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com o Pó de Arroz e o Creme Coty...
A preoccupação de daf a seu rosto uma tonalidade justa e uniforme, será agora
menor si a Sra. passar a usar —em combinação com o seu pó de arroz— o Creme
Coty. Além de servir para proteger e nutrir a pelle, ó Creme Coty é útil também
como base de pó. Experimente-o e verá que o seu maquillage se fixará melhor.
Junte á sua Elegância estas duas notas de belleza. -

PÓ DE ARROZ E CREME 'my*~ '"^^^^^^y 
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Estados, w f? £í£ltaí e nos

boradores. Iirmacl°s por aeus cola-

P^in^^fe ««verá ...

preço isoeo .«, t.«. . Bl,„H
AVISO

Aos nossos anunciantes dest* «...

Roma, sendo nr.JttJ' e Mario
Quaisquer o__,os7u^d°», #**«»»(te »e apresentem *" quaU-

no. Esta. S^d„ • «ntsrti.•ao »aio»á„iip^B|o to_iio„
tóáCAbe?8' "We-fiiff $*& aore<Oo de ventre. Sâo um ÍB*0 e P**-ígoitirp e regaladar> Jí P°<*oroso dl-
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A MAKCHA AO SOL

Ivete Lemos de Brito

JU 
UM país perdulariamente rico11 de sol, num país qlle tem""oceano escandalosamente esc^ncâ-iado de praias ton ficadora* «mor, tanhas soberbas, onde a 

".tu
reza e uma madrinha generosa dosbrasde.ros. é que se devia, mafs doq»e noutra parte do mundo! 

* 
in-terpretap e executar "]a marruaur sólèU», a maiche

Tanta luz, tantas ondas tantasmontanhas dispersas, tant'o e ixTr
BraS 

"df !'anÍad0 em v3°- No-brasil devia ser probido sofrerae anemia ^oirei

caltnterCUl0Sede,via ^r escorra-"«.Mo8 ITTn *£ P3ÍS d° Cr"-
compretdSe rn^fe- ?«&«onal ao contato perene con,«ossa natureza previleriLdaA marcha ao sol dev?a Ter' ohri-atonamente ensinada nas Pt]a« e praticada com™? • °"

Por todos. entusiasmo;
A vida ao ar Jivr,. ,. .da7ande. OstndoLVo'^0seja uma trind-irfp i • So1' ou

Luz; Agua e d! W«*.te -.

'Paraos^Vrpar611"06^
7o tópico, -om mmto l8 I-rams'
*ílo, temoo mo- muito mais ra-
Praticar a°Svid"a ao 

"aeCerSk!ade de
«* c„rso mafs humano"-6 6 dar
çoes que despontam ° aS gera"

\J .Brasil inteira a, ' •dias ás praias 
re° 
fe» °s

contato com as 0 1 -eCer em
fósforos e de todo 

S ncas d«
montanhas oar, «T e Subir a:s
desce das ?0eVt°sndreaVÍda'i''csamado de flores P r 

*V emba|-
Deixemos Z ¦ • usinas.

«-es. de°co.pVSas Ç°ríerem
do7sol, ] aberto aos raios

Escancarernnc «
q:«e o oxigênio en?r, Jfane,as '«ran .,'fe, para presidi, • f°'.te' dia em'I'a como verdalír V'-'a da f;l-casa. vcraddeiro dono da

^"-

(•

•0.

.tl_ri i•Sí5>_St,

/

H.° PW,°01' Principolm,,,,,"horo,. ò$ quoJ| OJ ¦
m°f 0Ü P" •»"» ogitam .",e'"e'"9 • «l«l»mo nerv,
Produzindo mol-ester, fonte,'•nsoções de opreensõo eme
p 

«« dois comprimidos

P 
de ADA^'NA, sâo sofici

7* POro res«""> o normal?
*o ao sistemo nervoso, pe,""«"o 

? bom-estar durante
vogem e „m sono ca(mc»ronqui(o. ADAUNA é reme'"ofensivo a qya|qüer 0fg

/Mi^Éat^HMííaaa.-

fí}"AHTÈT05 «ERV05.SUAVE E IMOFEMSIVO

ar

A' '«da em «^ ^=^

. Vejamos conm ' t
pm esportiva bi, 

°rmada a '»o-Ias Praias V^Z qUe Se atira dptida de 
'oi 

1 ai. 
monta"has, ve,."

puro! e aI,mentada de
Precisamos exihir«ntos de broni ^a° mun<*° re-tem ^do par°anteendc«rra Povo que

+m+

PROVÉRBIO
"Não 

dorme

-' *. »'™7S;ore!7
Ju«o Gomes

ATAQUES NERVOS,
W ÍPOBPTICOS

0N0"0 TIATAMim

Í2»é se fQ2^Í?A52 •PÜéptico,

5* eombtoVçVíí'0.?.1*'"?' «"°W

•

"7 V.: -r—
\7V

:><

lilSsi/



(S?5*r.':_»:"'¦" ."• ^íf^^^^f^Pfe^l^pl:'¦ .7^." | p pi :^y;::^^-;:;?--*^|p^^

. 
' " '' >¦ ¦ t, ¦'¦: m

/. :m

_•_ * M» BA_ HOÇAI a-4-1^41
v>

^"1

/

ra

TENTAÇÕES HUMANAS _

, passar, formosas, deslumbrantes...
fando os astros que no céu fulguram!
nivas, são esposas^ são amantes...

Ias ruas, distrações procuram.

frando os astros que no céu fulguram,
que passam, lestas, saltitantes... r

flor!" "Que encanto!" "Que mulher!"...
[Murmuram

a qual os figurões tratantes.

disfarçam; nem sequer parecem
as vozes que elogios tecem;

5, ouvindo-as, novo amor futuram.

is, puras; estas, levianas;
¦|Jodas elas — tentações humanas
liando os astros que no céu fulguram!
'•"'¦'¦ 
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' 
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Oscar Queiroz

mtp
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QUADRA
Que restam àos tempos idos
Duma feliz mocidade?
Dois corações envolvidos
No fino céu da saudade.

Júlio Gomes
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ÓLEO PERFUMADO
PINDORAMA!

\ os ,
\ CABELOS BRANCOS f, 

~/j

VOLTAM k CÓP . m<CZ0
a \ NATURAL COM .(^ - ^

POUCO'TEMPO£ S$

DO

D; <!C?7X.LS)

r^LcrOCCUb V

P..OLEOI 

PERFUMADOWdoroma
À^ venda nas, Perfumarias, Drogarias e Farmácias.^
•__fòratprio Pindorproa - Rua Flack, 151 Riachuelc

Tel. 29-53S9 .

/Mm**1*
&¦##'&%:&

'^C^^MCCCCCM^^

m.

sem receio
E fique certa de que os

pelos jamais quebrarão a en-
volvente sedução dó seu cor

po.De fácil aplicação, RACE
elimina os pelos, afastando a

possibilidade do seu cresci-
mento-
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Laboratório Vindobona- Rua Uruguayana, 104 — J^i^|
Queiram enviar-me o folheto explicativo referente ao depifc

latorio "Racé". J. M- R.^4 3is*$

m • • . • • ., Nome
Endereço. ;.
Cidade .
ííRACÉ" vend

• • »*« * *¦*»* * *_*'*** ••••«••
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SONETO
'<:íí*f33_:

Para passar o Tempo, alegre ou triste,
mil passa tempos vãos nós inventamos;
mas o Tempo, que á própria vida assiste,
o Tempo fica,.. e nós é que passamos. ..

Na Emoção de hoje, o Tempo, enfim/consiste;
e ás emoções nós nos escravizamos.
E quando a gente já não mais existe,
então, o Tempo passa... é nós ficamos.

O Tempo é a sorte, e a vida é um bem da sorte.
Somos rio que rola para a morte
^- o Tempo é a margem, que é a matriz da vida.:

C. ¦'¦¦'-. ^ ¦ ' ¦ '' ' ¦. '-''.. *; ..., . ',;¦ '' CCC

E passamos no Tempo, bom ou rude,
rumo da morte — e a morte não ilude,
porque levou o Tempo de vencida...

C [rÇCCu.

C^£È
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l^Êka^mcc
Hélio Arantes Ferreira

— O serviço postaUelegráfico será tanto mais _>^to*j{H
quanto mais interessada se fiíer sentir a colaboração/ do.|MÍ

público.
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avelludado

encanto...

KF ¦..-
pf$ l". ¦
Efeito 3-4-1941

It /ii «ma
wè CV /áXII

¦¦¦f'"' m^^^»i cutisde

fe', Iljl y. n: 
"'¦"¦ ¦"""""""' " ^^Mm^^^ -^ ^^^^mmmmW»^^'

'-IfcX ¦'- í4--A*-'*»>:*í3Sjl ^T ,»_i_—rrmr^t————""^"^

'^1 ^1
refuta* "^^^^^H

SÜ ¦, • .

a

1te4

-.Mil

Repare-se para uma surpresa, ^» de avelludado encanto será rea-
Mde con, P6 de Arroz Roya[ Briar.Sua contextura é tão tênue que crêalnedlta'fô-a suavidade em todo lf

^-ducção! 
E seu aroma é de RoyalBmr-o perfume que deixa saudades-

E™ cores vivazes o novo

mm^Mtemmm.
turas das do Póde arroz.

/

¦-',•*.

6

p6 M ARROZ ROYAL bdi^'Atkinsons R,A*

Alguém que lei, no, ^j" 
:

Brincando aconselho^-

Que rte ofertasse* tí?L
Para a A1^»a cio prim JÉj
Os teus olhos ganhara,, J&W
E tu, brejeira/ aproveitai
PX perg„ntares seniX
-| aquele era tàiiibem 0 n
Sorristc, mel, amô]. pJ
Contei que muito !,Ja
Mas fora sempfc a 1

Sorriste... e | te bJij.,1
E desde então, 

pôr, fí§J
Nos iristes lábios meus -

(sol
Luiz C

I
Ora PEDRINA CALASANS 

fflMedicada Clinica Cirúrgica mIL

í?s m senhoras, partos — Tr ¦Ouvidor, 36-3.0 Xxelef, 23-0W,vDiariameate das 4 às 6 horaE?;
(exceto aos sábados)

" , í|

f>A »5 - osai

A PALMEIRA
Num <Verde campo, esguia,
Lembrando um roto guardJl
Uma palmeira triste, cenSllParece meditar no s|| d^erf

1 a Padeira, teimosa, temer!Que vence o vento, a seca, o"f

Í|| iuveje a frondíexía,1
Do matagal qUe dela fica per!
Mas, quando chega o tempo

p"Sa Palmeira solitária, éfei!E namorada então dos W

E quando o sol descái na ç

DoslesÍb'^ me,òdi°^ sinfoniilS sablas «ntando na palm|
Suzan<

Horacio dé Souza Coiti|||

S___í' _JtíSíj
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ASANS
jenhor... não..

idade por aqui

•gica M
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dos)
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ÍDA CASA —
È-lo para dar um
m de minha filha.,
ÉRIO — Mas eu
fceneiro!

REMATE OPORTUNO
Disseram-me que tiveste

uma questão com o Xerez. E
não foram para o campo da
honra?

Fomos, . sim; mas, quan-
do chegamos lá, ainda estavam
rematando o campo.

DEMASIADO TARDE
O MARIDO — Que diabo!

Peixe, outra vez, ao jantar?
A ESPOSA — Mas, João, tu

sabes que desenvolve a inte-
ligência? Tua mãe nunca te
deu peixe, quando eras rapaz?

O MARIDO — Não! Antes
d houvesse feito...

m0 If • ^Bkm

f^llflflflBB'¦'iQ&aMÍmWmm!ià

RA mLWBÊkflHBpA CASA — Eu
-sguia IBbbbY3 exatamente por

VHHHK^ c^ame^ ponha
^uardí^^Kfech^dura 

" YaIe "~

(abÉRp^ a chave.^ '

centerSH m •
deSerWHfeRRIDA 

DE SACO
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QUE SORTE!
O PROFESSOR — Um ba-

calhau põe mais de um milhão
de ovos.

O ALUNO — Que sorte tem
o bacalhau! Imagine si êle ti-
vesse_.de cacarejar como gali-
nha depois que põe cada^ovc

• * %• y--
A' MESA

O "GARÇON" — Que lhe
parece essa costeleta assada?

O FREGUÊS — Pequena de
mais para tanta idade...

teme
eca, o'
)o inc
extra

(:
:a per

:empo
coquin

esgui
s pas

(n

na c
Of!

fonial
palm^

K. senhora;' o seu marido não precisa
iftamente fechado no sacç.

NO ESCRITÓRIO

m\ M ^^^A ¦ *
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— Senhorita, eu poderia encontrar um
lugarzinho para mim no seu coração?

