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— Micronizado por aparelhos especiais - um processo

revolucionário, privilégio de Coty em todo o mundo - "Air Spun"

é de textura praticamente imponderável. Experimente,

nos tons rosados, as cores Bali ou Vibrant, nos

tons ocre, Solei) d'Or ou Ocre d'Orient. Há ainda mais

7 cores fascinantes ò sua escolha.
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.Em Hollywood acontece de tudo. A última "piada" dos "astros" foi um joéo de basebaU" em

«ue tomou paríe quase toda a co/óma cinematográfica, em benefício de uma obra de ampara

JDa esquerda para a direiía vemos: Laura E/Jioí. Ava Gardner e >ide/e /ergem

DRÁGEAS CINEMATOGRÁFICAS
* Roddy Mc Dowell, aquele for-
midável garoto de "Como Era Verde
o Meu Vale" e do primeiro filme da
-série "Lassie" já é um rapazinho e
«parecerá em quatro filmes da "Mo-
•nogram", "Black Midnight", "A Mal-
«iição da Torre," "Fúria do Mr.r" e
"O Fiel Rocky".

Esther Fernandy casou-se. Esta
<é uma bomba, heim!

O novo "cow-boy" sensação é
Whip Wilson que já aparecerá em
seu quarto filme para a "Monogram"
"Caminhos de Dusk".

•a» Dolores Del Rio que tanto su-
cesso tem conquistado no cinema
"yankee" e no mexicano, acaba de
obter grande êxito na película da
"Pel Mex", "La Casa Chica".

um filme da "Capital Filmes," dij
tribuidos pela "U. C. B."

* "Moeda Falsa" e << Entre D:is

v1> Lon Çhaney Jr. será novamente
vilão em "Três garotas em meu
Coração," da "Monogram".

Fogos" são os últimos sucessos de
Dennis O'Keefe e Claire
filmes distribuídos pela

Trevorj
R"

*

>>

"A bomba na Ilha da Pantera",
<ê o segundo filme em que Johnny
Sheffield aparece como "astro". É

mm filme da "Monogram".

A "Filmex" apresentará, com
."Luis Mousique, "Callegera," ou
"Amor de La Calle". Esta dis-
tribuição da "Pel Mex" tem como
"astros" Marga López e Fernando
Fernández.

— 4 __

Nos estúdios da "Alameda Films"
teve efeito a exibição de "El Diablo
No Es Tan Diablo", alta comédia
distribuída pela "Pel-Mex" cujos
protagonista são Sara Garcia, a
graciosa Amparito Morillo e Julien
Saler.

? "La Dama Del Velo" será o
grande sucesso eme a "Pel-Mex"
apresentará. Tem como intérpretes:
Libertad Lamarque, Armando Calvo,
Ernesto Alonso e o jovem Miguel
Córcega.

>l< Sady Cabral, é um dos mais
destacados "astros" do teatro e do
rádio. Agora conquista mais aplau-
sos no cinema pois é um dos prin-
cipais intrépretes de "Escrava
Isaura" e "Caminhos do Sul," este

JORNAL DAS MOÇAS

"Receios," filme da
Lion," distribuído pela
traz de volta a sènsacion
Sidney ao lado de John

"Eaglí
C. b.'
Sylvi

íodiack;

é unia* "Morrerei Onde N^sci
das grandes atrações da "Ea

que a U. C. B. distribui o m coi
-Lie n'0

interpretes
Bari.

Tames Craig

da v
no-

Unidos mais de 2.750.000
de televisão.

5fc Desde o término
agora, fabricaram-se

? Ao que tudo indica, no
nomes do próximo carnavai
cluidos Francisco Alves,
Borba, Hsleninhn Cosi1.
Out" completados por alg
novos no rádio.

Lynn

•ra.. ate
Estados
•eptores

• grande?
estão in-
rmilinha

, nome3
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/újua de Colônia Cashmere Bouquet
No lenço, no corpo, nos cabelos, a Agua

(le Colônia Cashmere Bouquet transforma-se
numa deliciosa fragrância romântica que

permanece por vários dias... Experimente .

hoje mesmo, o perfume diferente e envol-

vente de Cashmere Bouquet, a aristocrata 
^x

das águas de colônia!

Pó de Arroz Cashmere Bouquet
O Pó de Arroz Cashmere Bouquet ao ser |x
aplicado em-sua pele, torna-a mais macia, x

mais jovem e mais atraente... Cashmere
Bouquet, o perfume que subjuga os homens

i porque é a combinação de 17 exóticas x

l essências... Cashmere Bouquet é mais. msi- y.y
1 nuante e mais persistente... Um perfume mg

que provoca e enamora!
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I Que espécie de esposa é você?
11 I-

AM &
Por MARGARITÀ BARNE

Você pode não ser um mo-
dêlo de esposa porque esposa
modelo não é mais que uma
minúscula imitação do autênti-
co. Mas pode ser perfeita. E a
esposa perfeita não é mais que
um ser enamorado do virtuo-
sismo, que exige que a pessoa
amada viva conforme os ideais
daquele. Mas é difícil alguém
fazer isso! Tão pouco pode
abrigar a esperança de realizar
completamente o sonho ideal
da pessoa que você ama. Mas
ser uma esposa que satisfaça
melhor seus instintos normais e
correlacione melhor as necessi-
dades de seu companheiro e de
sua família, tal deve ser seu

• o:nsodojd
— 6 —

O amor e o casamento só po-
dem ser tão maravilhosos e per-
feitos como o sejam as partes
interessadas. A muitas pessoas
agrada serem amadas, mas não
têm amor a ninguém.

Dar não significa, necessà-
riamente, abandonar-se ou sub-
meter-se. Significa estabelecer
comunhão de ideais e de pon-
tos de vista, de modo que é uma
adaptação a um propósito co-
mum, à identificação espiritual
e a um ideal sempre maior,
que, por sua vez, dará mais vul-
to à personalidade das partes
que tendem para o mesmo pro-
pósito.

Qualquer que seja seu tipo,
deve você trabalhar por um

JORNAL DAS MOÇAS

profundo amor e perfeita
vivência matrimonia! Vai
pena fazer tudo por iSSQ5
quadro que aqui oferece,,
pode ajudar-lhe a compre!
a si mesma, o que const|
primeiro passo para o ape-|
çoamento.

Responda sim ou não a
das as perguntas, para deter,
nar a espécie de esposa qU!você.

Se pode dar seis ou mais
postas afirmativas em um
po, classifique-se nesse g|Escreva o número dos grl
nos quais se classifica e proct
a definição para essa com|
ção de grupos. Ainda que ei
chegue a seis respostas afiif
tivas em qualquer cies grupe
também pode encontrar
definição para você

PARA O GRUPO 1
As damas que satisfaçampt

namente os quesitos do qu
dro 1 são o tipo corrente dei
posa, que toma a sério seusè
veres e responsabilidades. |
que prove todas as necessii
des, a que planeja, conserva
atende todos os detalhes I
bem-viver. Orgulha-se de I
casa bem posta e de sua faí
lia. Isto se deve em parte»
íntimo desejo de obter segura
ça doméstica e, em parte, tal
bém, à necessidade de ser ai
da e indispensável.

GRUPO i
— E' importante para você fe

as coisas prontas?
— Tem inclinação a preocupai-

se e sentir-se ansiosa?
j — Olha cuidadosamente pM

antes de (ar

7 %
•¦7.-;*

.: 
¦,

:. 

¦,

. 77
•.. - 

¦" •"-"¦'7

77i
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frente
passo?

• E' você clara nas
na conduta?

— Aprecia muito um.
de segurança na •

— E' naturalmente c:
econômica?

— Torna-se difícil
encontrar desçulpí
pessoas descuidada
videntes?

S — E' capaz de economizara
temàticamente com o ijtoM
adquirir uma Casa ou oW
coisa tão útil qu& to *»

9 —Tem medo de oser mu-
danças?

oalavrast

st sensação
rdar

i ídadosa e

¦¦ra você
-..-. para ®
.. e impft'

Am
M
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Fará quanto possa para aju-

r seu esposo a progredir e

|ch;ar todas as comodidades
feriais. Mas as pessoas dês-
tipo necessitam sorrir ao te-

ór e ao futuro. Não lhe agra-
[m as opiniões acaloradas;

Jrefere os fatos frios e, até, as
livialidades. Isto contribuiu
Iara unia vida estável, mas não
leve permitir que o amor se
Inverta em um fato frio. Deve

Jr menos intolerante, a fim de

Ilcontrar 

toda a felicidade que
herece.

¦PARA OS GRUPOS 1 e 2
¦mm _*. *¦ A •*" ™

m E' esta o tipo de esposa que
¦onstitui uma boa camarada e
Tonstrutora do lar. Porque é

4

5

6-

7-

8-

9 _.

GRUPO 2
Tem aptidão para explicar e
ensinar?
Procura dar mais do que re-

cebe em amor e amizade?
-- Pode compreender as pes-

soas em geral e simpatizar
com as mesmas?

-Desgostam-lhe a rotina e os
detalhes?
Parece que desapareceram
suas preocupações quando
está em companhia de pes-
soas amigas?
Inclina-se a sacrificar-se e a
negar-se a si mesma em fa-
vor dos seres queridos?
Ama realmente às crianças e
aos anciãos?
Pensa que muitas outras pes-
soas querem ser boas e se-
guir uma vida correta?
O amor é o maior sentimen-
to da vida para você?

GRUPO 3
— E' rápida em suas decisões?
— Toma providências para que

ninguém lhe leve vantagens?
— E' você com freqüência

quem analisa uma possível
mudança?

— Sente urgência por construir
e criar?

— Emociona-se facilmente no
cinema, no teatro, nas reu-
niÕes sociais, etc. ?

— Gosta de governar outras
pessoas e ter primasia em
decidir?

— E' positivamente alegre ou
melancólica sua disposição
de ânimo?

— Têm sido com você mesma
suas maiores lutas?

— Você se reconhece como ca-
paz e eficiente?

«mia pessoa prática e frugal,
Unas também românticamente

fetuosa. E' algo inadvertida;
lependente quanto às pessoas,
Independente quanto às coisas,

ias fundamentalmente equi-
librada. Gosta da comodidade

da realidade da vida quoti-
idiana. E, sem dúvida, ocupa a

posição suprema no lar, por-
me é sensível e sentimental-
íente a vencedora.
Todavia, a necessidade que

[sente de recompensa e reconhe-
[cimento é tão grande, que pode
Ser uma vida secreta em que se
[dramatize. Sua devoção à fa-
Snília é quase primitiva, man-
Rendo suas amizades em cons-
Jante renovação de afeto. Ven-

[19-1-1950

0 lenço-papel
voltou?

a resposta é

~i

ce aos demais entregando-se c.
eles.

