente, fugindo à realidade da vida, não desejan-

do encarar as coisas conforme das são. Já tentaram dar-

lhe nova oportunidade mas não aceitou, declinando

qualquer auxílio que o obrigue a despertar dessa apatia

constante. . _ „
E se nós lhe déssemos uma oportunidade hoje. -

exclamou Marlene radiante.
Como? De que forma?
Vamos ter uma competição eliminatória e pode-

liamos inscrevê-lo. Que tal a minha idéia0

_ Parece-me absurda, porém, poderemos tentar.

Vamos falar com o treinador do clube.

AQUELA bela tarde de sábado, o sol parecia querer

queimar a terra com si u.s raio> vivos e ardentes 0N
clube'estava repleto. A maioria vinha compensar a per-

da de fosfato com os movimentos físicos, não só na na-

tação, como no remo, voleibol bola ao cesto, tênis, etc.

Porém, como estava marcado para aquele dia as

eliminatórias de natação, todos os que haviam ido ao

clube, comprimiam-se nas escadas que circundavam a

piscina, aguardando o início das provas.
Depois dos "tiros" de cem metros, tanto de costas

como nado livre, foi anunciada a dos quatrocentos me-

tros. Dessa prova iria surgir o melhor nadador. O ven-

cedor defenderia as cores do Brasil em terras estranhas.

O público estava inquieto.
O treinador, usando um apiificaclor de voz, ia cba-

mando os concorrentes, os quais subiam na balisa que

lhes era designada. Quando o nome de Paulo Martins

foi anunciado, houve um murmúrio entre os espectacq-

res
Paulo subiu à balisa, todo barbudo. O corno que

fora de um moreno bronzeado, apesar de ainda conser-

vai- um pouco de suas formas antigas, já demonstrava^

falta de exercício e de sol, pois a pele tornara-se clara^

Entretanto, seu nome não fora esquecido pelos que. ^
cinco anos atrás o tinham visto, ou ouvido falar ne c

Ao ouvir o nome de Paulo Martins. Marlene empa-

lideceu. encostou-se no braço de Mario, e murmurou

baixinho.
- Meu Deus! É ele. . . o antigo campeão. . .

Mario, que fora um de seus maiores admiradores,
, • inoõV do clubea minto custo conseguira convencer o lu.nuiy
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1.8.60



¦m-.

e Campeão
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nue deveria inscrevê-lo. Convencer Paulo não fora difí-

cil pois mostrando uma nota de mil cruzeiros ao antigo

nadador, conseguira que este participasse da prova aquá-

' 
Emocionada, Marlene não tirava os olhos do ex.-cam-

Pea°Ao 
soar o tiro de partida, ouviu-se o baque dos cor-

pos que mergulhavam na água fria. Logo ao entrar em

contato com a água, Paulo, instintivamente, começou a

nadar Procurando divisar a faixa de sua balisa, que es-

tava riscada no fundo da piscina, apenas vislumbrou

uma porção de riscos que tremiam e se desalinhavam.
Fechou os olhos. Abriu-os e tornou a fecha-los por di-

versas vezes, sem conseguir melhores resultados. Deso-

rientado, começou a nadar. Ouviu uma algazarra tre-

menda. Gritos e assobios cortavam o ar.

- Cai fora! Palhaço! Tira esse camarada daí! Esse

sujeito é um pau-dágua!
Quando Paulo Martins conseguiu colocar a mão no

quebra-onda da piscina e ergueu a cabeça fora dágua,
compreendeu tudo. Sem poder orientar-se pelos traços

que lhe cabiam, atravessara a piscina transversalmente,
atrapalhando todos os nadadores, razão por que os ^es-
pectadores gritavam e xingavam. Eles tinham razão.
Êle era um bêbedo, um inútil. Com esforço, procurando
coordenar as idéias embaciadas ainda pelo álcool mge-
rido, começou a caminhar entre os assobios e chalaça
dos espectadores.

Marlene, procurou abrir caminho entre aquela mas-
sa humana, passou por baixo das grades e alcançou-o per-
to do vestiário. Segurando-o pelos ombros, obrigou-o a
olhá-la. As lágrimas rolavam dos olhos dela. Procurando
conter os soluços ela dirigiu-lhe a palavra, que saiu en-
trecortada.

Perdão... eu sou a culpada disto tudo. Nunca
poderia advinhar que havia tanta gente sem coração. . .
fui eu quem insistiu para que o senhor tomasse parte na
competição, mas não esperava que isto fosse acontecer...
Oh! meu Deus!

E Marlene debruçou a cabecinha loura no ombro
cie Paulo, soluçando, procurando vencer a emoção.

Se eu soubesse que era o senhor... se tivesse an-
tes perguntado seu nome completo. . . isto nao aconte-
ceria.

Paulo afastou-a carinhosamente. Seus lábios esta-
vam apertados, numa expressão de desafio. Seus oinps
brilhavam estranhamente. Mario, aproximamdo-se, se-

Kurou Marlene pelo braço, procurando afasta-la.

, Paulo viu os dois afastarem-se e duas K^mas ™-
taam de seus olhos. Dirigiu-se para o vestoio e, clesae
aquele dia, ninguém mais o viu.

HAVIAM passado três anos depois daquele fracasso

de Paulo Martins. Ninguém mais comentara o fato e

a vida continuara normalmente.
Aproximava-se novamente a data das elnnmatóoas

para o novo campeonato sulamericano de natação. Mui-

tos dos que freqüentavam o clube, e outros que tinham vin-

do de fora para assistir a seleção dos atletas, ja ocupa-
vam seu posto nas arquibancadas da piscina para acla-

mar o vencedor e futuro defensor das cores brasileiras.
Como da outra vez, a prova dos quatrocentos metros era

a que mais atraia a multidão. O treinador começou a

chamar os jovens nadadores, que se foram alinhando

nas balisas. Por fim, um nome cortou os ares.
- Paulo Martirtins, balisa número sete.

Os espectadores murmuraram baixinho e o zum-zum

chegou até os nadadores. ^0 „^o- Será que êle vai proceder como da outra vezr" -

era a interrogação de todos.
Porém, Paulo estava alheio a tudo Seu corpo apre-

sentava-se bronzeado pelo sol. Estava bem barbeado e,

imperturbável, aguardava o momento da saída.
Ouviu-se o tiro e logo depois os corpos entravam em

contato com a água fria. Só no salto, Paulo ganhara d-

guma dianteira. Em braçadas vigorosas conseguiu^al-

cançãr o quebra-onda da piscina. Deu uma virada clás-

sta! enfiou a cabeça dentro dágua e deu unpulso com

os pés. Conseguira .perfazer os primeiros cinqüentame-

tros Sempre com um corpo na dianteira de seus adver-

aros esePconservou assim até a sétima volta Quando

conseguiu virar, êle sabia que ali estava sna chance de

reSçâo. Ekava na reta da chegada. Seus omW

doiam SeU peito parecia que ia estourar. Respirava

oroiundíunente. mas tinha a impressão que o ar nao che-

Ca 
"^pulmões. 

Num esforço desesperado bateu as

pernas rapidamente, aumentou o número de braçadas e

Segou à sua balisa com três corpos na frente des outros

nadadores Era a primeira vez que isso sucedia, ha anos.

Serafmente ganharam por fração de segundos ou apenas

POT 
AVtoÍendeu * — * *** * 

£ 
-*%__>£_

il. «n balisa Desta vez a multidão gritava. Nao davi

ffl: e 2> assava. Batia palmas e gritava seu

nome. . ,Paulo! Paulo! Paulo!
Frcruendo-se lentamente, êle procurou entre a mui-

tidão um rosto iá seu conhecido. Lá estava. A ,oyem

Mariracenavallhe um lenço branco e seu rosto estava

rldiante dffelicidade. Dirigindo-se a Mario ela munnu-

rou emocionada. .
_ Está vendo! Êle conseguiu... ele conseguiu...

é de novo um herói. . . um campeão.
Graças a você - retrucou Mano.

(Conclui na página 73)

1-8.60 JORNAL DS MOÇAS
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VITÓRIA! VITél
©ESTA COLUNA EM

.-:*i>i-,••-.-

li*
rERESÓPOLIS

í- ««•«« r-.KP<;TÍaiar a qrandiosa festa que esta
Cento e dezesseis pessoas subiram a serra de Tere.opo ,. para pres,,g,or o,9

coluna realizou, apresentando as jovens mais elegantes dos clube de ««Iode. Fau P

cm Jorsan Cabeleireiros, casa que congrega nomes famosos, ia., como. ferira, O

David e Gomes. ^ intermédio do prestativo
Saímos da Cidade Maravilhosa, conduzidos pela V.acao Saiunn Lida -que por mie P

,. Vanderley colocou dois luxuosos e confortáveis ôn,bus a '^^J^^nt 
que po°ra lá con-

vilhosa e bonita, ainda mais porque seguia-nos um grande corte,o de carros partícula q

duziram-se. '_««.«j« Mnn<-« Q clube teresopolitano
0 salão do Várzea Futebol Clube apresentava-se fe.t.va e movimentado. Nun-a P

«*&& gente. M„..a. pessoas querendo comprar mesas, aconteceu, «,«. 
g-gJ^^Í 3

todo. o. lugare. já haviam sido adquiridos. Foi o maiar aconteemento social ,a rea.straao em

teresopolitano.

Este colunista assumiu o coman-

do do microfone dando início à be-

Ia promoção: Foram às seguintes

as meninas que desfilaram, tra-

jando caríssimos modelos e defen-

dendo o prestígio da Cidade h\c-

ravilhosa. Srtas: Sônia Salgueiro

(América F. O; Dirce Cruz (Fiumi-

nense F. O; Lenita Leuza de Oli-

veira (Club Municipal); Denise Ro-

cha de Almeida (C. R. Flamengo';

Laureies Zogcib (A. A. Vila Isabel-;

Sonja Siioe ,A. A. Portuguesa- Cio-

rinda Moreira (Orfeão Portugal);

Juddy de Oliveira (Tijuco T. O;

Nadja Lacerda (Tijuca T. O; Amé-

lia Pereira Nunes (Club Militar);

Mãrly Malizzia (Grajaú T. O; Leni

úe Oliveira (Montanha Clube); Sô-

nia Brasil Pinto (C. R. Vasco da Ga-

ma); Sônia Regina Fernandes (Amé-

rica F. C.) e Maria Helena da Costa

Thomé (Uruguai T. CS, que, com as

representantes de Teresópolis, Es-

meraida Baptista, Jane de Abreu,

Maria Amélia Pimentel, Liège Gon-

çalves Pereira, Célia Regina Galin-

do Moura, Rosália Dung, Ligia Va9'

concelos, Liliana Arbex e Alessan-

dra La Greca, receberam os aplau-

sos pelo belo desfile apresentado.