APAIXONADO

y- Sarita, tu sabes que te
amo desde ^tantos anos e não
posso viver sem-tua resposta?
Queres ser minha esposa?

Éu não já te disse quev
não, na semana passada?

Ah! foste tu?
• a a

RECORDAÇÃO 
" 
_

De quem é esse cabelo que p p
a senhora guarda nesse reltca-
rio?

E/' do meu esposo.
_— Mas o seu esposo ainda

existe!
Sim, mas o seu cabelo já

não existe...

MAU ENCONTRO
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Você tambem está treinando cópri-
da? A

,Não; acabo de dar de cara com um
alfaiate. - _
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(CRAVOS e «pinhas quc seVJ accumulam em certas par-í« do rosto sa-o um perigo cons-
T\ ^ 

CUmprc c^r,em
beneficio da belleza das feições.A Pcl,c flaci^> *m viço, quc^nieça a encarquilhar-se pre-««uramente.é campo propicio

!° 
a^ar«^ento de espinhas,

?Zos( e rtras imp«€i.
Para fortalece, a pelle, revigo-rando os tecidos, use RugoJ 

*m
—agens nas faces, na Lueno pescoço. Rugó/pcnetr
lamente nas camadas ,ub-

-í
P^-SeT' ^ArJÔ II TB ^T mimf^^mê .^fl^7

cutânea, e fortifica os tecido,,dando viço c belleza á cuti$.U« Rugól como seu creme debdleza, retirando o excesso com
,Uma .toalha «cc. ou humida edepou de enxuto poderá fc2cr

C, maqUl11^" ou applicar 0Pó de arroz para sahir. A noite,^ de se deitar, retire comu™ toalha humidecida o cre

v» camada de Rugól. Êm pou.°arP° 
T* -ra de novo° íípCCt0 "di° da juventude.

A1V.^B0RAT0R|0*
s*0 FAülO

' •,*r*,i""»"i>j"íiii,»»—__ m
"¦'?• '~JflMf fJftf$jfe^|ÉÉ^[

f',

ü Nice.

.. *ECOÍíCILlAçÍ
Para Mme. Yole Qrotfcí

C RAM dezenove ÚL De mãos na- ,,,^f||Spfàpasseava de um Y.n '"g^a:
da sala. "u 0«f|Éígf

olhava para as :.,sa<! !^»caque ornavam osC^. »fcas gravuras da paCe^ÍÉlPi>vsse pela primei-- te3*llt
Com gesto brusco toiJ™"8bilhete que estava V0b° '

e leu-o pela vigésima „ .Mmha querida Solàg.
Mi vitima de »rh o -j

"ha imediatamente "^
chard ' ~~" M
cp Teu Richard! | eI,Rogrers, batendo mm n « fbre a mesa. -C° D°«do porque Solangl'^™Ha um outro homem"?

toÁoPorta, ao abrir-se, sob]
Ela, por acaso?
Era a empregada.

raC,£ jant?r está Palito.ra pela senhora?
du"r;.SÍm! 

- diSse êle, com
Aproximou-se da ianela

de pid?rThnd° £,a- Vo!tasse! «
, Pedlr-lhe explicações Hpconduta! Havia de Cdííbora ou de matá-la"

Rememorou todo o passadoO dia do enlace. A lua de

S] nra

JOj

IO

Senhora, esse colo
e bravo...Ponho-lhe

FREEZONE!

!£N

SMS

Para extirpar os calos radi-
calmente, o remédio maiscientífico e seguro é Freizone.
* Uma só apJicaçâo deFree-zone alivia a dôr imediata-mente, e com quatro, ou

cinco aplicações de Free*zone o calo amolece e se
desprende do pé, deixan-do-o^como novo;
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(jomó haviam sido feli-

. ri^^fep^i^1 a ver Solange vestida
,,...'' fls'll|ii^zul' claro,., com os cabe-'"1 U H-MR-negros, a tez rosada...

i^áí$$carnação da juventude!'•3d.S V(i'''"'*X 'XX" .'
¦ ;.<os ^e|lécòjpàva os passeios pelos
xde, coil^Í^Per^umaí^os Pe^as "mi-

vez ^á$S^|. Gomo eram boliitas as
5Cn f 

' 
IBTOSSes. jardins!'¦¦'?itomémWm 

tinha neles o recanto

Solan

e. _

ij -

•>>„ lflHwao pe de uma fonte, ondeJXl vez- WÊmÈÊm- •
ÍIIBV1111 a*v°s cisnes...

&e:Ftròilim durante horas nesse ni-
àntador, entre as rosas e

Te^^^ias.
sses dias felizes, como es-
istantes...
ta. abriu-se novamente.

ge entrou. Estava envolta
de oleado, toda reluzente

va.-
,-..„Jprs aproximou-se dela, com

SC' So^)1^^feos cr"zados.
[s uma moça valente! Sair

tempo desses! .
Jüsorriit tristemente. Tirou a
|§| jogou-a sobre uma poltro-

Jfitava-a. Solange tinha um
jjanho,os olhos estavam ver-
|, tremia toda.
I$tás atrasada!
fim... fui á cidade... demo-

i

jfftimbre esquisito tinha suâ

[entes! — gritou êle; — sei
He deixas por outro homem!* 

|estremeceu. Uma palidez
Jral descorou-lhe as faces.
prpo inclinou-se para a fren-

10 si envelhecesse repentina-

{Porque não me respondes?!
E tens?! perguntou violenta-

Jk; com ar ameaçador.
Ijange olhou-o tristemente e

Pronto, j
êle, comi

janela.
'almente,
atasse! HJ
íôes de
tf andá-la
>'j

> passado!
\ lua de

alô J-lhe ]

fOKRXD ftSl ÉldOAii

muritluroti cóm voz apagada:
Ele... morreu!

Rogers estremeceu. Deixou len-
taménte cair os braços ao longo
do corpo. Seus olhos fitaram ex-
taticamente o espaço.

Houve um momento de silencio.
Ouvia-se o ruido da chuva, que
batia sobre as vidraças.

Ex.'.'. era bom?... Você o
amava? — indagou com voz lenta.

Os cilios de Solange palpitaram
sob uma emoção súbita.

Sim — respondeu baixinho-
Depois atravessou a sala, tomou

a capa e dirigiu-se para a porta.
Onde vais? — perguntou Ro-

gers. Vou-me embora.
Ele contemplou aquele, rosto

abatido, riscado de lágrimas, aque-
le rostinho que êle adorara e...
que amava ainda.

Deves estar cansada, Solan-
ge. Queres" comer alguma cousa?

Ela voltou-se vivamente. Arre-
galou os grandes olhos velados de
lágrimas.

Rogers! Ferdoas-me?! _
Estás perdoada. Na próxima

semana, partiremos para Nice.
Iremos àquele hotel normando on-
de passámos nossa lua de mel.
Contemplaremos aquele» mar de
um azul intenso, passearemos pe-
los jardins onde os roseirais fio-
ridos tomam á luz da lua, aspectos
fantásticos, lémoras? Olvidaremos
tudo, farei o possível para que me

• ames novamente. Começaremos
uma nova vida. Queres?—* Rogers! — exclamou como-
vida.

Com os olhos cheios de lágri-
mas, êle inclinou-se para a espo-
sa, beijando-a ternamente.

Cecil Vanetti Camps
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NATUREZA lhe deu 32 preciosas jóias—seus dentes. O uso diário do Kolynos

sonserval-os-á limpos e brilhantes como pero-as. Proteja com Kolynos está dádiva da
tatureza!

OLYNOS
Custa menos porque se uso
pouco . X. é concentrado!
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para
SENTIR-SE

BEM...
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e ter
ASPECTO
SAUDÁVEL
peça auxilio do
TÔNICO BAYER

que enriquece o
sangue e fortifi-
ca o organismo.
Vendida

em vidros
de dois

tamanhos vB_X

Tonifique-se com

TÔNICO
BAYf
to ni c o $0 de r o s cí
de s àb o t delicioso

— Lembre-se que jndicar os
defeitos do serviço postal-telegrá*
fico ê a melhor idrma • de concor»
rer para corrigi^osví xbíão recuse
apontá-los ap. .&rv|çp„ _<fe Iníor-
muçdes e Reclamações.
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de mancha
resguardar sua cutis

as e sardas com
DE COLÔNIA

Aproveite bem as suas ferias, longecia cidade! Dê ao seu repouso a ate-
gria dos campos, onde o Sol é umimmenso sorriso de luz! Proteja po-rem, a sua pelle para evitar manchas,sardas e queimaduras. Sempre quesahir para fora, leve em sua com-
panhia o Leite de Colônia. Leite deColônia neutralisa a acção do Solsobre a cutis e corrige as suas im-perfeiçoes. Leite de Colônia, limpaalveja e amaciã a oelle.
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Primei ra Com u n ha o
%

A 
menina subiu no ônibus

muito séria e muito branca,
seguida pela mãe. Quando se
sentaram no banco èm frente
àquele onde ia o homem, a mãe
ajeitou o véu da grinalda e pe-
diu á filha que não amarrotasse
o vestido. Ia fazer a primeira
comunhão. 0 perfil suave da cri-
anca, recortado em traços duma
harmonia insuperável, tinha um
tom misterioso de felicidade. Não
falava. Quasi não se mexia. Os
lábios, de vez em quando, mal se
entreabriam para murmurar
qualquer coisa. Devia estar re-
zando, preparando-se para fece-
ber pela primeira vez Aquele qúè
ela estava convencida que era o
Senhor do Universo. E quasi im-
perceptivelmente, talvez invo-
luntariamente, os lábios desa-
brochavam um sorriso.

* • • .. '"; / :

NA 
frente da igreja desceram

as duas. Havia um ar de
festa na praça fronteira á velha

, matriz. Dezenas de crianças ves-
tidas de um branco lindo e puro,
tão puro como devia ser a alma
delas. Uma banda de musica exe-
cutava marchas festivas. Os si-
nos bimbalhavam alegres. Subiu
aos ares uma girandola de fo-
guetes. Exclamações de gente
feliz. Gritos expansivos de cri-
ancas livres do pecado, livres da
maldade do mundo.

O ônibus recomeçou a rodar.
• • •

¦l» INHA sido num dia assim.
1 Com o mesmo sol. A mesma
marcha festiva. Av mesma igreja.
Os santos nos altares não deviam
ter mudado. Que cuidado para
não quebrar ò jejum! A certeza
de que Deus ia entrar nele, to-
mar conta dele. As orações re-
zadas com fervor. A elevação.

NATAL CHIARELO

Deus ia descer ao altar. O mo-
mento solene. Mãos cruzadas,
tremendo. 0 corpo de Deus en-
trando no corpo dele. Vontade
de chorar. De cói^er. De gri-
tar. 0 homem mais feliz do mun-
do no dia mais feliz de sua vida.
O juramento^ de ser sempre as-
sim, de nunca mais pecar, de Rer-
tenoer-lhe sempre, de não aban-
dona-lo, de sacrificar a própria
vida si fosse preciso para maior
gloria Dele.

* * ^

O 
ônibus rodava levando um

homem triste, quç condecora
todos os pecados do mnn^J; que
andara chafurdando no lôdò de
todos os vícios, que procurava
iludir-se e dizia hipocritamente,
para justificar-se, que $% não
tinha culpa de ser assumi que
aquilo que estava acontecendo
eram coisas do destino e que nm-
guem podia lutar contra o des;-
tino. Um homem que faltara ao
juramento de fidelidade, que sa-
ciara seus instintos em muitas
carnes, tão impuras como a dele.

E o honíem que levantara cedo
para gozar os encantos da ma-
nhã primaveril, não via mais a
beleza do dia, não sentia a cari-
cia morna do sol, a alegria da
Natureza em festa, a brisa per-
fumada, o arvoredo vestido com
uma folhagem nova, os jardins
enchendo-se de flores. 0 pensa-
mento obstinava-se em regres-
sar ao passado e deter-se na re-
cordaçãõ daquele dia de tanta
felicidade.

* * *

QUE 
vontade êle tinha de tor-

nar a ser bom, de ser puro,
de ter novamente aquela fé inge-
nua de quem não exige maiores
explicações e acredita sincera-
mente em tudo quanto os mais
velhos afirmam!
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0.9 DRAMAS DA PAIXÃO

COM 
o nome de "Dramas da

Paixão''', representavam-se
na antigüidade, particularmente
na segunda metade da Idade
Média, varias peças teatrais reli-
glosas que tinham por argumen-
to a morte de Jesus Cristo e ai-
guinas cenas do processo contra
Êle instaurado.