PARA OS GRUPOS 1 e 3

A esposa que pertence a es-
ses dois grupos é o tipo de es-
posa intensa e enérgica que
constitui uma excelente dona
de casa e uma fervorosa advo-
gada do marido e da família.
Tende à acumulação de fun-
ções e a desgastar-se, portanto.
Para conservar as aparências e
enaltecer a posição de seu com-
panheiro, trabalharia até ao es-
gotamento, em sua casa ou fora
dela. Mas se fica em sua casa,
deve ter o cuidado de não con-
verter-se em uma tirana do-
mestiça.

Amante do luxo, apaixonada,
luta por não corresponder com
demasiada largueza aos demais,
ainda que lhe agrade lhe dis-

pensem esses toda a atenção.
Capaz e discreta, sabe esconder
seus sentimentos; todavia pode
pagar caro, dando ensejo à ir o-
nia, ao sarcasmo, ou ao re-

púdio.
Normalmente, é o tipo ofi-

ciai, enérgico e ambicioso, que
poderia triunfar nos negócios
ou na propulsão dos negócios
do marido.

Sua principal desvantagem é
sua incapacidade para delegar
tarefa aos demais; é tão difícil
agradar, que considera necessá-
rio fazer as coisas por si
mesma.

JORNAL DAS MOÇAS

y§si
V Jf OÜ está /

( à venda! J

"YES" chegou agora! Eis uma
noticia que as mulheres de todo
o Brasil receberão com alegria.
Por que "YES" é um novo lenço
de papel-pluma absorvente, de
uma utilidade e conveniência
sem igual, para assoar o nariz,
retirar maquillage, limpar ócu-
los, remover o esmalte, etc.
De agora em diante, "YES" já
poderá ser encontrado na far-
macia ou loja mais próxima.
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Nunca se bateu em duelo,
barão?

Não. Mas faltou pouco, quan-
do me deram uma vez uma bofetada.

* * *

Agora mesmo um cego a quem
dei uma esmola me disse: — Obri-
gado, minha bela senhora.

Éu tinha minhas dúvidas sobre
a cegueira dele, mas agora vejo que
é cego mesmo.

* * *

NA ESCOLA DE CANDOSA

A professora lia, na escola de Can-

dosa, a composição escrita por um

dos seus alunos, o Alfredo, sobre o

tema "Aventuras na selva . & um
dos parágrafos dizia:

"Por um momento, senti que o
terror me dominava! Fazendo um es-
forço sobre-humano, consegui domi-
nar-me; fiz pontaria — ah! minha es-

pingarda! — e, com um tiro certeiro,
atravessei o coração do mosquito.

* * *

GERÂNIOS

Entrou o homem numa casa de
flores. E disse com voz medrosa:

Eu desejo um pé de gerânios...
Lamento — respondeu-lhe o

florista — mas não tenho mais ge-
rânios. . . Não quer levar um pé de
crisântemos?

Não.
 Olhe que os crisântemos são

muito. ..
 Digo-lhe eu que não! — ata-

lhou o homem. — Preciso de um pé
de gerânios pela simples razão de
que minha mulher foi passar uns
dias na casa de minha sogra e eu
prometi-lhe regar todas as manhãs
um pé de gerânios que tínhamos em
casa. . .

* * *

W- ^y A'¦/te 
/m^- 1~\ '¦'  I

&•.:

s
— O médico me receitou alimeií

tos leves.
 Compre então carne no meu

açougue. Um quilo lá não tem mais
do que 500 gramas.

* * *

Â>f^

Antonieta, este céu azul, este
sol, não te faz lembrar alguma coisa?

Sim. Um dia magnífico para
estender roupa no varal.

8

SEM IGUAL

Não há ninguém como aquele ho-
mem para não dar o braço a torcer.
Certa ocasião, alguém lhe perguntou
se alguma vez se havia perdido.

— Perder-me? Nunca! — respon-
deu. — E' bem verdade que, uma
vez, andei, durante três dias, dando
voltas e mais voltas num mato sem
saber por onde sair. . .

* * *

REFLEXÃO FILOSÓFICA

Uma boa senhora recebe, já noite,
o seu esposo, e, de permeio com o
beijo obrigatório, chegou a ela um
cheiro delator. A censura é tão ime-
diata como é filosófica, definitiva-
mente filosófica, a resposta:

— Tu sempre notas quando eu te-
nho bebido > . . um pouco. Mas nun-
ca procuraste saber quando é que eu
tenho sede!

JORNAL DAS MOÇAS

Menino, se você tem dez cm-
zeiros num bolso e onze no outro,

que traz consigo?
Uma calça alheia. ve

* * *

¦¦„¦• ,¦1

.

Durante um mes, escie
diariamente.

E então? .
Ela casou-se com o cariei

uj-1-1950
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A BELEZA P> OBRIGAÇÃO

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

Agora já temos creme de ai
face "Brilhante" ultra-concentra
do que se caracteriza por sua
ação rápida para embranquecer
afinar e refrescar a cútis.

Depois de aplicar este creme
observe como a sua cútis ganha
um ar de naturalidade encanta
dor à vista.

A pele que não respira resseca
e torna-se horrivelmente escura
0 Creme de Alface "Brilhante"
permite à pele respirar, ao mes-
mo tempo que evita os panos, as
manchas e asperezas e a tendên-
cia para a pigmentação.

O viço, o brilho de uma pele
viva e sadia volta a imperar com
o uso do Creme de Alface"Brilhante".

Experimente-o.

É um produto dos Laborató
rios Al vim & Freitas.

— 10 —

RADIOATIVIDADES
NO MUNDO DO RÁDIO

Por Al Neto

Há um axioma que cada vez
se torna mais firme na confecção
dos noticiários radiofônicos dot
Estados Unidos. Este axioma é:
"Deixe-os com um sorriso nc
lábios".

A idéia é proporcionar ao ou-
vinte um elemento de tranquili
dade, depois das notícias mais ou
menos dramáticas que pululam
no mundo de hoje.

Para isso, o noticiarista deve
selecionar, como fecho do noti-
ciário, um item que encerre bom
humor, que prove que, afinal de
contas, ainda existe quem saibr
rir neste mundo.

A necessidade de uma noticia
leve e bem humorada está pre-
sente a todas as horas do dia,
mas é especialmente importante
nos noticiários da noite. É preciso
mandar o ouvinte para cama eir.
um estado mais ou menos eufó
rico. Como pode dormir bem um
cidadão que acaba de ouvir so-
mente notícias sobre bombas ato-
micas, greves, quedas de gabine-
tes, revoluções, incêndios, etc?

Naturalmente, aqui como em
tudo, trata-se de "conquistar" o
ouvinte. Os noticiários que ter-
minam sempre com uma nota
otimista conquistam maior nú-
mero de ouvintes, sempre que. é
claro, sejam também noticiários
de primeira ordem.

-

O SAMBA TRIUNFA NA
ARGENTINA!

Escreve Carmelita

música
No intuito de difundir a nossa

e projetar o seu nome
através das fronteiras, Silvio de
Oliveira, há cerca de um ano, seguiu
para Buenos Aires, onde colheu e
continua colhendo d maior sucesso
possível!

Jovem, culto, simpático, cantor e
galã ao mesmo tempo, Silvio de
Oliveira chegou, viu e venceu. . .
Tendo atuado na Rádio Belgrano,
nas maravilhosas "boites" "Cigale"
e "Marabi", bem como nas mais
refinadas "Confiterias", seguiu de-
pois em tournée artística, tendo ai-
cançado enorme êxito no Casino de"Las Termas de Rio Hcndo".

Como não podia deixar de ser,
entrou em contacto com Joel (o fa-
moso parceiro da dupla "Joel e
Gaúcho") que em Buenos Aires é"manda chuva".

Joel que é um camaradão esclare-
ceu Silvio sobre a preferência dos
fãs e até recomendou, principalmen-
te, que êle cantasse sempre o samba

JORNAL DAS MOCAS

"Pra que discutir com Maria?"
é a coqueluche da cidac1 portei
Silvio de Oliveira aumentou!
cartaz e, daqui, formulamos os
lhores votos de crescem *ucesm
este verdadeiro embaixada da m
música popular!!!

E é assim que o samba vai fazend
os seus "goals". . .

N Ó T U L Ái S

Para substituir Teófilo de $
concelos, na irradiação das corrMj
da Gávea, vários nomes são indi|
dos. Parece que o n.° é o
Gagliano Neto.

Também se fala em outras en||
sôras para transmitir os programai
turfísticos. Será que vai dar certa

Carmelita Peredo tem uma temi
porada artística marcada com emil
soras de Buenos Aires. É, sem dúvidJ
um princípio de ano bem promissoil

Louis Amstrong, o conhecia!
"rei" do "Jazz", aparece na p;4:cul|
ita.iana "Botta e Riparia".

Segundo nova tabela do rái
americano, cada músico receberá!
dólares (uns 500 cruzeiros), porlil
minutos de atração em programa |
televisão.
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Esta é sempre um st'
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GILDASIO FERNANDES ROZA

ACABO 
de ler "Uma Carta", de Hernani Ferreira, estampada

num velho JORNAL DAS MOÇAS de 11-3-48, a pagina 11.
Carta em que êle diz conformar-se com a perda de suas vistas, agra-
decendo mesmo a Deus esse estado.

Por que?
Porque diz êle, "... estando agora nesta noite sem fim, estou

também imerso no mundo do pensamento. Tenho mais tempo de
S^oiriigo mesmo, e, portanto, melhor conhecer-me, avaliar-me
nos mais ínfimos pormenores".

F diz adiante- "Acho até que todos os homens deviam ficar
cegof por um certo tempo, a fim de se conhecerem melhor, com
mais profundidade. Depois tornarem a luz, a vida .

Alta visão a do Sr. Hernani Ferreira.
Êem Irmos assim vazados é que êle continua, a cada passo

deixando dogmatizadas sentenças que a um bom«nd* senso edu

cado se lhe não podem passar como irreais ou irrisórias.