No final do desfile, também se

apresentaram as jovens: Lunalva

Costa (Miss Alagoas) e Sheila ti*

druga (Rainha das Rosas do Copa-

cabana Pálace), recebendo, tam-

bém, belos broches com o "Dedo

de Deus", símbolo do turismo te-

resopolitano.

Encerradas as homenagens, este colunista, fêz as

considerações finais fazendo sérias restrições- sobre a

falta de ética social prooorcionada por elementos as-

sociativos do Várzea F. C. Em seguida, discursaram

os seguintes oradores: Dr. Wilson Fredericchi (delega-

do da Municipalidade), Sr. Representante do Dr. Má-

rio Saladini, Dr. Pedro Hélio Foster Leite (Presidente

do Várzea F. CS, Sr. Wilson Strucchi (Diretor-social) e

lo JORNAL DAS MOÇAS

o Dr. Ornar Duarte Magalhães (Prefeito de Tere5°P°_

lis), que agradeceram a iniciativa do JORNA

MOÇAS, realizando uma verdadeira 
"Promcça

Turística".
Marilda e seu fabuloso Conjunto de Boite apres-

saram os dançarinos para umas rodadas no

interpretando músicas bem melódicas. Este con|

atualmente o melhor nos clubes da cidade .

4.8.60



CONJUNTO 
MÍMICO OS "THE LORDS"

A grande atração, foi a esperada e sensacional

bicão do Conjunto Mímico os "The Lords" coman-
e.X'< 

npio incansável Ângelo Romero. Agradou pie-

rtt1íp demonstrando, desta forma, ser um dos me-

)hores grupos mímicos de todo o Brasil, fizeram a pia-
< \/ F C delirar durante agradáveis minutos,

teia ao v. r.

0 iGRESSO PARA O HOTEL

yVy-Vyyyyy/y.
yy-:-
yyyyX

O baile terminaria às quatro dc manhã, mas

como havíamos traçado um alegre roteiro para a ma-

hã de domingo, resolvemos deixar o salão às 3 horas

da manhã. Fomos, diretos, pare o Higino Páiace Ho-

tel onde todos ficaram hospedados. As-sim, meus lei-

tores, pude, depois de três dias, pregar os olhos, com

a consciência tranqüila de haver cumprido com o meu

dever com o povo teresopelitano. Foi uma vitória bri-

lhante, em todos os aspectos, desta coluna, que dia

adia desponta com sucesso para uma vida social mais

sadia e cheia de progressos.

FUTEBBOL: CASADOS & SOLTEIROS

Às 10 horas da manhã todos os convidados en

contravam-se vestidos no hall do hotel, esperando a

ordem para a partida do ônibus para o campo de fu-

tebol do Várzea F. C. Vestidos esportivamente por = m

bem agasalhados, já que fazia um frio tremendo,

rumames para o citado local pela Saturim.
Reunidos em campo, os times dos Casados e Sol

teiros deram início à curiosa peleja. Conclusão; Os

solteiros deram uma verdadeira surra, deixando os

casados completamente sem fôlego e desorientados

Em vinte minutos de jogo os solteiro? fizeram quatro

goals - sendo que o mímico Pedrinho assinalou 2

golaços e o colunista mais 2, deixando o goleiro Fer-

reira (Tarzan) e Orlando (revezaram-se para ver qual

o mais frangueiro) com os trabalhos de apanhar a

bola no fundo das redes.

ALMÔCG COM O PREFEITO
Encerrada a "pelada", fornos até ao hotel e de

lá seguimos diretamente para o Wilson#s Restaurante,
onde o Prefeito Ornar Duarte Magalhães-, num gesto
muito fidalgo, anfitriava um almoço para os convi-

dades.
Foram noventa e deis talheres que aconteceram

no lauto e deliciosíssimo almôco. Menu de primeira
categoria auxiliado oor uma freqüência seleta e saaia.

Houve novos discursos partidos dos seguintes se-

nhores: Gastão Neves 
'poeta teresopolitano) que des-

lumbrou os presentes com três primorosas ooesias;

prof. José Deni 'numa bela orecão em nome dos con-

vidados;; Sr. Wilson Martins 'Presidente da Camara
muito eloauente em seu discurso;; Croni&ta-Soaal Ma-

roido Damásio (Jornal dos Sports); o responsável desta

seção; e a palavra de encerramento do Prefeito Ur.

Ornar Duarte Magalhães. ...
Após o almôco houve o passeio pelos Pr'n+C,°a'S

pontos turísticos teresopolitanos em ônibus da Satunm.

REGRESSO
À noite, voltamos. Viagem alegre, a de volta e

salpicada de entrevistas feitas ao microfone do mo-
demo ônibus, pelo confrade Coroacy Gigante.

Encerrando estes comentários sobre a promoção
de Teresópolis posso dizer com firmeza^ma.s ^«J^«ria retumbante do JORNAL DAS MOÇAS, rebatendo

Wmwm'¦?#M-
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0 Prefeito de Teresópolis, Dr. Ornar Duarte Maga

Ihães, 
'que 

ofereceu um excepcional banquete aos

meus 02 convidados. Merece, então, a gra1
desta coluna.

\tidao

a todos os descrentes desta proeza que acabei de rec-

lizar.

PESSOAS PRESENTES

Sr e Sra. Ornar Duarte Magalhães; .Sr. Leonardo

Martins*; Vereador Roberto Péricles; Sr. e Sra. Pedro

Hélio Foster Leite; Sr. e Sra. Wilson Frederico; Sr e

5ra Wilson Strucchi; Sr. e Sra. Manoel Madruga; Srta.

Sheila Madruga; Sr. Ivan Nascimento; Sr. José Luz;

Sría Denise Rocha de Almeida e mãe; Sr. Edson Pe-

tersen; Sr. Carlos Magalhães; Sr. Mauro Maga haes;

S~r Fernando Boscoli; Cronistas: Gastão Neves.. Nelson

!o'rae, Sergius da Silva, Coaracy Gigante, Francisco de

Paula Freiras, e o representante do Cronista Celso Tei-

xeira- Sr. Carlos Sampaio; Srta. Lourdes oZgaio e mae;

Sría Clorindo Moreira;.Sr. e Sro. Basilio Moreiro

Srta. Leni de Oliveira e mãe; Srta Lenitci Leuzc, de

Oliveira; Srta,. Sonja Siíoé; Sra Eulál.a S.loe; Srro

luddy de Oliveira e tia; Srta. Nadta Lacerda;^Sr. e

Sra Luiz Lacerda; Sr. Representante do ur. Mano Sc-

'.a d ini Sr. Joaquim Martins; Srta. Dirce Cruze mãe
t 111 a; w i i u

4-8.60 JORNAL DAS MOÇAS

Srta. Amélia Pereira Nunes, mãe, irmão

Sônia Salgueiro; Sra. Elza Salgueiro; 
p>S'*£Y.^

üzzia e irmã; Srta. Sônia Brasil Pinto; Sra. Olga Brasil

no 5 »o. Sônia Regina Fernandes; Sr. Mauro Vular:

S 
° 

Sra. Albano Fernandes; Srta. Mana Helena da

Costa Thomé e mãe; Sr. e Sra. Edgar Campos; Sr. An-

ge o Romero com noiva e futura; Sr. Rogeno Procop.o;

Cronista Haroldo Damásio; Sr. José Pelicano; Sr e

Sa oôo Ferreira; Sr. e Sra. Orlanda Matta; Sr. e Sra.

Gomes; Sr. e Sra. David; Sr. Duarte; Sr. N.lton Lessa
"om 

noiva e futura; Sr. Paulo; Sr. Amaral; Sr. Pedri-

nho; Sr. Olney; Sr. Ley; Sr. José Lúcia de Souza; Sr.

Waldemar; Srtas. Marília e Betty, e outras pessoas.
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Tendo sido transferida a redação e a administração do Jor-

nal das Moças para as novas instalações em edifício propno, a

rua Euclides da Cunha. 106 - São Cristóvão, comunicamos que
os antigos números telefônicos

23-1472 e 43-2431

passaram, por força de local para os números

34-8455 e 34-7438

respectivamente. O número 43-0736 ficará sendo, ainda, do es-

critério sito à Av. Rio Branco. 31.
Toda a correspondência bem como qualquer assunto ligado

à Editora Jornal das Moças Ltda. deverá ser tratado a rua Eu-
clides de Cunha. 106 ou pelos telefones

34-7438 e 34-8455
e mais o da oficina

28-8943
HBBK

¦

r>S I

Angela e Euclides Duarte, os grandes amigos do rádio

ANGELA £ EUCV
DUARTE BRILH7 • ! NA

RADIO MA li A

Euclides Duarte criou e vem apre-
sentando com muito sucesso o pro-
grama que leva o seu nome todos os
domingos das 7 às 9 hrs. da manhã
através da RÁDIO MAUÁ, audição
alegre que conta com a participação
com mais destacados artistas do nos-
so broadcastine, como sejam: As 7
hrs. "ENCONTRO COM NELSON
GONÇALVES", às 7,15 "NO MUN-
DO DA GAITA COM FRED WIL-
LINS", às 7,30 "A FAVORITA
CANTA COM EMILINHA BOR-
BA", às 7,45 "AUDIÇÕES ANÍSIO
STLVA" e finalmente às 8,40 AN-
GELA MARIA CANTA PARA VO-
CÊ", além de dezenas de discos
LONG-PLAYS da fabricação Dft:
COBRAS, numa gentileza do Lbl;
TE DE LIMÃO" o preparado indi-
cado para o tratamento de sua pele.
LEITE DE LIMÃO é vendido eni
todas farmácias, drogarias e pertu-
marias. Ouçam o PROGRAMA EU-
CLIDES DUARTE, aos domingos
das 7 às hrs. da manhã pela RAD1U
MAUÁ e ganhem muitos Pre*J]"|
inclusive exemplares de JOHN A
DAS MOÇAS.
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Crônica
i«m uà* interesse muito a vocês que

\VtWr -114,• saifgf assuntos sobre modas, pe-
'%\ 

todavia, licença para jazer um pequeno

\tntârU sobre a reunia» que tivemos em

UredtÇÍO, à qual compareceram misses

utras jovens eleitas em concurso orna-

ado por nós. Foi uma festa bonita, ele-

u dando à nossa redação, um cunho todo

\cial, porque o colorido que elas emires-

m ao nosso ambiente servia para agra-

„ aos olhos, já que o nosso intelecto sr

hava cm festa, tal a cultura que essas jo-

demonstravam em suas palestras. A pro-

üaram o ensejo para visitar nossas ofi-

m e deslumbraram-se com a técnica em-

mia para se fazer uma revista. Jamais

[saram que um semanário desse tanto tra-

\\ho. Disseram-nos: 
"Ninguém pode ima-

lar que, depois de pronto, um periódico ti-

\iSt que passar por tantos processos, até

[gar ao ponto em que o leitor afrecia-o

seu todo.
.pós a visita ao local de clicherie, impres-

, façinação, linotipia, foi oferecido um

che e entregue os diplomas AOS 10 MAIS

ICIENTES PRESIDENTES DE NOS-

\S CLUBES.
>udc observar, como era natural, a in-
'ataria 

elegante das jovens, bem como

\s artísticos penteados,
já que falamos neste assunto vamos dl-

para vocês que os sapatos de caribou

de oclo é a maior novidade em sapatos
>a esta temporada. Caribou é uma espe-

de pelica malhada. O seu uso é também

cado para bolsas, exageradamente gran-

para modelos esportes, e médio paia
tetes.