Muitas das que se conservam,
a título de curiosidade, por já-mais ferem ido à cena, datam do
século XIV, mas também as há
dos fins do século XIII.

O verdadeiro florescimentodeste gênero de obras teve efei-
to após a Idade Média, inspirav-
do-se os autores não só nos re-
latos evangélicos, sinão, também
em legendas e máximas dos te-ó-
logos.

Na Alemanha, especialmente,

__lCS •* ""*>* "^ i_t____ttífi-_l-l __-8J_c__kS -KS^3-3h3-3_Í

¦í;:~* ?V " ¦""'¦" '"'; '"''' ¦¦'¦¦:''Vv-':- 
i

0 ator ROBERTO LE VIGAN, nasua admirável personificação deJesus em "Golgota", um filme daRepuhlic que marcou época.Alias; como Brenda, Le Vioantambém segue os dez manda-mentos, não faltando às igrejas,aos domingos.
se dedicaram muitos escritores arealizar esses dramas, sendo no-taveis os da região provençal noséculo XIV.

Na França, os dramas maiscelebres datam do século XV ¦[
Itaha e a Inglaterra também sededicaram ; a eles. solenizan-(to-os com procissões.

Pouco a pouco, entretanto cs-s*s espetáculos vêm decaindo•Vo entanto, são notáveis ainda
Ç Drama da Paixão" de Obc-rammergaf, na Alemanha, e oMártir do Calvário", de Edu-ml° arrido, aqui no Brasi'
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.BRENDA MARSHALL, a vitorio-
)^_-artl_ta da Warner. numa das
(cenas de um filme sacro. Bren-
^La?uaCeÍcar ° PaPeI de freira,que lhe ofereceram, fê-lo com
Pf ^tisfação, pois, como sabemos, ela e devota fervorosa«as doutrinas cristãs.

- _2 -

cinematografia, a principio>e utilizou desse assunto «ara

^sC1ner0Vic.?re0Í?;ã0/ í°u> vicu e ivlorte.de N

Após estes, Hollywood pifouziu alguns filmes baseados
padecimento que sofreram oscristãos e outros cheios de fé edentro do ritmo católico. E |que vão ao cinema, mesmo naQuinta e Sexta-Feira Santas &sistiram obras como "O SinaíááCruz", com Fredric March, Clau-dette Colbert, Charles LaiightonElissa Landi e outros, sob a áilreção de B. de Mille; "Entre aCruz e a Espada", com José Mo-jica; "A Virgem de Lisieux" e*cUltimamente, porém, a "cidade

de estrelas" desistiu de prodr-zir filmes sacros, apropriados
para a Semana Santa; rpor issoo que v^mos é a exibição de pe-liculas quasi carnavalescas, ouentão assentadas sobre temas decrimes ou da pirataria do se-culo XVIIL E para provar estatalta de bom senso e respeito àstradições, temos a estréa de "O
Gavião dos Mares", que deve serieita na próxima semana — aSemana Santa, a semana que co-memora a dolorosa morte deJesus Cristo.

* * *

E' MUITA SORTE! v

Berriard Nedell, que é'stábele-ceu a sua reputação de artisfa'¦] ^ 'Toiezimio" «r;; í-gatíiígeor"
era "Escravos do Mal", urna mi-ma ura feita depois em longametragem, volta a personificarum tipo idêntico (Nick Capalini)*im O mundo é um teaíro".lendo aparecido posteriormenfncomo "Marfeu". o mineii-o, emAlmas Rebeldes", vem a-oríríormar parte de um elenco mui-to diferente daquele, no qual há

çria^.unnhas delicadas como Ju-m Garland, Hedy- Lamarr e La-nn Turner...

VENDEDORES DE FÓSFOROS

O sueco Kruger, à quem seenamou "o rei do fósforo",e teve um fim trágico, foi deti-ao um dia numa rua de Esto-coimo por uma velha e pobremulher.

nr- Co^pre-me, senhor, umacaixa de fósforos, implorou ela.
™- rii?er s e acusou, mas áe-pois disse sorrindo:
,^Vc_cê sabe ^ue eu tambémvendo fósforos?.

S- Jesus &.sto"r"»r«rT»e N' *™ » P°bre mulher lhe respofa-
se». rfl.-  ^veram os _ Então você é como eu, se~nhor; nãq teve sorte na vida.
seus dias áureos.



ão cobiçarâs a

JORNAL DAS MOÇAS

mulher alheia91 - R.K.O*

Cena do ótimo filme que a RKO produziu, que, baseada no
nono mandamento da lei de Deus — "Não cobiçar a mu-

lher do próximo" — bem se adapta à Semana Santa

Amar a Deus sobre todas
cousas.

! — Não jurar* seu santo no-
em vão.

[II — Guardar domingos e fes-
de guarda.

IV — Honrar pai e mãe.
Não matar.

VI — Guardar castidade.

VII — Não furtar.
VIII — Não levantar falso tes-

temunho.
IX — KÂO COBIÇAR A MU-

LHER DO PRÓXIMO.
— Não desejar as cousas

alheias.

[ARLES LAUGHTON DESPREZA OS REGULAMENTOS DE

HOLLYWOOD

Nem sempre os regulamentos
n letra de forma são os mais
orosamente observados... Is-
mais se evidencia em Holly-

ood, onde existe um regula-
ento, que nunca foi escrito, e
ie no entanto é seguido religio-
mente. Esse regulamento de-

if numa que um ator, uma vez
obiehdo sucesso na interpreta-
|So de um tipo, não deve nunca
afastar-se do mesmo, baseando
todas as suas demais interpreta-
ções no caráter daquele que lhe
deu fama...

Clark Gable, por exemplo: êle

'-"•-',' " ... : 3- 4-1041

será sempre o " tirano-romanti-
wl! seja qual fôr o tema do filme
que vive... Gable não poderá já-*
mais deixar de ser o "bruto que-'
rido"... Foi assim que êle s$
tomou famoso, e assim conti-
nuará a ser...

Poderíamos citar entre os
grandes "astros" de Hollywood,
outros nas mesmas condições.
Aliás, todos os grandes cartazes
seguem esse sistema... :

Mas, o nosso intuito é chamar
a atenção sobre um rebelde que
existe em Hollywood, um ator;
que pouco se importa com o que
lhe possa suceder no caso de se
afastar inteiramente dos tipos ja
interpretados, e que o elevaram
à gloria: Charles Laughton.. *
Laughton foi sempre o homem
odiado... Em, quasi todos os seus
filmes tem vivido papeis • que
provocam o ódio dos espectado-
res... Lembram-se de "O Gran-
de Motim", "Os Miseráveis-"]"Esíalagem Maldita", "Os amo-
res de Henrique VIU"?... Suas
interpretações foram realmente
admiráveis, mas os personagens
vividos por êle despertaram re
volta... ¦¦."¦¦

Pela lógica, pelos regulamen- .
tos de Hollywood, êle deveria
continuar assim; dando vida aos
personagens mais antipáticos,
históricos ou não, porquede anr
temão já se poderia, augurar o
sen êxito.. .-7 -j:'r-.. r ¦ '"7: ¦:-¦•.-.

No entanto, o seu "Toriy"" de
H Não cobiçarâs a mulher alheia"
% bem diferente. Tony é um ho-
mem simples, inculto, tímido,7
rústico, de coração boníssimo...
Tony 6 um vinhadeiro do Napa,
que indo a San Francisco apai-
xona-se por Carole Lombard, m
quem mais tarde pede em casa-
mento, por correspondência...
Joe, interpretado por William
Gargan, complica as cousas...
Mas...

l.o PRÊMIO:
1 refrigerador "Nor-
ga" motíe o DR-6
rto valor c5e 9:500$.

2.o PRHMIO:
1 rnachina de cos-
tura "Shrtger" —de
peckil — no valor
üe 2:6Q0$000.

3o PfcSMIO: i
1 enceradeira "Elec-
trc-Lux" —devida-
mf?nte equipada no
vcí_orde.:60.0$000.

M __ nvie 3 rótulos das aí amadas Lãs
"Gatinho", "Borboleta" ou "Yoyô", acom-
panhados de seu nome e endereço para

a Caixa Postal. 787 — S. Paulo - 7
"Concurso Lã Gatinho" — e terá uma
inscripção neste sensacional concurso!

¦ ri
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E mais 59 prêmios em lãs "Gatinho", "Borboleta" e "Yoyô"!
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Apresente 
jaqueta requer p'

seguinte material: 150 gra-
mas de lã "Miosotis"; 1 par de
agulhas n° 2 y2; lã colorida para
o bordado; botões.

EXECUÇÃO
Metade da frente — Montam-

se 42 pontos e vai-se trabalhan-
do em ponto de gaitas (dois no
direito e dois no avesso) na ex-
tensão de 5 cms., salvo, porém,
os 8 primeiros pontos, que deve-
rão sempre ser executados no di-
reito e servem para a beiradinha
de fechamento. Aumenta-se, em
uma carreira só, um ponto cada
cinco, e prossegue-se então com
o ponto que vem descrito no fim
destas explicações, até 16 cms.
de altura total. Para a cava,
derrubam-se 5 pontos de uma
vez so, e outros 4, dois de cada
vez, nas carreiras seguintes. Aos.
22 cms., desde o principio, paraformar o decóte, derrubam-se 10
pontos de uma só vez, e dois no
início de cada carreira, até quehaja 18 pontos para o ombro,
que então, a 11 cms. de cava, se-rão derrubados em três vezes.

Executa-se a outra metade dafrente nas mesmas condições.
Costas ¦— Montam-se 68 pontose depois 5 cms. em pontos de

gaitas, aumenta-se um ponto ca-da 5, em uma carreira somente.Prossegue-se até 16 cms. de ai-tura total, e, para formar a ca-va, derrubam-se ' 
5 pontos porparte, em uma só vez, e outros3, um de cada vez, nas carrei-ras seguintes.

A 10 cms. desde a cava, inicia-se o viés do ombro, em três ve-zes, e, ao mesmo tempo, para odecóte da nuca, dividem-se ospontos pela metade, derrubam-se 7 pontos de uma só vez e ou-tros quatro no principio de ca-da carreira, até ir encontrar aultima derrubada do ombro.
Leva-se agora a termo a ou-tra parte, da mesma maneira.Manga — Montam-se 48 pon-tosv e, após 3 cms. de ponto degaitas, duphcam-se os pontos emuma carreira somente (traba-lhando duas vezes o ponto)Prossegue-se com o ponto na -ex-

tensão de 6 cms. Faz-se o arre-dondado da manga, derrubando 5pontos por parte, de uma só veze 2 no principio de cada carrei-ra, até que haja 20 pontos, queserão derrubados todos de umavez.
Retomam-se agora do decótetodos os pontos, trabalhando oponto de gaitas por 4 cms., sal-vo, porem, os primeiros e os ul-timos 8 pontos, que deverão sem-pre ser executados pelo direito.Lompleta-se a Jaqueta, bor-

JORNAL DAS MOÇA&

dando com as lãs coloridas umraminho de flores.
Explicação do ponto — Ia car-reira — 1 direito, *, 1 no avesso,1 direito, 1 avesso, 1 direito, 1avesso, 5 direitos, recomeçar nosinal * e terminar a carreiracom 5 direitos.
2a carreira — No avesso, e as-sim também todas as carreiras

pares;
3* carreira — 1 direito, *, 1avesso, 1 direito, 1 avesso; 2 di-rei tos, 1 avesso, 4 direitos, rei-niciar em *.
5* carreira — l direito, * 1

fS°' Vireit0> 1 esquerdo,
tos * ' es<luerd0' 3 d^ei-

7a carreira - 1 direito, *, 1

avesso, 1 direito, 1 avesso, 4 dreitos, 1 avesso, 2 direitos, ricomeçar em *.
t carreira — 1 direito, *,avesso, 1 direito, 1 avesso, 5 dreitos, 1 avesso, 1 direito, refizer desde *.
11a carreira — 1 direito, *,avesso, 1 direito, 1 avesso, 4 dreitos, 1 avesso, 2 direitos, deide *. 1
13a carreira — 1 direito, *,avesso, 1 direito, 1 avesso, 3reitos, 1 avesso, 3 direitos e
15a carreira - 1 direito, *,avesso, 1 direito, 1. avesso, 2 dreitos, 1 avesso, 4 direitos,desde *.
17a carreira — Recomeçar dície a Ia.