Desconheço o credo desse feliz cego, ^em f 
Ia gua ™?° 

%
losófica, quiçá se pudesse comparar aquele nao menos feliz de

além-mar: refiro-me ao Castilho.
n fato riorém é que, em verdade, o mundo não fora prova-

velmente tão grassado de infelicidades morais, se este, que sao

romentdesp^sse de algum tempo para c.repasso ou rpsaod

seus feitos, ou avaliação do que ele tora capaz, ou uu v_

na realidade.
AQQím veríamos que os homens, calmamente e sinceramente,

iriam tomanlocTrtas^s veredas tortas que eles próprios fizeram.

As sociedades não seriam tão más, e nelas se nao veriam,

amiúde, os casos tão comuns a elas todas.

Paz e ordem se teriam mais em todos os meios. E quando, de
Faz e or^™?!Lt 0 cüêncio tão próprio dessa paz e ordem,

vez em vez se rebentasse o silencie> v v 
quem

^Sío!^ê^olun|M^Í aaÇmés£a criatura de que par-
tira o destôrno dessa vida.

Então tudo se tornaria à sua rotina costumeira, e essa desejada consonân-

cia das coisas continuaria...
Assim, de fato, é que devera de ser.

Mas, como o Sr. Hernani bem poucos ou 
$j$$^J&$^

dores dos conventos seguem a "«» ema fM^á» coisas. E quando erros sem^^^^^-^^^meihormente rep
°0Xt 

S_^H£ ST 
^^^^^T^ ? envTve

nem pense nisto, ou seja disto adepto• Todavia a « 
^ &s

dá-lhe o lugar de um convento 
J^or ^^^ 

' 
mundo e os homens.

^^^^r^SS^ima 
â coisas no seu real valor, e da-

mes Tcada uma delas, o lugar devido.

tempo, tornando-se depois a luz, a vida...
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OS 
motivos que tinha João

Paulo para pôr fim a sua
mísera existência eram pouco
mais ou menos iguais aos de to-
dos os outros suicidas. Por cau-
sas análogas, muitos homens 3a
haviam desertado da vida. João
Paulo também pretendia fazer
o mesmo. Nada haveria de se
interpor àquela funesta idéia.
Muito bem. João Paulo nao era
um desses suicidas vulgares.
Era um suicida consciente e ra-
zoável. Quando chegou o mo-
mento de executar seu plano
sinistro, fê-lo segundo os planos
de suas reflexões. Êle queria
ter a certeza de morrer da pri-
meira vez. Um ato tão solene
e transcendental não podia fi-
car à mercê do resultado aza-
roso das circunstâncias.

João Paulo pôs-se então a
examinar nitidamente, um por
um, e com serena frieza, todos
os meios que ofereciam, assim
também como o crédito de que
gozava, para lhe oferecer maio-
res garantias de segurança.
Mas a dúvida surgia sempre in-
quietante e tortuosa ao fim do
frio exame. O temor de não o
aceitar atormentava-o cruel-
mente.

Entregue a tão estranhas me-
ditações, o tempo passava e a
realização do fatal destino de-
morava cada vez mais assusta-
doramente. Isto êle tampouco
podia admitir. Significava uma
grande falta de formalidade.
Tendo em conta a força moral
deste argumento, João Paulo to-
mou sem mais delongas uma
nova deliberação, dentre todas
a mais luminosa: decidiu levar

* a termo tudo no prazo irrevo-
gável de vinte e quatro horas.

Ato contínuo, saiu à rua com o

firme propósito de nao mais
voltar vivo para sua casa.

Ao descer os primeiros de-
graus da escada, tropeçou no
tapete e projetou-se com toda
a comicidade possível na soleira
da porta. O golpe tinha sido su-
ficientemente violento para tor-
cer o pescoço de qualquer^ mor-
tal. mas o nosso herói nao so-
freu nem apenas um simples
•arranhão.

João Paulo interpretou esta
queda como um aviso simbólico
do que se mostrava como um
claro significado. E contemplou
então, com um inefável sorriso,
o lugar onde havia caído esten-
dido no chão como um boneco
de pano. Era preciso tomar
bem a peito as seguranças, para
não ficar à mercê de uma falha
ridícula e deplorável. Chegou
então à conclusão de que suas
precauções tinham uma justa
razão. ; Êle havia agido muito
bem pensando nesses detalhes
que sempre passavam desper-
cebidos à maior parte dos sui-
cidas.

Depois de por-se em pé no-
vãmente com arrogância deci-
dida, ganhou a rua. Como a
manhã era primaveril, comprou
uma flor e colocou-a na lapela.
Enquanto se está vivendo den-
tro da vida quotidiana, é neces-
sário cumprir com os deveres
da mesma — foi o que João
Paulo pensou, ao colocar a flor.
Com um passo decisivo, dirigiu-
se à primeira agência de ordem
pública e, com a maior das cor-
tesias, fez uma pergunta. O
agente, sem saber como fazer,
por não poder responder a tão
estranha pergunta, olhava para
João Paulo com ares de surpre-
sa. Bastante contrariado, sem

Por M. FUENTES JOIÉ
Ilustração de KALL 0(|
entretanto, perder seu
ral, João Paulo continuou
caminho. Mais adiante, f||
mesma pergunta a um
agente, e o resultado foi
tico. Não desanimou por cí
disso. Certo de que acharia]
direção que procurava, coti
nuou a caminhada, repetindo?
pergunta em todas as ésquj

Depois de uma hora, játii
chegado aos bairros baixosi
cidade. Mais uma vez, aindalL
teve semelhante resultado. 6
tretanto, uma mulher, quef
nha uma fisionomia mais
bruxa que.de outra coisa ep.
sava naquele momento, ai
nhou logo o desejo de quei
tava possuído o nosso herói,
antes que este adiantasse'1
sobre aqueles lugar
cortou-lhe os passos com si
e mistério. A mulherzinha,i
voz seca e não com uma ceifei
repugnância, disse:

— Ali naquela casinha térwl
João Paulo não teve tempoi

contestar nada, e nem seque
de agradecer. A megera tjf
desaparecido da mesma fo*
por que se apresentara: s|
ciosa e veloz. Então ele m
minhou-se para a tal. casa,g
teu à porta e cumprimentou
morador.

— Bom dia, amigo. VenhoiH
sitá-lo como cliente.

Fosse, talvez, pelo fato M
sido chamado de amigo W
pela primeira vez na vid ,1
fosse também pelo obietoda
sita que era um tan.o íMS
o morador da casmha. W
em João Paulo um ar de"
confiança. Era um su^
mais de quarenta anos,
muitoalto, mas bastante d|
do e de carnes flacid&k |
olhos eram como os 

j¦ ,
réptil, de olheiras empggj
e caídas, e muito nuiaUJa»
esujo. As mãos enu mes
de uma côr tao branca m^

gava a tomar um a&peW^j
co. Com uma voz c.itw
sem deixar de olhai

^t llllllllllC3llllllllllflC3IH111t 11 ilí C 311111111111ÍC 3II1111II1111C 311111111II11C 3111111111111C 3111111111111C 31III11111111C 3 i 1111111111101E 3111111111111 ^ ^f
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 : . ^«A#v^ ò \rir1n ncrarram-no e M

mente para o visitante, per-

"Unt°Que quer o senhor de
,'!;' .':J murai

í

k

São Paulo mostrou-se sur-
[ liso Tinha pensado encontrar

Im um monstro horrendo, de

,?,"; cintilante e sangüíneo e
íha agora diante dele um ho-
trt vulgar, apesar do aspecto

aX.nte desagradável, Mas o
1 mais o deixou admirado foi

voz, que tinha um som de
fôut* Desejando melhorar a

lüação, João ofereceu o me-
lhor de seus sorrisos:

Venho procura-lo como
U!^Não estou entendo bem

seu propósito. O senhor é um
.resumido réu.

joão Paulo retrucou, conver-
;endo sua amabilidade num hu-

ilde pedido.'__ 
Sou um homem que ne-

essita de seus bons serviços.
0 morador da casa continua-

ra desconfiado, mas. movido,
sem dúvida, pela curiosidade e
tela estranha situação, respon-
eu a João Paulo:

enganado, eu exerço um mi-
nistério.

Bem, mas o senhor. . .
Eu sou um ministro. Os

textos oficiais assim o procla-
mam: — Ministro da justiça
que executa as sentenças de
morte.

Conforme. Mas o senhor
já terá tido ocasião de atuar em
algum caso.

 Para bem da sociedade,
meu amigo. Tenho uma folha
brilhante de relevantes servi-
ços prestados. Em vinte anos,
cento e cinqüenta e oito casos.
Entre eles, cinco mulheres.

— Bem, isso é que vai atuar
em meu favor

Bnho vil

,o dei
) (A
/ida) o
to davi'|

i
i lanç

de des-
ijeito f
íos, nal
te delga-
as. Sert

de í
apuçadi
u-ranjadí
nes erajfl
que ei*

cto tétnj
ifadonW
receio!

Não costumo entabolar
iconversa com as pessoas que
Item que se submeter ao resul-
Itado de minhas funções. Mas,

como se trata da primeira vez
que tal visita nesse gênero vem
à minha casa, farei uma exce-
ção para com o senhor. 1 asse,
faça o favor.

Encostou-se à parede e olhou-
o, ao passar, com ar de um ho-
mem que está acostumado a
certos desfiles. Depois de pas-
sarem a outra sala, sentaram-se,
e João Paulo manifestou-lhe

icom firmeza:
— Decidi suicidar-me, por

motivos que seria vergonhoso
I expor-lhe. Mas não tenho con-

fiança em nenhum processo.
Por isso, pensei que suas mãos
certeiras e hábeis...

O homenzinho das olheiras
caídas abriu mais ainda os seus
olhos terríveis e interrompeu-o
com voz enérgica:

Como? O senhor está me
í ofendendo!

João Paulo apressou-se a
mostrar novamente o seu sorri-
so humilde.

Perdão, meu amigo, já me
explicarei. Não se sobressalte.
Fique certo de que sua seguran-
Ça profissional ficará a salvo de
qualquer coisa.

0 diálogo avivou-se mais
ainda.

— Não! Não! O senhor está

Não sei bem o que quer
dizer. Que caçoada é essa?

João Paulo acreditou ter che-
gado o momento de raciocinar.