\ão se esqueçam de que as correntes de-

\adamente grandes e colocadas no peS-
descem até à cintura, onde sao presas,

\do daí um medalhão.
H. M.

lodêío para os dias quentes feito em

Ho estampado, com um movimento
lixo do colo, que dá uma forma de v.

Io sobre o vértice uma tira, que vai

decote, enfeitada com quatro botões.

)as curtas.
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A FUGA DA MULHER À SUA

MAIS ELEVADA MISSÃO

Desde a criação do mundo e até

os primeiros anos de nosso século,

as mulheres foram criadas como

seres fúteis, graciosos e irrespon-

sáveis, cuja subsistência corria ex-

clusivamente por conta do homem

Atualmente esta opinião tradicio-

nal já não corresponde aos. ensina-

mentos da realidade. As agitações

econômicas e sociais engendradas

por duas guerras consecutivas

levaram grande número de mu-

lheres a ganhar a vida de uma

maneira independente.
Segundo as estatísticas, o nume-

ro de mulheres que trabalham se

dobrou no espaço de vinte anos.

Em certas carreiras, o comércio,

a do funcionalismo público, a ban-

caria, a securitária, as mulheres

formam uma parte importante. E

seu contingente tende já igualar o

contingente masculino na indústria

e até nos transportes.
E a verdade cruel que verifica-

mos é que as mulheres da atuali-

dade, em razão mesmo dessas agi-

tações econômicas e sociais, fogem

a mais elevada das funções femi

ninas: a de ser mãe.

ALGUNS BONS EXERCÍCIOS
PARA AS CRIANÇAS

Fazer a criança arrastar-se

com o ventre virado para baixo,

mãos às costas, sem ajudar-se com

os pés. Se lhe custa muito adian-

tar-se apoiando no solo os ombros

permitir que estique as mãos para
a frente e se apoie em toda a ex-

tensão dos braços (Arrastar-se de-

baixo de um sofá ou de uma cama
cora suficiente).

Fazer a criança arrastar-se sô-

bre as costas, sem servir-se dos pés
nem dos cotovelos (este é um exer-
cício maís simples. E' este um exer-
cício que deve ser realizado nos
dois sentidos: que o menino vá e
venha de um ponto a outro ou en-

VESTIDO DE VOILE DE SEDA
BEGE, TODO PLISSADO. CTNTO
DE SEDA CÔR DE CARAMELO.
MODELO DE JEAN PATOU. (FOTO
IPA).
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CONJUNTO DE JÉRSEI AZUL-MARINHO,
MANGAS TRÊS QUARTOS PARA A JAQUETA
E SEM MANCAS PARA O VESTIDO. CINTO
TERMINANDO EM LAÇO. MODELO DE

JEAN PATOU, PARIS. (FOTO NEWS EX
CHANGE).
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das jnaas
tre e saia por baixo de uma cama.
E' exceiente contra os desvios da
coluna vertebral e da cintura afun-
dada.

Contra a cintura demasiado
afundada, se a criança é robusta,
fazer a dança do sapo: sentar o
menino no chão, deixando bastante
espaço para trás; dobrar as pernas
e cruzar as mãos debaixo do& joe-
lhos; deitar para trás e em seguida

para a frente, sem soltar as mãos
nem os joelhos.

Colocar um alfinete o mais ai-
to possível, primeiro com uma das
mãos e depois com a outra. ÍCom

este exercício se combate o afun-
damento da cintura e se beneficia
o crescimento).

Todos estes exercícios seriam
contraproducentes se não fossem
seguidos de um certo descanso; os
músculos fatigados deixariam de-
saprumar-se a coluna vertebral
mais que antes». A criança terá, en-
tão, que deitar-se sobre as costas,
com os joelhos dobrados, a' fim de
ficar a coluna vertebral mais en-
costada ao solo; em segunda esti-
rara suavemente as pernas, deixan-
do resvalar os pés contra o solo.
Nesta posição, correta, sem esforço,
descansará.

E' conveniente realizar este exer-
cício à noite.

AS MÃES NÀO DEVEM

ESQUECER QUE:

i

a insolência que às vezes re-

velam as crianças em seu trato

com as criadas não é senão um re-

flexo do procedimento de seus pais

para com as mesmas.

engaiolar pássaros ou açor-

rentar outros animai& não é bom

indício de caráter.

os meninos têm o sono menos
tranqüilo e não dormem tanto

quanto as meninas.
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TUDO VERDE AGORA
EM NOVA YORK

Dentro em breve, como já está
acontecendo em Nova York, o
verde será a côr predominante
em todos os centros elegantes
do mundo.

Os costureiros novaiorquinos
decidiram há pouco 

"oficializar"

a tonalidade verde como "a côr
da moda". Na opinião de todos
eles, o verde se adapta maravi-
lhosamente a todas as estações
do ano, razão pela qual é sem-
pre preferido pela maioria das
mulheres elegantes.

As cores que mais sofreram,
em Nova York, com o atual pre-
domínio do verde, foram o ama- ,
reio, o marron e o cinza-chum-
bo. (N.É.),

"".;¦:., KAyi-

XaXXX yyA A

UMA MULHER QUE NÃO
FALA É UMA ESTÁTUA

A mulher deve dedicar à sua
voz e qo seu sorrriso a mesma
atenção que dedica às suas ru-

gas, Vois a expressão descuida-
da no falar e no sorrir é de mui-
to mau gosto e contribui mais do

que se crê para ocultar os traços
mais bonitos da boca mais per-
feita. E é tão fácil "educar"

tanto a voz como o sorriso! Al-
guns minutos de exercício, dian-
te do espelho, digamos, é o que
aconselha famosa especialista em
assuntos de beleza, pois, além
de ouvir a si própria, você pode-
rá, também, corrigir suc> ex-
pressões.

Uma mulher que não fala é
uma estátua antipática . A mu-
lher deve falar e sorrir, porém
com discrição, com finura: sem
artifícios e afetações. Com sua
voz e seu sorriso, ela deve com-
binar o encanto óa sobriedade
no vestir e até na maquilagem.
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VESTIDO DE SEDA BRANCO FRED CAR-
LIN TENDO O CORPO UM DRAPÉ EM DL\-
GONAL QUE VEM SE ENLAÇAR SOBRE O
LADO ESQUERDO DA CINTURA. CLIP E
BRACELETE DE MARCASSITE.

22 JORNAL DA MULHER (Suplementa do "Jornal d:vs Mo
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MANTEAU PIED DE POULE
AZUL E BRANCO, COM RECORTES
NA FRENTE, MANGAS BEM LAR-
GAS E BOLSOS APLICADOS.

Vatcf

VESTIDOS DE LÃ PARA O
INVERNO OU PARA 0

VERÃO

Um novo tecido para vestidos
femininos, trabalhado em Ia pu-
ra e fina, conquista cada vez
maior popularidade na Europa.
Possui todas as vantagens do

perlon, entre as quais a primei-
ra e a mais importante é poder
ser lavado com facilidade, de

secamente rápido e não precisar
ser passado a ferro.

0 novo tecido possui ainda a

vantagem de, apesar de ser

de lã, poder ser usado no verão,

pois refresca o corpo, enquanto

que, no inverno aquece mais do

que'as mais agasalhantes fazen-
das.

A novidade foi descoberta na
Austrália, exportada para a

Grã-Bretanha, ramif icando-se de.

pois por toda a Europa.

a BALLET" SUECO APLAUDIDO
EM NOVA YORK

ESTOCOLMO — O último
"ballet" da coreógrafa sueca Bir-

git Cullberg, o "La dama dei
mar", que recentemente foi
aplaudidíssimo em sua estréia
em Nova York, recebeu inúme-
ros convites de teatros interna-
cionalmente famosos, solicitando
que a Srta. Cullberg apresentas,
se seu "ballet" em seus respecti-
vos palcos.

O novo "ballet" se baseia nu-
ma peça de Henrik Ibsen e sua
músicaé do compositor Knuda-
age Riisager. Sua estréia na Eu-
ropa teve lugar durante o Festi-
vai de Música de Bergen, na No-
ruega, de 28 de maio a 12 de

junho.
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diâlencia e.

BERLIM OCIDENTAL
ATACA À
POLIOMIELITE

As autoridades de saúde
estão empenhadas em uma

grande campanha de preven-
cão contra a poliomielite com

a nova vacina Oral Lederle-

Cox antes que um surto epi-

dêmico ataque o setor ociden-

tal da cidade em fins do verão

deste ano.

À vacina de virus vivo, cria-
da pelo Dr. Herald Cox e

doada pelos Laboratórios Le-

derle da Cyanamid Internatio-
nal sediados em Pearl River,
Nova York, está sendo admi-
nistrada a 450.000 crianças
e adolescentes.

O Dr. Helmut Kochs, dire-
tor da seção de doenças infec-

ciosas da Administração de
Saúde Pública do Senado de
Berlim Ocidental, que divul-

gou o programa de vacina-
cão, declarou que o mesmo
foi iniciado porque apenas de
25 a 40 por cento das crian-
cas da cidade tinham sido va-
cinadas com a vacina Salk de
virus mortos e porque as au-
toridades sanitárias receavam
uma epidemia de poliomielite
nos últimos meses do verão.

''Para tornar a imunização
mais completa o Senado de-
cidiu aplicar no setor ociden-
tal a vacina americana, de
virus vivo, que é de fácil
administração", declarou o

I
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ELEGANTE MODELO. CRIAÇÃO
DE BEN BARRACK, AJUSTADO AO
CORPO, MEIAS MANGAS, CINTO
DE EAILLE COM VELUDO SO-
BREPOSTO E BOTÕES NA FRENTE.