-— -

— 14 —

,^A ^.ai0ria das pontes da ve-ma China, são traçadas em zi-gue-zague.
Os filhos do Celeste Impériocrêem firmemente Que os ££malignos nao os podem alcan-Çar, sinão em linhas retasNas proximidades de uma dasportas de Pekin se construiuuma via férrea. Ali se encon-tram dois leões de bronze ador-

CURIOSIDADES CHINESAS

nando a, entrada. Ao serem ii
ciados qs trabalhos da estrat
os leões de mármore foram íoi
temente amarrados para que _
caso de perderem a serenidadi
não atacassem os trabalhado
res.

Os filhos do Celeste Imperü
são assim: vivem no "mundo dí
lua".
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U no ano de 1870, no mês de Novembro. O
Hõvem duque de Hardiniont, à porta duma
lina militar, achava-se imóvel, com o fuzil a
c^olo e o kepí a cair-lhe sobre os olhos, Uri-
lo debaixo da pele de cordeiro com que se aga-
lava. Repentinamente notou que estava com
le Da^sua mochila, que estava escostada à pa-

tirou um pedaço, grande aliás, de pão de
^ra, deu-lhe uma dentada e principiou a mas-
[r calmamente. O pão estava duro e amargava.
Num arrebato de impaciência então, arrojou

çe o pedaço de pão, que foi cair na lama.
Nesse mesmo instante, um soldado saía da can-
. Viu o gesto, agachou-se, apanhou aquele pão,

[pou-o na manga do capote e começou a devo-
[lo com avidez.

Henrique de Hardiniont sentiu-se envergonha-
Êle estava ali a contemplar o pobre diabo, que

[strava um tão bom apetite. Tratava-sé dum
>az alto, sem garbo, de aparência fraca e des-
trido.

Está com muita fome, companheiro? —
?guntou-lhe ò duque, aproximando-se.

+— Está se vendo.
Desculpe^ Si soubesse que esse pão lhe

tecia^ não o teria jogado ao chão.
Nisso não ha mal algum — tornou o sol-

ò —; a necessidade não tem lei.
~^— Embora; penitencio-me do gesto im-

iisado que tive e não quero que guarde uma
|ste lembrança de mim. Vamos tomar um trago!

Beberam juntos e daí em diante ficaram sen-
amigos.

Gomo se chama? — perguntou o soldado
duque, ignorando que o era. >

 Hardiniont — respondeu o camarada, su-
[imindo o título.

E você? .
João-Victor... Acabo de ser incorporado'a

!& companhia. Saí há pouco da ambulância! Ali,
ji, a gente está bem! Imagine que até caldo de
ivalo me davam! Mas como o meu ferimento sa~
\n, foi-me forçoso voltar a rebentar de fome;
>rque, companheiro, aqui onde me vê, andei com
(me toda a vida...

O duque olhou para o colega com espanto e
ilou: dr' x

Ouça, João Victor: si Deus nos permitir
íbreviver, poderei ser-lhe de alguma utilidade,
or enquanto, a minha ração de pão é excessiva
ú relação ao apetite que tenho; havemos de a di-
idir como bons companheiros.

Forte e cordial foi o aperto de mão desses
ois homens. ¦

Depois entraram na cantina e foram deitar-se,
m ao lado do outro, no "enxergão de palha des-
nado aos soldados. Dormiram profundamente.

João Victor^acordou à meia noite acossado pela
)me e ficou olhando para o companheiro que dor-
na profundamente. Como se havia mostrado bon-
<oso e delicado! '..-."

Hardiniont, levante-se! -— gritou nesse
istante o sargento de ronda que vinha cuidar do
evesamento.

Si não lhe faz diferença, meu sargento —
isse João Victoi*, pondo-se de pé — ficarei eu de
entinela, no lugar dele. Está com o sono tão
trasado... .

.Ai* ...' ;-,...",—— Como queira.Saíram nessa ocasião os cinco homens da
fuarda que deviam render outros tantos colegas.
>ecorrida meia hora mais ou menos, tiros aií Rer-o acordaram os que dormiam.

Mas, que horas são?-— perguntou o duque,
wia-me estar de sentinela esta noite.

(Con! na pag. 18)
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0 RADIO DURANTE'/!

DÊS 
que a radiofonia foi in-

traduzida no Brasil, as ir-
radi-ações dos programas du-
rante a Semana Santa têm sido
satisfatórias, enquadrando - se
perfeitamente nos moldes cris-
fã os.

Percebera in os diretores artis-
tteos que a programação Weveria
restringir-se às musicas sacras e
composições de alto valor mu-
si cal.

Estações há que irradiaram
missas, levando aisitp. a lares dis-
tantes de igrejas o consolo de
poderem acompanhar iía missa
sem grandes sacrifícios, pois que,ás vezes, não se pôde compare-
cer ao templo devido a certos
contratempos da vida.

SEMANA SANTA

Entretanto, depois que o ciiie-
ma 'menosprezou os preceitos
próprios da religião católica, exi-
bindo durante a Paixão filmes
que são verdadeiras aberrações
para ta! época, vimos, com pe-
sar, que o radio decaiu niuito cm
suas trajismissões, que antes eram.
tão elogiadas. Mas, como nunca
se deve perder a esperança de
dias melhores, esperemos que tu-
do volte à normalidade e então
tenhamos, novamente, aquelas
programações dignas da sema-
na que comemora a data da pran-
ieada morte do Filho do Crea-
dor.

E, por isso, aguardenios a pro-
xima semana com a convicção de
que o bom senso será observado.

AS ANDORINHAS FAZEM NOVOS
NINHOS

m.A TmPinela'' esteou na
^"y-á. continuando uma sériede brilhantes números humoris-ticos, ela pretende anestesiar o^ouvintes com outras novidades

________f^ ' -«í-^ ____________
_________Mta__. -Í5_____F 

~ ^_______H

¦ M _ -Ç ;yv M m

I ^Â I
_____F -.—J*^ ?. ~ --.- mmm

Cândido Botelho, o consagradocantor brasileiro, e Carolina~Car-
doso de Menezes, a "menina dosdedos mágicos", foram fazer umatemporada no Radio Mineiro

Carlos Roberto aprecia os lu-
pres frios: por isso. foi ao RioGrande do Sul.

Sylvio Caldas já está nouí|
ninho, aliás, seu conhecido.
zem que pretende abafar.

\.

. Linda Bapüsta, a "rainha
.radio", e Francisco Alves, o ur
da voz e do radio", estão juntina Nacional. Completam, coi
Almirante, "a mais alta pateniio radio" e Manézinho Araújo,
J^.e-i da emboiadá". e ainda
máríine Babo, o "rei dos esqui
Jetos". um quinteto que aniqu
Iara qualquer "blitzkrieg".

m

mm

Cândido Botelho
•. Depois qUe Edgard Cardosofoi a Minas, p radio nas altero-tas tomou novo impulso. Assim

l\C^ x'_____ ___K3_____ ________ ^^^H'¦íS?" _____ ____$______ ___ '^_____H

^Bi_____^^_______^v^^vw ^^ .^v áF'

Sylvio Caldas

tReinaldo Cruz

Reinaldo Cruz está em fériaj
dentro em breve, no entanto, es
treárâ numa de nossas emi^soras.

• • •
ÜM POUCO DE RÁDIO

NAS ALTERÓSAS
O grande matutino da capitade Almas, -O Diário", para sanber qual o melhor "speaker" dJatado, está promovendo um interessaníe concurso, que tem re^lucionado o ambiente radiófômeo das Alterósas.

Juvenal Dias. inegavelmenlum grande flautista, tem mara-
yihado os ouvintes da Inconfi'ciência com o instrumento do
Qual conhece todos os segredos,nao so em solos de musicas no-
puiares, como clássicas ao mlcrofone de PRI-3.
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LHE FALTARÃO ADMIRADORES...
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Proteja a beleza de sua cutis com o uso constante
do Sabonete Gessy. Feito de puríssimos óleos da
flora brasileira e perfumado com um fino "bou-

quet" de essências naturais, Gessy remove a ma-

quilhagem e os resíduos cutâneos, limpa e desobs-
true os poros, sem afetar as
funções vitais da pele. Gessy
é econômico porque produz
muita espuma e rende mais. UM

1$500

SAION ETE

ESSY
_*»*.

WM

?Oamm

5'ÍMVV* I ^ERFUMAD m& © ?SM

Dtitrti-si, eivinda • pra-
graat Gtssy cfta Nki
Tática, tidas is tiat. tfi
2.1 a fi.i fski, atrwéi di
Radia MayriakVdga(IUi),
is1Shrs.,tdaRi«tCMnvra
(S. Pauto), is lt:3E • 22:15
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K_ "VIRGEM NEGRA
DE CZESTOCHOWA

.<•.'•'-'!.. ss3S-
ípXISTE em Czesióchowafci

*** dade polonesa, na provincm
de Kielce, um convento. "Y<is-r
na Gora'' -— assim -se chama o
convento — foi fundado em
1332, por Ladisláu, duque d^
Apoie, que levou para ali a 

'íwi%

lagrosa imagem da Virgem que -
a lenda atribúe a S. Lucas Evan- §
gelista. Esse convento ¦¦'::.se\ con J
verteu em célebre lugar defere-
gr inação, freqüentado pelà^reh í
e. vnde séc, fizeram algwis èasa-:~
meivtos nobres. s !!s|

Até há bem pouco,: as peregri- k
nações que chegaóaMç aquela c"Lou rdes polonesa" somavam^
um numero de 1.500.000 pere<
grinos por ano, durante a festa
do Pentecostes. s Js?

Yasna Gora se levanta tio
cume de uma. colina. AU se vé-
nera, há séculos, a imagem âa |
Virgem milagrosa, cujo rosíò,
apesar de sua cor tostada, teni-y.i-
mrià expressão de amor) e bo0-
dade. Em suas faces aparecem d
varias ciôatrizes que lhe fizeram \ê
os bandidos que d quiseram rok*

-bar em 1430, mas que tiveram ü
de abandonar sua sacriíega em+ M
presa ante a pertinácia dos ca-y-i
valos e[da carreta que se detwér< c
ram no lugar onde hoje r.tiIgre*M
ja de* Santa Barbara. * |g

Desde 1671, guarda-se a ima- M
gem dessa "Virgem Negra" em
um magnifico cofre de prata, de^

Jicadanwnte cinzelado e que re- cç
presenfa~a Sdíitisãm^cTrindadè: •

m

:*$

!à&
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0 DIZER DOS FILÓSOFOS |
A existência do ser supremo s
I>Tão há quem creia que Deus;

não existe sinão aquele que nao
tenha conta que Êle não exis-s
tisse. Não há argumento mais,
apropriado para' se chegar a
convicção de que o ateismo, afim
de melhor penetrar nó coração/

- se detém nos lábios, que conside-
tar que os ateus, com freqüência,
emitem suas opiniões e as,;dé--;
fendem como si desconfiassem
de si mesmos e desejassem uma>
garantia por um alheio testemü-v
nho.

Si estivessem bem persuadidos
do que dizem, isto é, de que Deus
não existe, para que tanta còn-
tenda sobre o assunto? — Mon-
tesquieu.

— 17
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(Conclusão da pag. 15)
Alguém lhe respondeu:

0 João Victor está fazendo a guarde pisua substituição.
Naquele momento, viram um soldado que \nha correndo pela estrada. .

 O que é que há? — perguntaram-]; equando, afinal, chegou todo ofegantc. 0 inimigo está atacando...Apoiêm^n
sobre o reduto.

E os companheiros?
Ali vêm eles. Só aquele coitado do To?Victor...
Gomo?! — exclamou o duque. Morreu. Levou um balaço na cabeça.

. * * *

QERTA noite, Hardiniont saía do club na p-oiw panhia do conde de Saulnes, às o*uas horasmadrugada. De repente., o duque deu com p inum pequeno objeto que foi parar mais lòngè Eum naco de pão, sujo de barro. O duque 
"êntt

pegou esse pão, limpou-o o melhor que pòd»^ coo seu lenço ricamente bordado e colocou-o "à 
llde um lampeão.

O que está fazendo? — disse o conde riido-se. — Ficou louco?