Posso assegurar-lhe, e tal-
vez o senhor saiba até melhor
do que eu, que nenhuma dessas
cento e cinqüenta e oito pes-
soas que deixaram de respirar,
por uma ação apenas do seu
elevado mister, tinha o menor
desejo de morrer. Nem as mais
contritas, nem as mais deses-
peradas. Não desejo supor que
tenha havido algum inocente no
meio deles. Entretanto, morre-
ram em suas mãos, em virtude
das funções que lhe concede a
lei.

— E' a lei!

apego à vida agarram-no e
mandam-no para o outro mun- -
do. O mundo é vil e estúpido! =

João Paulo ofereceu todas as =
garantias, cartas para o juiz, ±
uma forte soma em dinheiro... =
mais nada! O verdugo mostrou- :
se impassível e imóvel e — o :
pior — sentiu-se novamente !
ofendido com semelhantes pro- !
postas. A essa altura, o exe- :
cutor da justiça exclamou com
profundo desprezo e mostras de
grande impaciência.

 A menos que o senhor co- ,
meta um crime. Quanto mais
horrendo, melhor. A lei se en-
carregará então de elimina-lo,
de acordo com minha sentença,
já que o senhor faz questão de
morrer em minhas mãos...

João Paulo não se indignou.
Mas começou a sentir repenti-
namente um estranho mal es-
tar. As idéias tão claras que ti-
nha há pouco sobre a morte e
o suicídio começam agora a em-
baralhar-se e escurecer. Cheio
de preocupações, envolto em
profunda tristeza, abandonou a
casa do verdugo. O homenzi-
nho deixou-o sair com a maior
das indiferenças, com um misto
de expectativa, enquanto que
suas olheiras caídas e empapu-
çadas olhavam a cabeça do ti-
lho que suas mãos tétricas e
brancas acariciavam.

11Uli x
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— Conforme. Mas, para sua
satisfação, encontro-me numa
situação oposta à de todos aque-
les desgraçados. Eu quero mor-
rer Decidi suicidar-me. Quero
desaparecer deste mundo e
nada poderá evitá-lo. _Disposto
a isto, o senhor poderá exercer
o mais piedoso e generoso pro-
cesso normal., que ja o fez em
sua vida profissional. Submeto-
me a êle. Entrego-me ao se-
nhor com toda confiança^

O verdugo, que ate então es-
tava escutando com visível des-
dém, falou encolhendo os om-
bros: .

—Isso são filosofias, meu ami-
00 que não chego a entender.
Se eu, porventura, fosse um fi-
lósofo não poderia executar ne-
nhum réu. Triste papel seria
o meu.

João Paulo começou a desüu-
dir—se

—. Talvez o senhor tenha ra-

zão. Mas não vê que bastaria
este macabro paradoxo devida
nara renegar a existência.
& querUrrer, não ençon-
tra quem o mate. Quem tem

João Paulo, desalentado e
aflito seguiu silenciosamente,
atravessando as ruas para o
Soda cidade. Andava como
Sm autômato. Estava envolto

por uma desilusão, talvez a

maior de sua vida. Alguns
transeuntes olhavam-no alar
mados e curiosos. Outros pen-
savam logo que o pobre homem
no estado em que estava, talvez
fôsse atropelado pelo primeiro
veículo que passasse em dispa-
rada Dito e feito. Andando
sem olhar para os lados, o nosso
amigo foi apanhado em cheio
por um automóvel que passava
numa correria louca. João
Paulo, já sem o chapéu, com as

pernas para o ar, deu um grito
de espanto. Naquele momento
tráeico havia rapidamente re-

cuperado toda a sua uçidez
mental. Morrer assim, nao! Um
instante mais de vida. Um ms
tante apenas. Mas 3 a ei a tar-
Ao Caiu longe, de bruços, ela
fícou estatelado, convertido
num montão de carne merte.

FIM

,,preiosafl -- Nao! Nao! O sennor ebui n« -i .............riiiiimiiiiP
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Silhuetas de

Cômodos, elegantes. d"láveÍ^ °* SÍe"
Morisco modelam tentadoramente a siiüueta

M

B Deni;« os 85 modelos diferentes^
Marisco põe a disposição de nossas lindas
5E£teta..Ptan.b*m a senhora encon rara na
certa o modelo mais apropnado para aes*acena, o ^^ ^ ^^ q beleza e g^.

cão do seu busto I
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À VENDA EM TOPO O BRASIL
VAUMAft?

UI|||||||||IC3limillllllC3llllllft(IlIfEli

¦

E

— 14 — JORNAL DAS MOÇAS

JUVENIL 
e bem próprf]

para a estação atual
esta blusa ábotoada, comi
mangas americanas, q|
corresponde plen a mente
às exigências da moda|
temporada presente.

Os seus tons, muito ||
nues, combinam perfeita.
mente e produzem um
contraste feliz.

MATERIAL NECE|
SÁRIO — 6 meadas deli
rosa; 1 meada de lã cinza
prata; 1 par de agulhas
n. 2; 1 par de agulhas n
3; 1 agulha de crochê;!
par de ombreiras; 8 h
toes.

MEDIDA — Talhe 44,
ABREVIATURAS -

D., direito; a., avesso;
dim., diminuição; aum,
aumento; car., carreira;
p., ponto; ag., agulha;
tric, tricotar; extrem. ex-
tremidade.

EXECUÇÃO

COSTAS — Montemos
100 p. com as ag, mais
finas e a lã cinza e tricô-
temos 3 car. de elástico
simples (1 a., 1 d.)

Troquemos com a lá
rosa e tricotemos 5 cm
de jérsei, prosseguiu*
com 14 car. rosa e 4 cin-
za. Troquemos com as
ag. mais grossas e aum.
1 p. em cada extrem. de
car., cada Vh cm. ate
termos obtido 116 p.

Tric. até que meça 28
cm. Coloquemos 1 mar-
ca em cada extrem. «
car. e formemos as man-
gas, montando 10 p. n

^ joc o car. se-começo das * t• -•
. ,3 rr\„\n 9Vo CIA.

guintes. Tric. ..V-
mais e aum. 1 P-
cada extrem. de car.,_
petindo os aum. cada cg
12 vezes mais. anC\ a
que meça 19 cm. desde
marca e ictnci^v-

¦-
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> Para I -II
i FEENTE ESQUERDA -
¦Montemos 56 p. sobre as
Sag. finas e tric. as 3 car. de

[elástico cinza, depois as de
[jérsei e mudemos pelas ag.

[mais grossas, fazendo os

[aum„ sobre o lado da mes-
ma forma para as costas,
até obtermos 66 p: Forme-
mos a mansa na altura ne-

cessaria e fechemos para o

ombro tudo de 1 vez.

FRENTE DIREITA -

Tricotemô-la e x a t amente
igual à esquerda, mas in-

vertendo as indicações e

fazendo 8 casas, a 1. a *

cm. do começo e as subse-

quentes a 5 cm. cada uma

da outra. Tric.
formá-las, 4 p. „
mos os 3 seguintes. Estes g
são montados na car. se- |

guinte. g

REMATE - Liguemos |
como corresponde e termi- =
nemos as bordas com 1 car. |
de meio ponto. |

00
4950

[mos a mansa na altura ne- 4^-— r—ííiií«imItr
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emocionante de "Pausa Para Meditação", da Rádio
na serie «muciviiaini. u, ~~ - ™Q1.lVie _& Cia., em com-
Mayrink Veiga, pati<KÍm«Ja PorAbelde Ba» o*y«.^-- ou a
binação com JORNAL, DAS MOÇAS, Robeito Mtn«eh
impressionante história qne se segue, *ol> o
impressionante"Arquimedes Era Um Palhaço

• • • •

Desde criança, nascera em Ar-
quimedes uma vocação extraor-
dinária pelas coisas circenses. O
simples fato de saber que um
circo qualquer seria instalado no
seu bairro, ou mesmo pelas pro-
ximidades, era o bastante para
que o nosso herói perdesse o
sono. E não descansava enquaii-
to não visse passando pelas ruas
os cartazes de propaganda, pu-
xados pela banda a executar as
músicas de praxe. Aquilo tudo
penetrava no seu sangue, fazen-
do-o vibrar de alegria e conten-
tamento. E Arquimedes se con-
fundia no meio da garotada tra-
vêssa, fazendo com que sua voz,
gritada a todos os pulmões, se
misturasse àquelas notas desa-
finadas e ao barulho infernal da
molecada: não havia força capaz
de o deter. Arquimedes só des-
cansava quando via os mastros
do centro do picadeiro apontam
do para o céu e a lona parda-
centa panejando ao vento. Êle
olhava para aquele círculo em-
bandeirado como quem olhasse
para um Deus!

Ajudava o pessoal da "trou-

pe" nos trabalhos de montagem,
e à noite, depois de ter jogado
todo sabão da cozinha em cima
do telhado, para que Santa Ciara
impedisse o máu tempo, ia voam
do, encarapitar-se na última ar-
quibancada, para assistir, de gra-
ça, a mais um espetáculo. E de-
íirava quando a gritaria chegava
ao auge:

— "Está na hora! Bota o ba-
calháu pra fora!"

Lá fora, no coreto armado na
entrada, a banclinha atacava
uma daquelas musiquinhas que
não variam nunca. E a platéia,
impaciente, berrava para que ti-
vesse início o espetáculo. Em
dado momento, o som caracte-
rístico enchia o ambiente fazen-
do redobrar a gritaria.

E a função tinha início. Vinha
primeiro o palhaço, que era re-
cebido com uma grande salva
de palmas.

Aquele palhaço, o "More", era

a alegria da criançada. Arqui-
medes achava-o gozadissimo.
Mas não gostava do lony ,
aquele que sempre entrava em
cena com o palhaço. — Que cara
enjoado » pensava êle. -- Só serve
para atrapalhar! E como lhe
doíam as bofetadas que o
"Tony" dava na cara do More !

— Ai, minhas fuças — grita-
va o palhaço, após cada bor-
doada. Todo mundo ria na hora
em que as bofetadas estalavam,
menos Arquimedes. Parecia que
era na sua Próoria cara que
aquela mão .batia. Tinha raiva
do "clown". Torcia para que o
palhaço lhe desse uma benga-
lada. È tanto torcia que acabava
despencando lá de cima.

Era a segunda vez que o
nosso herói era carregado para
casa, senr sentidos. A última bo-
fetada havia sido muito forte,
muito violenta, e, embora não
lhe houvesse sido endereçada,
êle a sentira em seu rosto, per-
dendo, em seguida, o equilíbrio.
As bofetadas o atingiam em
cheio... porque Arquimedes
também possuía alma cie palha-
ço. Havia nascido assim. Estava
na massa do seu sangue: — o
nosso herói era um palhaço!

