
•g-f-rj**** .: JKSajmmmm 
¦ ¦ •>.'" ******* " '^•¦^^r^w^^^**r?^-?*^----:~ví?;.^

I '

Ia
ti

íSi
St -

:i89ifí^*. atai m ^^^s^^í^í ^§i_3S__a_____NÉI'l&^

¦»•''¦ ¦MM» ' ' *3WWBBPBPfl*

l i -•' Êjil
ifl Bi

^.'.'í.. Ia/" '

jiwfjw •«;,(•« TjFi^y-.*™i«f¦ ¦ • i3^".jjp-x. '-•;'r'l»:-,.,"*--..%\

Km :%A:A-A svA ¦ ,'¦:.- :A. .
::,!.^í->:-;v-
....... .7..'

»fô7v'A;:. . -a.aas

lÍ-rS:-'S7' " . . .¦.¦.•.v.v.v.;.'.'.¦-..+ :-;.Xv.'.-.-. -.'.•-¦ • • -\ .• • • . ¦¦¦¦'.'.¦-.

SS'77777777:::7::::.7 ¦:; 7:7. ' :,: 7 .''' . :¦ .'¦'¦• ¦•;. • ¦-., : '.: '-
,\-.\.¦.:¦:¦¦¦¦/¦::¦:¦':¦::¦:¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦-¦>-;¦;:-. ¦ - :*¦¦-. :.:¦:•. ¦

/¦:/:¦:¦:¦/:¦:-¦¦ 

¦---::-.--:--¦¦¦:¦-'¦. 

.-::-¦--¦¦:¦¦¦:¦:• 
¦,'-:¦--¦.: ¦'- -\

mÊ§MiÊÊm:mimm:-crccii
y/y/rf--/:—¦ :¦-¦¦//- :-fl---r -.¦:¦¦¦¦ -.--.- . x ¦ ¦¦..:¦.-'¦/¦¦-.//.¦:///-+-/ ¦¦••>', V fl/::'. /-- :¦' fl-.-
mmCCi-rfl -' :/-y ii-. -¦/¦::.- ',
n:m:mm:-cyy.yr -:ccm/:/my-r

¦rr

:•:¦:¦::¦:•;•:¦:¦:>:.:.:X íx-K-:-«.xv-x-x-:
cem

WS'
WÈÈwm
H_H

yÊ: ;
7 A*: PI §i$?ili

. ' ,\ \?"íli' XvXvXvXxXvXx' "irigl llHHl
Af 111111

^W_HP'

ü - L:' ;

-.¦--fl-yyyyfl-----y-fl.y--.-fl

rW/yyyMry/fly-rfli
yyiiyyryyi-yyyrrrirflyyy-yi-rryy/flfl-fly-y
:¦:¦; y.-i:C:.yyy-y'ÇÇ<mm.m-.''. '¦•'"
x-x-x7-x.-:.¦¦• yyy.-'.-_*x-x-x '• ¦¦ ¦•• ** ¦¦ 7
Xvv.v:v>-x>'*-x-:->: .v.vx- ¦'-•'•'¦ ¦¦' '¦
¦yy.-y.-.-.-.y-yy-yyyyyyyyy.:-.-.-.-.'- *.¦wmcmm-fl-cry
¦l 

III ív
•_vXv:*.:>.:.;';.:-xv
•:¦*.¦'¦'.'.víí v" viv.v

WÈÊ

H i
¦i^&vf^A^mi^-ifií^y^^íiy<-': -y-r-y/y;-¦'-.-:- "

<• - :¦.¦'•¦:••

xox-XvX-a%v.x-X'X-x-x-x,xv.v.,.*.xv;vX,x *•¦•••** * ¦••¦¦• •¦•• ¦ ** *¦;*:• ':•;•:¦¦•:•.•¦¦. ••••¦¦¦¦ *¦*•¦

ÍÍ^^S*i:ííí^5^g^^Síí*5::¥^i'v5-':' x:7í:S':í7*:í.:.íS7':"7-: .^wrnmrmmmmrmiymmyflyrym

^fc . : • ;::.:::¦:..• .i _JF?'.:íS^55.
JÍP :x«5£SS_

_. #í:'í^^

'õ:^':;

:.;.:;:

. ' .... Mâ5*levã\'. consigo.

a 'recordação."c/e lábios.'ms [quais \)
'¦:¦:•*. :':'X'>x-.'.-. :•¦¦¦¦¦ ¦¦¦'•'. '¦:¦¦¦. ¦:¦:•." . .¦¦' '¦¦'¦• ¦ -.-'..-. ¦'¦ ¦- * -.-•¦ ¦¦ ¦:•;¦; ;->:-x-:-: :¦'.- ¦-¦. ¦-¦•;¦: ¦¦*>: '¦'¦•¦¦'¦¦'*¦;¦¦.¦'¦; ¦.•'.¦'¦:¦'.¦'-¦'.'•/'¦

r

bâion inspirador c/eu\ vida '.emncdnto ¦ 
\ \j

inesquecíveis!

A
I
li.

Itaions
7:7Í;-

II
aÁ-.;:¦ .
-'''ÁmÁ'-.'rÁm.:'.y'--'
•y.-y.-.¦:•:•'.¦• .'¦/:.'.'¦:CC.. .'•'-¦¦

. 

- 
- ¦ '. •

liüil?

8AT0K N£W .yORK • BAJO.N-. SHORT-,
- . - 

- 

' 
•¦¦¦'¦ •'• ••¦'"• 

'•:._','•,' 
• 

' 

. 
¦

,•.•.¦.'.¦.¦.-.•.¦.'.-.•.-¦-•-.--*.-vv--vvX'X*.' ¦• • ,*.* •'.-* ¦ ¦:¦ :¦•¦.<:¦.:. •¦¦•••¦• . ' v ..,¦.*.•.--.¦ .*•...•.;....•:• ¦. -. .• ¦••-*
¦.¦y.-.y..y.-y.-.-y---:--y-y.:yfl-.: -.¦-¦-.:-. :-.¦¦¦•; .¦-..-.. ¦::¦¦.:¦¦¦.¦—¦.-. .-¦:•:¦:¦ ... ¦¦•:•:••;. .-.:¦:;..:•:•.• <y.yry -:-/...¦--:¦.--. ¦ :. :.:.:-:-:.;.x-x . :;•¥••:.•< Xx--V'-¦:•:::':, :* '•.¦-... :¦:, —V-Xx- ¦:::;, ¦•..¦:x.:.x :/fl ----- ..-.¦-¦¦¦¦ ¦¦"¦ o'-. : :iVx.x-.
XxXífXXxX, x.x-r.xxxx:.: x:.;-..:x-.- •¦ fl- . ¦ ..--,- .w ....-.¦.' ¦;¦¦•:¦ : . '• ¦.:¦:. -/: fl..- -¦://: ¦ x :x;: X: x:;;. :: ..':x-x.-.::.;:

•:/--.¦*¦¦: ¦¦ ¦¦:• ¦¦¦¦:¦:¦ ¦¦¦.¦.' ¦¦:-¦: ¦-. .

¦.•.v.v.-.v.x.

¦ ¦¦: •?:¦: ¦:•:•: X:::X:: JBsMS¦;. .v. ^?%%^_iiJF;»
*:'' «. .': xx .7. :>7^5:%xÍ___K____v. \ /'^hH'

_# >«_^^ w -* f^g^ffIfl^^' •" •'•% • JXmWmSffl:
T_ ••xiáA___Px::./:'7-.:xx:x..:<.v;j..:*>#^^^^^^ffi

JflF • ¦¦¦ 7 ••":-;" ;'^m^$Èm¦'' ¦ ¦ Mm ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦'''¦¦¦¦^'¦¦¦^^¦¦¦¦y:ii^^^^^^ii
m. ','-<- tmmÈÈm

já ^_______H_ :'X: ' ^^««^"^^^^(iJ^^jM^^jffllIJj^^..^^^

< - ^fe. «____?_p.: _____ára_!»«? x w- * :_^.J;^.

•'"- . 1' <*?.-^%_%.. .mm IfáMWiZ &¦ 
' ¦¦¦¦:-/y:'-m

'• ? íí^ví_K««^!. :W__f-___í89%_______K ^J_»i s , -' x? -%cr. r. -mmm. J«H^^iáii_^|^Mr éàállW '' .-i^' 7:S% «íí?^B_l^^^___^M-___f *^Hísl^sL \% kcíá^ÊÈÊÈÈÊimtâÈWÊ _^2_^^_I_F^

-.¦'¦ -'¦¦¦ '¦'-'¦¦ o*__:""x (X-*,::: 
.. .»c»MSjaf3n9tMK2^^7 ¦ ' •' •-*• ;.'¦* »: ¦••¦.••¦ Jr. 

_ > '^È_ ¦, j^^^w_^a_-_^->^SÍ^^^--?^-_^^_----M-_^-i-l

g^g^gHJgMMffriíttMffM**^^ 'S ^!r ^Us ^ .' ! x Ar ^^fl . x^I^^m^W ___!______- _^^__^___B B^^^^^^/'?^^-^PBB ^W^fl^'^^^'^

I ' ' » ' '<Sfl%fl':i':í'<3í?S^_L ^fl_S^^^^I__l^^^»7W^V__^:^i_^_£§%S_?1___mR^P^-**^:::fl::«:$^^^x;x^

1 \ *A\^ ^ t Á^íW^^maWÊmMmw
_à* ^ ><-.s ¦¦ r^t^^_s£Í^íi_?ffl8íSaHs__s

. f f ti? á- 'ü^^^^HH
•7 V7

• • A: 7
-•••Ti- ¦..

••¦¦'¦ ' J\\X' :t>
 • S.... • '-A

7á

#

77

9-11-1944 JORNAL DAS MOÇAS — 3 —

— .--¦'-,ryfl's.r;l



f-^s—-—>_ .„-..<' ¦ ;!- x^'•¦¦ ¦" ->-t-—x- .—;-7-T^^x^^ ^^

^^^^^^^^^r^M^^^^^^^^n^^^^^^^^^m^m aa^rMMi ^mm .-•_¦ MMmmm\ MW' At M^M ¦ JÍ^^^ - _F



JTSÇRSSBkiS m'fX-7'- iWil.rX'ífíPIPfS:^! «J>i"" .v™>K'* ' ™:': .^7-t ' '"i^'.1 ¦

flV0%
BEIEZfl

Você também ficará 2 vezes mais
bela como estas gentis senhoritas
da alta sociedade usando 2 vezes

por dia os dois
<2 MARSIIEA
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MARSIIEA
O líquido une os /»<>•
«r»jc. clareio marcas
(te espinhas, saídas
c manchas. O creme
cm massa rejuvenes-
ce as células com o

famosa, vitamina
da beleza.
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g??x
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LEIANMD LIVRO "SEJAMOS BELAS" DE LEA SILVA
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SOCIEDADE CIENTÍFICA
SUPERMENTAL1STA

Realizaram-se, em sessão solene, nj
Teatro Municipal, as comemoraçõeJ
da passagem do décimo oitavo ani-:;-
versario da fundação da Sociedade
Científica súpermentalista. às quais
compareceu uma seleta assistência;.
quo presenciou belisimos números
artísticos executados por figuras de.
nossa Sociedade.

Durante a reunião, falou o presi*^
dente e fundador desta Sociedade,
Dr.Gerson de Paulo Lima que v-
mos num flagrante, no momenio e'";.

que proferia o seu discurso.

JORNAL DAS MOÇAS

.11.1944
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Leite de Beleza

™#
lâriacpte

Base para o "Make-Up" à Hollywood
Kr,

Para aplicação no Rosto, Colo, Braços e PERNAS

LALAQUE apresenta o seu novo e mo-
derno Leite de Beleza — base indispensá-
vel para um "Make-Up" perfeito; —

nao engordura nem resseca a pele, de-
vendo ser aplicado leve e uniformemente

com uma pequena esponja ou mecha de
algodão. Esta aplicação, que se mantém
inalterável por longas horas, deve ser
feita sempre de cima para baixo e
nunca em sentido contrário, ou circular.

1 i
Leite de Beleza LALAQUE

/ H * J J

.;
911-1944, JORNAL DAS MOÇAS ~ 7 —¦

¦



V ;:'¦''
'Ud<>.R i l

Lendas da Humanidade
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A GENTE QIE IA BUS-
CAR 0 DIA

Um homem andava viajando e,
anoitecendo em caminho, pediu ran-

cho numa casa. Depois da ceia," pôs-
se toda a áamília em preparativos de
viagem. Vendo aquéie movimento, o

homem perguntou-lhes aonde iam -

Responderam-lhe:
 \,"ós vamos buscar o dia.