JORNAL DA MULHER (Supkm nl, ¦'.i mal o •• \
-.60



m^^^^^^^^^^^^^^^JlfíufSSS^KImmm^mt^m^m^m^m^m^m^m^m^• ''%%&&'^'* ¦¦¦—^míx- ¦ ',v-'|i|'-v,í4wffHf^^rmMP^irl88nMMTT^ ^1

^B«l«fg|Í^ ^wÇÇ^1^ 
^^If^Bami^^m^m^mm^m^m^^^^^^^^^^^^^^^^^Ê m\

vEÊ&ÈÊÊsÊ^BÈm^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^mwm^ fâsÈÊSL ^^S^BHlBiWBBfflBiíKnffffl^ I

^h HÉjjjj^jjii^^B ^^**™™ H

^B umoS w«hw ra£fi5fiE»6fi mm Ífi888fiffi mas SR. * í§ SH ^H

^B ia^^^% fiSsiflc&fiBH qm3moS38883<9 Baffi.¦.• 'l^B ^B

^H fi^^r^ÍrP^^^ÉÊ^^^^>^^^PÍra^«^a «S í''-'¦ "¦-¦"': '"-'-'^llflm ! 
wSS «So»»! B?iÍi*?5« M

^1 K^^^^^^JIP^^a^^^^Sfi^^^^^^^r^^^^^S5^^^' '"^m^oMMBH^^BiBfflE^^^^^^^^^i-^^^^M^^^^^^^^^l^^m HS S53aras §? B

1—1 ~ '¦' ¦—¦^-'¦•— -j

VESTIDO DE JÉRSEI DE LÃ CÔR-
DE-ROSA, SEM MANGAS, CINTURA
AJUSTADA DE ONDE PARTE A
SAIA QUE SE INICIA PREGUEADA.
CINTO DO MESMO TECIDO, COM
FIVELA FORRADA. MODELO DE

JEAN PATOU. (FOTO IPÀ).

\JH.aeicitia

Dr. Kochs. "O método con-
siste na ingestão de formas
atenuadas de três tipos de
virus em estado líquido".

O Dr. Kochs explicou que
a vacina Lederle oferece pro-
teção contra três tipos de vi-
rus em uma dose, enquanto

que a vacina Sabin, também
americana, que segundo êle
está sendo utilizada em um

programa semelhante no se-
tor oriental de Berlim, preci-
sa ser ministrada em duas fa-

ses porquanto os três tipos
não podem ser tomados ao
mesmo tempo em uma solu-
cão. A vacina Sabin foi cria-
da pelo Dr. Albert Sabin, de

Cincinnati, Ohio.

0 Dr. Kochs fêz a comuni-
cação após seu regresso de

uma recente visita a Miami,

onde a vacina Lederle está

sendo ministrada a cerca de

400.000 pessoas em uma vas-

ta campanha destinada a er-

radicar a poliomielite de Da-

de County.

Em muitos pontos a çam-

panha de Berlim Ocidentai

está acompanhando a de Da-

de County. A vacina está

sendo administrada em esco-

Ias, centros infantis,, jardins-
de-infância, instituições de

serviço social, hospitais, e

também por pediatras. A

campanha de vacinação deve

estar terminada em menos de

dois meses.

¦M
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A MAMÃE E A FILHINHA APRE-
SENTANDO OS SEUS MODELOS.
AQUELA COM UM VESTIDO DE
XADREZ, SAIA ESTREITA, CASACO
LONGO PRESO POR UM CINTO DE
VERNIZ PRETO. ESTA, A GAROTI-
NHA, COM MODELINHO FRANZI-
DO, PEITO PREGUEADO E BOTÕES.
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DOIS MODELOS DE VESTIDOS DE NOIVAS, CADA

QUAL MAIS BONITO E MAIS ATRAENTE. O QUE SE

VÊ EM PLANO INFERIOR É TODO DE RENDA, COM

MANGAS CURTAIS UMA CINTURA BEM COLANTE E O

VESTIDO TAMBÉM CURTO. O VÉU E5 DE FILO DE NY-

LON. • O MODELO QUE SE ACHA EM PLANO SUPE-

RIOR É DE FILO DE NYLON COM BORDADO EM PÉRO-

LA E STRASS. AS MANGAS SÃO CURTAS, A CINTURA

BEM AJUSTADA A SAIA COMPRIDA COM UMA BONI-

TA CAUDA QUE LHE TEM A ENFEITAR UM ENORME

LAÇO, COMO SE VÊ NO MODELINHO EM MINIATURA.

VÉU DE NYLON.:

I

li

p

W



A Mulher
Antes e

A MULHER NÃO PERDEU
A SUA FEMINILIDADE —

MESMO NOS CASOS EM

QUE REVELA SUPERIORI-
DADE SOBRE O HOMEM,
ELA NÃO DEIXA DE SER
FEMININA - O MUNDO
MODERNO E AS VITÓRIAS

DA MULHER

ANNE ANDERSON

Apesar das liberdades con-
quistadas e da sua presença
nos setores de ^atividades até
há pouco tempo considerados
santuários dos homens, a mu-
lher não perdeu a sua femi-
nilidade.

A tão discutida e reclamada
igualdade de" direitos não con-
seguiu e, naturalmente, ja-
mais conseguirá, uma equipa-
ração de sentimentos, de prin-
cípios, de qualidades e virtu-
des.

Não resta dúvida que a mu-
lher tem demonstrado apti-
does paria o desempenho de
funções e para a realização
de misteres antes exclusiva-
mente reservados aos homens.
E num sem número de casos
elas têm dado até mesmo pro-
vas de superioridade. Contu-
do, nada disso consegue igua-
lá-las ao sexo forte, mesmo
porque elas reagem a qual-
quer tentativa nesse sentido.
E nem siquer admitem mes-
mo que se diga que, neste ou
naquele setor, elas, muitas e
muitas vezes, pensam como
homens, sentem como ho-
mens, agem como homens.
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CONJUNTO DUAS PEÇAS EM LÃ AZUL REI,
TAO LINDO QUE DIZEM OS FRANCESES QUE A
MULHER QUE O VESTIR FICARÁ ENCANTADORA.
É CORTADO COM MUITA ELEGÂNCIA TENDO AS
MANGAS DO VESTIDO EM FEITIO KIMONO E
UM CINTO NA JAQUETA QUE É UMA ELEGAN-
CIA.
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CINTURA NO SEU LUGAR, DECOTE LIVRE,
MANGAS TRÊS QUARTOS COM PUNHOS REVI-
RADOS, UM BOTÃO EM CIMA E OUTRO EM BA!-
XO FORMA DESTE MODELO UMA VERDADEIRA
E LINDA MOLDURA. A SUA CÔR É VERDE QUA-
SE ALFACE E O SEU TECIDO É LA.

Acima
de Tudo
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A CONDIÇÃO DE MULHER

O mundo moderno está
cheio de exemplos de malhe-
res que se têm destacado jus-
lamente por haverem triun-
fado em batalhas que, inegà-
velmente, teriam abatido aos
mais destemidos e audaciosos
varões.

E' justamente pelo fato de
não deixarem de lado lai sua
condição de mulher, conser-
vando-se femininas, antes e
acima de tudo, que muitas
mulheres conseguem essa evi-
dencia que, muitas vezes, tem
que ser reconhecida e apre-
goBda pelos próprios homens.

Na tribuna parlamentar, no
mundo dos negócios, nas sa-
Ias de aulas das escolas ou
simplesmente cuidando da ca-
sa, a mulher é sempre uma vi-
jriosa quando encara os pro-

blemas e as responsabiildades
como mulher, isto é, sem per-
der a suia feminilidade.

SEMPRE MULHER!

Mesmo quando ela dá pro-
vas de superioridade numa
atividade que os homens an-
tes acreditavam que somente
eles seriam capazes de execu-
tá-la, é porque, até mesmo aí.
a mulher não deixa de agir
como mulher, de pensar como
mulher, de sentir como mu-
lher.

(News Exchange)
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JACK SARNÔFF INC. É QUEM ASSINA,
COMO AUTORA, ESTE MODELO, FEITO DE LÃ
CINZA COM O JALECO BEM CURTO TENDO AS
MANGAS TRÊS QUARTOS DOIS BOLSOS APLI-
CADOS E QUATRO BOTÕES APLICADOS NA

FRENTE.
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MAX MOZES APRESENTA ESTE MODELO

DE LÃ AZUL-MARINHO EM FEITiO JAQUETÃO

FECHADO COM TRÊS BOTÕES BRANCOS. NA

GOLA UAAA GRAVATA DE SEDA BRANCA COM

POIS PRETOS OU MARINHOS.
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FANTASIA EM BROCADO CINZA E PRETA COM
GRANDE ECHARPE NO DIANTEIRO FORMANDO ES-
TOLA. • VESTIDO DE PIQUE ESTAMPADO MULTICÔR
COM CINTURA PRINCESA COM VIESES INCRUSTA-
DOS. • VESTIDO DE FAILLE DE ALGODÃO ESTAMPADO
COM SUSPENSÓRIOS FORMADOS POR UM LAÇO DE
VELUDO NO TOM.
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VESTIDO FANTASIA DE LÃZINHA AZUL-

AAARINHO COM GRANDE LAÇO ADORNADO DE

FRANJAS E UM LARGO CINTO DE COURO. •

VESTIDO DE COQUETEL DE NEGRO COM GRAN-

DE DECOTE ABBERTO ACENTUADO POR UMA

ROSA NO DIANTEIRO E UM LINON DE PELE NE-

GRA.
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UM LINDO MODELO DE LINHAS
CLÁSSICAS, FEITO EAA TÚNICA. GOLA
ORIGINAL E PUNHOS COM TECIDO
BRANCO RESSALTANDO A BELEZA DE
UM VESTIDO INTEIRAMENTE DE FLA-
NELA DE LÃ PRETA.
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Canto para uma toalha de mesa, com laranjas 
^ ^ser 

aplica

das com cambraia da côr do fruto e ponto che.o para formar os cabos.
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Para uma Pequena Almofada de Quarto de CríançA
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RIO DE JANEIRO OUVIDOR, 141 - TEL.: 48-7300

AGASALHO EM FUSTÃO -

ou flanela de lã com bordados

a cheio trabalhos com linha de

seda.

Se quisermos abarrotar de ver
dades o ensino secundário, deve
mos começar um reajuste dos li-
vros de texto.
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BLUSA DE CAMBRAIA bordada com ponto cheio.
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MOTIVO PARA PANO DE PRATO, num trabalho de aplicação com de-
talhes em ponto de haste, cheio e nó.

Pensão e Sanatório "IDEAL"

para fracos e convalescentes
Corrêa — Estado do Rio
Telefone: Corrêa 6 6

Nada mais sublime que o amor
que se infiltre, como seiva invisível,
até os ramos extremos da árvore da
vida e faça nascerem as flores e os
frutos.

Quando um casal recém-casad©
nâo envia convite às suas amizades

de solteiro indica que não deseja

cultivar essas relações, salvo lapso

de memória.
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ALFABETO para ser bordado em ponto cheio, cuja utilidade deverá

estar compreendida em lençóis, toalhas de banho, etc.