Um dia — grande dia aquele!
— Arquimedes viu o seu sonho
realizado: arranjou um emprego
no circo. Foi ser "pataqueiro"
um daqueles que vestem farda
e nada mais fazem do que for-
mar em fila na entrada do pi-
cadeiro, para dar mais impo-
nência à passagem dos artistas.
Estava êle nessa função liá
quase um ano, quando ouviu
o empresário vociferar de máu
humor:

— Mande suspender a venda
de entradas. Avise ao público
que hoje não haverá função. O
palhaço "More" adoeceu de re-
pente e não poderá trabalhar.

Ao ouvir aquilo, Arquimedes
teve uma idéia luminosa. Estava
ali a grande oportunidade que
êle ansiosamente esperava.
Correu ao camarim do "More"

Radiofonização de ROBERTO MENDES — Orientação espiritual
de GRAMURÍ — Interpretação de SOUZA FILHO e

"cast" da PRA-9

e, em pouco, havia se Lransí|
mado na figura ridícula e
tesca do palhaço.

Olhou de relance no i:..^
de espelho colocado sobre
mesa improvisada'. P e r f e ifl
Agora tudo dependia da sol
Sabia de cór todo o repertf
do outro; sabia, também, imjfl
a sua voz em todas as inflexil
Dependia apenas de chal
Aproximou-se cautelosamefl
da entrada do picadeiro, colai
do-se contra a parede de pano,!
Estava trêmulo e teve vontf
de retroceder. Mas lembrou*
de que outra oportunidade igu
talvez nunca mais surgisse,

Estava agora bem pertoIj
círculo atapetado de onde |
podia avistar a platéia. 0 circo
estava cheio; os espectadores,
mais impacientes que nunca]
gritavam:— "Está na hora! Bota
"More" pra fora!"

O rufar dos tambores, abai
o vozerio e uma salva de palmasi
saudou a entrada do "Tony"!
picadeiro.

Os nervos de Arquimedes r|
tesaram-se. O suor escorria-lhe
pelo rosto pintado. — Chegou a
hora — murmurou o palhaço!
improvisado. O "Tony" chegara
ao centro do picadeiro e esteíi-
dia ambas as mãos, pedindo s|
lêncio. Ia falar, suspendendo o'
espetáculo. Quando êle começou:
— Respeitável público... — em
dois pulos, Arquimedes atirou-se
para dentro do picadeiro.

O "Tony" continuava:
A empresa pede desculpas ao

distinto público, e avisa que, por
motivo de doença do palnaco"More", não haverá espetáculo
hoje!

Neste momento, Arquimedes
deu uma cambalhota, atirando-»
na frente do "clown". que o
olhou espantado.

Cala a boca, burro' -disse

Uma gargalhada irrompeu aa
assistência. , fi9 _Quem. . . quem e ' oce.
perguntou o "clown" em W
baixa. ,„ a

Arquimedes virou-se pau
platéia e exclamou com d
de falsete: ,

Que pergunta cretina.
Nova gargalhada.

Fazer uma pergum
continuou êle — a um _ a
que tem uma cara
minha! ,+cmdo* 0

A platéia estava gostai

dessas
sujeito

' -í*3S|íR!fii
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oW)1, deu uma saida falsa e

lt0Pensa talvez que eu seja
-1 

voronoff? - prosseguiu
lüimedes, já agora completa-
rq -pnhor de si.
g>teAS? _ disse o outro, do-
~a£lo-se também; - você,
B? á n "More", nao e?
ke --, epia burro! — excla-__ Nao seja uunu. u
Y,'o palhaço; - eu sou o fi-

fj o "More"!
™ 

Então você... você...
Z Você é bala! - replicou o

f^momento, o rapazinho

1S baias gritou:

iB",,nquan0tÒ a platéia caia na

Saltada, o novo palhaço
arrou'

também, um passo à frente, fa-
zendo rodar a bengala sobre a
cabeça. A ,. ,

Ah! eu sei que você nao e
capaz de uma coisa dessas —-
replicou o "clown", tentando
firmar-se diante de situação tao
imprevista.

Não sou?
E virando-se para os especta-

dores, que morriam de rir:
__ Como é, minha gente, bato

nele ou não bato?
_ Bate, filhote, bate! - res-

ponderam em coro.1 __ Tá vendo? — exclamou o
"filhote"* — toma! toma!

E desandou a bengala no
pobre "clown", que corria feito
«alinha assustada, em torno do

picadeiro. A assistência delirava.

s

ifoul

i-liie
)UÍ
laço
gara
sten-
0 Si
loo
içou:
-em
)ii-se

is ao
,por
haço
ículo

íedes
dose
lé o

disse

iu da

ê?-
voz

ira a
i voz

a!

lessas
ujeito
no a

.do. 0
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ARQUIMEDES SENTIA-SE
FELIZ NAQUELA ROUPA-
GEM EXUBERANTE,
DIZENDO COISAS E

PIADAS PAR Ar O
PÚBLICO...

Obrigado!
Quer dizer então — pergun-

tou-lhe o "clown" — que você
lé o "filhote" do "More"?

Exatamente — retrucou
[Arquimedes; — e sabe o que
lY.im fazer aqui?

Bem, você veio aqui, pra...
Eu vim aqui pra vingar

[meu pai! — atalhou o nosso
herói, levantando a grossa ben-
gala. — Vim cobrar as bofetadas
que você tem dado na cara dele!

Algo de estranho devia haver
nos olhos do palhaço, para o
"clown" dar um passo atrás,
assustado.

— Vou lhe dar uma surra! —
Prosseguiu Arquimedes, dando,

19-1-1950

ignorando que aquelas Piadas
estavam sendo dadas, sem meda
de Ninguém poderia vei na

auele gesto do novo palhaço o

Svazamentò de um- ódio
nrnmulado desde os tempos ae

Scaa quando êle assistia as

bordoadas que o Tony levava
daouele mesmo que agora
nnanhava. E Arquimedes con-
Sa espancá-lo com von-

tade e com P^Y^rou^ aonm último recurso, atirou-se au

ctóo 
'^rapidamente, deu um

P-â° M 
S™1"^o 

"que

te ao
gritava

Sua calça está caindo,

filhote!

— Arquimedes, que havia se
esquecido de um certo detalhe
na sua indumentária, largou a
bengala e, agarrando o cos da
calca com ambas as-maos, pos-se
a correr para fora <Wgfc£S: .,

Uma enorme salva de palmas,
misturada aos gritos da grande
platéia, premiou a estreia do
nosso herói. Estava concretizado
o seu grande sonho; aquele de-
seio incoercível, aquela vocação
nue o acompanhava desde o
berço encontrava, finalmente,
o campo propício às suas ex-

pa<TUhote'' em pouco tempo,
tornava-se um cios palhaços
mais populares de S. Paulo Seu
nome passou a figurar na lista
dos artistas famosos dos nossos
picadeiros.

Mas, um dia, por mais que pa-
reca incrível, o amor veio pe-
netrar no coração do saltimban-
co Foi tudo muito rápido; tao
rápido quanto a sua transforma-
ção de "pataqueiro" em ídolo
das arquibancadas.

Arquimedes casou-se com
Marisa, moça distinta muito
bonita e de boa família da Pau-
licéia. Talvez por isso, o nosso
herói não teve coragem de lhe
dizer qual era a sua profissão

E deixou a vida do circo, vol-
tando ao seu ofício de mecânico,
no qual era exímio

Tudo corria muito bem no
lar de Marisa e Arquimedes
Nasceu o primeiro filho. Um dia,
porém... . , 0"Hoje tem marmelada.'

Tem, sim, senhor!
Hoje tem goiabada.'
Tem, sim, senhor!
E o palhaço o que e?
É ladrão de mulher!
F aauela música tao sua co-

nhecidi aqueles gritos da guri-
<^ada da nova geração, vieram
fazer despertar em Arquimedes
a alma do palhaço que dormia.
O circo que vinha ser armado
no seu bairro era um dos muitos
em que êle . havia tratolhada
Não resistiu. Reacendera-se
dentro do seu peito a chama da
arte que nascera com ele

E iá na noite de estreia, vol-
tavà a envergar a indumentária
burlelX sentindo em suas na
rinas o cheiro gostoso da serra

gem húmida do Padeiro. E

que bem lhe fizeram .naquela
Soite as bofetadas do <clownY

F os aplausos do publico, au
terminar a função, tirou rápida-
mente as tintas do rosto e*

A11 nnra casa. Trinta dias assim
SS Na véspera do último
LpetócSo, o empresário man-
d0U 

%f&' - disse o dono
doYirco - nós vamos levantai-
acampamento amanha. Go;ta
ríamos que você nos acom

panhasse.Gont.nua ^ p,g n)
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de íecido /iso o .*«f* leves p" 
Quatro bolsos. Modelos Heuseof

JORNAL DAS MOÇAS
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II Dois vestidos de algodão, um de gola virada em ponta e outro de gola
peterpã, ambos ornamentados de laize e recortados em festão, denunciando um

gosto nitidamente moderno. Criações Modem Manner exclusivas para
JORNAL DAS MOÇAS.

- 20 JORNAL DAS MOÇAS
19-1 .1950'
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Vestido de crepe íaille hàbümente ttab^

Aado de franzidos, tendo a jpla viradaJra"Z.
trando a inserção de um viés de torrvccmtrasfan
te «a saia. Modelo Kussefc?'(g*?*-**' **
sivo para

, moaeio ausoCIv0 v —-
JORNAL DAS MOÇAS.

Vestido de pique ornamentaode£e||g

na cintura. Modelo Meri *e«™^ *

excíusivo para JORNAL DAS MOÇAS.

í-1-19501 194-1950 JORNAL DAS MOÇAS
— 21
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Modelo de shantung, à esquerda, trabalhado de recortes em dentes de
serra na gola-chaJ.e drapeada e na saia feita de panos, e, à direita, modelo de
organdi fechado por meio de botões forrados e ricamente ornamentado de in-
crustações de veludo e bordado de "paillettes" na saia tocando o solo. Fotos
New York Dress Institute exclusivas para JORNAL DAS MOCAS.

22 — JORNAL DAS MOCAS 9-1-195°
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rouleauté no decóte e nas manias.