Quando acabaram de se apronta:.
cada qual pegou num saco e saíra:..
correndo oor a.i a^ora: pai, m<-£i r.-

ihos. tudo, stm ficar uma só pessoa
em casa. O homem acompanhou-os.
Correram, correram até de madru-

_^' Ac;:-] gue «-S Darras co dia

foram rompendo, ceram ae marcna

para trás, com os sacos preso: pela
boca. ao <-uS*<í-7— ^— :

c-s sacos oo neio ao ic- i -.

S -I - tooa,
- SS _-_*f

car êk?

5.0-joc

¦s. -*-—!— ídiSDS. tü-

*-í 20^ fl3f zsiue
ID DSTi c I "'

EBOO ~z~

VÍT C 52U£ . -ASSES. B3E O naZBSH

.Sorris, -cbrsir gamíE âêk. san r-Y

Yi-r.r.. sâ^pssjjfe se -mãos- âs.

\íjCCt Sai: T~

Afinal í* ^cta^ans-- '?s:^£ 2211

ítt ^ TO&&rr
«*-. -iss BÉS -S8E 3S3

íí*mc$ r -cair t ra.it ^u'S^h: 
r .fcSS&es; r^

c<^4^rr*r, *ft frisar:

Y— r^i? rir- »o#ai se "rsY"
¦\'fl,v "

K*5r>* ^ . ^^Nítívfe..
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Novo método para m
em 14 dias!

— /Método MASSAGEM
FRICÇÃO PALMOLIVE

O 
maravilhoso método embe-
lezador que oferecemos a

todas as mulheres, consiste na
Nova Massagem Fricção Palmo-
live, feita com a rica, cremosa
e vitalizante espuma do sabo-
nete Palmolive que lhe ga-
rante uma nova beleza em 14
dias apenas!
O novo método massagem
Palmolive foi posto^ à prova
por 36 especialistas em beleza
da pele, em 1.285 mulheres de
todas as idades e possuidoras de
todos os tipos de pele. No Brasil,
81% das mulheres que experi-
mentaram esse novo método, ob-
tiveram resultados verdadeira-
mente surpreendentes.
O Sabonete Palmolive é feito com
os balsâmicos azeites de oliva e
palma, os melhores ingredientes que
a natureza produz para embelezar a
cutis e retardar as rugas. Palmolive tem
uma espuma diferente, cremosa, que pe-
netra profundamente nos poros, limpan-
do-os das impurezas e fazendo-os respirar
livremente.

^m^m^uussmmawmOSSSBSSBS^S WJM85yi_9PIB________-f
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^g 5mjBSí?af __¦__¦ ^DSbíkSK»»^ -:-:.;¦-.-?:: ^3i8_m_W_M___M__|B_^]g*aW*l: ^^gWWWwaBJ-l-iflfl 7%W$£@mM mWmWMMC-''" CmWWM WÈÊÈÈÊmmWmWS&SiMkfVfSX —BBaSg^mvxv : ;_HkS Imb» R__i___y_g^__§B l^ár-i^-x:-. "• - 4J^fM§^ll^____^______HW_a_l__l _^__3 ___ __^__?l^^tò' * - >:'- l^^"^^^^^H__s_i B¦B K_^S _B__f_f^^.v' '--;•;:-lHH!fl_______i
fl mm. KÉflPl WtSÊM^-y -<MíwWÊÊÈÊ$m H
__¦ _£__«___&__. ¦__*__^i?.%-: ii ' i iii. ii '* illi' ' i ^[_____M__HMlf i'i_h__i~@S_^S B_§_fv: ______l__MÉw«^i _L
^g^^^m^^mg^^^^^m^^mmm^jg^g^j^^^^^^^^gg^^^.^.y.^^gtWmmmmm¦ BPM _ÍÍ_H_IBk_ 9a_ >>''V naraifl üll __H_^fl_iPfl m^^^^W^m fl

li/ iHiiWll llWilHBIMft iifl^f ' I Ml*g ___-_.^-i *m dHn mmmW®mmWÊfâ}gSÊ fl«IR ^_fe.- ^üfl mmXiwÈÊÊSÉím S
^_B ' Tfffl_-^'?"::'::**—ff____________________
^B ___•?¦.- . ^^Kg* *?*__ __HB_rj8^^^S_mi ÍPyi_M*B I—I

mm\ mmsmti&Xtt&smJito&rmw*•:-?^-^»'. infln _ _il ___¦

v fl_üP "*H~ fl
v| _Hw ,W'< ' W- m-
^1 ü» %'-' fl

tSbEs!! ___IIí %<í' %£¦ _E%^H ___&"• - a m BHIHnr&PPIIH flfl IHfliS_IP<

Qne é o mélodo massagem fricção Palmolive

I ÍWC

mc=y=?-

l.*-Ê lavar eensa-
boar muito bem o
rosto com sabone-
te Palmolive para
que os poros fi-
quem livres das
impurezas e rece-
bam melhor a Mas-
sagem Fricção.

áSUm
2.° - í" lavar nova-
mente o rosto para
retirar a espuma e,
em seguida secar,
sem esfregar.
— Essa operação
eleve ser feita de
manhã, ao levan-
tar, à noite, ao dei-
tar, ou mesmo 3
vezes ao dia 1 Du-
rante 14 dias se-
guidos!

jjl <_> Al

3.° - Ê embeber
uma pequena toa-
lha comum na es-
puma cremosa e es-
pêssa de Palmolive
e fazer, suavemen-
te, a massagem, em
todo o rosto, du-
rante 1 minuto —
exatamente 60 se-
gundos.

y/tV ___ÍJÉfl____P^_^**'^___
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EIS QS RESüLTflGOS QUE SE OBTÉM COM Q MBSSRGEfê
fRICCÂO PALMOLIVE

Com o Novo Método Massagem Fricção Palmolive, aplicado
durante 14 dias seguidos, de manhã, ao levantar e à noite,
ao deitar, ou mesmo 3 vezes ao dia, você conseguirá:

# Pele mais clara * Cutis aveludada # Menos manchada »
Menos seca * Menos oleosa * Maciez e suavidade * Pele sadia-

Comece este novo e positivo sistema de usar Palmolive,
linda hoje. Em 14 dias você terá uma nova juventude,
uma pele mais fresca, clara e encantadora.

A
... -r

Standard Propaganda
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Como conseguiu uma

pele assim tiío linda?"

UMA
éO

SEMPRE CHAMA
ATENÇÃO
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Por #. Bettran Ntmez

lustração de Goulart

Deu uma, duas, três vezes, a noti-
Ca, e, atordoada pelo júbilo, correu
Pepita ao jardim onde sua mãe e sua

irmã teciam ao sol da manhã.
Ao vê-la com aquele entusiasmo

entempestivo, elas trocavam rápidos
olhares de compreensão. Tinha algo
de pássaro a figura ágil, miúda, na

vereda de pedras entre os canteiros
de flores. v,, ..

Mamãe! Mamãe! Inácio ja re

gressou! Olhe. leia aqui.
Orai Que notícia a tua. Ontem

à noite, estava seu retrato no lor-
nal _ o Resto da irmã era elounte.

E não me disseste nada? Q
chama azul dos olhos de Pepita se

amorteceu no ressentimento.

 para que? — interpelou a mãe
recomeçando o tecido e dando de
ombros. — Tua irmã fez bem.

Não sabem acaso que Inácio.
Interrompeu-a a irmã com riso sar-
castiço, , « t.Quem te entende, Pepita... £-
Pedro, então?

Ah! E não sabes que a êle cor-
respondo só para entreter-me?

Pepito, que estás dizendo? Já
é hora de deixares de comportar-te
como uma cr anca e aceitar Pedro.
Convem-te tanto! — A mãe conti-
nuava tecendo, deitando ao mesmo
tempo olhares iracundos.

Calaram as três.
— Bom, vou-me embora. Com vo-

cês não se pode falar — disse Pe-

pita cabisbaixa. — Até logo! — E
retirou-se dobrando o jornai.

— Até logo! E não penses em to-
lices, minha filha! — advertiu a
senhora sem levantar o olhar.

Mas apenas a jovem se afastou, le-
vantou a cabeça. A irmã fez outra
tanto; e, não sem íntima satisfação.
contemplaram ambas o porte grado-
so, a loura cabelera em cujas ondu-
lações se refletiram os raios do sol»
a graça de uma juventude capaz de
todos os entusiasmos, esperanças e
Inquletudes.

Parece uma menina em tudo
murmurou a mãe.
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ARRID EVITA MANCHQS
í ODOR NUS AXILAS

SEM IRRITAR A PELE
Arrid lhe oferece uma proteção du-
pia contra o odor desagradável do
suor. Proteje você contra o mau odor
* a sua roupa, contra as manchas.
Arrid è um desodorante de delicada
fragrância, com a fina consistência
de um creme de beleza. Desaparec*
instantaneamente pelos poros... pro-
«duzindo efeito imediato. Com Arrid
você pode ficar completamente des^
preocupada, e divertir-se à vontade,
onde quer que seja — sem levar em
conta o calor. Proteja sua beleza e
•encanto com Arrid ... comece a
usá-lo hoje mesmo. Extremamente
•econômico: Preço Cr.$ 4,80 —Pote

grande : Cr.$ 9,; o.

ARRIDCsüí
O desodorante que mais se vende

[•'

Desperte a Bilis
$ do seu Figado
e saltará da cama disposto para tudo

Seu ligado deve produzir diariamente
.um litro de bilis. Si a bilis nâo corre
livremente, os alimentos não são dige-
ridos e apodrecem. Os gases incham o
estômago. Sobrevém a prisão de ventre.
Você se sente abatido e como que en-
venenado. Tudo é amargo e a vida é
Cm raartirio.

Uma simples evacuação não eliminará
* causa. Neste caso, as Pílulas Car te rs
para o Fígado são extraordinariamente
eficazes. Fazem correr esse litro de bilis
e você se sente disposto para tudo. São
suaves e, contudo, especialmente indica-
das para tazer a bilis correr livremente.
Peça as Pílulas Carters para o ligado.
Não aceite outro produto. Preço CrS 3.00

— 12 —

— Nem que tivesse sempre quin-
ze anos.

Pepito, despreocupada daquelas
quatro pupilas que a seguiam, iiu-
minadas de ternura, entrou em casa
com o cenho ligeiramente contraído.
Antes de penetrar no gab nete de
seu pai vacilou um momento, mas,
em um gesto de energia, entrou, foi
até o telefone e em seguida discou
um número. Dois minutos mais e es-
taria em comunicação com Inácio,
com o amor de sua vida. Atordo-
avam-na initerruptos pensamentos
em sua mente.

A conversação foi breve. Quando
pendurou o fone surpreendeu-se de s!.
mesma sem entusiasmo desconcerta-
da. Que lhe ocorria? Por que essa
amarga perplexidade?

Era lógico que depois de sete anos
de ausência se mostrasse surpreendi-
do de seu chamado. Quiçá, não se
atreveu a isso. Depois, ela se havia
insinuado com delicadeza, velada-
mente,

 Estou muito ocupado. Não te-
nho tempo para nada. Reportagens,
visitas de colegas, jantares, praias —
respondera êle.

Mas, depois de tudo, aceitou, e sô
viram essa tarde em uma comeita-
ria. Era estranhavel que lhe faitas*
se tempo? Não, claro que não! Vol-
tava feito um personagem depois de
seus êxitos de escritor e de política
no estrangeiro. Então? Que preten-
soes eram as dela? Por qu.e essa som-
bra no dourado júbilo que a fizera
correr pelo jardim com a notícia?

Até a hora da entrevista viveu co-
mo no ar, sem pou ar o pensamento.
Apenas podia fingir tranqüilidade en-
te sua mãe e sua irmã, ignorante*
de sua próxima entrevista. Das rea-
lidades cotidianas aua mente se es-
capava para o pasado, em cuja es-
fera tornava a v:r-se, a si mesma,
no baile em que Inácio lhe anun-
ciava sua posivel partida, ou naque-
le outro, mais longiqüo, quando se
conheceram no Tigre, e seus felizes
quinze anos ficaram ardorosamente
suspensos nos trinta dele.

Compreendia que Pedro era bom e
empreendedor: não ia negar sua po-
sição nem sua fortuna que bem va-
liam um entusiasmo. Mas não era
Inácio, com esses seus olhos, ess3
sua voz e essa personal dade tão sua.

Pareceu-lhe que esse dia ia éter-
nizar seu destino de mulher na con-
firmação de um amor de anos au-
mentado na espera e na nostalgia sô-
bre as contigências do tempo e do
soledade.

E, finalmente, caiu a tarde. A ex-
pec.ativa deslumbrante de seus olhos
transformava-os em dois íocos azuis,
embelezava ainda mais seu rosto e
avivava seu ar.dar quando caiu de casa
para r ao encontro de Inácio.

Na porta ca confeitaria se encon-
traram. Ela reconheceu-o no mesmo
instante, corno si o houvesse visto dia
a cia durante os sete anos transcor-

JORNAL DAS MOÇAS

ridos. O júbilo tornou a viver em
seu peito, a animá-la com um oculto
latejo que quase a fazia sufocar-se.