Contra a CÀSPA
QUEDA DO CABELO
*'Vir je pR£MATURA

USE
JUVENTUDE
ALEXANDRE

E NÃO MUDE

CABELOS BRANCOS
evita-os e dá-lhes

VIDA, VIGOR E BELEZA
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TRAJE DE LA

AZUL-MA RI N HU;

LARGURA PARTIN-
DO DA CINTURA,
NAS COSTAS. CHA-

PÉU DE TA ILE

BRANCO, GUARNE-
CIDO DE UM GROS-

GRAIN AZUL-MARI-
NHO. MODELO DE

CARVEN.
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 Tecidos — Remédios

Uma mesa redonda em que são debatidos os problemas
da criança

Direção de — Jeová de Arruda Câmara
Patrocínio do Banco da Lavoura de Minas Gerais

Muita atenção: 0 Banco da Lavoura de Minas Gerais colocou suas dezenove

agências à* disposição do público para receber donativos para O jardim
d© Senhor

0 JARDIM DO SENHOR não pede dinheiro.
0 JARDIM DO SENHOR pede:
Gêneros alimentícios — Leite — Roupas
— Farinha — Brinquedos.

Entreguem seus donativos na Rádio Vera Cruz, rua Buenos Aires, \68 -

1.° andar ou nas seguintes Agências do Banco da Lavoura:

ZONA SUL: Rua Voluntários da Pátria, 268 - 
j^^j^j^

Ihães, 108 - A — Av. N . S. de Copacabana, 528 - A — Rua V.sconae

Pirajá, 213.

ZONA NORTE: Rua Barão de Mesquita 777 - Rua Aristides Loba 245 - A

-Rua São Cristóvão, 923- B - Rua Carol.na Me.er, 17 - A - Estrada V.-

:ente de Carvalho, 1585.

MO C.KTRO: i^-^ »=,*"<££%& 
?i 

£ 
-*£

S%££^ 
"TB- 

Rua das Andradas, 27 - Praça João Pessoa, 6

Nos subúrbios mais afastados: Avenida Santa Cruz, 569 - A - Realengo e

Rua Viúva Dantas, 60 - B — Campo Grande.

i-o.GG JORNAL DAS MOÇAS
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a serviço e em defesa da
Criança Abandonada

Ouçam todas as Terças-Feiras, às 20,45 hora'?
na P R E - 2 — 1 .430 kilociclos
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pelo Menor do Brasil

Cronista
FOTOS

SAO JOAQUIM DA BARRA
Estado de Sao Paulo

CUY ANTONIO LEONETTI
1WÀTA

"Camuflados", a Srta. Elaine Pizzo e o Sr. Sebastião dos Santos, encenam
uma sátira de casamento a caipira, sob o olhar dos "padrinhos"

w777sy
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José Chaves chamando ao microfone os eleitos como "os Mais** caipiras
tio baile

LES À CAIPIRA EM S
JOAQUIM DA BARRA E

ORLÂNDIA

De todas as promoções juni-
nas realizadas na cidade, consti-
tuiu o Bqile da A. A. Joaquinerv
se (um brinde aos seus associa-
dos) o melhor, o mais animado
e organizado. Para a decoração
dos salões, nota 10. Estavam
bastante caracterizados. 0 ce-
nário parecia autêntico. Apesar
de nem todos estarem trajados à
caipira, a profusão era tanta
que nem se percebia. Se nota-
mos é porque isso nos compete;
levar em conta todas as parti-
cularidades. Curioso é que até
o Sr. Abner Parada e Sra. (Pre-
sidente do Clube) estavam per-
feitos em suas caracterizações;
um casal realmente "caipira", e
como íamos dizendo curioso,
porque o próprio presidente deu
a nota máxima (como todos os
anos) trajando à moda. Acha-
mos que esse exemplo deveria
ser imitado pelos que nâo com-
pareceram à caipira. Se recebe-
mos um convite frisando 'Traje

Rigor", nâo poderemos compare-
cer "à 

passeio". Exatamente
quando 

"se 
pede 

"à caipira
dever-se-ia permitir o acesso aos
devidamente "caipiras7'. Mais
original e mais real seria o baiie
Nâo estão de acordo, amigos lei-
tores? Então, para o ano nâo se
esqueçam disso, amigos do Dire-
toria dessa perfeita A.A. Joa-

quinense.
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i os mais caipi-

case! Amadeu Boi-

ühn (Tim Boldrim)

Lavínia Bronde
I ^

Gol-
foi a

roben
bero
ao r

Ore"
do í
"bem

^ara nós também

is caipira // num
-- pa-

Lavínia!) e o Sr. Li-

nlente, .Entretanto
,o ver, os rapazes

Tuzzi e Horníí Hab-
íq-(t\ bastante

dentro de suas /;per~

Animou o bai-

e a estupenda Orquestra
"GuQi'on\

formar

//
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REGIÃO

QRLÃNDI.A

Também estivemos pre-

sentes no Baile à caipira

da vizinha cidade de Or-

lândia, oferecido pelo Clu-

be Recreativo e de Espolies

a mais alta Sociedade or-

landina. O presidente des-

sa agremiação, Dr. Alei-

des Costacurta, incansável

na direção do mesmo, pro-
curando sempre oferecer o

que há de melhor ao so-

cietariado, mais uma Vez
esteve à frente de mais
uma das suas realizações.
que, ao nosso ver, estava
muito organizado e diver-
tido, uma vez que mesmo
durante o baile (no inter-
valo) aconteceu o "Casa-

mento caipira7' e a quadri-
lha. Os "mais'1 caipiras
eleitos por uma comissão,
foram: Srta. Ana Maria
Leite e Sr. Samuel Siquei-
ra. Destacamos uma foto,
durante a "oficiaçâo reli-
giosa" dos "noivos" Srta.
Elaine Pizzo e Sr. Sebas-
tião dos Santos.

cíuae eos . /haxe ticos
JtiXjS

Conclusão

& Coroacy deu. niosíra de bom servente
de pedreiro, ainda mas quando tinha
dentro do carrinho da mão um "mule-

rial" como Dirce Cruz. do Fluminense.

® A;; beldades presentes so jogo elege-
ram como o "melhor ií ict.-''1 da eseursão
o cabeleireiro ferreira, de Jorsan.

® A única a circular de vestido, ap ja-
go, foi a encantadora Leniia Leuza, do
Clube Municipal, por que as outras esta-
vam de calças compridas;

© Muito notada a "sueter" de Sônia
Brasil Pinto.

© Unia derrapagem, uma balida e um

grito, foi o que ouvimos quando a boné-
ca juiítiv de Oliveira, Uo Tijuca, caiu da
''gullivéíti" em que vinha em grande ve-
locidade. Mas só foi o susto, não houve
nada.

© ,t beleza séria de Nadgia Lacerda,
do Tijuca, ficou ainda mais notada com
aquele lindo medalhão que trazia no

pescoço, durante o almoço oferecido pelo
Prefeito Dr. Osmar Duarte Magalhães.

© A única elegante a acontecer de

óculos escuros no almoço foi Clorinda

Moreira. Ela foi prevenida para rião dei-

xar transparecer as lágrimas que caíram

durante o recital de poesias de Gastão

í'\ eves.

Durante o almôco, Um grupo de

convidados elegeu Maria Helena Tome,

com a '"mais simpática da eseursão". A

coroação foi feita na ocasião com as flô-
res que enfeitavam a mesa.
© Os "The Lord's, confirmando o nome,

almoçaram em mesa separada dos convi-

dados.

O último a chegar ao almoço foi o

colunista Haroldo Damásio e seu secre-

tário Rogério. Êlcs vinham correndo,

pois a fome era séria.

O professor José Denis, o da "histó-

ria dos leões", pretende escrever uma

coluna social somente da Tijuca.

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

Podidos • C Postal 4 - Tijuca •«•
U\. • 49-308/
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$ Sonja Siloé, da A.A. Portuguesa, foi
vista circulando muito com o cabeleireiro
Faria. Foi presenteada com um broche
veio "artista".

® 0 Dr. Wilson Martins, presidente da

Câmara de Teresópolis, comentou os

méritos de dançarina de Lourdes Zogaib,

do Vila, durante o
Counlry Club.

Hi-Fi no íligino

© O cabeleireiro Lessa, de Jorsan, apesar

de bem acompanhado com a sua "futu-

ra", circulou bastante.

* Foi o primeiro desfile de Leni dc

Oliveira, do Grajaú Tênis, por isso esla-

va bastante nervosa. Aguardou muiío.

Sei de nm colunista que está encantado

(o; n •menina de olhos verdes'

© Edgard Campos, do Vasco, bem

acompanhado de sua simpática senhora
D Edna Camvos, estava bastante pico-

cupado com uma chave que encontrara

no campo de futebol. Será que é a chave

de algum tesouro? Edgard, guarde-a que

talvez ainda venha a sonhar corn a "ilha

do tesouro".

9 O frio era muiío tia volta. Pois nao

é que a "menina dos olhos bonitos", Le--

nita Lessa, resolveu trocar de meias no

ônibus.

9 A viagem de volta, no ônibus 29, da

Satnrim, foi das mais divertidas, pois o

colunista Coroacy, que aconteceu muito,

diga-se de passagem, improvisou-se de

locutor e entrevistou todos os passagei-

ros. Sonja Siloé, Clorinda Moreira, Amé-

lia Pereira Nunes e Haroldo Damásio

enfrentaram bem o microfone.

9 Após a eseursão. um colunista que

participou da mesma, ainda aconteceu

no Minerva para conquistar o coração

de Maria José Clímaco. Essa conquista

estava programada ha muito; faltava

oportunidade, pois o colega estava apai-

xonado.

• Até o Vasco da Gama logo mais, com

outra grande promoção de Jorge Noguei-

ra e colaboração de Jorsan Cabeleireiro.

^«P^* " " **í*-flií^

Dr. Paulo Velcmo
OCULISTA

Kua Uruguaiana n.° 55-Salà 1
(Edifício Sloper)

Diariamente de 14 às 1.0 hòn
Telefone 23-4401
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A RÁDIO MAYRINK VEIGA
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EM ABSOLUTO SEGUNDO LUGAR

NAS ESTATÍSTICAS TOTAIS

W5DE AUDIÊNCIAS!
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A PRA-9, agora, é ainda MAIS ouvida!