W-14950 JORNAL D AS MOÇAS
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Vestido duas-peças de raion liso e crepe estampado, à esquerda, fechado
na frente do casaco por meio de botões sob a gola peterpã e, à direita, vestido
de shantung bordado de arabescos e adornado de um laço na cintura. Criações,
Modem Manner exclusivas para JORNAL DAS MOCAS.

24 JORNAL. DAS MOCAS 19-1 .1950
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¦ Vestido duas-peças de seda pontilhada e
mafelà liso decotado em V, guarnecido de um
wpirtio de couro negro e franzido na saia. Cria-

¦po joseph Halpert (New York) exclusiva para'JORNAL 
DAS MOÇAS.

Vestido de fina renda tendido na gola, guar-
necido de botões na frente e ornamentado de
viéses de seda branca no alto e nas mangas cm-
tas. Criação Jay Thorpe (New York) exclusiva:

para JORNAL DAS MOÇAS. \ .
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fffi:4'-*- a ^ /ean Hagen, arfiste cinematográfica da Metro, vestindo um modelo dejérsei de seda guarnecido de botões e drapeado na cintura, cuja saia trabalhada•de pregas e provida de um bolso sobre os lados.
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SUNGA - Aplicação de motivos por meio de ponto París" DetalhGS em P°nt° ^^

Se todas as pessoas que andam
depressa soubessem explicar para
onde vão, o que procuram e o que
desejam, talvez fosse possível não
as julgar idiotas. Mas a explicação
é tão difícil. . .

Nenhum animal dá melhor exem-

pio de delicadeza do que o elefante,
com patas tão disformes e pesadas
pisam com mais cuidado que certos
transeuntes de nossas lindas e es-
buracadas ruas.

Ao que parece dentro de pouco
tempo teremos que ver um trem
despedacar-se contra uma montanha

por haverem os engenheiros esqueci-
do de abrir um túnel na mesma
montanha.
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ATRAENTES MOTIVOS PARA PANOS DE PRATOS - Cangurús: Trabalho de

aplicação ou inteiramente bordado em cordonê.

Não entre na banheira antes que
a mesma tenha dentro de si um
paimo de água pelo menos; é peri-
goso não o fazer assim, pode escor-
regar.

Pensão Sanatório "IDEAL"

Para fracos e convalescentes
Corrêas — Est. do Rio
Telefone: Corrêas, 66

A nossa cidade é como o corpo
humano, tem uma aorta, larga¦ e

grande, algumas artérias também
algo largas e milhares de veias pe-
queninas e estreitíssimas.
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1) Vestido de linho estampado fechado por três bo-
toes sob a gola virada. Cinto de verniz negro. Meia-bas-
que. Saia rodada. ¦'¦*/.

2) Vestido de seda natural fechado por meio de bo-
toes. Mangas japonesas. Carreiras de nervuras sobre os
lados da saia recortada compondo godês.

3) Vestido de toile de soie franzido sob a P^^fg.
necida de botões. Fechamento beira a beira. un\
peado. Recortes nos ombros e na saia. oaia

4) Vestido de crepe pontilhado franzido S'.h- <* *
recortada. Pequenas mangas,
blusa. Saia feita de panos.

lado franzido *«£ — na
Movimento drapeauu
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1) Vestido de crepe pontilhàdo ad°™*?hjVi£
gola branca. Dupla carreira de botões. Trabalho de re
cortes. Bolsos na sala. __ft'raQ x|e aiur.2) Vestido de Unho trabalhado de carieiras de a3ur
Gola virada em ponta. Pinces no talhe.. Macno
frente da saia recortada.

Pinces marcando o talhe nervuras na blusa
4) Vestido de seda trabalhado de nervm

e nos bolsos aplicados sobre a saia. Gola e punnos virau

Cinto ajustando o talhe.
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2) Vestido de foulard es-
tampado ornamentado de um

volante franzido na gola, nas man-
gas e na saia trabalhada de pinces.
Cinto drapeado.

3) Vestido de crepe estampado ornamentado de
gola e botões brancos. Pequenas mangas. Pinces mar-
cando o talhe. Cinto compondo o laço.

4) Vestido de linho bordado de "pois" na dupla
gola e nos punhos virados, assim como no cinto. Fe-
chamento invisível. Saia feita de panos.
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^/^ i) Vestido de seda estampada cor- ^k
I v^ tado de alto abaixo por uma carreira V
ro >^ hp bntõps. Gola e nunhos virados. X^
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1) Vestido de seda estampada cor-
tado de alto abaixo por uma carreira
de botões. Gola e punhos virados.
Laço na cintura como enfeite.

2) Vestido de crepe pontilhado or-
namentado de crepe branco. Movi-
mento drapeado. Trabalho de pinces.
Godês na saia.

3) Vestido de crepe ornamentado
de lingerie branca e bordado de
"pois" na gola e nos bolsos da saia
franzida. Estreita fita passando nos
entalhes.

4) Vestido de shantung trabalhado
de nervuras nos ombros e na pala da
cintura. Ligeiros franzidos na blusa e
na saia caiindo em godês.
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ps&^vem forma. iraoaino de recortes. Franzidos e botões i seuuw
sobre os lados da saia.

- 34 JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Moças") &h1951 • .'j
.;..:.; y-,.:;

____Ht^|SÍ'



m^f:^
¦sjp.. Wí"?ír

W

f . X
(> ¦¦V-

«il ^^è^A/t *A S V"'A
J TV \ i /^Xi • i ife^ M

ir / 1 ip \ .!¦#!

\\ ° ° H14l
M o c 1 Mlwl l-ú 1v "~ ó f \v% ^':%/

¦a wMml
¦\ - .../S v|i' 

A^lirl:!

#À |x k v c
X. . i xi \AU 'I \ ©

<:X ¦

: -'

.

¦ Vi < !*>

Ir

a\ x- Vx ã '• \ \

\W____W •*•+,«** _..... 
'-\.:::::-.;.;::x.v>'..'->>.:*:"y'"

*apr -... #0*0^'

,' Ai f.
7,i .xíj

i^ o

3W
! :» i

ilta

3W

^1

V

'"xíl

i f |tu J
ir . '" .

> -.'

ü

yf-í ¦- .-U'y
Xt ¦ ¦ '.¦ <«

!;4

.'-

1) Vestido de linho ornamentado de um trabalho bor-
dado por mão de cadarço. Carreira de botões nas costas.

2) Vestido de seda natural bordado de ilhós nos re-
cores incrustados na frente. Trabalho franzido. Costura
**as costas.

3) Vestido de shantung adornado de um trabalho
bordado em volta da saia. Dupla carreira de botões na
frente. Laço na cintura.

4) Vestido de toile de soie guarnecido de botões bola
na frente. Laço borboleta na pala como adorno. "Macho"
na frente da saia.

KàSBSpKS



0T|IMT«gM|^

X">& .^f^^ll /'^^ftfck»

li (ks J^\ 1
t:^' V^ 1 ¦' 1

ím Pm¦¦¦¦* JÈ{ I
Ili J- íjF I I

ri m^J I Wí| |: /

If JI •''•*¦ ^~í...!l.-,.Jj

l I /'¦ ,<»®00$&
/ / •¦ f§ ¦
f. .< AiU.- ^^e fi ¦¦¦¦:•.•¦¦-..•.•.•.•.¦¦¦• a-irsagjisys? W :¦:;•¦:•:•:•>¦•— rjpjm** a

1) Vestido de linho trabalhado de car-
reiras de ajur terminando num motivo bor-
dado. Mangas japonesas. Trabalho de pre-
gas na blusa e na saia.

2) Vestido de crepe estampado orna-
mentado de dois laços borboleta no decóte
franzido. Recorte em ponta na frente da
blusa. Guarnição de botões.

3) Costume de linho fechado por bo-toes sob a gola tailleur, que se repetem nostrabalhos de recortes é nervuras sobre oslados. Costura nas costas. Saia cônica.4) Costume de panamá guarnecido debotões na frente e nos bolsos envelope tra-balhados de pespontos. Mangas 3/4. Punhosvirados. Costura nas costas.
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I 1) Vestido de algodão liso e algodão quadri-

culado recortado em dentes de serra na blusa e
nos bolsos da saia. Gola peterpã.

2) Vestido de voil estampado e liso orna-
mentado de volantes franzidos na gola e na barra
da saia em forma. Pequenas mangas balão.

3) Vestido de tafetá quadriculado guarnecido
de igual tecido pontilhado. Volante franzido na
gola e nas mangas balão. Saia ligeiramente franzida.

4) Vestido de algodão quadriculado e liso ador-
nado de volantes franzidos. Gola peterpã. Mangas
balão. Saia em forma.
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Certc e conhecido senador, que
jj80 

tem galo no terreiro mas o tem
íd í101!10' est^ sendo considerado um
_ ° ^a ala feminina do funcionalis-

5$5 Público, pois é dele a propostaIj fazer aposentar a mulher com™k e cinco anos... de serviço
lico.

OUVIDOR. i4i - ret. «27500 m«10 Oe JANEIRO

vPs tó lindos
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TOALHA DE CHÁ

— Aplicação de cam-
braia recortada sobre
fundo de linho. -De-
talhes em " pois 

'¦' e
cordonê.

REGULADOR XAVI
I* 0temedfodectoUUuxtadanaMeà *\'

¦:r.¦s

Ha* 1 R^grat Abundante» - Hemorragia*
N/ 2 Falta ou Diminuição do Rogra»
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I BARRA PARA DIVERSOS FINS - Trabalho bordado em ponto de cruz, obedecen-

|o-se às cores inculcadas num dos ângulos da página.

!, 
Qu«m mente revela cedo ou mais A água é uma necesidade impe- .?^ ^Z^S^ãoti™%> sua condição de vil, de farsan- riosa do organismo mas evitemo-la seu papa ou sua mama,

. de tratante ou de imbecil. tanto quanto possível as refeições. para amanha.
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LENÇOL DE LINHO OU DE CRETONE — T rabalho de aplicação, cordonê e

!|jlpJ

oonto cheií

Ií

Por incrível que pareça, Josep
Scaliger, famoso literato alemão reci-
tava toda a Odisséia e Iliada de
Homero, bem como fixava de memó-
ria o texto de um livro de quinhentas
páginas.