Uma vez sentada frente a êle, sen-
tiu-se observada e constrangida.
Verdade é que, debaixo de sua cal-
vicie, seu rosto flácido avultava sô-
bre oss ulcos laterais da boca. Sur<
expressão tinha uma viva caiidez em
desarmonia com os olhos retintos. di-
minuidos agora pela inchação á:\.\
pálpebras a cujos pesados mpyimen-
tos correspondia o frio resplendo*
das pupilas.

A entrevista fo' mais breve do que
o calculado por ela. Quando se se-
parará, não restava de sua alegria
senão a cinza. Ouvia em seu amor-
tecido coração o éco daquelas pa-
lavras de auto-elogio com que se ex-
pressa e egolatria do triunfador. E
com que ar erguia o busto e manti-
nha firme a cabeça! Que melhor que
seu olhar e seu porte podiam dizer-
lhe que ela havia ficado muito atrás
no caminho pelo qual êle subira?

Üm desejo de chorar enrugou-lhe
a boca e eriírécèrròn-lhe as pálpebras.
Havia vivido fascinada por uma ilu-
são. Vítima de uma recordação, de
um engano, de um delírio que nunea
lhe permiMu amar a ninguém senão a
essa imagem, a essa sombra de Iná-
cio bruscamente trocada pela reaJi-
dade na ingrata presença de um ho-
mem envelhecido, vaidoso, egoísta,
descortês.

íintrou em sua casa sem que nin-
guem a visse e foi para seu quarto,
entregue à sua pena. Atirou o cha>
péu a uma cadeira e arrojou-se so-
luçando no leito. Envolta pela obs-
curidade do aposento, chorou, silen-
ciosa, longamente. Que estranha era
a vida! Como enganava às criatu-
ras! Mas por que razão havia vivido
presa à recordação de Inácio? Por
que sua luscria esperança se man-
terá alerta durante anos, águardan-
do o momento do regresso?

Pouco a pouco foi serenando. Seus
olhos irritados pelo pranto se abri-
ram e a sombra calmante pousou sô-
bre êles. Lembrou-se de Pedro, cie
sua mãe, de sua irmã, de 'sua irmã,
sim, e de seu. riso tão ferino; c na in-
tima bruma trêmula de lágrimar em

que se sumia seu espírito, apareceu
um tênue lulgor que começou a au-
mentar, a subir, a ilum ná-la, a exal-
tá-la. Sim, naquela hora de angus-
tia se desvanecia o sortilégio que a

prendia ao passado. Agora era livre,
nova, forte. Por fim ouvia mais alem
daquele quinze anos nos quais, não
só sua alma, mas também seu ser, pa-
reciam estar inte ramente detido1 ••
feiticados por um sonho de me: ina.

— Bendito seja Deus! — ixiurmii-
rava. 1

Pôs-se de pé. Um ar de resc uçao
erguia sua silhueta dando-lhe ama
expressão completamente difere e
seu antigo ar de menina. Sen1, vacl-
lações saiu e foi até o gabim &

(Continua na Pág. 52)
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Uma vez, combinamos, eu e
uma amiguinha, ser sinceras e con-
fessamos mutuamente as nossas
faltas...

E depois?
Há cnco anos que náo nós

falamos. ..
¦K

INCÊNDIO

—Corre, que a tua casa está pe-
gando' fogo!

— Já o sei.
—¦ E não fazes nada para

abafá-lo?
Faço. Desde que o fogo irrom-

peu estou pedindo a Deus que faça
chover.

4f

RELOJOARIA

O FREGUÊS — Eu fico com
este despertador. Mas como he. de
fazer para que êle me acorde todas
as manhães?

O RELOJOEIRO — & muito
simples; basta que lhe dê umas pan-
cadinhas.

*

NA REDAÇÃO

INFRAÇÃO

Xm

DISTRAÇÃO

Não sabes? Por causa de uma
distração, feri-me num poste da
Light.

Oue maneira esquisita de dis->
trair-te tu tens.

•*

EFEITO CONTRÁRIO

—• Eu estou desoladíssima!
— Por que razão?
—Imagina que eu comprei uns

chinelos de lã para o Henrique ficar
de noite em casa. O resultado é
que êle continua saindo como antes
e eu nem o escuto voltar.

*
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Qual.o seu nome?
Aloisins Prightivseart Ouzin-

vesky.
Está bem. Desta vez eu relevo;

mas tenha cuidado na próvima...

*

\j i^oi^ivirCwiiCJAiOU — O se-
nhor acha que poderei publicar este
trabalho na sua revista?

CHICO TIRIRICA — Como não?
Eu hei de merecer um dia...

•fc

DA JANELA

O MARIDO — QUE bairro tris-
te! Olha outro enterro ali de'ronte.

A ESPOSA — Não e enterro,
meu bem; é um casamento*

O MAíRIDO — Ah! tens razão.
Eu me esqueci de que tinha posto
os óculos preto*-.

*

ROMPAÍNTE

O MARIDO — Esses burgueses
capitalistas não hãò de dominar ai-
tivez. Só trabalharei quando quiser.

A ESPOHA — Deixa de prosa,
Fernando! Acaba de Impar as vi-
draças, que ainda não lavaste os
pratos e tens que lavar o pátio...

#
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PRIMAVERA

Em todos os tempos sempre
trouxe a nossos espíritos um
pouco de alegria e de conten-
tamento a chegada da prima-
vera, a época da primeira ilu-
são e dos romances juvenis.

Mas, ninguém mais que as
crianças espera esta estação
cem mais ansiedade.

Prisioneiros entre as paredes
da casa, quase sempre vítimas
das enfermidades invernais,
das precauções ou apreensões,
são como pássaros em gaiola.

A primavera é para eles a
reconquista de sua alegria rui-
dosa, de seu gozo exuberante
de viver.

O LEITE DE CABRA

O leite de cabra nos Estados Uni-
cios da América do Norte desempenha
inestimáveis serviços em hospitais, clí-
n'cas e casa de convalesce rites, por
isso que naquela república dá-se mui-
to valor àquele leite pelas reconheci-
das qualidades dietéticas, recomenda-
veis aos processos de metabolismo, nos
tratamentos dos ulcerosos e na recai-
cifieação de organismos atacados por
infecções, devido à alta proporção de
cálcio assimilável que contem e por-
que neste elemento primordial tam-
bem se encontram as vitaminas ne-
cessárias para a conservação do equi-
librio no organismo humano.

A DIFTERIA

A difteria é uma doença traiçoeira
para as crianças. Todos os pais de-
vem fazer vacinar seus filhos contra
esta enfermidade. A idade adequada
é de 1 a 9 anos.

PARA CONTAR A UM FILHO

Uma pequena história que qualquer
mama pocTe e deve contar a seu filho:

A VINGANÇA

O favorito de um sultão jogou uma
oedra a um pobre religioso que lhe
nedia esmola. Este recebeu o irtra
>Te sem dizer uma palavra, inclinando-
se e recolhendo a pedra que guardou.

— Eu ta devolverei, tarde ou cedo,
homem soberbo! — exclamou.

— 14 —

Algum tempo depois soube que
o mesmo favorito do su.tão caíra
em desgraça e que, por ordem do sul-
tão passaria pelas ruas montado em
um camelo e exposto aos insultos do
populacho.

O religioso tomou a pedra para ati-
rá-la em seu ofensor, mas, quase ao
fazê-lo, refletiu e jogou a pedra den-
tro de um poço.

Passou, então, o eremita a ensinar
esta doutrina ao povo: "O homem n^o
deve vingar-se nunca; si vosso inimi
go é poderoso, a vingança é impru-
dência e loucura; se é desgroçado, bai-
xeza e crueldade".

NAO NOS ESQUEÇAMOS

Não nos esqueçamos de que é in-
dispensável ventilar com freqüência
os aposentos de nossa casa para dar
saida ao ar nocivo que neles se esta-
blizam, o que favorece a permanên-
cin de micróbios no ambiente.
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Formula scientifica do der-
matologistâ Dr.Debat-Paris
Regime lácteo da cutis
HYGIENE JUVENTUDE

BELLEZA
Com o Leite /nnoxer

US£0 PO'/HNOXA

DESPERTANDO O RACIOCÍNIO

Proponha qualquer a seu filho res-
ponder ao seguinte:

Um lavrador tem que trasladar de
um terreno para outro em um carri
nho um cachorro, um gato e um ca-
nário. Somente pode levar um ani-
mal em cada viagem e tem que se
preocupar em que não fiquem sós o
cachorro com o gato, pois brigariam
nem o canário com o gato, pois este
comeria aquele. Como deverá fazei?

Si o filhinho não responder, diga-
lhe a mama que o lavrador deverá le-
var primeiro o gato, depois o cana-
rio e trará o gato; levará então o ca-
chorro e voltará para apanhar o gato

AS BONDADES DO MEL

O mel é um alimento de grande
valor para os estômagos débeis. 0.
especialistas de crianças recomendam-
no para aplicar sobre fatias de pão
untadas de manteiga. Misturado corn
água quente e um pouco de vinagro
é eficaz para gargarejos.

Prescreve-se também o mel para os
que sofrem de prisão de ventre, por
sua ação regulamentadora do intes-
tino

PARA EVITAR UM RESFRTADO AS
MÃES NAO DEVEM ESQUECER QUE

E' PRECISO :

Respirar sempre pelo nariz: eom
isto amornará o ar, impedindo, ade»
mais, a entrada nos pulmões de ma-
térias estranhas.

Abrigar-se bem em épocas de
frio, mas sem excesso.

Evitar principalmente os esfrio-
mentos repentinos, a umidade e a
concorrência a locais fechados e pou-
co ventilados.

Observar uma escrupulosa higie-
ne pessoal.

Lavar as mãos com freqüência.
Manter o sistema digestú em

JORNAL DAS MOÇAS

dia.
Quando tossir ou espirrar levar

o lenço à boca.
Não cuspir no solo.
Evitar as aglomerações. pois es-

tas favorecem o desenvolvimento das
epidemias da gripe.

Ao primeiro sintoma da rifer-
midade guardar o leito e chamai* o
médico.

9-ü-1944
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A capacidade de absorção da pele é
fato conhecido—tanto que muitos medica-
mentos são ministrados mediante fricções
cutâneas.

Assim, as secreções retidas pela escassa
propriedade absorvente das fraldas comuns
podem, também, ser parcialmente reab-
sorvidas pela epiderme delicada do bebê.

Evite este perigo para a saúde de seu fi-
Ihinho, usando as fraldas JOHNSON. Feitas
do mesmo material e com o mesmo cuidado
empregado na confecção da gaze cirúrgica,
as fraldas Johnson são higiênicas, absor-
ventes e saudáveis.

De textura especial — macias e confor-
táveis — garantem comodidade e bem-
estar. São modernizadas e de secagem
rápida. Adquira-as, para o seu garoto!
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O Talco Johnson e jeito especialmente para s pcte senúvel
da criança. £, se ê bom para o seu bebê... é bom também

para Você í A lata grande ê mais econômica.
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MATERIAL NECESSÁRIO — 7
novelos de cprdohê DMC n.P 30: 1
par de agulhas n.° 2; 1 agulha de
crochè n.° 7.

EXECUÇÃO

COSTAS — Montam-se 160 pontos;
executam-se 4 .« cm. em ponto de
gaitas (.1 no direito, 1 no avesso).
Numa agulha aumentam-se 26 pon-
tos, e então prossegue-se na tarefa

ein ponto lavrado (cuja descrição será
dada no fim). Chegando a 26 cm.
de altura total, para formar a cava,
derrubam-se S pontos por parte, to-
dos de uma vez só, e mais 2 pontos
no começo de todas as carreiras, por
sete vezes. A 17 cm. da cava, der-
rubam-se 40 pontos, para os ombros,
em S vezes, e todos os restantes, cen-
trais, de uma vez, para formar a
nuca.

FRENTE — Para uma das meta-

des, montam-se 90 pontos; fazem-se
4 % cm. em ponto de gaitas, com
exceção dos 10 primeiros pontos.
que serão» sempre cm pontos no di-
reito, para formar a margem de abo-
toar. Aumenta-se, só numa agulha.
18 pontos, e continua-se no trabalho,
mas em ponto lavrado. Atingindo 2(3
cm. de altura total, a fim de formar
a cava, derrubam-se 10 pontos, todos
de urra vez, e mais 2 pontos no prin-
cípio de todas as carreiras, isto 10
vezes. Aos 37 cm. de altura, para o
pescoço, derrubam-se 10 pontos, to
dos de uma vez,.e mais 2 pontos no
começo de todas as carreiras, até que
existam 40 pontos, para o ombro,
que deverão ser derrubados a 17 cm.
da cava, em oito vezes.

Executa-se o lado direito da fren-
te do mesmo modo, mas, na orla tra-
balhada em pontos no direito, fór-
mam-se 6 casas, todas à mesma dis-
tancia entre si.