Uma sensacional linha de atrações humorísticas...
os mais populares programas de discos... debates
de assuntos palpitantes da vida brasileira... TUDO
você encontra nas ondas curtas e médias da

RÁDIO MAYRINK VEIGA

— a emissora COMPROVADAMENTE
ideal para o seu anúncio!
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A MODA DA MAQUILAGEM É AGORA LANÇADA

EM PARIS, DUAS VEZES POR ANO, PELOS SEUS

CRIADORES — A PALAVRA DE ORDEM DOS ES-

PECIALISTAS NESTA NOVA ARTE - CRIAR A

BELEZA "NATURAL" A PREOCUPAÇÃO GERAL DANIEUE PAUL

A moda da maquilagem é, agora, lançada em Paris, duas vezes por ano, pelos seus cnadore. com a

_____ Claridade com que os famosos costureiros lançam os seus modelos e os grandes cabele.re.ros dão

Isels aos seus penteados. E a palavra de ordem dos especialistas 
^nesta 

nova ¦£**¦£ 
J^

sente temporada, tonalidades naturais e alegres. Bem entendido: cada cnador ou cada mst.tut , de beleza

apresenta "sua" nova linha, porém de acordo com a tendência atual da moda e baseado na beleza natural,

na juventude e na alegria saudável. Eis, portanto, as novas tendências:

SiFEUX DE BENGALE

Rosto colorido, cutis quente, arrebiques acentua-

dos. 0 "rouge" nas faces torna-se indispensável. A

boca é bem contornada, animada por um baton bran-

co, e os olhos bastante maquilados, a fim de aumen-

tar o seu tamanho; sobrancelhas bem prolongadas. Já

o estilo "Tulipe" é baseado na maquilagem natural:

o "rouge" nas faces é muito desmaiado reforçando-se
levemente o colorido à altura da região temporal, com

«ma leve sombra nas pálpebras para aumentar os

olhos. Levando-se em conta que os olhos e a boca

»âo os pontos mais importantes na maquilagem mo-

derna, as tonalidades escolhidas para a boca devem
»er do mesmo valor das escolhidas para os olhos.

ROMANESQUE"

Maquilagem essencialmente formada de uma
imposição de cores frescas e linhas flexíveis. São
unidos todos os ângulos e os* contrastes das cores,
aconeelhando-se tonalidades amenas: o rosada dos

lábios dá a idéia de uma condensação do bege rosado

do rosto e do sépia e do verde-pálido do sombreado

dos olhos. Sublinhados por este rosa luminoso os lá-

bios conservam suas linhas naturais de contorno gra-

cioso. Um lápis sépia desenha sobrancelhas finas e

bastante prolongadas, um tanto arqueadas, empres-

tando ao rosto um aspecto romântico Por sua vez, o

estilo "Printemps", leve como o seu nome, acentua a»

linhas oblíquas. Sobrancelhas estéticas até a altura

das frontes, pestanas curvadas para o exterior. Um

leve toque de lápis nas pálpebras e o colorido das

faces um pouquinho mais abaixo. O lábio inferior

levemente contornado por um traço mai* forte.

"P I N K"

Êste novo tipo de maquilagem da boca dá aos

lábios uma tonalidade florida: um rosa vivo e fresco,

indicado às mulheres de lábios grossos. O lábio m-

ferior bastante arredondado, ultrapassando nos can-

tos, levemente, o lábio superior.

U.60 JORNAL DAS MOÇAS
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Afonso Soares, Ester Orféga e José Braga

José Braga, responsável pelo programa 
"Vesperal José

Braqa" óg rádio Difusora de Caxias, esteve em visita, com a
locutora Ester Ortéqa, à Rádio Tupi, sendo recebido pelo repor-
ter Afonso Soares, chefe do Departamento de Reportagens da
smissôra líder associada.

Na oportunidade, quiz José Braga saber das atividades
rádio-jornalísticas da PRG-3, que vem, este ano, liderando o se-
tor. Disse, o eficiente repórter:

A Tupi, depois da "cobertura" do Carnaval, foi até
Brasília, onde irradiou durante 42 horas sem interrupção, tô-
das as solenidades decorrentes da inauguração da atual capi-
tal da República. Também tem estado presente em tods os
fatos nacionais e internacionais. "Do outro lado da vida",
apresentado aos sábados, às 18,30 horas, tem primeiro lugar
de audiência".

Mas, José Braga, que deseja fazer planos para a reporta-
gem da Difusora de Caxias, lembrou o programa-reportagem"Os Grandes Processos do Júri", onde os maiores criminalistas,
relatam as emoções vividas na tribuna.

Vive a Tupi — disse-nos Afonso Soares — um ano de
inteiro progresso. Todos os setores da nossa emissora através-
sam fase excepcional, onde o diretor de broadcasting, Oduval-
do Cozzi, tem oferecido uma segura orientação,

"Assim, também entendo — interviu o José Braga —
encaro a radiofonia com seriedade e acho que deve haver um
comando geral eficiente. A Difusora, em pouco tempo de exis-
tência, também tem proporcionado um rádio sadio, assimilam
do as coisas úteis, das co-irmães".

Brevemente, teremos eleições e quiz saber o José Braga,
das providências do Dpartamento de Reportagens da Tupi sô-
bre o importante assunto. Respondeu Afonso Soares:

, xx.— "Você bem sabe que o segredo é uma arma definitiva,
às vezes, para os que militam no sem-fio. A Tupi tem um

plano de ação, que talvez sur.
oreehda . Como sabe, teremos
eleições em cerca de 1 1 Esta-
dos da União, independente
da que ocorrerá aqui no Esta-
do da Guanabara. Os "Dia-

rios Associados", possuindo
uma cadeia extensa, promo-
verá um trabalho que, acredi-
to, atenderá as necessidades.
É possível, até, que, dentro dês-
te plano, tenhamos a TV-Tu-

pi, unindo-se ao rádio a fim
de atender ao público. De
nada adianta, entramos em
detalhes. Asseguro, porém,
que os ouvintes gostarão.

Já no final desta entrevis-
ta, procuramos saber de José
Braga os seus planos para o
futuro.

— Para mim — disse José
Braga — o rádio., é de certa
forma uma incógnita. Feliz-
mente, em que pese o pouco
tempo que tenho de rádio,
consegui um público que vem

prestigiando as minhas inicia-
tivas. Ao meu lado, gostaria
de destacar, a figura da exce-
lente locutora Ester Ortéga,
moça de predicados e que/
brevemente, estará fazendo
inteiro sucesso.
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PERMITA-ME V. Ex., Sr. Dr. Juiz de Me-

nores, que eu lhe pergunte, onde estão os

delegados e suplentes desse juizado, que
não vêem aquilo que lhes cabe por direito
do cargo e da profissão?

Como é permitido a representação do

programa 
"F. P. 4 Chamando" que é um

atentado às boas normas que regem os
ensinamentos pedagógicos?

É possível passar sem censura um

programa como êsse, televisado, quarta-
feira, dia 13 de julho, às 19 horas, pelo
Canal 6?

Temos a certeza de que V. Ex. se o
assistisse daria murros na mesa e suspen-
deria os auxiliares encarregados desse
setor.

É um programa contraproducente,
horripilante mesmo, até para maiores e,
no entanto, transmitido em horário pa-
ra crianças.

O caso se prende a um Robot traba-
Lhado por certo indivíduo, que o havia
roubado do seu inventor e técnico, fiazen-
do-o movimentar-se com o fim de dar vi-
da a uma múmia que o ladrão a mumifi-
cara, quando o corpo ainda tintei estado
de atividade funcional.

Quando o Robot está conseguindo o
seu (dele ladrão) intento chega o dono
do aparelho. Descrever o que é essa cena
seria cometer b mesmo erro, para o qual
estamos chamando a preciosa atenção de
V. Ex.

Deixamos, precisamente, em suspen-
so para que o Meritíssimo Juiz possa cal-
cular que "bonitas" cenas são desenrola-
das diante de crianças que precisara do
rádio e Sà televisão para serem instruídas
e não se tornarem, mais tarde, elementos
da chamada "Juventude Transviada",
epíteto que sempre repudiei e critiquei.

Urge uma providência enérgica de V.
Ex. piara aue êsse e outros programas ne-
fastos à infância e à adolescência não mais
se repitam.

£ QTJERVM candidatar a querida Miloca a
aviltado. Ela, vorém, ainda, não resolveu.
Se resolver não conte com o meu voto,
nem você, nem Marta Rocha. Artistas e

pessoas que vivem nos setores onde se tor-
nam alvo de manifestações públicas, não
podem abraçar uma carreira, como a po-

¦ litica, que é algo perigosa, para aqueles
que não a conhecem.

Você Miloca é a mais querida do Rá-
dio, perderá o seu nome como tantos ou-
tros têm perdido. E Marta Rocha, a mu-
lher mais bonita do Brasil, tem em seus
patrícios legítimos fãs. Entretanto para a
carreira política, de que vocês não enten-
dem nada, não poderão ter dissabores e

perda total de seus admiradores, que so-
mos todas nós.

^ FRANCISCO JOSÉ é o cantor mais bem

pago da atualidade. Não é para menos,
pois tem a seu favor não só a bonita voz
que Deus lhe deu, como ainda umia> pro-
funda simpatia.

Assim, até eu. . .

^ FUI informada que a belezoca da Cláudia
Moreno está em vias de casamento com
aquele cantor simpático Tito Santos. Pa-
rabens para o "enfim sós" de vocês, sim?

+ O CAUBY está radiante porque uma cer-
ta revista organizou um concurso para
êle. Disse-me que se tudo der certo ele
cravará a música vencedora com muito
carinho.

<& A MINHA querida Morgana Cintra dei-
xou de ganhar 100 mil cruzeiros diários
só para ficar cuidando do seu filhinha.
Muito bem, querida. Primeiro o dever de
mãe. Saúde para o seu filhinho.

+ O BROTO espetacular da Norma, Sueli
anda por conta, porque todo mundo acha

que ela é muito parecida com a Lolo. Eu
hein! Não vejo razões para tanto zanga,

pois ambas são tão bonitas. . .

VV ANGELA MARIA que chegou, há dias,
do México contou-nos que veio encantada
daquelas pairagens e que vai ser atriz de
cinema, cantando três números no filme.
O sucesso vai ser grande, disso tenho a

certeza. Parabéns, minha querida.

18.60 JORNAL DAS MOÇAS
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A RÁDIO COPACABANA
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27
27

A EMISSORA DO OTIMISMO

ondas curtas — 4.975 KLCS
ondas médias — 680 KLCS

SUGERE

RÁDIO BAILE
DA TAPEÇARIA

A NOIVA

aos sábados, das 23 às 24 hs

patrocínio da

TAPEÇARIA
A NOIVA

RUA DA CONSTITUIÇÃO. 22
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SEXTA UÇÃ0

(Continuação do número anterior)

áteSlf^ J< ^y^ÊÉL

Picos caidos

Folhas de Pie* - « 4 malhas no ar, 3 bridas simples na primeira dessas malhas (a primeira das quatro); 1 pe-

nrena malha cerrada nessa citada malha, 3 malhas no ar; reiniciar em • e ver as ftguras.

n- A P- A • fi malhas no ar pular uma (a sexta); 1 pequena malha cerrada dentro da quinta malha no
B.cos de P.cô - 6 malhast» ar ^ ^^ m . .

ar, uma cerrada na quarta, meia bnda na terceira, x &

ver as figuras. (Continua na próxima semana)

f
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Radioatividades A> M. N,

A PRÓXIMA ELEIÇÃO SERÁ DIFERENTE DAS ANTERIORES

Gostamos do Sr. Levi Ne-
ves falando na televisão sobre
as eleições para deputados à
Constituinte do Estado da
Guanabara. Levi Neves pro-
curou esclarecer o eleitorado
sobre a necessidade de votar
conscientemente, pois, desta
vez vamos eleger os homens
que irão preparar a Carta

Magna, a Constituição deste
nosso Estado, daí precisarmos
saber votar em quem tenha
qualidades para o assunto de
tanta importância, e não nos
costumeiros prometedores de
calçamentos de ruas, águas
vara os morros, construção

j
de viadutos e outras coisas
que têm servido para 

"sio-

gari' de aventureiros. Esco-
lhendo com dignidade todos
essas coisas serão feitas sem
que o eleitor precise uven-
der" o seu voto. O povo sabe
qual o partido que congrega
em sua maioria os homens de
reais qualidades.