A moça que resolve romper todas
as fotografias, cartas, dedicatórias em
livros, etc. que conservava de outros
jovens frente a seu namorado, dá
uma prova de que sente amor por
este.

uma
de

Se se julgar tehz
quando todo mundo soud ^
o seu namorado, pode es 

^^
que ama de fato o 

^.^il»mas, se sente apenas entu

56 —
é vaidade.
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JOGO DE CETIM (calça e combinação) — Motivos bordados em ponto cheio e ponto
de crivo. Inscrustações de fina renda.

São raríssimas as pessoas que não Cuide de seu colo como <fcve Quando » "^f ™^° **£
fazem de uma conversação um co- cuidar de seu rosto, pois as rugas, e sua superfície _se ^P*
áuetel, misturando os assuntos tu- encontrando-o descuidado, instalam- podemos Prescindir da toaIh , pois

Ciosamente, 
e o resultado fina, se aí sem cerimônia alguma, ousada- «£-«££, «£ 

SS-Je ncar todo mundo tonto. mente até

¦19-1-1950 JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Moças")
&



^TT^A .__ _- .-- - -¦;¦ Tv :"

A.

rX

ftr"'

i
;'•

I

B

vi

%\ / ''% °° I

\s. • x.du • "*''jf ^%-_ «AAT /# ó^^™

^LÍ^J^/fc^ Ci ^^W5.- x nP" rs ^' y»

BARRAS PARA LENÇOS — Tra-
balho bordado em Richelieu, ponto
de crivo e ponto cheio. Festão nas
beiras.

uniiiitiiiticimiiimiiHim
g Contro o CASPA

| 
* QUEDA DO CABELO

| CALViCIE PREMATURA

iC3niiiimuimimi(:inic3)iiniiniitnitinimiHC3iuiiiiiiiiiniiMttiiiitic3<> Ac ^use CABELOS BRANCOS a
JUVENTUDE
ALEXANDRE evita-os e &¦"

ELEZAII CALVICIE PREMATURA e NAO mude VIDA, VIGOR £ «"SgJ
aiiiiiiiiiiiicíimiiiiimaiimnimicaiiiimumniiim
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Koret (NeW York) foi «nem desenhou para 
^f |g§ JSfpS

JORNAL DAS MOÇAS no Brasil.
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Vestido de faille fechado por dupla carrei-
ra de botões sob a gola chalé e provido de um
bolso sobre o lado da saia guarnecida de "ma-
ehos". Criação James Mc Crury (New York)
exclusiva para JORNAL DAS MOÇAS.

Vestido de seda listrada ajustado no t

por um cintoy tendo a gola virada &tn P° ^um bolso aplicado e abotoado sôbrA os Ia
saia. Criação Blaunefs (FiladeW^ *xClu
para JORNAL DAS MOÇAS.

llCt }
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Vestido de linho, à esquerda, trabalhado de recortes e^nervums M^Ç

reifa vesíido de linho fechado por botões e ornamentado de bordado mèles,

Ü Jeln^do na Saia, ambos Provjdosdeum bô^o sobre os lados. Cnaçoes

Modem Manner exclusivo para JORNAL DAS MOÇAS.
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CC STYLET FOR NIGHT OR DAY"

Janh Carter, "estrela" da RKO, mostra aqui um belo estilo de penteado
que Larry Germain criou para a festejada protagonista da película "Z Married
a Comunist". A beleza do penteado ressalta magnífica em todos os seus deta-
lhes, na double-face que a gravura nos revela. O cabelo forma um grande anel
sobre a fronte, a partir da direita para a esquerda, em cujos lados êle ondula
caprichosamente para atrás encaracolar-se então. "Stylet for night or day" —
eis o seu nome.
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Modelo de seda lisa e seda pontilhada
acompanhado de original capa, fechado na blusa
por meio de botões e trabalhado de nervuras
Tia saia feita de panos. Criação Louise Barnes
¦Oalíaêher exclusiva para JORNAL DAb
MOÇAS.

Vestido de seda estampada ornamentado

de uma estola partindo de um lado, em mangas

3/4, ajustado no talhe por um cinto e recortado

na saia. Criação Ed Garrick Co. (New York)

exclusiva para JORNAL DAS MOÇAS.

19-1-1950 JORNAL D AS MOÇAS
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Fesíido cfe íafeíá fechado por meio de bo-
toes decorativos sob a gola virada em ponta e
recortado na basque, sendo a saia feita de pa-
nos. Criação J. L. Hudson (Detroit) exclusiva
para JORNAL DAS MOÇAS.

Vestido de tafetá fechado por dupla ctf
reira de botões, trabalhado de nervuras nos o^
bros e nos punhos e guarnecido de um ' ^a 

^na frente da saia. Criação Abby Kent excW
para JORNAL DAS MOÇAS.
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TO, 20 de Maio de 1949.

imensamente satisfeita pelo
ut aprendi em seu Instituto.
,t0v lecionando no Sindicato dos

trabalhadores na 
' '

íiaçào e Tecelagem de Salto. Ja
ísineí 3*> ™<>'ças
rgradecem
c

Maria Spinardi
SALTO DE ITÚ

mâmi

Indústria de
Salto

e todas me
e no momento estou

60 alunas.

wmm*m

Estado de São Paulo

%w*
:vT^vW;yí:V:WÍ5ffiW^

wm
mm

lira Braga. 17/4/1947

Quando comecei a estu*
Ut poi este sistema. muito9
w diziam que eu ia perdei

po, sem obtei resultado
-um. mas não dei atenção
ninguém e sempre altiva

.ipondia: 
"Já comecei, não

ttfi custa muito, agora que-
ver o íim"
E, aiinaí estou satisieitis-

ima, so sinto não ter conhe*
ido antes esse estabeleci-

„jento. pois se antes o tives-
It conhecido, seria eu hoje
lima jovem de mais sabe*
poria-

j Asseguro-lhes que é o si9-
|ema ideal para o estudante

le boa vontade porque, em
'ez cie sobrecarregar a me-
loria, apoia-se mais na in-
illgéncia Não se decora.
impreende-se o seu meto*

__lo que é fácil, simples e

Ptuitivo; 

seu aprendizado é
eüimo e mesmo agradável.

Benedita Adelaide
de Oliveira
VIEIRA BRAGA
tst. co Rio

Iratis
TXT

Teresópolis, S6/Q/194&

Com grande alegria afir-
mo-vos que já recuperei to-
do o dinheiro empregado
em meus estudos. HJspero
ganhar sempre mais e mais*
para que nunca me esqueça
daqueles que foram os meus
grandes amigos, conselhel-
ros, animadores e mestres.

Edméa Guimarães
TERESÔPOUS
Est. Rio de Janeiro

MOÇAS FELIZES! Aqui estão os retratos de algumas
alunas que terminaram brilhantemente o curso de Corte e Costura
do INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIRO.

WMM

mm.

Estude

I

por Correspondência
Aprenda em sua própria casa, nas horas

livres, sem deixar suas ocupações habituais,
o Curso completo.de Corte e Costura. Em pouco
tempo será uma excelente modista, perfeita-
mente preparada para fazei qualquer trabalho
mesmo de alta costura.

mfímsalSdades SUAVÍSSIMAS I
Confeccionando -você mesma os seus vestidos. "«'**'*

uma grande economia e será objeto de adm,raçao de todas

as suas amigas. ,

envíe-nos hoje mesmojo coupon^ab^a^xo^

|Í7n sTÍTuT Õ UNIVERSAL BRASILEIRO
ICAIXA POSTAL 5058 - SÀO PAULO

limo. Sr. Diretor: Peço enviar-me CRATIS o folheio com-

pleto sobre o curso de Corte e Costura por correspondência

Santo*. 15 de Junho de 1Q4Q

Julgo <<*òa InêiiluiçAo a
maio perfeita do 

'Braáil, com
Atuo éolicitoJ. competente* e
atencioóoô me*treô, muito dlQ-
no* do* mai* {-ranço* elogio*.
'Receba elogia* e a preferência
daô freguè*o*. pela perfeição
da* minha* coótura*. poi* exer*

ço a profi**âo de modtita.
'profi**do e**a que aprendi per-
feitamente ne**e Jn*tittdò e da

qual muito me orgulho, deixa-me
pleiuimente confiante no mem

litturo. -Foi com é*te trabalho

\di<jno. perfeito e rendoàOyQtie

[cünéegui melhorar con*ideràvei-
\ mente a minha òiiuacào cconó-
ótica.

Alicia M ante con
SANTOS
Est. de São Paulo

349
•.««at*».»*******"'*1

Ütos da última
^WSÉÊ*' Carteira de

iPTT
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e visita — Ser-
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liôbre o curso.
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ONDULAÇÃO
PERMANENT

Processo a frio
f CrS 100,00. --
a óleo .••. Çib ,
70 00 — Tintu- .
l°af\, crS 60.00'
__ Manicure • • •
Cr$ 12,00.

CABELEIREIRO TAVARES
Especialista em Permanente^e

tinturas, faz estes W&ggJ^
de propaganda, e para tomar Das
tante conhecida sua casa e seus
trabalhos Rua Santa Luzia n. (JJ
-5? ahdài: - Sala 504^ à esquerda
— Telefone: 42-2363. Procure pela
placa que diz "Cabeleireiro
Tavares"

N B - Só se atende por estes
preços com a apresentação deste
anúncio.

CASACOS DE PELES
BRUMEL INGLEZ LEGÍTIMO
PELO REEMBOLSO POSTAL OU
A VAREJO LIVRE SEM DESPESAS

PREÇO DE RECLAME
CR$ 750,00
COMPRIMENTO

50 centimentros 750,
75 " " 1.150,
95 " gode 1.450,

105 " gode 1.850,
115 " gode 2.290,
COR: Marron escuro
ou em outras cores
com aumento de
Cr$ 150,00 a Cr$ 450,
GRANDE SORTIMENTO
DE CASACOS DE PELES
FINAS E bARATAS.