MANGA — Montam-se 90 pontos
e fazem-se 10 carreiras no direito.
Aumenta-se, só numa agulha, 40 pon-
tos, e então se prossegue no traba-
lho com o ponto lavrado. A 15 cm. de
altura total, arredonda-se a parte su-
perior da manga, isto é, o alto, der-
rubando para isto 5 pontos por par-
te, todos de uma vez, e ainda 1 pon-
to no principio de todas as carrei-
ras, até que haja cerca de 60 pontos,
os quais serão derrubados todos de
uma vez só. Prégam-se as mangas
no lugar, formando umas pregas no
alto, junto aos ombros.

GOLA — Volta-se a trabalhar nos
pontos do pescoço e trabalha-se em
ponto lavrado, salvo nos 5 primei-
ros e 5 últimos pontos, que serão
sempre em pontos no direito. Che-
gando a 6 cm. de altura total, traba-
lha-se em todos os pontos, em 1 cm.,
em pontos no direito, e então cerra-
se, mediante uma derrubada muito
lenta.

(Continua na Pág. 13}
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...entretanto
o Vinho Reconstituinte Silva Arçtujo
livrou-me desse terrível desânimo /-

Se a tarefa mais simples começa a causar
irreprimível desânimo, devemos suspeitar
de que o organismo está fraco e o sangue
desnutrido. Em casos como esse, médicos
de renome, há muitos anos, vêm reco-
mendando o Vinho Reconstituinte Silva
Araújo, tônico e fortificante à base de

peptona, cálcio e quina, que abre o apetite
e estimula a assimilação dos alimentos,
agindo como um reajustador das energias.
Faça esta experiência: tome, durante dois

meses, o Vinho Reconstituinte Silva
Araújo. Para os casos de enfraquecimento
geral o Vinho Reconstituinte Silva Araújo

produz, sempre, os melhores resultados.

••••••

Atesta o Prof. BR AND AO FILHO t

..."Tenho obtido sempre ótimo*
resultados com o poderoso Vinho

Reconstituinte Silva Araújo nos doentes
recem-operados, para rápido soerguimento
de suas forças vitais"...

^^i^^íeccnáãiâak/è

9-11-1944

SILVA ARAÚJO
O TÔNICO QUE VALE SAÚDE

JORNAL DAS MOÇAS
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Continuação da pág. 16)

EXPLICAÇÃO DO PONTO LA-
VRADO  l.a carreira: 1 ponto no
direito, *, 1 laçada, 10 p. no avesso,
1 laçada, 1 p. no direito, recomeçar
no sinal * (terminar a carreira com
1 laçada e 1 p. no direito);

2.» carreira: 1 p. no direito, 2 p.
pelo avesso, *, 11 no direito, 3 p. no
avesso, recomeçar, na *;

3.a carreira: 1 p. no direito, *, 1
laçada, 9 p. no avesso, 3 p. juntos,
1 p. direito, 1 laçada, 1 p. direito e
recomeçar na *;

4.a carreira: 1 p., no direito, 3 p.
no avesso, *, p. no direito, 4 p. no
avesso e *;

5.a carreira: 1 p. direito, *, l la-
cada, 8 p. no avesso, 3 p. juntos, 2
p. no direito, 1 laçada, 1 p. no di-
reito; recomeçar na *;

6.0 carreira: 1 p. no direito, 4 p.
no avesso, *, 9 p. no direito, 5 p. no
avesso; reiniciar na *;

7.a carreira: 1 p. no direito, * 1
laçada, 7 p. no avesso, 3 p. juntos.

p. no direito, 1 laçada, 1 p. no
direito e *;

8.a carreira: 1 p. no direito, 5 p.
no avesso *, 8 p. no direito, 6 p. no
avesso; recom. na *;

9.a carreira: 1 p. no direito, *, 1
laçada, 6 p. no avesso, 3 p. juntos,

p. no direito, 1 laçada, 1 p. no di-
reito, recomeçar na •;

lO.a carreira: 1 p. no direito, 6 p
no avesso, *, 7 p. no direito, 7 p.
no avesso; rec. na •;

11.» carreira: 1 p. no direito, *, 1
laçada, 5 p. no avesso, 3 p. juntos.

p. no direito, 1 laçada, 1 p. rro di-
reito; rec. na •; -

12.a carreira: 1 p. no direito, 7
p. no avesso, *, 6 p. no direito, 8 p.
no avesso; rec. na *;

(Continua na pág. 55)

A BELEZA É OBRIGAÇÃO

A mulher tem obrigação de ser
bonita. Hoje em dia só é feia quem
quer. Essa é a verdade. Os cremes
protetores para a pele se aperfeiçoam
dia a dia.

Agora já temos o creme de Alface
ultra concentrado que se earactem-a
por sua ação rápida para embra.a-
qnecer e refrescar a cutis.

Depois de aplicar este creme obser-
ve como a sua cutis ganha um ar ôe
naturalidade, encantador à vista.

A pele que nâo respira, resseca
torna-se horrivelmente escura, O
Creme de Alface permite à pele «s-

pirar e ao mesmo tempo qne evita
os panos, as manchas, as asper^zaa
e a tendência para a pigmení- to.
O viço, o brilho de uma pele Ha
e sadia volta a imperar com o us°
do Cwnrie de Alface "Brllbs

Experixnen fce-a.

9-11 *944
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Magie Stevvart, da R K Ò, que estrelou "Around

lhe World", num costume de gabardine com recorta,
casas c tKDtões ressaltando o casaco.
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A pessoa que sofre os efeitos do
¦** oxido de carbono deve ser dei-
íada em lugar onde corra uma cor-
rente de ar fresco, ficar com a roupa
afrouxada e tomar uma xícara de ca-
ft amargo ou outro estimulante.
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dricuiacfa. rkqaenas manaas
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<$VoV $ edade c/a/f lons. franzidos e'
pespontos. Çodês

/ *mm
rrf $47 J 3edade c/ois hns. Çarnição

de botões. 'Bolsos em Forma de
en\/elof>e. /

$4&J dOrepedeseda. uras
aplicadas. Recortes pespontao\

Carreira de boloes.
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pespontos. Cawetradepqponfos.
S62-I JSIeda lisa. /Motivas y
fadados- fecortes pesponfados.

FAZER 
exercício nSo é ridiculo.

ainda que estejamos em idade
algo avançada. Para aproveitar bem
nosso veraneio, temos que praticar
algum esportQ.

OS COMPRIMIDOS DE

¦j^ox CUBAM TUDÕT
SOMENTtGRIPES E

RESFR1ADOS

DEVEMOS 
recordar-nos que o

campo, a praia e a montanha
não são lugares para falar em políti-
ca ou em cousa parecida mas para
descansar.

941-1944 JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Moças"). 21 —
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ÍÍJ71/^ de feda -fechamento crazado. n-aba/ho franzida

S54-J drepetlm Çõa/mçõo de votantes, laço-borbóteta

S55-J irepe raion. volantes de organd/.fiotões. Tecortes com pespòohs
\ v BSôlirepededo/sfôM. Seitofianz/da laia formando çodes.
\ K, 857J írepedeseda Decoteformando V. laço na cintura

O 
amor acorrenta e é acorrentado:
prende^ segura, domina, mata

com- a mesma facilidade com que se
deixa prender, segurar, dominar e
morrer.

A 
troca de ancis de noivado não se
restringe a uma determinada

ocasião, podendo ambos os noivos fa-
zê-lo em qualquer lugar e em qual-
quer momento.

MUITAS 
damas que se escravizam

ao modernismo avassalante de-
vem procurar a tintura de açrifa
para amenizar um pouco o envene-
namento lento da nicotina.
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NÃO 
devemos permanecer debaixo

da água quente irais de três mi-
nutos, quando tomemos banho de clui-
veiro, que é o melhor dos banhos.

A 
limpeza semanal dos objetos de
metal é algo estafante; para re-

mediar pode ser feita com uma ca-

murça, passada pelos objetos umas
rineo vezes.

UMA 
dama revelou suas qualidades

de economia pedindo a seu es-

poso que nao fumasse, pois desta for-
ina — disse ela — os dois gastariam
muito dinheiro.
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Aum 
homem acusado de haver bei-

jado uma dama feia o comissá-
rio disse-lhe que ia pô-lo no xadrez
por embriaguez.

T f -Al padeiro respondeu a unia dona
^-* de casa que reclamou centra o

peso do pão dizendo que o fermento
que êle usava era muito leve

DIZEM 
que um matrimônio 6 con-

tituido por duas pessoas, mas.
em realidade, é constituído por de:
ela é o um e êle é o zero.
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Tonto Paris e ponto de no.

A 
tábua de passar deve estar sem-

pre bem armada e forrada de
modo que não se torne excessivamen-
te dura nem demasiado branda; am-,
bos os extremos são igualmente pre-
judiciais para o bom resultado que se
queira obter de uma roupa passada a
ferro.

mmmAmmW^rK ^^>

* ^1^^ mx^ \

A vestido deve es de

veste.E^j vivia como um lisico

Pela fosse acorrentado
^y • Mas hoje devo este físico

AoPbtoraiCkosotíoo O

côr de um
acordo com a figura de ou m 6

si.

preto fica bem em todas as péSr;
soas e faz a silhueta mais fina

«
e delicada.
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Jo4-J Jvedú lim Vecorkt em fojwa
<Je seira Çodés na sAia * virador Cariwrcrdr òchvs cor-

fa&do a ti?ate. x ^/.^s^**

\ M /1\ ÍTí p I 1 I / /a7 \iI 1 / \ /l ] i a / // ™
\ v i ! ' ao íhM LLL \ / / ^

?63j direpe raion. Çrupàs de botões.

^/tdpea e/e "/ai/Ia/m >
ça ar/tecido de renda e enfiei

// Á \ fado de "d/'Oí-<?rai<i
y' f \ Sn . J ~ AiY .n.Tfias ab içadas faio franzida .s / \ \ rp .J- je .o. , Á/ v

km formando gades vv* j '

D^URANTE 
os banhos, sejam de fF chuveiro ou de imérsão, devemos I

usar o sabão o menos possível.

ORRER no campo não ê ridículo;
ridículo é pensar que isto ê ridfrulo.

CREME DE TOILETTE
RAINHA DA HUNGRIA

De Mme Campos
BRANQUEIA E AVELUDA A PELE

A VENDA EM TODA A PARTE

0 
banho de duna, além de í>ua
função depuram a. exerce um

efeite estimulante em todo o orara-
nismo e de uma . sensação de bem-
estar que predispõe para toda ativi
dade e trabalho.
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S6SJ é/vpe d? feda. fiabdko d>
pregas. J^a/Vos bordadçsr.

rs

0,vos bordai «^ 
^Í§F /f' I > :f 1

íí'^í'---':im^m\\^y >f l'(jt'¦* _yx^É*^ÍF,S8_—.'¦'•yx<* ^r v^ | ¦ \

$?o-J Jeda lisa. Cola &
4Füda [argura na saia

¦'• 
//

j 1 MA vez que o noivo da jovem lei-
w tora decida a data do pedido de

acordo consigo, comunique a grata
nova a seus pais, pois devem cies ser
os primeiros a compartir dé sua re-
Ücidadê'.

ROUGB LIQUIDO
RAINHA DA HUNGRIA

De Mine. Campos
OA AS FÁCEIS UM ROSADO

UNCOMPAKAVEL
VE*ND». KM TODA A PARTE

A 
mulher alta e delgada poderá Le-
var admiravelmente as peles de

pêlo comprido ou aquelas trabalhadas
com efeitos circulares ou cruzados

que ampliam as linhas naturais da

silhueta.
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QUEDA DOS*CABELOS
CASft\ 5C80W2HEA CAi*K» PífCOCS

JUVENTUDE ALEXANDRB
NiO rEM SUBSTITUTO *

GRÁTIS ¦ Peço-«os os impressos poro os cuidados «tas
cobaios e «neíbor eso db "A/VpVTUOf AifXANOi??

F\*a
"BBV *b^^^jb"qS"""b"q1"' 

^BBBI
B^Br *^BBB»fo»_^^X* ^BBBW

cabelos - brancos
•TíTorrKS© e o*esoporecém coni?

JUVENTUDE ALEXANDR
osodo como /oçõa Nõo é ttntvrc

USE 6 NÂO MUDE
(mm m**satmm Alexandre Uda ¦ Ricchueío IQI-/?io ds lanem

Vidro ceio correto Cr & 9,0 O
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uordado che/o. r/vau ir?haf.

O sabão de enxofre é excelente
para conservar a flexibilidade da
pele, dar-lhe brilho, e brancura, des-"ruindo as manchas e gretas.

#

Ç* OLCHÃO algo duro e travesseirv~* baixo, concorrem para quesono seja um repouso tranqüilo.