Agora só lhe cabe ser cons-
ciente e digno ao votar.

O HOMEM NO ESPAÇO
As dublagens para o português, dos ótimos» filmes americanos, que

estão sendo apresentados pelos três canais das tevês cariocas, não deve-

riam ser feitas por pessoa muito conhecida, e muito menos ainda, por
locutores de voz fàci!mente identificadas pelo público.

Assistimos a um desses filmes, da série "O Homem no Espaço" que
a TV Rio televisiona às quintas-feiras e pareceu-nos mais uma descrição

dos acontecimentos, já que a fala do protagonista principal foi feita

pelo manjadíssimo e simpático llton Gomes. Se a voz não era a dele,

era a de alguém que a possui igualzinha a dele. Isso roubou muito da
sensação dos acontecimentos, pois o artista não era o llton, e assim o
astro da película deixou de ser o artista e ficou sendo o locutor llton
Gomes.

Os responsáveis por essas dublagens devem ter mais cuidado com
esses pequenos detalhes, devido a uma falta de observação, porque eles
causam uma certa decepção aos telespectadores.

.¦*».•«. *v ^ «.

De grande efeito sensacionalista foi o oportuno artifício de quem
preparou o filme de propaganda do patrocinador do programa. Escolheu
o momento oportuno e chegou a nos dar a impressão de que a roupa
do artista que estava em apuros é que se rasgara.

SEU AVELINO, D. DIDI, ZÉ
BONITINHO, VALENTINO

E OUTROS

Cada vez melhor o progra-
ma humorístico "Noites Ca-
riocas"". Enquanto o Jorge
Loredo (Zé Bonitinho) diz que
"Chato é ser bonito", Ema
D'Avila, noutro "sketch" ter-
mina assim: "Chato é ser bo-
fe...". Sem mêrlo de errar, afir-
mamos ser esse o melhor pro-
grama humorístico da tevê du-
rante este ano.

Difícil será dizer quem é o
melhor do programa. Waldir
Maia? Francisco Anísio? Ge-
raldo Alves? Ema? Lorêdo?
Martins Francisco? Capacida-
de!...

58

CVORIH KIYII 1 ENLUTADO
Quando se preparava para o ensaio da "Buate do Ali Babá", Gordurinha foi surpreendido por

uma notícia trágica: seu filho mais velho de treze anos, que se encontrava em São Paulo internado
num colégio ao sair do mesmo para ir ao cinema, foi infeliz, porém, porque foi atropelado por um
carro tendo morte imediata. De luto embora, Gordurinha recusou a licença que lhe foi concedida -
e primeiro terminou o ensaio para depois então partir para São Paulo, a fim de providenciar o
enterro do menino. Ao comediante e compositor dos Associados os pêsames desta seção.

JORNAL DAS MOÇAS 4.8.60
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APAI (LP Copacabana cem Angela Ma-É SEMPRE O PA

Aj,amiro Gairrilhq, Adelaide Chiozzo, Floriano Falssal,
Yeda Mana, João Dias, ooma Delíino e Casquinha) Jim
t dos os tempos a figura do pai, se não sobrepuja, no lar, a fi-

mãe tem, historicamente, um lugar mais destacado.
Digamos que ate hoje, suvo algumas exceções, e o pai o res-
nonsável direto pela família. Giramos todos em volta da mãe,
e mesmo o pai, mas é ele a força, o exemplo, o que é mais fa~
lido O que dá o nome à família. E é bom que seja assim, A
mulher, exemplo de doçura não é menos que o pai, é até mais
e por isso mesmo, por ter um dom sublime, é ela mesmo quem
tudo ir/, para que aos filhos o pai aparece como o grande ser.
E o p^i ama tanto aos filhos como a mãe e deles merece o
mesmo carinho que com mais prodigal.dade, por ela ser do-
cura, lhe dedicamos. Muitos vezes pensamos que o pai não

gosta desses carinhos.
Mentira!
É preciso ser pai para saber como é gostoso quando o filho

nn,q faz dós mesmas mei£uices eme costuma proporcionar à
mãe. Não nos causa inveja quando vemos o filho a abraçnr a
mlsimáe com tanta ternura. Mas bem que gostariamos de rece-
ber pelo menos >a metade. Dizem que os homens são prepoten-
tes. Nada! Aí está a nossa cota de sacrifício. Esse direito nós
cedemos às mulheres. E nos sentimos felizes.

Mas como também gostamos dessas demonstrações de
afeto, ficamos bem contentes com esse dia que nos é dedicado.

Dia do Papai.

Ora, vejamos se! Temos
um dia todo psira nós. Vamos
ganhar beijinhos, abraços, ter
os filhos ao colo. Mesmo os
grandões iá cie barba e bigo-
de. São filhos-. São sempre
crianças .

Os pais envelhecem; os fi-
l.hos não, Eles ganham idade
mas sao os meninos de ontem.
E no Dia do Papai ficam me-
ninos, mesmos. Vão cantar,
vão nos dar presentes (quase
sempre pagos por nós mes-
mos) vão botar esse LP na
vitroki e -gritar "Viva o Pa-
pai! .

Boa idéia a da gravadora
CoDacab'ma. Até mesmo in-
cluindo o Carequinhai para
animar ainda mais a garota-
da.

Se o disco fosse todo senti-
mental, nós acabaríamos cho-
r^ndo muito, porque pouco
vamoq chorar. Nem há dúvi-
da. Chorar de contentes.

J1111111111111)11111!111111III111111111»11111íI! 1 > UU1111iíU1111Hí|
m,

I OS CABELOS DE NICETE Ê

Você nos estragou a noite, =
dona Nicete Bruno. Então vo- 5

cê acreditou em alma do ou- =
tro mundo e foi pintar os seus =
cabelos? Deixe-os louros, bem E

loüririhos, mesmo. Você fica =
mais bonita e graciosa. Os ca- E
belos louros já fazem parte de 5

sua personalidade artística. =
"Dona Jandira" não nos tire =
esse momento feliz de poder- :
mos adivinhar a sua linda ca- i

beleira clarinhá que' nem l

tevê em maus dias pode es- H
curecer =

Mil¦ 11• 11Ml111111111m i1111111111 i 111111IIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIfk

CATJBY

Cauby não.veio bater o pa-
pinho aqui em São Cristóvão,
^as leu o que escrevemos e
Melhorou cem por cento. ..

JABACULÊS, CAITITUAGENS E COMPANHIA

Largenteíi apresentou se no Cana! 9, com o seu programa 
"Viva

Meu Samba". Num sensacional estilo Carlos Lacerda, o grande defensor

da nossa música popular promete fazer as mais severas acusações aos

inimigos do samba verde-amarelo, do samba que o carioca exporta para

todo o Brasil. Até para Brasília. Sargenteli falou no "bom faturamento"

conseg ido pelos 
"disco-jockeys" à base de jabacuiês e das caituagens

que fazem com que muita música ordinária alcance o negócio das paro-

das de sucessos. '"

Tomem cuidado os disc-jockeys e os falsos compositores porque o

nosso Carlos Lacerda defensor da música popular vai dizer tanta verdade

que como já declarou, nem o dono da Continental vai gostar.

Senhores telespectadores: 3.a feiras TV Continental com Largenteli.

Depois, Tupi! ít

MALUCA O i.çiv: )•

["X- w.

Contam me que o Chacrinha continua ..corja os seMS originaisprogra|

mas amolucados. Chamar a Chacrinha de "gira" é a propaganda que,

ôle mais gosta. Está feita a sua ..vontade, .Abelardo, j,^,^;^ ^^

JORNAL DAS MOÇAS
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ZYZ 34 — ONDAS MÉDIAS — 1.320 KCS.
ZYZ 30 — ONDAS CURTAS — 5.045 KCS.
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Inscreva-se como sócio do "CLUBE DOS OUVINTES DA RADIO RIO DE
JANEIRO" e receba no ato de sua inscrição: _iiTifsA . .

Uma APÓLICE DE SEGURO INTEIRAMENTE QUITADA, no valor éa
Cr$ 100 mil a 1.600.00 cruzeiros.

UM CUPOM NUMERADO para sorteios pela LOTERIA FEDERAL, cut
lhe dá direito a: _ ^^

MENSALMENTE concorrer a prêmios d- 40, 30, 20, 10 e 5 mil cruzei-
' 

SEMESTRALMENTE nas LOTERIAS DE S. JOÃO E NATAL, concorrer
m dois AUTOMÓVEIS de fabricação naciona , zero quilômetros.

INSCREVA-SE como sócio, na Av. Rio Branco, n.° 277 — 18.° andar,
9U leia, com atenção as nossas instruções no cupom abaixo.

N. B. E' permitido a cada associado possuir no máximo 16 apólices de
€r$ 100.000,00 cada uma, bastando paru isso pagar. Cr$ 159,00 por cada
Cr$ 100.000,00.

si»

Preencha este cupom, junte um vale postal de Cr$ 159,00 (por eads
epólice de Cr$ 100.000,00 pretendida) e remeta para à Av. Rio Branco, 277
— 18.° andar "CLUBE DOS OUVINTES DA RADIO RIO DE JANEIRO*, o
fios lhe enviaremos pelo CORREIO sua apólice e seu cupom numerado.

NOME

END.

CIDADE EST
DATA DO NASC QUANT. DE APÓLICES:
PROFISSÃO 
ASSINATURA . . • e

7t JORNAL DAS MOÇAS 4J-
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> de Acidentes

COLABORAÇÃO DAS ENFERMEIRAS VOLUNTÁRIAS
DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA IRENE DE Ml.
RANDA COTEGIPE MILANEZ E ARACY D. FERREIRA

FERIDAS E SEUS CUIDADOS

Os germens ou micróbios são organismos exces-

livamente pequenos, tanto que para os enxergar se

necessito um microscópio potente. Os micróbios estão
em toda parte: sôbre a pele, o corpo, as roupas, mãos
e dedos; no nariz e na boca e sôbre tudo que tocamos.
Alguns são úteis como os que fazem com que os ve-

getais e animais mortos se destruam; outros atacam
o corpo humano causando enfermidades como o tifo,
a difteria,, a tuberculose, etc. Outros causam a infec-

ção das feridas e por estas podem entrar na corrente
circulatória e causar septicemia, ccmumente conhe-
cida como envenenamento do sangue.