Ha» 7 
FaÇ° ÍS}° em memor™ de um homem qideu a sua vida por mim - respondeu o dúqlcom a voz tremula. - Não continue a zombainao me quer desgostar!... '

PiTEM '—"" ^~"** * E*anj preci-
s^ cao! .-v brs. pode«Merecer acs s=-cs. pratos mais

saborosos e saudáveis e. ao rrses-
-oo tempo. ~ = :s econômicos,
asando clec "A Patroa". E'
«=3ss rico e mais puro, porque é

4^ v
¦tfl¥-5^*^fl\

t _r ^

ÓLEO

fabricado por um processo es-
pecial. E os pratos que já se
tornaram "corriqueiros", ficam
mais appetitosos porque o óleo \

A Patroa" faz apparecer o
verdadeiro sabor dos alimentos.
Sirva pratos gostosos — e gas-te menos! Peça, hoje mesmo,
uma lata de óleo "A Patroa"— o seu empório o tem f

J/Pctftóu
UM PRODUCIO
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FÍLÜLAS HÜIVIORISTICAS

«€s disparates. preocupai com gran-

— is —

cio toucador depende de cei
cuidados — cabelos onaulad
sedosos a isentos da caspa —

se obtém us.ando

enome
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!IO RIO NEGRO
residente Getulio

recebendo em
cia o Sr. Manoel
interventor fe-

do Ratado do
Paraná
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CAMPEONATO M.0I
DERNO DE PENTHArl
TLON MILITAR — Q|
vencedor, capitão Eloyl
Menezes, recebendo ^ía_|
mãos do major Bitten^|
court a Taça Capitão

Fonseca i :"Mã

DADE DE PUE-
TURA DO BRA-

Cerimonia da
da nova direto-
comemoração do

a Criança, no sa-
>bre da Associação
leira de Imprensa

_BÉÍ_g!li^^
HBBt!alÍBBL-!l J'.__^___-ijltWlÉ^ JIIL_. í^Sks^&::"w^:::í;;v(^>

BfcMiittB^ ^^__^^s^^^H_^IB
M. lÍCmmWÈm¥mm ^SH |^K
3ra|j_fpfc_ÍÍffl

_aW__B BBBf ¦___! _kSS_í ___fi_K:33__D ____.

^iJUlpreendente ° nosso NUMERO DE REFORMA ao preço comum de 1$, que sairá em 17 do correnteWNAL DAS MOÇAS vai fazer uma surpresa a vo cês, com o maravilhoso NUMERO DE REFORMA que
sairá no dia 17 do corrente
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A METRO está presente-ando o público com a exibi-
I ção de "Uma mulher origi-nal" Susan and god).Joan Crawford. a -estrela"

do filme, surge-nos, mais bela
que nunca, apresentando-nos
as últimas creações devjAdrian. o mais celebre figu-rinista da America.

George Cukor, dirigindo a
pelicula, deu bastante forcaas cenas mais culminantessobre a verdadeira "parada
de modas", das quais apre-sentamos algumas.

Além de Joan, aparecemPredenc March, Ruth Husseyem -Uma mulher originai5:e Rita Hayworth, que maiorgrandeza emprestam ao fil-me mais elegante para 1941Si desejam mais noticias desensação, nós diremos que opróximo filme de Joan será"A woman's face".
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Estupendo e maravilhoso NUMERO DF PFFn^^n "" - —.Smaplesmente desiumbrante será » ^^5^^]^*»» gS ao preço de 1S000. Aguai^m
em todo o Brasil; 1Ç0M publlcaremos ainda este mês. Freç«
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DEPARTAMENTO DE
IMPRENSA E PROPA-
GANDA — Reunião de
escoteiros no Palácio
Tíradentes para serem
tomadas deliberações
obre o Dia da Juven-

tude Brasileira
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PALÁCIO RIO NEGRO
— O presidente Getulio
Vargas recebendo em
audiência o Sr. Eroni-
des de Carvalho, inter-
ventor federal no Es-

tado de Sergipe
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"Nll
- NOTO QUE
TODOS ME EVI-
TAM... SEREI TÃO
FEIA?

- NÃO, HE-
LENA. MAS...
ACCEITA UM
CONSELHO?

& — 5lM,DIGA!

I

l\
>N1

fv

QUERO SA-
BER A RA-
ZÃO!

E

f~V. DEVIA CON-
SULTAR SEU
DENTISTA SO-
BRE O SEU MAU
HÁLITO!

.«***

tm
¦r-mS&g *jâ

\m vz*

- HELENA, GERALMENTE, O MAU
HÁLITO PROVÉM DAS PARTICU-
LAS DE ALIMENTO QUE FICAM
ENTRE OS DENTES. EU RECOM-
MENDO COLGATE, PORQUE RE-
MOVE ESTAS PARTÍCULAS E ELI-
MINA O MAU HÁLITO!

Você pode ter"íàM HkWO"
sem saber!

f^ espuma de Colgate contem
o novo ingrediente que pe-netra até ás fendas escondidas

entre os dentes. Livra-as dos
resíduos de alimentos e das
bactérias que são a maior cau-
sa do mau hálito, dos dentes
embaçados e amarellos, das
gengivas molles e das caries do-lorosas. Por isso é que Colgate
limpa realmente os dentes, em-belleza, conserva as gengivasfirmes e sadias eo hálito per-fumado. Passe a usar, hoje mes-mo, Colgate.

/iamanho\ _-^~-~-—T\
I Gigante ___- ^i:::^^^íSB\\
IDÜPLA ECQNnMt* V—^jg-^As $ 5 o oJEB5?3rsi^%m^\\

mmm^^kWi^S^^^^^^^ G^NDE 3$300 - MÉDIO 1$500

! m

COMECE A USAR
HOJE MESMO

'uaÉmo^f]

• ¦ "i 'íí. ^ *

%

O SABONETE EMBELLEZADOR
DE VERDADE

FEITO COM AZEITES DE QUVAE DE PALMA
Experimente o NOVO o«i •,G«g«ntel Émuiro maior JÍVtmu to mais p f!I»« "lcn°f~duro

__ mais e custq ap©nQS 2$000!
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Mesquitinha, o querido cômico:

Gomes, a sua companhia. I|
atenção do nosso publico desejos

Valores destacados corno o proj
tazes daquele teatro. De cim
Silva, Lina Soares, Flora May

telação digna dos mais <
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^r As crianças gostam e os adulto» |
^liill^ í >' preferem, após o banho, o Talco ;

/ ,„irriil^^Kfflxiaiil^ Lady, como complemento neces- 1
/[ ^^SsagaBjg^^^ sario á higiene da pele, nos dias |
11 l^^^^^^^rfl quentes para refrescar e perfumar • |

TRÓ
apresentando, no teatro Carlosdes nomes, ela tem despertado a

um bom teatro.
e Nelma Costa brilham nos car-anos. Nelma Costa, Almerindailmeida que formam uma cons-

A' VCflDA Cm TODO O BRASIL

Grandes reformas no Jornal das Moças
Uma sensação de grande prazer será experimen-

tada por todas as leitoras ao folhear o numero do dia
17 do corrente de JORNAL DAS MOÇAS.

Todas as secções foram modificadas e creadas
muitas outras, inclusive a de LIÇÕES DE FRANCÊS
SEM MESTRE, HISTORIA EM QUADRINHOS,
SKETCHES, etc.

E' mais um passo agigantado que JORNAL DAS
MOÇAS dá na escada da perfeição.

Dia 17 de Abril! Toda a moça, senhora e criança
deve ler o JORNAL DAS MOÇAS na sua reforma.

as?

57

••

rtnsxeauaea^.Tmi!^^



Wi^WVfwgm

BlM

I Hl

m:>"r*

m.:

dr

j0m<m

• 'mrnWA '*. yyiZÍZAZ ¦ JR*.: i;

w
„,w,:^piiPPflfl^- ?. - f v; WJmm^Mm^mMmm^-mmmmm^iA^A ¦M,»»«««M««JÊ^í^Br^Br %w^

A^Êr s^flBk' "^•^*8&2§ÍM Kflwí§s£Í^
•Tx'. ^ 1

^::;í:Xv:%':v'v:^^^l ^flk • •*.'•*¦ AmmmW Skb ''£:^'i*%!^55ra -'íw

^ I >v " V^H I àrü^ XlinlJ^^S '
mWw/mW 11 •^^Ê9HHH^Hflb€IfiV I 11 riwmÊmm^ a^ Wm aW Iiubiii^ihB  III T * w» i ' I #

A\w M AW ." ^^^RBWlfl I •' 'flfl^::f^^?<te¥;.f : . -,v*

^^ IX Yx,X «^«J»^^^»»M^^^ ¦:::.lfe.-sajiy-1 -
^^ MfliW^.-.jMfc; |ÍÍ| X ::.|^^^^^^^^^HH| ^^^^^^^^¦¦¦¦P'«

. •¦ flmUBS||uflflfl ^^^^¦1II «X KXfXíII^B:' ' '" - •' a
*<, / «I ^M^^-x:aBl^;JMflâ;^«PBflfc^fliip^^^^^^^^^^^flBB ^ ¦•¦¦¦< '¦.-.;¦< < ¦- < J^SmmmmWtMmÊá&mtâ ¦/

HBMBliilllM :!1':?''' •-=-::»á^^»llilK^^ -/f- ,f

^J^^^^^^^^^^^flte;;iiPPi^™fl«fli ™SHfels. ^^v - "• m¥- llw»

fl^^^^^^^^[^^:,..:: g^.vs^.-^g^^iTOg^^^^i#:--:v^^^^MMi^Bi^BM^t. , ^á^^^^^êt zgBWÊÊÈ&rr Wm^^;È^^^^^^^^^^^^^mfímmmu% r
Ia,. PM |x ,;4y| |: | ..I^^M|MÍ^^^| ÉÉ^^^^M ii

K'•-^ IP^w^ ¦¦''' Jl BipI I

lias íBiii f iiiaii .^—!¦

^^^^^^^^^^MBHHB8H8__BfefljH________

ção do público com íuas canções todas hpmnossas, nas quais a sua voz não raro atfnee^sublime. O nossa gravura mostra três flagrantes expressivos do notável; acontecimento rldiS
&fí !,end0-se no alto o cabocuSho „uSoatendendo a um dos milhares de telefoSema^
Calri«fJa^; n,° medallião; ao centro ffioCaldas ao microfone famoso e, em baixo-2parte da muMd^o que a ulhoú SuK•lupi, no dia dç sua estréa.

*pVIO CALDAS,
dos mais altos e

é belos valores do
Jp; brasileiro, es-J:l?do íia PRG-3

ÉWu aos estúdios
I^Tupi do Rio dePeíro uma leva^íosa de ouvintes
â4^nsform°u o
gitório da presti-mjemissora num
padeiro formi-
§*ro humano. Ef

fe o poeta da voz'««egoiu como"W* até iioje,
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IV Wgi| I w AfWELHOMS riAts
A MULHER QUE ET MAE

SEJA 
a humilde camponesa que cultiva o campo, seja a

rainha ao trono ditando leis, a mulher que é mãe se digni-
fica tanto que, pecados tenha, fica redimida». E assim é, mes-
mo que a dôr não a crucie. N

Más, quando lhe apunhala o coração o sofrer de um fi-
lho, fica bem alto sua figura excelsa, tornando-iios bem pe-
quenos. .M. ...^ ^,a*^-?

Por isso, nesta época, curvamc-nos, contritos, com o co-
ração todo tomado pela mais sagrada das homenagens à
mulher que é mãe.

'ARA TER BOM OUVIDO

Para manter sãó o ouvido é
irecíso não expô-lo á impressão
los sons ou ruidos intensos.

Quando se esteja forçado a is-
so, devem ser usados tampões de
dgodão nos ouvidos.

0 silencio é necessário para o'epouso do ouvido, para conci-
iar o sono e, ademais, para en-
tregarmo-nos com proveito á
leditação e ao estudo.
Mas não convém que seja mui-

Lo prolongado, pois nesse caso o
mvido se torna tão sensivel que

o menor ruido se converte em
um mal igual ao maior, c

Devemos habituar os ouvidos
ao ruido moderado.

Do contrário, expomo-nos a so-
frer a cada momento, não po-dendo entregar-nos ao sono com-
deto, nem a lér, nem a traba-
iar. . v
Mas fujamos áos) ruidos èstri-

dentes no lar: gritos désmedi-
dos, choros de crianças, radio em
tom alto, batidas de portas è ja-nelas, etc.

São cousas que acabam com o
ouvido e.com os nervos de seus
moradores.
A ÁGUA E' IMPRESCINDÍVEL
[At. VIDA

Á água é um dos grandesimeios de manter a saúde normal.
Isso deve ser considerado como
uma lei da Natureza.

As crianças conhecem instin-
tivamente o uso da ágíia e ihsis-*
tem em beber, mas a maioria
das mães supõe que a água lhes
tira o apetite, enche-lhes o es-tomago e a negam.