DOR de ESTÜMflGO? A
A2IA - MA OIGESTAO
DlSPfPSJA. UkCESAS

._, Papeis

BANKETS
*a> m \m*

delicadeza não é uma virtude; é
a essência de todas as virtudes.

Não é também bondade, é a bondade
filtrada através da modéstia.

jí

O amor e uma coisa que não se
parece com nenhuma outra. —

RTCHELET.

'• >:.-
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CODF£CÇ0B3 PARA

RAPAZES E HMHA5
ÍEHHS E B E C % N

NASCIDOS
Ooidor N S 1 <t 1Rua

T S L. 4 2-7500

/#:/¦ Ifya/aa. Çabaihú de ner-
was Caia em forma-

£74jjUeJa estampada, fiatwçdà
quadriculada, faço na tiniam

zf^m' 

I VIP

#7IJ (trepe liso. Áecôrtesepes-
pontos. Saia Próm'ida-

873-J & repe quadriculado.
Pequeno laço-borboleta.

A 
delicadeza é uma qualidade som a

qual o homem mais eficiente não
pode ser um cavalheiro, nem a mais
bem posta mulher uma senhora.

MUITAS 
carreiras e profissões cem

rolado para o abismo do fra-
casso por não possuírem os homens
a qualidade da delicadeza.

QUANDO 
se use carvão para co-

zinhar, deve se verificar se a -o-
zinha está amplamente ventilada, pelo
menos cum uma porta ou janela
aberta .

UiCÍoçÃoXAMBU
C«9flOS BRANCOS OU GRISALHOS
YOiTAM A SUA CÔR NATURAL
fUMiNA a CASPA EXIIO GARANTIDO

¦ o

1VT AS pessoas asfixiadas por
¦^ de oxido de carbono deve :-v
ticar a respiração artificial. enqwu1
se espera o médico que d- ve sei
cia de tempo ser chamado.
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| | M garoto, querendo ser grande.^ disse que a sua maior ambição
"'a poder chegar à altura das ore-
¦has da mama para poder lavá-las.

QUANDO 
friecionemos a toalha no

corpo, façamo-lo somente durati-
te o.tempo necessário para entrar em
Iwni calor.

A 
goma para roupa deve ser adi-
cionada cie um pouquinho de

água rás, porque, assim, proporciona
maior brilho às peças.
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| AMAIS coloque brazeircs em seu
aposento, pois expõe-se a perigo

I I Que pode ser mortal.

Ç^ I quando cozinhe sente dor de
cabeça e enjôo, abamlone tine-d latamente o local; está na Iminência

1 I âe asfixiar-se.

PRISflO de VEM REI
Pllilat

ALOICAS
¦tCULâllZAM OS niTttlV
H09 fCM TOtT(IB4.l^i.

á^&l ÂS&.

_\_l^^k

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

A consumada flor da boa educado" é a humildade, não afetada, mas
realmente sentida.

A delicadeza nao se pode explicar;" deve ser absorvida; não se pode
aprender, deve ser assimilada.

•V
\ 

¦•'.'

'. ¦ '!

•;• ;¦¦&
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PANSEXOL-«í ffi*AS)!
científica faz rejuvenescer e equilibrar a função vital da mulher. ;¦-

Fórmula do professor Austregésilo. vf
Produtos PANVITAL — Rua da Estrela n. 6 — Rio de Janeiro*!
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tem um mês
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amumm

desfrute todos os dias sem preocupações I

Você nao precisa sujeitar-se às
apreensões e limitações que seu orga-
nismo de mulher lhe impõe, cada mês.
Use MODESS — o absorvente higiênico
e moderno. MODESS é confortável,

; eficiente, seguro.
Com uma face impermeável e a ou-

tra 5 vezes mais absorvente que o ai-
£odão, MODESS evita todos os riscos

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL

dos métodos antigos. MODESS é abso*
iutamente imperceptível, mesmo sob
os vestidos mais leves.

Desfrute essa proteção nova para a
higiene feminina. Adquira uma caixa,
em qualquer farmácia, drogaria ou
casa de artigos para senhoras. Ao,
pedir, diga ape-
nas, Modess.

AMOSTRA GRÁTIS: Envie-nos Cr.$i,oo para receber
uma caixa comendo 2 amostras e o livrinho *0 que a Mulher

*>v Moderna Deve Saber». Orixá Postal 2818 — São Paulo.
V^ f-NNiV 138

^ NOME...

Ü.UA

CIDADE

£$TADO

J.W.T.

Cômodo • Seguro
Mocio - Higiênico «Invisível
Moh obiorvente
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PARA FACILITAR O SEU TRABALHO

• Observe a contextura finíssima
do Composto «A PATROA»! Ba-
tido duas vezes, o Composto «A
Patroa» torna fácil misturar
rápida e uniformemente todos os
ingredientes, evitando que a mas-
sa fique empastada ou encarocada.
Porisso, o bolo fica muito mais
crescido e cora por igual.

Use o Composto «A Patroa»
também para fazer as suas fricuras
mais leves e saborosas.

dfixJhôa,

m

_

COMPOSTO

JPatoca
's*;*/

pm noouro oa Swift do Brasil

BÔto Pa»l** *********

f poivShaJ:omp^o ffS* «^

^ ***£*!** Nm í°rno

H4 MA/S DE UM QUARTO D£ SfCUtO D/ST«/6UIOORfS MUNDIAIS Dt PRODUTOS BRASILEIROS

¦Í-Í'1 flfl ^bIB7* Mf.mmWBS^^^M- '''Am MM? 'W/ 1^1* \\\m^r *m\ui''

¦•í ^CB*i H^'3^ *V'» z^^K^SfiK»

/5^^VkW^ 0h4^ Jf-1

cWa homem distinto eeleqante
ÍC Conhece o efeito do seu sorriso fas-
cinante. Use Kolynos, o Creme Dental
de Triple Ação, que limpa, refresca
e da distinção, e verá como adquire
o sorriso do homem conciente de
sua personalidade.

üse-o com Confiança

— 52 —
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m
SORTILÊGIO
(Conclusão da Pag. 12>

aeu pai. Hava luz; alguém estava*
ei. Não importava.

Ao entrar deu com os olhos em sua
mãe e sua irmã que a miravam fixa-
mente, surpreendidas pela expresssão
de seu rosto ainda contraído pela.
pranto. — Que se pas~a contigo?

Sem responder, discou um nume-
ro no telefone.

Está Pedro?
A irmã piscou um olho para sua

mãe; e ambas fingiram prestar aten-
ção à lista das despesas que tinham
sobre a mesa. De vez em quando
um olhar de soslao descobria sua
atenção vigilante.

... porque estou decidida, Pedro,
a verdade: não te amo.

A mãe e a irmã levantaram a ca-
beca, cem a boca entreaberta.

Perdoa-me. Até agora só tenho-
sido uma menina galanteadora, su-
perficial, frívola. Confesso-te: sinto-
me outra mulher, e não quero conti-
nuar enganando-te, nem enganando a
mim mesma.

Apenas recolocava o fone no lu-
gar, ouviu um Pepita! que a fez vol-
tar a cabeça.

Mamãe! — a serenidade torna-
va mais profundo o azul de seus
olhos. — Vocês não podem comnre-
ender o que se passa em mm. Em-
fim estou livre! Livre de um sortiié-
pio! E sei e sinto agrora que um
dia poderei amar verdadeiramente,
não mais como uma menina, mas co-
mo uma mulher!

v>Az^/ rW^rS

f^t* 
" V ^ ^^^ Ji ^

Mmfí^^m^mmW MM ^MM\. AAtU

\\mmmmmm\mWÊmjm\m

¦Hs^bUhíÍBPi^m f'Inffl§§§
w/y^^Áx^r\m W-'
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A COZINHA I

Hm i

m
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A cozinha não é uma peça do
lar que deve ser postergada dos
cuidados de uma dona de casa.
Cuidemos do asseio e da boa
composição de todas as peças
que constituertf a nossa viven-
da, mas com maior atenção da
cozinha, por isso é aí que se
confeccionam os elementos de
nossa nutrição e da nossa vida.

Bem espanados, bem limpos
e bem arrumados devem estar
os moveis que guarnecem nos-
sas salas e mais objetos que as
nossas posses e fantasias ad-
mitam.ou criem, irias não nos
descuidemos um só momento
das menores parcelas de uma
cozinha.

Deve a. cozinha merecer pre-
ferentemente a atenção de uma
dona de casa. Nela não pode
faltar o ar puro, a luz e a água,
Já que são três elementos in-
dispensáveis para sua con ser-
vação.

A limpeza da cozinha, bem
realizada, constitui uma verda-
deira medida profilática, e, ao
contrário quando mal se a faz
se converte em um sério perigo
para a nossa saúde.

As comidas preparadas em
recipientes limpos, em um lo-
cal limpo e por nossa cozinhei-
ra prolixa, indubitavelmente
hão de estimular nosso apetite.

As peças qne compõem a ba-
teria devem ser escolhidas com
inteligência e sentido prático,
segundo o uso a que se as des-
tine e considerando não só o
prehiizo de sua aquisição como
taníbem do combustível, traba-
lho e tempo que poupem.

A balança e o relógio não
devem faltar na cozinha. A
despensa e a geladeira serão
objeto de especial vigilância e
cscrupuosa limpeza. O cuidado
constante e um absoluto as-
seio afastarão moscas, formi.
gas, ratos, baratas, hóspedes in-
desejáveis quanto nocivos.

C KOQUETES DE ESPINAFRE
AO CREME

Para este prato são necessários osseguintes ingredientes: uma düzia de
atados de espinafre, 4 ovos, meio litro
de leite, 150 gramas de manteiga, 2
coUieraoas dé' farinha, 2 dè queijo
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parmesão ralado, azeite, 1 lata de er-
vilhas, sal, pimenta e noz moscada.

Limpemos e lavemos os espinafres
e depois cozair.o-los em água fervente
e sal. Uma vez cozidos refresquemo-
los, escorramo-los e apertemo-los para
que percam toda a água; passemo-los
em seguida pea peneira. Com setenta
e cinco gramas de manteiga e leite,
preparemos um molho branco muito
espesso, temperan-do-o em seguida com
sal, pirr.enta e noz moscada. Junte-
mos agora a este molho o espinafre,
o queijo ralado e 2 gemas, misturan-
do tudo muito bem. Formemos os
croquetes, passemos estes por pão ra-
lado e deixemo-los esfriar. Já frios,

é&4ey,

DI BtilZA?
^JÊ^Hft^ Esplnhaê
fe^ .y^Jmfk Cravos

\\\\\\\\\\\\\\m -l-l Mm em __ _U __¦ __
_K^_b _»•••• •»/.".* «V«___.' • .OT ¦ » ¦ •• ¦ ¦ m m u %¦ Wwh^wT ™ • • • V •V__pP_L'. __¦

A ^Êmi:{í''Ü:'&W.:£f:.!.^ki m* ¦^^_C m^^^^ *' ,a__Êtk •* *^__f ^ £% W*Ê% _*_l Éi

__^_> •*.* **.___( ___i _* __¦ me. _» ___ __¦ ___¦T j*&-3ÍwÊ ***nsCIQ_l

'••'.VV;.V".V^|__^^^^

Tudo isso se corrige
com "Cera Mercolizada"
(Mercolized Wax), que vale
por um tratamento de bele-
za. Cera Mercolizada faz
surgir a nova cutis que existe
sob a sua pele atual. Faça
uma experiência ainda hoje.

MASCARA DEARBÒRN fardes*
aparecer a aparência de cansaço e
refresca d pele. As senhoras qm?><**?
dam de sua pele aplicam a Máscara
Dearborn nas horas de repouso* comido-
ram-na parte indispensável dcsuAtpileU
antes de aparecer em publico., Jj$$W
mente hoje. Parecerá dnòs tnoji^^jeté.

Cera Mercoti_«iil_
CONSERVA SUA CUTIS .•i..í!

.'XI

&éh *' /^ | ffi j$l w> j
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passemos c-s bolos por ovo batido e
depois por pão ralado. Assim pre-
parados, frijamos os croquetes em
abundante azeite quente.

Sírvamo^os" com as ervilhas sal-
dás em manteiga.

Adornemos o prato com salsa.

A UTILIDADE DOS PAPEIS
INÚTEIS

E' de bom aviso ter pedaços de pa-
pel próximo à pia de lavar pratos,
pois assim se evita gastar muitos re-
passadores. Antes de submergir na
água os pratos e talheres sujos, de-
vem estes ser limpos com um papel
e depois passados com um esfregâo.

Os repassadores e as pias, deste
modo, se limpam com menor esforço.

DOCES EM CONSERVA

Os doces em conserva às Vezes fer-
mentam. Devemos tirar a capa esver-
deada que se forma na parte superior,
dar-lhes uma fervura e, quando este-
jam frios, tapar muito bem.