A pele e mucosas, quando estão inteiras são
uma excelente proteção contra os germens que cau-
sam a infecção, apesar de estarem sempre cobertos
por êies; mas, desde que a superfície esteja íntegra é
muito pequeno o perigo de infecção.

Lembre-se: Não importa o tamanho da ferida
para que milhares de germens penetrem por ela.

Apesar da presença de germens de pus em toda
ferida acidental, nem sempre há infecção. Três fato-
res intervém nisto:

Io) O número de germens na ferida — A medda
que os germens diminuam a infecção é menor se os
outros fatores ajudarem. O sangrado ajuda a tirar os
germens das feridas .

2o) A vitalidade e facilidade de reprodução dos
9ermens assim como sua potência (virulência) — Os
germens variam em sua capacidade para infectar. Os
germens presentes no pus de um abeesso ou de uma
ferida infectada, têm grande capacidade de desen-
volver-se, mas os que foram expostos ao sol ou que
Permaneceram por muito tempo num lugar seco, per-
dem muito sua potência para infectar.

3.°) A resistência própria do corpo — Esta de-
Pende de muitos fatores e varia na mesma pessoa.
tn*re outros fatores contra a infecção, o corpo conta
c°™ os glóbulos brancos e outras substâncias do san-
9ue que estão sempre dispostos a destruir germens.

Quando na luta de defesa e ataque os elementos do
corpo são vencidos, a infecção se desenvolve. As apa-
rentes condições" físicas de uma pessoa nem sempre
indicam que tenha uma grande resistência dos ger-
mens de pus.

Lembre-se: — E' impossível determinar estes três
fatores. A coisa mais segura para agir bem é atery
der devidamente qualquer ferida, tão pronto se veri-
fique a mesma.

Tratamento de primeiros auxílios em feridas —

Este tratamento depende do quanto sangre a ferida.

Quando a sangria não é intensa, a infecção é o prin-
cipal perigo. . ,

Feridas em pequena sangria - O principal de-

ver dò socorrista é prevenir que não entrem mais ger-

mens na ferida. Evite exceder-se pretendendo curar

a ferida. Se tratar-se de uma ferida por prego ou

uma ferida que afete os dedos da mão ou do pe, as-

sim como as articulações, os resultados podem ser mui-

to sérios. Não toque a ferida com a mão, panos ou

qualquer material que não esteja limpo. Somente

deverá usar-se gaze estéril.

Não lave a ferida com água e sabão. Aplique

uma compressa estéril e sustente-a suavemente; isto

evitará a entrada de sujos e germens. Nao permita

que o curativo resvale em redor e sôbre a pele su|a

junto a ferida porque recolheria germens e |he 
tira-

ria a esterilidade. Use esparadrapo para evitar que

o curativo se resvale.

Feridas com forte sangria - O principal dever

do socorrista é deter a hemorragia. A perda da meta-

de do sangue é sempre fatal. A perda de um litro

pode ser séria ou possivelmente fatal. Todo • cuidado

deve ser em manter limpa a ferida.

Tire sempre a roupa necessária para que a ferida

possa ser vista claramente. Trabalhe o mais rápido

possível pois esta é uma das poucas vezes em que a

rapidez é absolutamente necessária.

(Conclui na próxima emana)
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Os leitores que desejarem enviar
colaborações deverão remetê-las sol
assinatura, embora desejando qU(,
sejam publicadas cora pse-ídÔTiúnos 

*

As piadas ilustradas deverão ser dèse-
uha d as a tinta nankin.

!***^b^
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j^TO op^lELA e ELE

Ela (indignada) — Não sei como ainda tens cora-

qem para fitar o meu rosto!-' 
ele — Ora, querida; a gente se acostuma a tudo nes-

ra época.

üe _ Que é que pretendes faler logo à farde, que-

rida esposa? . , ... ^ir.r;c' 
Ela — Lêr um pouco, jogar biriba, ouvir radio, assis-

rir progra mas de televisão, tomar chá e oepois

se
iie - Então, quando for a hora de não sei, queres

pregar os botões da minha camisa?. . .

—//—

Eia — Recebi uma carta de mamãe. Ela se queixa
de viver tão só. Se tu concordasses. . .

|fe  Bem. . . Dar-lhe-emos um aparelho de tevê

para ela se sentir bem acompanhada. Tá?!
'.'.'¦¦¦' 

¦ 
— 

//—¦

Êle A senhorita seria capaz de casar-se com um

idiota só por que tem dinheiro?
ESa — Dê-me tempo para pensar cavalheiro. A sua

pergunta encontrou-me completamente desprevenida. O

senhor é rico, por acaso?. . .

•//•

ESa Eu não sei para que serve a tua coleção de
selos.

£\e — Por que dizes isso?
E|g  Ontem fiquei quase louca procurando um

selo para uma carta e só encontrei selos carimbados.
UiM X

ATRAÇÃO!

i -

— Estás contudo, heim! Aquela

pequena não faz outra coisa senão te
espiar.

t-ÍÜ Não duvido. Devo seis meses:
de pensão à mãe dela.

72

GEOGRAFIA

A Mãe — Por que é que ficaste de
castigo no colégio?

O Filho — Porque não soube res-
ponder onde está o Cabo Verde.

-A Mãe — Bem feitol Só assim não
esquecerás, outra vez, onde pões as
coisas.

JORNAL DAS MOÇAS

DIÁLOGO ENTRE A ESPADA
E A VASSOURA

Encontraram-se na mesma sala de
uma casa, urna espada e uma vassoti.
ra.

A espada, brilhante e afiada, pas-
sou a contar os seus feitos heróicos:
matara homens, vencera duelos, fi_
zera uma limpeza em regra'. E por
aí continuou a basofiar-se.

A vassoura, ern sua nobre humil-
dade, deixou que a outro acabasse
de falar. c. quando conseguiu uma
oportunidade, disse-lhe: En também
sou uma heroína. Graças o mim tô-
dos têm asseio em suas cosas. Sou
eu quem evita o acúmulo de sujeira,
e com meu trabalho dou nos lares
uma certa dignidade. Também, pelo
meu trabalho muitas epidemias são
evitadas, pois eme na mão dos garis.
limpo as ruas, para o bem de todos.

A espada, não compreendendo a
sutileza das palavras da vassoura,
tornou-se arrogante e gritando mui-
to disse-lhe que se ela conti-
nna:oe. a falar, a transformaria em
pedaços

A \assouri, coitado., que só-.j.«_en-
sava no trabalho útil, não quis res-

ponder; mas como a espado tomasse
atitudes violentas e se preparava
para corta J a em mil pedaços,'rês-
ponde11'Será uma pena que faças isso,
minha amiga . Tenho tido muito tra-
balho para limpar esta cosa. Mas...
se queres, podes cortar-me. Depois
eu varrerei tudo outra vez...

CONFUSÃO

Minha mãe morreu quando deu
à luz a minha irmã.

Qual delas? A mais velha ou a

mais nova '?

MÃE E FILHA
MJ O:!

A mãe - Eu vou experi-
mentar o ferro de engomar,
mas estou com medo do tai

curto-circuito. ,, „a
A filha. Pois bem. Vou^..,

tirar o fusível^ depois que a

senhora ligar o ferro eiro,,

colocarei novamente no lug^

Colaboração de M.L.Vicente

4.8.60



MOLDES DE JORNAL DAS MOÇAS

BLUSA (f rent«,
(1) Comprimento
(2) Largura do busto
(3) Cintura ./...,
(4) Ombros ....

COSTAS
(1) Comprimento
(2) Largura . .

SAIA
(5) Largura dos quadris

Comprimento

MANGA

Comprimento totcn
Largura da.cavo

(9) Largura do Dunh--

m* \/*" ^TjNv

\
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¦•im i di ^oririem mandem o r\ümen.. úí
TABELA DE PREÇOS PARA MOI,

Vestidos simples Cr| 100.00
Vestidos toilette <-?$ uw.uu
Ve«t de baile ou noivado Cr$ 500,00
Costume C^ 150'00

Casaco amplo 
Saia ou blusa
Calça esporte V..
Camisa de homem

Crf looo»
Cr0 bo oe
Crf 50 0C
Cr% 90 0f>

Endereço:
Nome: . *
Cidade: .

B * O It *

Estado:

CitRECASt
Nâo usem carecas! Usem AKI.
ROL, a última palavra contra
a calvície! Nas drogarias Pa-
checo. V. SUva, Neofarm oa
pelo reembolso. Caixa Postal 4
Tijuca - Rio . Tel. 48-3087.

Um novo mercado
para seus prdutos RÁ-
DIO TERESÓPOLIS LI-
MITADA — Z.Y L. — 2.

O melhor som do
Estado do Rio A Vo»
da Serra dos Órgãos
— 1.510 KC.

FIBRA DE CAMPEÃO

(Conclusão)

Nesse instante houve qualquercoisa de anormal. Todos correram
para a saída e Marlene foi empur-
radia pelas escadas. Sem saber
como, achou-se perto do vestiário.
Viu Paulo ser carregado por dois ra-
Pazes e, auxiliada por Mario, conse-
guiu chegar até perto dele. Paulo ao
vê-la sorriu, e pediu que o puzessemno chão. Pousando a mão no om-
wo de Marlene falou:- Consegui esta reabilitação parav°ce. Não poderia morrer sem queao menos tentasse algo para alegra-la« Lembra-se da outra vez? Trenei
^condido de todos e desta vez com-
U.60

preenderam o meu valor. A vida e
assim. Você está satisfeita?

Estou contentíssima.
Parece que meu coração não

suportou o esforço para ganhar.
Adeus Marlene.

Paulo beijou-a nas faces, fechou
os olhos e tombou no solo frio. No
longo silêncio que se seguiu, Mario
perguntou:

Não entendo nada... afinal
você o conhecia. Que era êle para
você? Por cjue você se preocupa 

tan-
to por um desconhecido?

Olhando para Mario e para os que
estavam à sua volta, deixando as la-

grimas correr livremente pelo rosto

jovem, Marlene falou claramente.
Êle era meu irmão e orguJio-

me disso.
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^ „ sua fortuna e sua filha, Edith conta tudo a Olivier, um jovem>nt perde a sua Torru. tcrAr\n Durante um Dasseio n munL _¦
um
Ge-
lith

Resumo: — O banqueiro Raul Bremc iMílio Edith toge para « — --- - ~^,u e
nobre que lhe faz a corte. O rapaz rompe o,d.l.o.t » 

apre5enta sob o nome de S.rnone Bret. Nasce
salva a vida de Eric Valigny, irmão de gerara, ^ 

^ Rej|^ amjg0 do pa| de Edith. A moça deixa
romance entre ela e Gerard. Entrementes, chega chegam seus primos ao castelo. Olivier reconhece Ec
rnrd e sai com o barão. O rapaz f.ca desolado. N.sso

num retrato pintado por Gerard
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