A teoria dita linhas acima fazcom que a criança se afaste pou-«o a pouco do hábito natural e

"v

acabe por perder a sede, com o
que o organismo sofre a falta de
elemento indispensável para o
funcionamento normal do siste-
ma".
CUIDADOS QUE DEVEM SER
SEMPRE LEMBRADOS

A limpeza mais rigorosa deve
ser exigida no aposento do bebê.
A renovação do ar deve ser vi-
giada tanto como a temperatura.

A criança deve ser deitada de
lado. ©' uma precaução que evi-
ta se engasguem as crianças.

Bevem elas ser protegidas es-
tritamente contra as moscas è
contra os resfriados, preservadas
do frio e do calor, das correntes
de ar e da humidade.

Não se deve oprimir a criança
com as roupas e procérar as que
sejam suaves ao taoto, pois sua
pele é extremamente fina e so-
fre o-contado das cousas aspe-
ras.

Ela precisa, outrossim, de li-
berdade de movimentos. Não de-
vem ser- utilizados alfinetes, que
podem espetá-la, colares ao pes^
coco nem cordões sustendo brin-
quedos ou chupetas.

Deve a criança dormir em sua
cama e nunca na cama dos pais.

Não se deve beijar a criança
na boca nem dar-se qualquer ob-
jeto que não esteja rigorosamen-
te limpo.

Si possivel, evitar o uso abo-
minavel da chupetá.
BOLSAS DE GELO

As bolsas de gelo, que, por
perscrição médica se aplicam em
diferentes regiões do corpo, exi-
gem permanente cuidado.

Nunca o gelo deve ser picado
com o martelo, porque se des-
perdiça e produz ruidos que in-

P^^^l^p^f^^^psg

3-4-1941

comodam. Pôde ser usada, para
tal fim, uma sovela, um alfinete,
estilete ou furador, os quais, ©o-
locados sobre o gelo e levemente
batidos, partem-no econômica-
mente e sem ruido.

A bolsa deve ser carregada até
á metade apenas, fazendo sair
o ar antes de fechá-la.

O gelo deve ser renovado pelo
menos de três em três horas.

A flaneía dobrada ou compras-
sas interpostas entre a bolsa e ã
região enferma, deverão ser tro-
cadas por secas quando se en-
contrarem humidas.

Pôde ser evitada a mobilidade
da bolsa prendendo-a ,oom ata-
duras ou tiras de pano. -*¦¦•

." !S£S

SENTIDO DE PROPRIEDADE

U'a mãe que aspira á união
e á generosidade, tem que esta-A
belecer entre seus filhos o -tu-
do para todos" e dar ao sentido-
de propriedade uma fácil e líit^
pa interpretação.

AS MÃES DE FAMÍLIA f f
NÃO DEVEM
ESQUECER QÍ7£: í

A privação de ar pôde, depois:
de cinco minutos, causar a morte.

Em compensação pôde-se
permanecer vinte dias sem co-
mer.

E' bom dortMr ao ar Iforre
e sob um céo estrelado. ^

Os homens são filhos da
Natureza.':*; A respiração leva ao gr-
ganismo quinhentos litros de ar
por hora ou sejam doze mil litros
em vinte e quatro horas.

¦*'¦' O coração envia ao pul-
mão em busca de oxigênio oito-
centos e quarenta litros de san-
gue por hora, ou sejam vinte mil
litros em vinte e quatro horasv ,

CHEZ MAIM
CABELEI REI RO
Durante este mês os per-
manentes desta casa são
desde 40$000 com os me-

lhores profissionais da
América do Sul

Tinturas, Mise-en-plis,
«i Manicure e Pedicure à

RUA S. JOSF. 120 - 1.°
TEL: 42-5067

&9
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JORNAL DAS MOÇAS

OS PAIS Por J. DAVfD J()R{

0

m
Harmonize sempre
seus perfumes...,zD*

ií /Cl

1 Mi mm<st^cJmHT
.XWPvAm Bfejfll KbTbbi-/'Izl

âp« Pá de ARROZ
LAVENDER I

Agoru. -Pó de \rru/
LuVeniter. fiiia creu
Çüü pura liarmonizai
com p mesmo perfume!

também
SABONETE . TAICO
OtiO • BRIIHANTINA

pai da cJtamada "Lei do menor esfw\— Jacob Grimm, filologo famoso Em
pios da lei do minimo esforço aplicado

letras: de Francisco se fez Chico. Tira-se ame ir a si l aba de Francisco: cisco; extrai--'
o S de cisco: cico; coloque-se uni H entre 0 tvieiro C e o I de cico: Chico. .. Pelo mesmo 1cesso ficou simplificado o pronome  Vosim)
íX'assuncê, vosm-ecê, vancê, mecê, você) Os Ésos caboclos ainda hoje di$em: m'cê, ocê e oáÍapenasmente. ..'"'¦

O pai do Código de Leis, mais antigo IIíammuraU, rei de Babilônia {Viveu cerco do Ade 2.000 antes de Cristo) . ' fl|
O pai do Magnetismo animal — Mcsmà
O pai da antropogeografia - Ratzel IO pai da filosofia moderna — 

'ffescaÜM
O pai dos nomes das 7 notas musicais— Guido de Arezzo.' ' ,O pai da primeira biblioteca 

"publica 
éè Àma (por ordem de tempo) — Asinio Pollw.O pai da primeira, adaptação dos mMcXius, em ritmos itálicos ~ Horacio. \O pai da paleontologia brasiüca -— pe\/ ilhelm Lund. *

O pai do aparelho m "Desviador lameila\»xuu.. .^on.siga-0 para v. ~ Henn hlervc, engenheiro. (Este àfiarelÊostentando um privilegiado equivalente ao leme que Santos Dumon hrTnU
cl^aliavr d- 

t Pa''a °S Se"S *mms balões).com a iragiancia efrescor da • n ~kÀ; j a ; .Engiish Lavender Atkinsons' / Á / %S Prnimra^ colônias orfanalogia
V ficará captivada com ella ~~ Dr' Gonçal-ò-Faro, chefe de holiá'" "a. antuJa P>'ovincia do Rio de Janeiro. As coll

lilás nv+minlnriim* C-.»^ _7_ r .. . 1

*^A?7 00*
Luxo? Belleza:1 Jóias? Não!
Privilegio de encantar é algo
intangível, nasce de uma sub-
til atmosphera de seducção
envolvendo um vulto femi-
nino... Consiga-o para V

e captivará a todos, senHn- -. ,  «.* -^ «e junvuu. y±s COLdo-a e fazendo-a sentir re- nias . orfanologicas Estrela foram fundadas \

EN6LISH LAVENDER
Atkinsons

ASSIM ATE' EU.

se sentir muftotranaui^ í£í&que não parecia
lista mirava otetinadampn?«0 ° -suave nove"
de Preciosos SS^^Lvam PfPP

fez o^rerpXrToeb?eVt^hrUdÍdela terrivel

. Iteus meu! Podíamos ter desr^rriiori^ r <.

A dama saltou na primeira parada...
— -GO —

S3» & atSL^ffi^ "Z« {Hfor:mT°de"° Liberal">de M^ma primavera... ^%0(7^) exemplar de 5 rf^^M rfe 1878)
Oj ;^ & ífw sistema de grafia entretribus eslavas — Método e Constantino, que petenciam a uma distinta família grega, ano 8mais ou menos.

i 
* 

j °r/aí da pesca da baleia, no Brasil — Pdroje Urecha (Ano 1603, Baía).
^ 

O pai da Eugenia — Gatiòji.
O pai da primeira embarcação que navegono rio de Sao Francisco — João Maurício da Co,ta. v barco chamava-se "Santa Maria Ia"

AL 16 Q/+S1A

sa*'

N„m t . ^NHAM CUIDADO
sente v««z;ata> Provinciano da França, reprisentava-se uma peça baseada na época medlí

côrt?° Palc° Via"se tuiz X1 rodeado por suí

4fitíPriwÍ!f* a ?0?currencia era escassa, ma
meSfe ^ ™*?W«»tè para dar conta d-SíiS?8' ° <^™***$
tacõ^mho=Lat0res' molestado por estas manifei

mais nSoSrSsCqUÍdea?ScêsrfPârem ^ ^ ^
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EVITE que a sombra desses dias dif-
ficeis, naturaes na vida de toda mulher,
perturbe a sua felicidade. Liberte-se dos
receios que provêm da hygiéne intima
antiquada e prejudicial.

MODESS/ a toalha hygienica mo-
derna, faz dos dias críticos, dias como
outros quaesquer. Modess garante com-
modidade e serenidade para a sua vida
diária. E* extremamente confortável,
macia e suave — nunca irrita. Adapta-
se discretamente e nunca apparece. E*
de uma segurança a toda prova, sendo
mais absorvente que o algodão e pro-tegida por uma camada externa iinper-
meavel. Os médicos no mundo inteiro
recommendam Modess para o trabalho,
os passeios e as viagens. Peça, simples-
mente, Modess — nas pharmacias e lojas
de. artigos para senhoras.

5$000 no Rio e em
SSo Paulo N

V* JmmmmK i -¦.'•¦-' X- r>'||

/ Et èa ti ItiJ f

mLmw ,^^> ¦.¦m^M

flr <fc¦>¦* i*£&*^Em\^\.\ I $3m .- _% ¦'.'\ fll*__St*V: --si

IR***' 'jHaaaK-Xvi-i-'''*''^ *afl ^flíaaafe. •
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Modess 1
' '...'"¦''¦.'¦ v<X'-x

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL >- • ft
*• •''.'•A\

«*¦' '• X||p

1

AMOSTRA GRÁTIS: Envie-nos iSooo para
receber uma caixa contendo z amostras c o livrintio"O ^ue dAmCMulhcr <&foderna 1)eve 5.-•/-£•.• "

Caixa 2838, São 1'anlo
2-VVVV--138

Nome "' '¦ .

Rua  ,. ,.,

Cidade £^.__ 1

-W--MMMHMII«Pa«MalHMIa^^
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Vamos preparar os quitutes

m:

A CEIA SAGRADA

NESTA 
hora em que o mundo cristão celebra o maior acon-

tecimento do cristianismo, sentimos um incontido desejo
de aproximar-nos de nossos irmãos de crença em conforta-
vel comunhão de pensamento.

Aquela ceia, que tanto nos dignificou, é um exemplo ina-
pagavel.

Aquelas palavras ditas naquela hora ficaram em nosso
ouvido e aí ficarão até a nossa morte confortando-nos'e en-
corajando-nos.

E em torno daquela mesa decidiu-se o destino do mundo.

SOPA DE AZEITONAS

|; Esta é uma sopa de um exqui-
sito sabor, mas pouco conhecida
sua preparação.

Frijamos em bastante azeite
duas cebolas, seis dentes de alho
e um punhadinho de salsa, tudo
muito bem picado. Quando es-teja a ponto de dourar-se,. adi-eionemos á mistura uma colhe-rinha de pimentão previamentediluído em uma chicara comágua fervente.

Tiremos de uma bôa porção deazeitonas verdes, os respectivoscaroços, cortemo-las em pedaci-nhos e refoguemo-las no molhode cebolas.
Adicionemos agora água fer-vente proporcional ao numerode pessoas — uma colherada emeia para cada uma — e, quan-do esteja tudo bem misturado

juntemos farinha muito fina re-volvendo bem.
^Serve-se com pedacinhos depao frito.

ALMÔNDEGAS DE PEIXE
Fervamos, depois de bem lim-po e livre das espinhas, um pei-xe. Piquemo-lo muito bem, mis-turemos à pasta resultante Üm-.ovo batido, pão ralado, salsae alho bem picado. '

¦ ¦. Bem misturada a composiçãofaçamos &s almôndegas, envol-vendo-as depois com farinha.Fnjamo-las.

fcÜ5wni#ía8 "" servidas combatatas fritas, n£o esquecendoporém que tudo deveTeífeUoem azeite.
- 62 —

PURÊ DE BACALHAU
Façamos cozer, sem fervor, ai-

guns pedaços de bacalhau. Tire-
mos dele a pele e as espinhas.
Deitemos os pedaços, assim pre-
parados, em uma tacho: amas!
semo-las bem, adicionando-lhe,
pouco a pouco, azeite de oíivei-
ra bem quente, até que ofere-
ça a pasta certa consistência;
terminemos a preparação comum pouco de suco de limão, lei-te fervente e um quasi nada dealho.

O trabalho deve ser executadocom uma colher de madeira.
A guarnição do praU> pode serexecutada ao gosto de quem vaicomê-lo.