BEBIDAS AS REFEIÇÕES

,0 excesso de bebida durante as re-
feições causa sérias perturbações di-
gestivas, tanto pe'a excessiva diluição
dos sucos gástricos, que lhes faz per-
der sua energia, como pelo calor que
se absorve do estômago e que tão
necessário é para a digestão.

AS DONAS DE CASA NAO DEVEM
ESQUECER QUE:

As uvas, comidas em quantida-
de, aumentam o apetite e o peso do
corpo e melhoram o estado geral do
organismo.

Para que o chá em folha se con-
serve aromático e agradável é ne-
cessário conservá-lo perfeitamente em
recipientes metálicos c-u perfeitamen-
te tapados.

Os melhores condimentos para
os pratos de legumes são o sal e a
manteiga.

I^v— .Devem se recusar os produtos
xdèvcaça que não tenham sinal das
ínüiiições com que foram matados,
^r^^ara cortar o gelo o melhor é

usar urn furador grosso.
V- Falsifica-seo acafrão com. pi-

méntSo;"XfÍo.r^ dè tufa é anilina. Tam-
: jbeitn o -açàfrão em erva &e ífalsifica-

^^/coni estarue^de diversas flores que
»se coloreni- coi^xaniliuas. y- \!*;f !-.
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TRADUÇÃO DO EXERCÍCIO N.° 59

Traga um martelo e pregos comprido^ não
esqueça a chave de parafuso.

O noivo ainda não está pronto, mas êle virá.
Todos os documentos foram queimados no

incêndio.
A pesar de não termos vaga, estamos prôn-tos a empregá-los. (ou empregá-las)."ü:"~" t^nto é -^-incêndio— como —fô-ire

Os parafusos desta roda estão um tanto
frouxos.

ÀqueU aviador sempre voou sòsinho.
Ficaremos gratos se Vas. Sas. (ou vocês)

pagarem o seu débito.
Caso eles concordem em pagar o que pe-

* dimos, poderão ter a preferência.
Nota : — "Bride 

groom" é —noivo-
go—, mas num caso destes deve-se preferi* 

''incêndio'7."" Áo traduW~inglêsTneces-
cario adivinhar I Opening , sendo —abertura— tambem é empregado com o sentido
de —vaga—. Willmg é do verbo — will— (querer) e não o sinal de futuridade. Re-
pare ainda, acima, a curiosa maneira de misturarem 0 presente e 0 futUro numa frase.

TRADUÇÃO DO EXERCÍCIO N.° 60
Toda a seda disponível foi vendida porque

o preço era muito satisfatório.
A fornalha não está funcionando, por não

haver sido bem corstruída e serem desço-
bertos numerosos defeitos.

O diretor achava-se fumando o seu cachim-
bo novo quando a sua esposa foi procura-
Io, Êle tem tanto quanto 50 cachimbos.

Nota : — Não esqueça que os —have been— supra dão "tem sido", mas isto em
inglês sempre tem o sentido de —foi—; e que 

"the manager brought" (o gerente tra-
zia) quer dizer que 

"trouxe"; aliás, quando dizem "trouxe", 
querem dizer "levou".

—As— neste caso acima, significa "quando"; lembre-se de que existem diversos—as—. —A9 many as— por exemplo, já dá outra cousa, como se vê iinhas acima.

O novo aparelhamento foi ensaiado e ago-
ra está pronto para embarque.

O gerente dêl:s trouxe o dinheiro ao ban-
co para ser creditado em conta corrente.

Eles não assinaram contrato por não ha-
verem conseguido obter as estampilhas.

Linda blusa de cordoné
(Conclusão da pág. 18)

I3.fl carreira: 1 p. no direito, * 1
laçada, 4 p. no avesso, 3 p. juntos,

p. no direito, 1 laçada, l p. no
direito; rec. na *;

14.a carreira: 1 p. no direito, 8 p\
no avesso, *, 5 p. no direito, 9 p. no
avesso; rec. na *;

15.a carreira: 1 p. no direito, *,
* laçada, 3 p. no avesso,3 p. juntos,

p. no direito, 1 laçada, 1 p. no di-
reito; rec. na *;

16.» carreira: 1 p. no direito, 9
p, no avesso, *, 4 p. no direito, 10
p. no avesso; rec. na *;

17.a carreira: 1 p. no direito, *,
i laçada, 2 p. no avesso, 3 p. juntos,

p. no direito, 1 laçada, 1 p. no di-
reito; recomeçar na 18.a carreira: 1
P. no direito, io p. no avesso, *, 3 p.
no direito, li p. no avesso; rec. rra *';

19.a carreira: 1 p. no direito, *, 1
laçada, l p. pei0 avesso, 3 p. juntos,pontos no direito, 1 laçada, 1 p.no direito; rec. na *';

20.a carreira; 1 p. no direito, 11
P. pelo avesso, *• 2p. no direito, 12
P. no avesso; rec. na *;

21.a carreira: 1 p. no direito, *, 1
kçada, 3 p. juntos, io p. no direito,1 laçada, 1 p. no direito e rec. na *;

22,a carreira: 1 p. no aireito, 12 p.*> avesso; i p. no direito, 13 p. peloavesso; rec. na •;
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23.a carreira: 1 p. no direito, * 1
laçada, 1 p. no avesso, 3 p. juntos, 9
p. no direito, 1 laçada, 1 p. no direi-
to; rec. na *; %

24.a carreira: 1 p. no direito, 11 p.
no avesso, *, 2 p. no direito, 12 p. no
avesso; rec. na *;

25.a carreira: 1 p. no direito, *,
1 laçada, 2 p. pelo avesso, 3 p. jun-
tos, 8 p. no direito, 1 laçada, 1 p. no
direito; rec. na *;

26.a carreira: 1 p. no direito, 10 p.
pelo avesso, *, 3 p. no direito, 11 p.
no avesso; rec. na *;

27.a carreira: 1 p. no direito, * 1
laçada, 3 p. no avesso, 3 p. juntos,
7 p. n-o direito. 1 laçada, 1 p. no di-
reito; rec. na *;

2S.a carreira: 1 p. no direito, 9 p.
no avesso, *, 4 p. no direito, 10 p.
pelo avesso; rec. na *;

29.a carreira: 1 p. no direito, *,
1 laçada, 4 p. no avesso, 3 p. juntos,
6 p. no direito, 1 laçada, 1 p. no di-
reito; rec. na *;

30.a carreira: 1 p. no direito, 8 p.
no avesso, *, 5 p. no direito, 9 p.
pelo avesso; rec. na *;

31.a carreira: 1 p. no direito, *

1 laçada, 5 p. no avesso, 3 p. juntos,
5 p. no direito, 1 laçada, 1 p. no di-
reito; rec. na *;

32.a carreira: 1 p. no direito, 7 p.

JORNAL DAS MOÇAS

no avesso, *, 6 p. no direito, 8 p. no
avesso; rec. na *;

33.a carreira: 1 p. no direito, *, 1
laçada, 6 p. no avesso, 3 p. juntos, 4
p. no direito, 1 laçada, 1 p. no di-
reito; rec. na *;

34.a carreira: 1 p. no direito, 6
p. no avesso, *, 7 p. no direito, 7 p.
no avesso; recom. na *;

35.a carreira: 1 p. no direito, *,
laçada, 7 p. no avesso, 3 p. jun-

tos, 3 p. no direito, 1 laçada, 1 p.
no direito; rec. na *;

36.a carreira: 1 p. no direito, 5 p.
no avesso, *, 8 p. no direito, 6 p. no
avesso; rec. na *;

37.a carreira: 1 p. no direito, *, 1
laçada, 8 p. no avesso, 3 p. juntes,

p. no direito, 1 laçada, 1 p. no
direito; rec. na *;

38.a carreira: 1 p. no direito, 4 p.
no avesso, *, 9 p. no direito, 5 p.
no avesso; rec. na *;

39.a carreira: 1 p. no direito, 1 la-
cada, 9 p. pelo avesso, 3 p. juntos,
1 p. no direito, 1 laçada, 1 p. no di-
reito; rec. na *;

40.a carreira: 1 p. no direito, 3 p.
no avesso, *, 10 p. no direito, 4 p.
no avesso; rec. na *;

41.a carreira: 1 p. no direito, *, 1
laçada, 10 p. no avesso, 3 p. juntos,
1 laçada, 1 p. no direito; rec. na *;

42.a carreira: 1 p. no direito, 2 p.
no avesso, *, 11 p. no direito, 3 p.
no avesso; rec. na *;

43.a carreira: recomeça-se desde a
terceira carreira.
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cpr.UNDA PARTEb ü u u i^ 
^ ^ vcrsão> taréfa um tanto mais di-

Daqui em diante os Presente!_""venefic_o para os estudantes, porqânto começa-
fícil, mas que redundará em excelente u

rão a praticar também o inglês escrlt0-f.Herltemente trenados, encontrarão maior?; difi-
Claro é, os que não estiverem suticie _ ^ ^ vantagcns. 0 . _r_

culdades, mas isto não importa; longe: de^se ^ a egcrever
cício de versão é utilíssimo para enamar' . na primeira Parte, os interessados

Adotando-se aqui o mesmo sistema emv a 
^ próxim0 número terão o trabalho"

¦encontrarão agora dois exercícios de ve '.V 
provas, e outros dois exercícios para

já feito, para pelo mesmo poderem corrigir as

realizar. E assim sucessivamente.
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O livro'Meu livro
Um livro
Este livro
Isto
Oo livros
A caneta

O livro dela
Os livros dela
O vosso livro
A mesa
Esta mesa
Tinta
Minha tinta
Esta tinta não é bôa

EXERCÍCIO DE VERSÃO N
A caixa
Minha caixa
Uma caixa
E3ta caixa
Este
Caixas

EXERCÍCIO DE VERSÃO N.» 2
A caixa dele t l*?is *?!»
As caixas dela ®* ^pis deles
Os vossos livros Vossas penas

O lápis
Meu lápis
Um lápis
Este lápis
Esta
Os lápis
Sete lápis

O

Uma mesa
Aquela mesa
A tinta
Nossa tinta
Isto é tinta
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As mesas
Essas mesas
A bôa tinta
A tinta é bôa
Aquilo não c tinta

1§m
¦ 
ymsmmmSÊm

mWt%& /àf'í ' A mm/WM W ^^^\s^ \

anlisséptico
adstringente
bactericida

0 produto preferido pelas
senhoras modernas para a
sua HIGIENE INTIMA.
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uns e logo está com outros. , . Há quem diga que êle tem re-
cebido valiosos presentes dos revoltosos cia Catalunha...
Todavia, todos eles são excelentes súditos, que, com relação
ao rei nosso senhor, seguem a opinião do papagaio Almanzcr.

'— E entro todos os ilustres fidalgos de que a corte se
compõe — perguntou Esteban — há por acaso, alguns que
trabalhem em favor da Espanha

Dom João de Haro franziu as sobrancelhas e respondeu:
<— O meu caro sogro é tapado como a madeira daquela

porta, eu então é gracejador de máu gosto... A Hspanha
não paga.. . Quem demônio é tão tolo que se ocupe em pen-
sar em quem não paga \

*— Perdoe a minha ignorância, senhor... Mas o meu
caro genro pronunciou ainda mais alguns nomes... Falou
também na rainha.

>—. Ora ! é uma santa de páu, que 
"não 

joga nem dá car-

*— E os seus amigos da casa do Sepulcro ?
—" São simples caricaturas vestidas à francesa. . . cora-

çpes de estopa... espadas de borracha...
— Mas onde estão os filhos dos antigos castelhanos ? —

perguntou o pretendido Esteban, com involuntária energia.
~!í Nos romances bolorentos, meu caro sogro... e nos

cérebros exaltados de Lope de Vega e de Calderon 4e la
Barca... Mais vinho 1 será preciso que' eu próprio encha o
copo ?

Por momentos, a embriaguez havia-se-lhe dissipado um
pouco. Tinha sido quase brilhante de expressão escarnecedo-
rae de malícia na descrição que, em poucas palavras, acaba-
va de fazer dos homens políticos. O olhar, porém, tornava
agora a amortecer-se-lhe; a língua continuava a paralisar-se--

—* E todos esses personagens *— perguntou Esteban —
apesar de terem intentos contrários e opostos serão, por ven-
tuxa# capazes de se entender um dia ?

*~ Sim ! *-* respondeu Dom João de Haro r~. quando se

—mm¦¦ raiiiiiiiiiiiiMi^^ . a '-' - A^mmÊmEmm\±hMwmsmm ¦>
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rios da política, em vez de queimar as pestanas a ler os livros
dos doutores da igreja e os autores gregos !

O conde de Palomas soltou uma estrondosa gargalhada.
-— Ah ! ah ! quer então o meu caro sogro fazer-se esta-

dista? —> perguntou com acento de compaixão protetora.Eu lhe digo, meu prezado sogro: quero apenas fazer
as diligencias para me manter em equilíbrio no meio deste
oceano revolto e tão fértil em mergulhos !

*— Para se exprimir essa idéia, é costume empregarem-
se outras metáforas — replicou Dom João de Haro, ^que esta-
va divertidissimo com a brincadeira. — Deve dizer-se: õ
chão da corte é escorregadio... o terreno da política está
semeado de ciladas e de armadilhas. ..

~* Muito bem, muito bem, meu caro genro; empregarei
as figuras de retórica que mais lhe possam agradar, porquan-

FOLHETIM DO "JORNAL iD A S MOÇAS"

to desejo nãoi cair nas ciladas nem ser colhido nas armadi-
lhas como um miserável lobo. .

Mais vinho, meu caro sogro — replicou Dom João de
Haro com expressão de benevolência; — creia que me diver-?
te deveras a sua ingenuidade... Ao menos, si sabe pouco,
também não quer fingir que sabe muito, e isso é realmente
uma virtude !... Ora, pois: tal como se vê...

Depois, sem esperar resposta, prosseguiu com desvaira-
mento de um embriagado :

*— Basta ! basta ! como queres tu instruir-te, si falas con-
tinuamente ?... Olha : o maior defeito dos ignorantes con-
siste em falarem muito... Santos e santas ! nem todas as
pessoas de espirito estão em França !... Já uma vez, fiz Vêr
àquele insignificante Calderon de la Barca que si quisesse,
faria peças de teatro incomparavelmente melhores do que as
dele... Nomeiem-me general em chefe do exército, e verão
que o pobre Medina Sidonia fica logo a perder de vista !...
O cende-duque !... ah ! ah ! ah !. . . e julga-se êle um gran*
tk ministro I,... fíofore homenzinho !... Quando eu tomat o

IQRNAB DAS MOÇAS 9'LL4£Í£ $>ii~is>4à JORNAL DAE MQCàS
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tuçrar dele <£ que .1 EspflJnlici, ^i linn^i.i c t> mundo hão cltr ver
o que é e deve .ser um ministro ! - . . Ah ! si eu fosse rei, com
que verdade gritaria Aimanzor: "João é grande ! João é gran-

' SS .,._. .,,_,,.,.,.»,!,,,. n ii i somar fõlecio. Depois,

agarroii,"violentamente um braço de Estcban c disse com voz

rouca !• *
.- Aproxima-tc ! aproxima-te mais... quero dizer-te

um segredo... Ollha : cs tu o único homem a quem estimo

na Espanha. . . vou dizer-tc o que a ninguém disse ainda. . .

Eu finjo'quc sou um estouvado, um louco. . . represento o pa-

pel de Brutus inocente. . . E todos julgam ter-me fechado na

mão. . . contam que hão de governar a Espanha em meu no-

me. .. Mas estão enganados. . . sou capaz de os enfiar a to-

dos pelo buraco de uma agulha. . . Hei de fazer uma olla

podrida" de condestáveis, de secretários de Estado, de ge-
nerais e de inquisidores... Ouviste já alguma vez falar em

Maquiavel, Esteban ... Eu a ninguém confio os meus pensa-
mentos e intenções... e si soubesse que o meu copo havia

penetrado os meus segredos... pela divina paixão! fá-lo-ia
em mil estilhaços !

E atirou com o copo de encontro à parede.
Depois, cruzou os braços, com ar orgulhoso, e, olhando

para Esteban, soltou gargalhada descomposta de um embria-

gado.
_ Aproxima-te mais de mim, Esteban *-? continou êle.V 

J. Não tenhas medo. . . não te farei mal. . . De ti gosto eu
muito mais do que do duque verdadeiro, e sabes por que?
Porque com um simples piparote farei de ti o que quiser. ..
Tu hás de ser um manequim nas minhas mãos. . . Ora, va-
mos, põe-te de pé ! Si estás embriagado, como parece, irão
os meus criados meter-te na cama... Ah ! ah ! e era este bo-
lônio que queria queria fazer-me frente ! Interroga-me idiota;
não ouviste que te dei permissão para isso ?

— Meu caro genro e senhor — replicou Esteban com
fingida humildade — peço-lhe que me desculpe... Bem vê

que não estou habituado a lidar com pessoas da sua quali-

cinde... Oli! i.mii. lii-iuiíi policie», «.w. viir.tü e»:u.cli<sS.o em ví\o
verdes anos! . . .

,— Haverá na universidade de Salamanca um professor
como eu, meu sogro

-—• Nem em Salamanca, nem noutra qualquer parte, meu
genro. . . Mas o que eu quereria principalmente, sabes .

Mais vinho !. . . Si nao tivesse tanta sêdc, falaria me-
lhor do que quantos livros existem escritos !

-— O que eu quereria saber é a posição que cada um
ocupa na corte. Segundo tenho ouvido, tantos semblantes,
tantas máscaras. . .

Nada, nada, está ainda longe da verdade, meu caro
sogro... são três. quatro e mais máscaras para cada sem-
blante. . . Eu, só da minha parte, tenho pelo menos meia du-
zia. . . Ah! ah ! quem pôde lisonjear-se de me conhecer bem ?

FOLHETIM DO "JORNAL DAS MOÇAS'

O feiticeiro Moghrab ? o ouvidor Pedro Gil ? a minha for-
mosa marquesa ? os meus tios, ou os meus muito queridos
amigos da casa do Sepulcro ?

Fale-me de todos esses personagens, senhor. ..
Hei de falar de quem eu quiser, pacóvio!... Esque-

ces, acaso, que estás falando com um conde?... Pela pai-
xão do Redentor! ,não haverá já gelo nos serras?... Este
vinho está quente... e eu precisava de uma coisa qualquer
que apagasse o fogo que me devora a garganta... Queres
que te fale no condestável de Castela ? Não há ninguém que
não saiba que é êle na Espanha o testa de ferro do cardeal
Richelieu... A França paga-lhe bem... Dom Pascoal de
Haro trabalha a favor da Inglaterra... Buckingham pagou
já três vezes as suas dívidas... três vezes dentro de dois
anos. . . e por isso Dom Pascoal de Haro me está sempre 0
aconselhar que seja moderado nas minhas despesas... Al-
coy, o sogro do conde-duque, é primo por afinidade do rei de
Portugal, e portanto intriga a favor da casa de Bragança. ..
O velho Zuniga anda sempre a borboletear... agora está cobi

JORNAL DAS MOÇAS 941-1944 9-1M944 JORNAL DAS MOÇAS
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* Com o café da manhã, na merenda datarde, ou oferecidas às visitas no lancheestas roscas fritas são verdadeiras gulodi-ces ! São o famoso "doughtnut" — popula-ríssimo entre os norte-americanos. Reparecomo a receita é fácil e pode ser feitanuma panela: prova de que nem sempretodo bolinho precisa de forno.
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? 1/4 chies, farinha ^ ft
c/iíc. araruta
colhs. rasas (sopa) Royal
colh. rasa (chá) sal
colhs. rasas (sopa) manteiga

3/4 chie. açúcar.
1 ovo batido

1 colh. rasa (chá) noz moscada ou
canela

1/2 chie leite.

CONFIRA AS MEDIDAS COM A LATA
Toda Receita Royal é baseada
em chícaras padrões. Para
resultados certos, confira sua
chícara de medir com as
indicações da nova lata de
Fermento Royal.

v>

Peneire juntos, 3 vezes, 2 chies, da farinha, a
araruta, Royal e sal. Amasse bem a manteiga e,
misturando bem, junte o açúcar, aos poucos, e
depois o ovo batido com a noz moscada. Adieio-
ne, aos poucos e alternadamente, o leite e os
ingredientes peneirados, misturando bem após
cada adição. Ponha o restante 1/4 chie. farinha
na mesa e trabalhe a massa sobre a mesa o su-
ficiente para que esta farinha se incorpore à
massa. Enfarinhando a mesa e o rolo, extenda a
massa na espessura de Vz a 1 cm. Corte-a em
rodelas (m/m 7 cms. de diam.) com um furo no

centro. Mergulhe as roscas ém gordura
\Vv2?ft com temPeratura suficiente para £ritá-L 

^iJW las de c^r tostada em 2 a 2V2 minutos,^^ virando uma só vez. Faça-as escorrer
até secarem bem.

! F

ém ROYAL
CHAVE DE MIL E UM PR*ATOS DELICIOSOS

&
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CINE EM
MULHER SATÂNICA

Buscou a Universal, nos lindos pa- :
noramas dos mares do sul, o deslum-
brante cenário que o tecnicolor trans-
forma em suntuoso paraizo, para nele
fazer posar a divina beleza de Ma-
ria Montez, na história de amor que
é o enredo de "Mulher Satânica", o
filme que foi estreiado mas que os
"fans" 

querem retornar a ver.
A ação do romance passa-se numa

pitoresca ilha onde os amores de
uma princesa e de ^ua irmã gêmea
ievam os homens à luta pela con-

quista de tronos e corações.
Maria Montez encarna os dois

papeis, o de princesa, e o de ' sua
invejosa, porém, inebriante irmã. E
o seu melhor desempenho desde que
na tela apareceu fazendo concorrên-

cia aos afamados 
"sarongs" de Do-

rothy Lamour, já que o seu corpo, de
feitios tropicais, são um imã para
os olhos dos espectadores que admi-
ram — como artistas! — a. perfeição
da obra mágica da natureza, a
mulher.

Os outros 
"astros" que formam o

trio central do "cast" são: John Hall,
o belo e forte galã, que dia a dia
aumenta o número de suas admirado-
ras e Sabú, o jovem indiano tão

querido das platéas que, desse modo
formam com Maria, os estrêlos de
uma série de filmes, famosos e boni-
tos, como "Mil e uma noites" e "Es-

crava branca" que vem sendo apre-
sentada pela Nova Universal cora
tanto êxito.

ORIGEM DO APELIDO MESQUITA
J. DAVÍ JORGE

QUANDO 
el-rei dom Afonso V, de

Portugal, partiu para a con-
quista de Arzila, lovou incorporados
ao seu luzido exército, entre outros
nobres, cinco irmãos, naturais de Vi-
Ia Real,, que tinham por apelido Pi-
menteis.

Apesar da corajosa e desesperada
resistência dos valentes mouros, a
cidade, em poucas horas, foi toma-
da de assalto pelos guerrilheiros por-
tuguêses.

Os infiéis não desanimaram quan-
do viram o inimigo já dentro da
praça: recolheram-se a uma mes-
quita e, dela fazendo fortaleza, re-
sistiram ferozmente às investidas da
tropa lusa. Os cinco Pimenteis, en-
tão, vendo a inutilidade dos ataques
de sua gente contra o forte improvi-
sado da mourama, tomaram esta re-
solução arrojada e altamente patrió-
tica: sacaram de seus cintos e, atando-
os uns aos outros, lançaram-nos a
um pequeno parapeito do templo ma-
onuetano. jDepois, com uma ligei-
reza de felinos, por eles subiram
ágeis e corajosamente! Em pouco tem-
po, o exemplo dos cirreo irmãos foi
imitado pelos companheiros, sendo,
finalmente, a mesquita tomada e seus
feros defensores capturados.

Em honra deste feito, el-rei deu
aos Pimenteis, por armas, em cam-
po de ouro, cinco cintos vermelhos
com fivelas de prata, e uma borda-
dura azul com sete flores de liz; por
timbre, meio corpo de mouro com
uma azagaia na destra e uma ban-
deira de prata. E, ainda para merno-
rar o cometimento dos Pimenteis, or-
jienou o soberano que os cinco ir-
mãos tomassem por apelido o nome
de Mesquita.
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«AUOTAS UE HOJE

Uma observação ligeira na série des-
sas croniquetas que falam de meus
amores com as garotas, mostrará que
na quase totalidade dos casos, o fi-
nal é sempre o mesmo: um "fora"
elegante, bem feminino que as peque-
nas, com sua sabedoria especial, ofe-
recem-me e, naturalmente, eu aceito.

Entretanto, nem que tenha sido
essa a primeira vez, quem me "des-
pediu", na história que vou contar,
não foi a garota, nem, como poderá
parecer, algum "larzan" enciumado

Numa certa noite, fui assistir áque-
le filme extraordinário que tem, no
"cast" o "astro" Ray Milland: "O
solar das almas perdidas. Penicula de
fundo espírita, mostrava, a aparição
de almas e uma serie de coisas que
arrepiavam os cabelos da gente, tal
a frieza com que eram tratadas.

Na noite seguinte, que por sinal
estava com um aspecto lugubre, fui'
visitar a menina doa meus olhos.
Conversamos, brigamos, fizemos as
pazes, e depois ela me pedio para
contar o filme que assistira.

Descreví-o vagarosamente, procu-
rando reproduzir, da melhor manei-
ra, os quadros quase tétricos do dra-
ma:

De quando em vez ela aperta vacme
as mãos. Depois, dando suspiros aba-
fados, chegou-se mais a mim é pegou-
me nos braços.