TORRADAS AO RUM
Em uma terrina funda,, empa-pemos em leite fatias de pão deum centímetro de grossura, pas-

Sarado 
**" em °V° batido

dourraJdaams0"'aS f QUtí ''iquero
Coloquemo-las em uma tra-vessa de metal formando pira-
Pulverizemo-las com açucaradeitemos sobre elas um Scode rum. ^ utu

AS VANTAGENS DO PEJXE

titlPfe á baSe de Peíxocons."
de Da™ Z,reCurso d3 varieda-"fí «Walquer cardaoio, ap-e-

O peixe contém fósforo e vita

Daí sua dupla função: álim^nt
aos que requerem comidas ^tanciosas e que impeçam dámento de peso dos que assim
alimentam.

VINHOS A MESA

E' raro acontecer o dor ocasa servir o vinho, pois, em gral, é muito mais cômodo quefaça o copei ro, trazendo á^lárafa do "buffet" pois é incorrei!
permaneça ela na mesa, tal cmo o jarro da água.

Mas, não havendo copeiro |gum, a garrafa deve ficar V"buffet", e, estando vasios os c<pos, o don oda casa levanta-*
para enchê-los, tomando a gálrafa com a mão direita e inclnando-á como melhor fique paralcançar os copos, que, de~rinhum modo, devem estar agrt,
pados, para facilitar a opera!
ção.

Em geral, quando não ha c
peiro, é muito mais prático ofhrecer um almoço ou um jantaá americana.

RECHEIO PARA PÇJXE

Cortemos bem finamente prisunto e salsa, misturando-os eiseguida. Temperemos esta mistura com sal e pimenta, espre
mendo sobre ela umas rodelas dlimão.

Este recheio fica melhor adi|cionando-lhe pão ralado.

MOLHOS PARA PEIXE

Molho de milho — Pi eparemc,
um purê ralando espigas de milho bem tenras, espremendo-al
bem. Coloquemos numa caçara!/
meia chicara deste purê e meil

...de vinho branco, e adicionemos
lhe uma colherada de manteiga
uma de cebola picada, um quarlto de colherada de nozes mpil
das, pimenta do reino, sal e pilmenta verde. f

Cozamos o molho na ca çarol]em banho-maria.
Molho de mostarda — Deite

mos a cozer vinte'e cinco gralmas de farinha em igual quanjtidade de manteiga, adicionamem seguida chicara e meia L
água fervida com sal. Quando esj
teja a pasta muito bem ligadtr
adicionemos-lhe três gemas, rej
volvendo sempre.

Uma vez retirado o molho dj
fogo, incorporemos-lhe cento jcinqüenta gramas de manteigabatida com uma colherada w
creme já batido.

Condimentemos com uma ooi
lherada de mostarda e o socoum limão.
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A Dupla Romântica de Cutex

^^^S .*-*ft-ft«ft«-flHflk JpMB efOiÉpiU

Extasie-se tombem com a nova
tonalidade Opallne No. 4 e com
as outras da mesma série:
Opaline No. 1, No. 2 e No. 3.

CERA uma noite de romance para a Sra.
com uma destas brilhantes tonalidades

/novas adornando os seus dedos! Riot é
/um vermelho vivo — alegre, irresistível,

límpido — perfeito com as modernas
cores vivas: verde, ouro, vermelho, azul
e-turquesa. Rumpus é a mais adorável
das tonalidades azul-vermelho — muito
encantadora com as novas cores amethista,
vinho, verde vivo, todos os azües e marron.
Como todas as outras tonalidades Cutex,
também. Riot e Rumpus têm a garantiade durarem muito mais — e num frasco
Cutex a Sra. recebe quasi o dobro de es-
malte pelo mesmo preço!

CUTEX

-

DEUS DAS MIL MÃOS
religião budista, a caridade

virtude são, por excelência,
mificados pelo rosto de uni
rodeado de uma auréola de
>s. _
-se-lhes até mil mãos, ca.fla
com um olho v na palma.
China, no Japão e_ no Ai-

o deus da caridade está te-

— Apontar às faltas das co-
municações postais e telegráficas é
concorrer para melhora-las. Diri-
ja-se ao Serviço de Informações
e Reclamações.

presentado de trinta e três for-
mas diferentes, de preferencia na
feminina.

ORROIDAS E MRIZES
Tratamento sem Operação

longos estudos foi descoberto um remédio de componentes vegetais, queite fazer um tratamento, absolutamente seguro, das hemorroldas e varizes.
J-VIRTUS é o nome desse remédio, que para hemorroidas internas e VARIZES
ser tomado na dose de 3 colheres de chá por dia. Para as hemorroidas ex-

b uja.se o HEMO-VIRTUS, pomada. Comece hoje mesmo e leia com atenção
tamenio na bula. Nõo o encontrando em sua farmácia, peça-o oo depositário.

CAIXA POSTAI 1.174 (UM-OITO-5ÊTCQUATRO) - SÃO PAÜIO

Guia da Belleza
Este livro ensinam fazer,
na própria casa, os trata-
mentos de belleza mais
utels e proveitosos. Traz
os processos feitos pe-Io medico especialista
DR.PIRES

oa sua Clinica de Belleza da
RUA MÉXICO. 98-3.» and.

Cf o de Janeiro  
Preço: 8$ pelo correio ou nas livraria».

mmmmmÊmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

Busto Augmente, fortifique
e diminua o busto
com os productoè
á base de

HORMÔNIOS.

Hormo-Vivos 1 e 2
Para desenvolver, e fortificar use o n. \

Para diminuir use o n. 2. Resultados rapldoa.
Oratis: Peça informes á Caixa Postal 3.87! • Rio
Nome...,„ tlllianHt

t\ U Q~......**..:• ....... -»«........ a»l

Cidade.„.^., „,, Eitúdó„,mm„t^t„„mmm.%m,?
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Canção II
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Mamãe porque você só compra chaoéas na A tttpttv 5—pai nao é rico c eu não arkn «.«a* CUdEcus na a J UR1TY .*W Porque
Sete de Setembro £ 1ict*Z rua-E onde é A JÜRITYr - É m í

ÍÍtó''SlJI*FWW! 2utra* novidades, 15$, I
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Musica e letra de Eulampio Feitosa.
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(| I. Pi 1 1 J.U I I fl fl
squecer, não esquecerei p7
ste amor que te jurei
uma prece com fervor. i
fuetn faz jura tão sagrada % (. I, . )iterniza-a e sempre a guarda Àor amor ao seu amor. ' , ,',,'

1S*y Züf*^

Eu bem sei e reconheço,
Meu amor, que não mereço
Tua doce gratidão.
Mas tão pura como a prece,Cada vez, mais cresce, cresce,
No meu peito esta paixão.

y

2.a parte
Esquecer-te... que esperança.. •
Si tu és uma lembrança
Que me dá inspiração.
E, mulher, tu has de vêr:
Nem na hora de morrer
Esquecerei minha ilusão.

Canta, ri do meu sofrer,
j Seja teu canto prazer,

Expressão só de alegria...
E meu canto solitário

> Seja o canto funerário
De uma Triste sinfonia.

i

•ia

Ei
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m

.-." '.¦ x.xxfe!»'•¦ ¦'¦^••'.'i-Sa

Naoir, porque os teus chapéus são táo lindos ?E pdrque tenho gosto. .. E. sabes, não são os mais caros., -' '
•—* E onde compras os teus chapéus ?
mm RUA 7 DE SETEMBRO. 2ii. "CASA NADIR".
S*Lp,e?05.8fios-I3Í' 20*'23*'**'33*' *>•45* ** «* « BOfCOB" e» "«mour"."sÍ3Ój'"
bakou <. * nacre*. Sfxol Rodfcr ç outras novidades.
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CÂNTICOS DE UM
FRACASSADO

Si eu pudesse voar em liberdade,
deixaria* este mundo de vaidade
para habitar as densas altitudes,
para morar no espaço interminá-

(velem paz serena, altiva, inacabável,
junto ás graças eternas das; vir-

(tudes.
Eu quisera (um Ganímedes de

(agora)subir pela amplidão sem mais de-
mora

c alcançar as esplêndidas alturas.
Eu quisera poder, além do mun-

x (do,
percorrer as estrelas, e jocundo
gozar da Eternidade as mil ventu-

(ras.
Mas, aí.,. nao. tenho as asas pode-

(rosas,somente vejo espinho em vez de
(rosastios caminhos cruéis de meu des-

vs tino.Cai, qual utii andrógino gigante
quando galgava os céus; e arque-

yy.

mm

lORNAL 0A5 MOÇAS

(jante
sou agora da Terra — um peque-

(nino,
¦ 

»

um pequeno, um minúsculo vi-
(vente.

Qual Adão, encontrei uma ser-
(pente

e o fruto da miséria eu quis pro-
(var.

Antes as feras eram todas man-
(sas,

hoje eu vivo no meio de vingan-
(gariças:

a humanidade é fera e sabe odiar.

Como Encetado eu sinto o enorme
(peso

deste Etna falaz de quem sou
(preso;

e não posso sair, por mais que o
queira,

desta prisão atroz de minha vida.
Não posso mais conter esta fin-

(gidamentalidade, pela Terra inteira.

Não há mais lealdade entre os
(amigos,ninguém se lembra em horas de
(perigos

5 O : O O O $ O O O
DE PRÊMIOS EM DINHEIRO !

PrevSenteCselQue tlt^V* * m°Ças 
_e bottl *"*>, esclarecidas e

na h!SSí„?"ma dl\mXT%?^'1° L,AVÍ?NI0< insubstituível
exciusivamente entreTs comp0^UT-Á^nS° **&>***
c.ona.s originalíssimos e facilimos eononr.n ' T 2 Sensa"
Janeiro e Julho de 1942 concursos a se realizarem em

em momento oportuno, escréveMhe XXdo^ ^ P<?Ssa,mos>

for„^otSprcio1oVp?ermr^ % S^f- f dÍnheir°-
GUARDE TODAS AS CAIXAS VAZIAS DE LAVENIO!

VALEM MUITO DINHEIRO!
LAB. PEQUIVEROL _ Rua 13 d. » • MKUa I3 de Mai<>; 903 - São Paulo

Contida

Queda dos Cabelos
caspa, seborreia, calvicie precoceJUVENTUDE ALEXANDRE

não tem substituto

$*
í Wl

PY0«*H_fA • C£NOIVAS 00EWTCS
MAU HAUTO - IjTOMATtYU

____S __te^
QD0RAHS

^ 
_»imiwrc« if ritâi ata» a toca i1 u*^,u

20 m 25 gotas de ODORANS emcopo dágua, na ra uso diário, garaperfeita higiene da b_ca.
A' venda em toda parte

DESPERTE A G!U<
DO SEU FIGADO

Sem Calomelanos-E Saltará da
Cama Disposto Para

Seu fígado deva derramar, diáriamente, no estômago, um litro de bilitSe a bilis não corre livremente, oialimentos não são digeridos e apodrecem. Os gazes incham o estômagoSobrevem a prisão de ventre. Voesente-se abatido e como que envencnado. Tudo é amargo e a vida émartyrio.
Uma simples evacuação não tocar!a causa. Nada ha como as fnmosaPillulas CARTERS para o Figado,para uma acção certa. Fazem correilivremente esse litro de bjUis, e voeisente-se disposto para tud&T^ão caufsam damno ; são suaves e contudo são|maravilhosas para fazer a bilis correi

premente. Peça as Pillulas CARJTERSpara o Figado. Não acceitdImitações. Preço 3$Q00

¦T***1^""—^"~~~ Wm^m^^^m^mmimmammmí

de salvar o seu pobre semelicada um, por sua vez, quer
e cáí, como eu caí, em triste
não passando de um simples

Por isto não suporto esta
Já perdi do meu ser toda

(cie.
Já perdi quasi tudo quanto t
Perdi a graça, o amor. a libi

perdi também a bela níoéij
e sou escravo desta vida mini

'.Ai/èòhcfi-

Cabelos Branco
fcvitam-se e desaparecem com

JUVENTUDE ALEXANDRE
Usada como loção. Não é tinturíj

Use e não mude
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ido inda me resta uma es-
(perança

lerdei de minha mãe, quan-
(do criança,

Io lhe ouvia a doce voz ma-
(terna.

refletindo, não estou mais
(triste,

bra o meu coração — minha
(alma existe.

n sabe irei gozar a vida
(Eterna!

i

10 esperança, como disse, tini
(dia,

ia mãe toda cheia de alegria,
^iver livre lá na. Eternidade,

não há miséria e nem co-
(bica,

a Deus — o patrono da Jus-
(tiça,

a Deus — o senhor da Li-
(berdade.