Eu, francamente, estava gostando
pois era a primeira vez que fica-va-
mos assim tão juntinhos, por isso
tornei mais trágico ainda o enredo,
que já estava completamente trans-
formado. -

Quase ao terminar a longa histó-
ria, encontravamo-nos já abraçados e
tão deliciosamente emocionados que
nem nos. apercebemos da chegada de
um vulto que, de pronto, saltou à
nossa frente.

Era o pai da pequena! Meu san-
gue quase gelou, embora a garota fi-
casse calma.

Então, o homem, com ar indignado
avançou em minha direção. Quis
correr. Mas não pude. Segurou-me
a gola do casaco e ia falar qualquer
coisa quando sua filha, correndo para
o interior do prédio ainda gritou:

Papai, vou telefonar para o Al-
frcdo pedindo que me leve amanhã
ao cinema.

Eu, completamente tonto, irão fiz a
menor reação. Então, êie, batendo-
me no ombro disse-me.

Está vendo, meu filho. Esse Al-
fledo, é o namorado das quartas-fei-
ras.

Vá embora e não apareça mais aqui.
Será melhor pai»a você.

Todo confuso eu me retirei agra-
decendo ao velho. Porém embotra
passado um punhado ue dias, ainda
resmungo por aí: Estas garotas de
hoje.
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M ODÊLO de tafetá quadriculado qiu é uma nova e
linda criação de New Yorck Dress instituto;'. Tendo a sim-
plicidade cfe estilo, o vestido é dos mais atraentes q-ue se
há visto. Um caprichoso trabalho de ro.uches dá grande
realce ao modelo, que JORNAL DAS MOÇAS publica com
plena exclusividade.

C STE modelo de tafetá sugestivamente estampado de
Wp BOUQUETS é uma linda criação do The Eastman

Cô.. New York. O corpo, justo recortado oferece um
gracioso movimento drapeado que se repete nas mangas.
No filo que cobre a saia, sobressai um laço feito do pro-
prio tafetá estampado. (Exclusividade de JORNAL DAS

MOÇAS
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ARNE SHIRLEY, da RKO, é quem nos mostra n0 filme
GOVERNMENT GIRL modelo de linhas nitidamente he-
lênicas interpretado em crepe CHIFFON. Adereços de
diamantes e um véu completam magnificamente, o EX-
SENBLE
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GENTE QUE IA
BlbCAR O DIA

(Continuação da pág. 8)

— Come tudo.
0 homem chegou em casa espa-

vorido.
 Misericórdia, mulher! Êle disse

que este bicho come tudo. Como há
de «er, mulher? O bicho, agora, co-
me a nós todos...

 Vamos matar êle, berrou a
mulher.

Ajuntaram-se de cacete em cima
do pobre do galo que o liquidaram
em dois tempos, continuando com a
lida de irem buscar o dia no saco.

Dessa fábula se conclue que ps
tolos jamais conseguirão sucesso na
vida.

r PÍLULAS VIRTUOSAS tPílulas de PapaSna e Padòphi.
ílna. Empregadas com sucesso
nas modéstias do estômago, fí«
gada intestinos, dlspepsiaa, do-
res <le cabeça e prisão de ven-
tre. A venda em todas as far.
macias e drogarias. — Vidro
Cr$ 3,00. Depositário: João
Fonseca. Rua Acre, 38 — Bio^

de Janeiro

ATADURAS
Todas as Fita duras que produzam

inchação ou atíorn%ee:mehto da região
imediata às ataduras cv dor, devem
ser desfeitas imediatamente e uolpca-
das de novo, procurando evitar esses
acidentes.

CORDÉIS DE PAPEL

Entre os numerosos artigos substi-
x tos do papel, produzidos na Sué-
cia durante a guerra, encontram-se
cordas de papel torcido. Práticamen-
te, não se usam agora outras cordas
senão estas. O novo produto tem
muito pouca semelhança com as más
cordas substitutivas, feitas durante a
guerra mundial passada. Os novos
tipos são fortes e elásticos, tendo in-
clusive, uma considerável capacida-
cie de resistência à água.

A adaptação das máquinas ceifa -
(foras ao emprego de cordéis de pa-
pd, trouxe apreciáveis dificuldades,
as quais, contudo, foram vencidas
gradualmente e, durante o ano
passado, utilizaram-se, em grande
medida, cordéis de papel. Em vista
de que as existências de ataduras de
canhamo se esgotaram, as autoridades
suecas anunciaram recentemente que,
''xa a próxima colheita, só se po-

dera dispor de corda de papel para
as máquinas ceifadoras e as prensas'le palha de trigo, recomendando por-
tanto aos agricultores que ajustem

s rráquinas para 0 uso do protfu-1 ¦ substituto em qustfio.

\
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VENENO
E' um purgante conhecidíssimo o

óleo de rícino, sabemo-lo. Mas o que
muita gente não sabe é que não dá
o mesmo resultado a ingestão das
sementes da planta da qual se extrai
aquele óleo, julgando até que tal prá-
tica produz o mesmo efeito. Esta
crença tem produzido casos de into-

xicação e até de envenenamento mor-
tal As sementes contêm um tóxico
muito ativo, de que são despojadas
quando se elabora o purgante.

E' tão forte o veneno que as se-
mentea cotem que bastam três -ou
quatro destas para causar a morte
de quem as ingira.

v.'

DESEJA EXPERIMENTAR?
Envie seu nome, endereço comple-

to, o número deste anuncio e sete
cruzeiros em selos do correio ou
em dinheiro, pela volta do Correio e
receberá um vidro original c/ 200
gramas.

Latir. Belvitan — Rua Souza Dan~
tas. 23 —Rio N.° 505
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Cop a paz chegará
tombem Sabonete PEARS!

i\>t %$M* <$$$&&&&% çá» úgaoBEk de seus

S^m ?M&&> fc Sâx^t*& £««$, que tu
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GAIXA
AVISO IMPORTANTE

Em cumprtnento do decreto baixado pelo go-
vernoregulomenfando em fodo o pois a pro-
f ssao*jornallsfiaa, não será tomado em oon.
s»deraçâo qwlquer trabalho enviado em quer-âo seji reve/ada a identidade do respectí.
vo nufor, embora prevaleça paro o ebifo da
publicação o pseudônimo porventura adotado

GUILHARDO DA FRANÇA ROSA-
DO — (S. SALVADOR, BAHIA) —
A sua carta acompanhando os traba-
lhos que me enviou — Sempre a ti
(!) querer, em verso, e outro em
prosa, aliás, sem titulo — é um do-
cumento precioso de psiquiatria. E
tão precioso que nSo quero ocultá-lo
a olhos alheios, no propósito de ser-
vir aos estudiosos do gênero. Eis a
sua carta, ipsis verbis:

Cordeais saudações.
Remeto, com a panesenie a V. 5., o

texto de uma carta de amor e um ver-
so junto. so!.ici"o o favor de os en-
viar a secção respectiva, irto, ó, ao
chefe que tem a cargo o-s trabalhos
da Revista ce-r.e gemera.

Os trafealÍMJs c_-.se- ara e~vX. 3 V
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A intimidade que as adolescentes

desfrutam junto dos rapazes, colegas,

.miguinhos, companheiros de passeios
jivèrsóes, merece ser olhada com

vigilante e assídua atenção das ma-

mães zelosas na boa educação de

mas filhas.
E' naturalissimo que a mocinha,

jm pleno desabrochar dos anos, ex-

iriorizè essa vivacidade de garruli-
¦e e èstòuvàmeiitó, conseqüente da
efkxão ainda deficiente, por ser
,ouco versada, no terreno experi-
ental da existência. E' justamente

sintomática insaciabilidade pelas
sensações comuns do esporte, das fes-
as, das aventuras, dos "flirts" nes.
as criaturinhas que, recentemente,
.esvendaram os olhos ante o cenário
ieslumbrante da vida e, de forma in-
sensível, se enamoraram da paisagem
orno se fora um quadro de. magn-ifi-
o esplendor.
Todas, nesta fase, invariavelmente

ientiram idênticas sensações de ebriez
ilusão. Entretanto, há. sn^ngúar-

íando-as, o braço protetor dos ami.
os leais, fies e sinceros —os pais

que mais do que ninguém, alme-
|am ardentemente, a felicidade destes
ntcs queridos.

N5o é lógico, por exemplo, admi-
|ir a uma garota de dezesseis anos, o
[égçesso à casa, apenas em compa-
íhia de um meninote, mais ou me-
aos da mesma idade, após as dez ho_
ras da noite. Tão pouco nfto é cor-
^eto, que, associada a êle, tome a di-

?trlz de comparecer a recepções so-
liais, festividades em lugares públi-
ios; com a independência autômata,

g|as senhoras emancipadas.
A moça solteira, que observa ati-

lides corretas, só se dirige a tais lu-
lares ao lado de sua progenitora, ou
[incla sob a vigilância de pessoa indi-
ida pela família, como idônea e res-

leitave!

A conduta verificada ncs ba'les,
|mbem figura, como assunto digno de
|mentário. E' reprovável e até ab-
irtfo, que uma jovem marrtenha.se

|um saião dansando ou conversando
tempo todo, completamente mono-
lizada por um determinado cava-

Ipo que exige atenções especiais,

próprias de serem distribuídas ape-
nas aos noivos.

Qualquer, senhorita habilidosa podeestar a salvo de um verdadeiro blo-
queio, tramado por impertinentes ei
dadãos, sem parecer descortez ou
brusca.

São pequeninas particularidades no
procedimento comum da mulher, quea tornam distinta ou vulgar.

Para estes mínimos detalhes, lem-

bramos às mamães a coadjuvaçao
sempre benéfica de ensinamentos diá-rios às suas filhas a fim de não asverem resvalar até o caminho queconduz aos atos menos próprios e
sociais.

Não nos esqueçamos nunca, desta
verdade básica: Depende exclusiva-
mente das mulheres honradas e dignas
de hoje, uma geração futura, próspe-ra, equilibrada e feliz.
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Uma visita agradrtvcí
Visitou-nos, há dias, a Sra. Leonidia Trancoso La-

cerda trazendo para que admirássemos um bordado exe-
cutado pelas suas mfios de fada.

Só isso bastaria para que ficássemos encantados. Mas
a razão de ser de sua visita era mostrar-nos o trabalho
tirado de um dos muitos riscc-s encantadores que JORNAL
DA MULHER pública, graças aogosto e à competência
de Yara Silvia.

A Sra. Leonidia após posar para o nosso fotografo,
ao lado do seu bordado, tal como se vê no clichê acima,
conversou algum tempo conosco. No transcurso da pa»
lestra fizemos algumas perguntas que Mme. teve a genti.
leza de responder.

 Deu-lhe muito trabalho esse motivo ?
Absolutamente, disse. Fi-lo em horas que toda

dona de casa tem para descansar.
 Quantos meses a senhora levou para executá-lo •

Seis meses.
Tanto tempo assim ?

 Xão é muito, de vez que eu só o pegava duas ho
ras por noite, após- o jantar.

Si assim é. . .
Muito dinheiro em lã gastou para a sua execução '7

 Cento e cinqüenta cruzeiros. Já tive, porém, quem
me oferecesse mil e quinhentos cruzeiros.

E não quis vender?
 EU trabalho por distração e para enfeitar o meu

lar.
Muito bem ! Já que a senhora foi tão gentil co-

nosco, proporcionando a todos nós da redação urna grau-
de satisfação, faça a finíza de dizer-nos algo sobre o
que a senhora pensa de JORNAL DAS MOÇAS.

 Ora ! A primeira revista do mundo ! Eu tenho
em casa a coleção quase que inteira e que não a entre*-

garia por um tesouro.
Gratíssimos !

If-X

E assim como Mme. Leonidia Trancoso Lacerda há
milhares de outras leitoras por todo o Brasil .

Nas exposições em que a Singer proporciona ao pkbxco
o-ensejo de ver os trabalhos de suas alunas. 99 % dos
motivos pertencem a JORNAL DA MULHER, o anexo de
JORNAL DAS MOÇAS.
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Após a Visita Pastoral reiu A Paroquia de Santa Te^
"erinha. em Botaíoco. o Sr. Dom Jaym.e de Barros Ca.
a&ra. A.v Hsre ye:ropo:i:ar.o. honrou cs Laboratórios

Oliveira Jur.

muitos nrrsd -:>s£ coneeiuisao ro*~a

JORNAL DAS MOÇAS
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GALERIA DOS ARTISTAS DE RADIO

h;\ sem dúvida, uma das vozes mats bonitas do radio brasileiro. Aritsia exclusive

Radio Tamolo, NUton Paz consegue naquele microfone um magnífico sucesso Prococ

r> lnt«rpr*t* d# **DlrpHn r}*> P^nr" urraDÜe^ novidade paru o prrtxlmr. r»rti»val