A PORTA DA SAÚDE

-•j "li fl.m
m
|,, Mil

f03?£R J II FO>TfR fOítt*m, , A=u' ^ '
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V. Caparelli de Oliveira

Junte os seus esforços e em-
>s aos dos que trabalham par
segurar-lhe um bom serviço
-telegráfico. Atenda às ins-

ís do Departamento.

»?

Ã? SexAota*

mM
'M

;.-,)>'. :'X:

Milhões de pessoa» têm encontrado a felicidade
no grande valor terapêutico- das PÍLULAS de v^
FOSTER, para os rins e a 'bexiga. Vós que sofreis %£ V/ M
de ÁCIDO URICO. REUMATISMO dores nas júri- DADA OS PINS
tas * nas costas, recorrei ás PÍLULAS de FOSTER. \z T RCVIAA• conseguireis o qlivio «ine o I me j a es BfcAIwA

PÍLULAS DE FOSTER

GapsuUs

ÁfALTA OA WA/S7WAÇÂG

O DIZER DOS FILÓSOFOS
FILÓSOFOS
CONSELHOS

Nada existe a que demos tanta
liberdade como nossos conselhos.
LA ROCHEFOUCALD

Todos, quando estamos sãos,
damos com muita facilidade con-
selhos aos enfermos. — TEREN-
CIO.

Rara vez são agradecidos os
conselhos, e aqueles que. mais os
necessitam são os que menos os
agradecem. — CHESTEFÍELD.

Rara vez ocorre que de um
bom conselho resulta algo bom.

LORD BYRON¦ /í-X

VENS X SENHORAS !
EVITEM AS TONTEIRAS-
COLICAS UTERINAS, NER.
VOSISMOS, MAL ESTAR!^:

REGULADOR SIAN

I
Tônico Utero Ovariano

film pequeno calix ás refeições

Evita soffrimentos, e suas
crises mensaes decorrerão
'normalmente!

A' VENDA NAS PRJNCIPAES FARMÁCIAS E DRGGAEIAS
Distribucdorep: ARAUJO^FREITAS & C. — RIO

#e«iiiii
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CONSELHO AOS TRISTES
- '-S&M

Devem os tristes fazer um au-
to-exame para descobrir a causa
ou as causas que os acabrunharáv
Muitas vezes o mal consiste et**
simples perturbação que, removia
da, dará em resultado o desaMi
recirriento da tristeza. No estado
norníal há sempre motivo para,
encarar a vida com alegria e oti-
mismo. Quando não obtiveram
resultado, tor ria-se necessário re^
correr a um médico, que veriffe
cará se a tristeza e a depressão
nervosa resultam de alguma do-
ença ou de simples alteração do
quimismo humano. Neste ultimp-
casp bastará, muitas vezes, modi-
ficar a alimentação e usar uni
medicamento de base fosfóricàí
para restabelecer-se. ;ff

Simples desiquilibrio da güce-
mia ou do metabolismo dos açu-
cares causa desordens nervosas*
Estas podem resultar também AoM
falta de elementos fosforados no
organismo. A medicina atual tem"
recursos para ambos os casos. ]£m
se tratando da deficiência de fòs-
foro, a medida é fácil e consiste
em algumas injeções de Tonofosí
fan, que concorrem para que ò
paciente apresente animadores re!
sultados, logo nas primeiras vín-
te e quatro horas.

m

X.'m

— Contribuir para o apçrfei-
çoamento do serviço postal*tele-
gráfico é obra de sadio pátrio-
tismo. Atenda às instruções e sò-
licitações do Departamento.

m
A
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Árbitros da Moda
A corte suprema do estylo e da moda

norteamericana- os salões aristocráticos da
afamada Quinta Avenida de Nova York—
proclama o novo VanEss o baton das damas
elegantes.

A V. também emocionarão
os seus arrebatadores matizes;
deleitar-se-á com a precisão
cora que VanEss adhere aos
lábios, a suavidade e o "feitiço"
que lhes empresta e a perma-
nencia durante longas horas,
em qualquer situação. VanEss
não escorre, nao se resecca e
nem perde a sua côr —ideal
para o nosso clima.

>-..

VàliEss ê ultra-grande e, por/550, mo/5
fac,í^^oppUcaremuitomaiseconomico.

*AUL J. CHRISTOPH COMPANY
jfcixa Postal $B7, Rio de Janeiroor'atis 'is^jjws^tarsa

Nome

Endereço
CWade Estado ~~
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NO CALVÁRIO D0 §0(Fragmento)
Para Bricio de

Mas quem nos faz gemer no
, ;,dt , (gorosos Ido atlântico da dôr, trapilhos,

em tétrico naufrágio, hom
£ (ÍW, tOQuem foi que nos meteu n0

(ta«o da
Qmem e que nos compõe de

¦t (nos fragm
e nos lançou 110 caos da ter!

(doide
No escândalo de tudo aquil

(acoiinos somos, afinal, a vitima
de misteriosa mão, que nos

(turba a mes,
Quem e que desejou morar

t 'nasabendo-a pobre e ma, de
(raiUe

a vara e feia e só no egoism
(que se ene

Contudo, a vida sái de negrj
(condie ao se manifestar em seu fasj

sucumbe na ascenção de seif
XT (seioNa eternidade cruel do enga

(da íormenvolve-se á volúpia anitnalesc
(e eis, pois, tal sacrificio agor

(sal
Sem o cordão moral de um

(ceree f
sem experiências, enfim, e asl

(ção sin
nenhum de nós alcança a e

(de outro muii|
A decadência e o mal corroí

(de impro|
a doce floração de nossa p

f
que nos devia dar uni roseo

mfflm1I

O espirito e a matéria ensa
(sem desci

num movimento ansioso, a inte
(ção da

no esforço de a manter num
¦(nito mí

Procuram, sem cessar, uni e(
(brio

que lhes produz*paz gloriosa
(defiil

felicidade e luz, e tocam no
(sertj

Sim, prendés-te demais a frp|
dr (pormení

±~...
«sim
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não percebes claro o efeito
(do conjunto:

nais que tentes ver, não vês,
(por mais que o explores.

[método falhou na prática, de
(cheio,

[ue teu pobre olhar vai, tre-
(fego, bem junto

im todo material de erótico
(receio.

iezas, jóias vãs e coisas sem
(valia

feitas xoni temor e, languido,
(arquitetas

feres triunfais, enquanto a dôr
(te esfria...

reconceito vil de além te pro-
(jetáres

ria^te do ardor das dolorosas
(retas

>e-teiaos canapês bem fofos
(dos pesares.

o te sentir es bem na terra, no
(conforto,

una idéia, então, te amarga, c
(te acabrunha

s falta-te o melhor: teu animo
(está morto!

vibra, não reluz, não te obe-
(dece: sofres!

orpo falha assim; mas tem por
(testemunha

eu capricho alvar de encheres
(muitos cofres...

erra foi teu fim, mas não sim-
(pies passagem.

imulaste os dons de inúmeros
(prejuisos

to te sentires só pareces um
(selvagem..'..

te compreendes mais, eis a
(verdade seria,

s teus anseios são ferozes, im-
(precisos,

lascem no furor sem freio da
(matéria.

entanto, o terno Amôr, ar ti-
(fice de tudo,

toda a creação, mil vezes mi-
(lenário,

te responde aos ais, pois, sen-.
(do sábio, é mudo!

_m seu silencio enorme, augusto
(e peregrino,

írta-te o arreból de um sonho e
(em seu calvário

êxtases da fé num próximo des-
(tino.. .

Couto de Magalhães Neto

Não se limite a censurar.
um elemento ativo de cola-

;ação. Quando tiver uma quei-Icontra as' transmissões postais
plegráficas, dirija-se ao Serviço
Informações e Reclamações.

rnXW dC \______.
ml perturbações estomacais, vB
Windigestão e dores gástricas, ]¦
^H paciência . . . Mas, se deseja \^m

¦^ alivio, rápido e positivo, ILW
^B^ tome _«4__^L_____

____H____Í_É__4i_l«£__.______í

Pw ÍV W% mm\tm\ m^m\^mm\ ____^__^X^___^^^^v^_______________________H__D^__^F' "^^H^b ^HÜL* ^V ^_____?^^ _______r**.*¦__7^> * * 
^»?ii__-^3____________f*_____k_ J^ll^^J
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Aviso importante
Em cumyrimen to ao aearcw mixaao pela ço-

wrm reg aumentando vn iodo o pais a profissão
lopmlisiua ms som tomado em consideração
qualquer trabalha enviado em que não seja revê
laJa a identidade do resòsstivo autor, èhibonora
prgvak o ira q ddio d-a $:éliú2oâo o pseudônimo
porvc*::;srú oaoíãdo.

DIOGENES BATISTA Teu sorriso
«archa nupcial são dois :ribaIhos que V

1 *- - - v U — *- >nuiicHGOs. L-ls.ro esta* qii»
>•- — <— c 5-v. jo «Ci .^, §2 -'- ~ - ~2 • ti Si OS SeilS c 5C n1 Cl- '

*sso nzessem jàsL Ambos, porém, são cheios ô<
ie:e::os cise os prejudicam BâgTasleineiiíe; dêrisando dai a rauã? de oâo serem publicadosRAUL ROCHA CA*MPOS — PIRACICA
BA, S. PAULO) — lenho eu: mão? c trabalha
^ae \ . me eaTioa — Bolhas de sabão — coaxes
lasdò-se, alias, um aeofiío üo verso Es^o p ber*
v™. Ge Ter pelo sen iriDaiüo. que é cheio df-Íe-e::o5. Dai o sen pòémeto, aa soa expressão

NÀTHANIEl'GONÇALVES
BAÍA- — A'-so 5 rEvIV

se SSCâUO B<

t Sc£X.OIi a 12 ,-v
3 C aa 0122 D na do OTÕV "jí

eenK» desconhecido àiàda V- — -.-. .-«-;*- « * i
— = - —ri -A 0~Va., TS32XO — í"% T.iC ."¦*-- - - - í- - - ,- T. _ * t'y"

Tp, s2'- ------ BC ÜOSpIiSLl. Y jyê

reuniões, só poroiiç - --—p-s^p r--« ---- ¦-.¦¦*'¦
ehos, entendes de íazè-In - - - --—'^-v «—j^ -
provisacor redfcaàor e também de ---^- x V~..T
vai g=ü as rezurr.A? oaó ífee ------- --•— pu»!KoiDezD fe^iz1 F daâ i^- -*—^- --. «.-""'^"' -wa"'"¦' — ^'l-^ ^Q2 tC; a-0 Cí£ "eis - ""•"h-.

pOs a.3 ""^

Mas SEU Chico Tiriric^
si eu nâo esrudasse então

meus verses ~um camir^=n^

Ç ve-ro sepra-do as folhaice par*] em profusão,e versos cobrindo o Chicoe verses í&rxaadn n -- = 1

. _. —° u^.^^<y.id. £2^-ítí cobrem r-- —•-—*.-*> c&ao do casuiãilião. ¦... 7*^*^ "Bai-

CHICO TíRIRICA.
**aM^>^^^^j^^^y^^i,*'^^>w^fcÉi^^^

Pasta "Janas"
P»r* o>i c*btiot treipoi

par mi aeun.0 saofeaado. R.e-

KM. PASSOS, 116-1«.. Ri j. Jtótów

GRIPE/
RESFRIADO/
NEVRALGIA/
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DE DIAS FRIOS — Com a aproximacã 3 dso dias frios, os tecidos- mais grossos vão íoman-
ívüàs fazendas vaporosas. E' o que vemos nos nossos modelos. O primeiro, da direita para a .es-•a, efeito em crépe de lã mostarda, guarnecid o na gola de pique branco, pespontos no dianteiro e

aplicados. O segundo modelo é confeccionado com crépe de lã verde e seda estampada para a par-
ffia-ngas e ombros. Gola branca. Finalmente, o terceiro é executado com um tecido muito malea-

leorficlamen com um efeito de recortes na blusa, onde deixa vêr uma seda estampada de poiiy
.a\
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GALERIA DOS

ARTISTAS

DE RÁDIO

MARILIA BAPTISTA é uma das melhores e mais queridas interprtj
música bem bra-ileira que atualmente está fazendo furor na Norte-i
ca. E' bonitinha, alegre, melindrosa, mas outras vezes está triste e Á
Tudo depende do enredo da música que interpreta. Marilia, atua aos
gos durante o dia, na Cruzeiro, no programa "Sambas e outras cousas
também canta, às noites, na P.R.G.-3. Como vêm, ela é uma peque*"não dorme".