1ASTA MANDAR SUAS MEDIDAS PARA

OFICINA DE PELES
RIO DE JANEIRO

1ARG0 SÃO FRANCISCO, 23-SALA 3-1.° ÂMBAR
Ao lado 4a Igreja

t \i

M .9

màrktVyI
11.° CAPITULO

A/o F DUVIDO QUE -mÊ MARK,0ti-LHt \1N § f ..
VOCi DISPARE...SE M ^ UM« OPORTU- >À iMJ 

|Jfc: CAUSE rAOKTO, ASMESMO j ^DAP£ / /^Jj|H|| WÊfc
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istério do Rio"
(feSusividade para JORNAL DAS MOÇAS)

J\AA^f a.! itàÉ
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SÉRGIO,
HA'UMA

C0I5A IMPOR'
TANTE QUE
VOC? PRÉ
CUASA

OER ~n

ha'uma coisa que
\j0cf precisa saber,

sh.c.ío. esta arma
Tst/v descarregada/

V * 
—.*VX _ .*;,'- I ,JL»__m_————~í^^mmWÊ^—mm^m^^—^J

PELO CONTRARIO .VOCÊ
VAI ME A0UOAR„.MANDAN-
DO DESINFETAR O RIO PA"
RA QUE OS SALMoES POS-
SAM PASSAR l

PRIMEIRO/
HEI 06 VÊ-LO

EMFORCADO /

I
^^\jM ^Ê_^\lti^-%^^^^H 

Àf ~^^m_^amW_^^^^Ê__________\_W
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Uma experiência fácil
Lave bem seu rosto com água &

sabão. Pensa que ficou limpo? —
Pois passe então o Leite de Lano-
lina do Dr. Denrik e verá quanto
rouge e quantas impurezas saem ain-
da no algodão! — E' que só o Leite-
de Lanolina faz uma limpeza inte-
gral da pele, penetrando bem den-
tro dos poros e deixando a cútis alva»
macia, aveludada. Vidros grandes e>
pequenos em toda parte.

LEITE DE
LANOLINA

mim

i 
¦ 

\ ¦%' i•mm
11

______________________________________________ -''f^lrr'

flí
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'já; 
i.

r^is*^t'ki

¦"i",í A>Sz \

fç\ Se as crianças vêm fora, Ê
I v o tempo logo melhora. ! |
%\ Se a velha bruxa sai, jf 11

//T\certamente chuva cái.^fv-^
c %>Jl) à____m__ ¦ -Api''

<J FORMATO 18 x 15x9 CENTS. ^|^K1 .A !|

N, / ¦$ BA1^ -x!»B ..'«|T W Ér:i

1È

FORMATO 18x15x9 CENTS.

ATENDEMOS PEIO REIMBOISO

RENOLI LTDA.
RUA MÉXICO, 31 - 6.» AND. - G. 601
C. POSTAL 4231 - TEl. 32-6920 - RIO

nk/s/SZSZ5Z5SZS

¦m %
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.. mas a preferência
pelos cigarros

i#.

.<Ü r*
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ontimnta
permanece !

uma

preferência
i

BOAS FESTAS
Enviaram-nos ainda votos de boas festasp

pero Ano Novo, que agradecemos o retribui!
Vocalistas Tropicais; Giraud & Cia. Ltda.' Indffl
de Móveis Cirúrgicos São Gerardo S. A* (Crdante, oficiais e praças do 6.° Grupe de Artifl
de Costa Motorizado (Santos, São PaulnV?
presa de Publicidade "Cometa" Ltda.; BartolonP'
Oliveira (João Pessoa, Paraíba do Norte)* tS
Bento; Suzy (New York, América do Norte)-Si
Cann - Erickson Corporation of Brazil; Mario dlMoraes; Alice Gomes da Silva (Lage de MurialMinas Gerais); Sociedade dos Auxiliares daM
prensa; Livraria Acadêmica (Jaboticabal 1
Paulo); J. Kiss & Cia. Ltda.; Tintas Vitória 1
corporada ao Patrimônio da União); União Brasi*
leira de Compositores; Artega Ltda.; PâpeiS
Tipografia e Livraria Prima (Arcovorde, Pernam.
buco); Lamartine Babo; tenente-coronel Waldyl
de Albuquerque (Santos, São Paulo); CromosS
A.; Ira Ari (New York, América do Norte);i
Napoleão (Arcoverde, Pernambuco); Lery; Evèrar-
do H. Delforge; The Sydney Ross Company;Federa-
ção de Mulheres do Brasil; Macife S. A. Materiais de
Construção; Emp. de Publicidade ''Eclética" Ltda.;
Arthur Meyer; Sociedade de Auxílios e Beneí
cências Estrela; Sociedade Anônima Mercantili-
glo Brasileira; Banco Português do Brasil; Alberto
de Faria Filho; Floriano Moreira; México Impor-
tadora Ltda. (MIL); Centro Carioca; R. L. Ma
tins e Lintas do Brasil; Genesio Arruda (S.Paulo);
Noticiário Pan-Americano; Solimar de Oliveira
(Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo); Asso-
ciação Feminina do Distrito Federai; Agência John-
son Ltda.; Niscinha Leal; João do Figueiredo
Antunes; Rádio Sociedade Guanabara Ltda.; Livra-
ria e Tipografia Nordeste (Guarabira-Paraíba);

(Cont. na página 81)
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nunca deve ser esquecida a J' &fek
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*&>stões para o seu lar
Elegantes reformas

stas interessantes sugestões são como um puro
càídq do céu' pois rePresentam um modo rnuito

elegante de reformar a sua casa. Para isto
mandar forrar as paredes com um bonito

apropriado na côr desejada.
les e

apenas

wÊmmy-y-::-:-yy-yy^:
V.VV ¦¦•.•.•.¦.'•.¦."-.'.¦¦;.¦.'.¦.¦'¦.'.¦-¦' . ¦:¦.:•:•:

mm.

k

Para adornar um canto da
sala de estar, use movei laquea-
do de preto e decorado com pa-
goaes aouraaos e pessegueiros
floridos. Duas cadeiras, tipo
medalhão, com almof adas de ce-
tim creme pintadas à mão com
os mesmos motivos do movei.

)are do fundo é forrada em tom escuro. Espelho
moldura de prata e "abat-jour" de cetim completam
(íbiente.
'im ... ¦

e 1<*M>lM")0

é o so«'*°

fiação em estilo grego. As paredes forradas com
,lel verde musgo encimadas por uma grega em branco.
Jiadro
Nad

s de motivos gregos e bela toalha de mesa com
°s no mesmo estilo da grega da parede.

>l 1 Jj m

tilfrf llilllR lfe;- ;.~~^ \1
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MAS, veja esrecottriiAsri... I |k>: 
^IHlifi^ i

olhe os dentei de outra boca.. ^^^^Bl|ií.pí:. j£
cariados e mal cuidados. Isto Bigj||g£: ^K
poderia ter sido evitado, com IÍ^Ií^ÉÍ 'àzÊ^JÊA
uma visita ao dentista e o uso vfà^^jj^^^t

T diário de Kolynos Iffl^J^^^^Br^Fu i" i 'trflfíT:''':'r:'Miiíi''i^MP^j:'' ' '
iiiii.i.i.i.i.i.i.wwMlWMIJ^-WiiHiltH-WJv'- ''"'¦¦::'yiyTH^aiBHHB^BS:--^:^^^^^^8BBB8388SS888"- :?•'"

^iül PWiiiP lÉgiLal ^^^^^^^P"
&®mm®m. Wt^^mi^m^mmM»»^>mm^»mk\ BtX. ¦¦/¦' ¦¦- ^inMMfc||||||| iiiiiiiiiiiifflir §§fffl Ks«?^ .
llPlllllli^ BSlr • ¦¦¦ Bte«í-

«A ÀS CARIES í MIME
KOLYNOS AS COMBATE <ta g ^

/.

ELIMINANDO OS ÁCIDOS DA BOCA
Os ácidos da boca, que causam as caries, ficam neutralizados
logo que os ingredientes anti-ácidos de Kolynos se põem em

contado com a saliva. Esses mesmos ingredientes dissolvem a,

película que sentimos sobre os dentes, antes de escova-los com

Kolynos. É nessa película que as bactérias se ocultam e se

reproduzem.

2 DESTRUINDO AS BACTÉRIAS
A conhecida bactéria "Lactobacillus Acidophilus Odontolylicus"

é a produtora dos ácidos que provocam as caries dentárias.

Somente Kolynos contem certos ingredientes bacteneidas que
são mortais para essas bactérias. Estudos cientif.cos realizado,

em famosas universidades norte-americanas e européias prova
mm que Kolynos destroi cerca de 92% das bactérias da boca.

Este efeito de Kolynos dura varias horas.

3 LIMPANDO PERFEITAMENTE
• A espuma penetrante e reírescante de Kolynos retira as parti-

cuias de almentoa deixadas pela escova... é mantém os ingre-

Ües protetores de Kolynos na superfície dos dentes para
eluar quPe se forme nova película. Essa espuma penetrante leva

os ingredfentes anti-ácidos e bactericidas de Kolynos aos lugares

perigosos., atacando realmente a cansa principal das caries.

Delicioso sabor refrescanfef

E ECONÔMICO TAMBÉM:

Basta 1 cm. na escova seca.

______mmmmmmm.mmmmmm

Melhores resultados são

obtidos escovando-se os dentes

com Kolynos, depois de cada refeição

¦1-1950 JORNAL DAS MOÇAS
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E' TARDE, E' MUITO
TARDE!

Os quadros da vida se

sucedem como em peça
teatral, oferecendo - nos

cenas e cenários os mais

variados. Bons, maus.
regulares, tristes, alegres,
trágicos, festivos, etc.

Entre os quadros tris-
tes, aparecem-nos muitas
mães que não se interes-
sam muito pela vida de
seus filhos, subordinadas

que se tornam às reu-
niões mundanas e aos ca-

prichos da moda, sem
tempo quase para olhar

para seu filho, que vai
Beguindo a vida ao sabor
das circunstâncias a que
Be entrega sua mãe.

Mas, não poucas vezes
acontece a mãe ser des-

pertada por um gemido,
que se repete e se trans-
forma em um grito de
dor que se solta da gar-
ganta de seu filho. E,
então, ela acorda e olha

para a criança, pálida e
transfigurada; corre ao
telefone e pede a vinda
urgente do médico à sua
casa; vem o médico, exa-
mina o pequeno ente, fica
apreensivo e receita, um
remédio urgente; não
existe o remédio em
casa; a mãe apela para
o farmacêutico, o reme-
dio é de demorada ma-
nipulação ou aplicação; o
médico insiste e declara
à mãe da criança que o
mal é grave e se está
agravando cada vez mais.
E sua mãe perde a cal-
ma, e, então, sente sobre
seu coração o peso de
sua indiferença, do seu
descaso.

E então ela sente, no
último momento, quão
estima e adora o filhe

EVANGELHO
das MÃES

A

para o qual nunca olhou,

ao qual nunca prestou a

devida atenção. E, es-

tertorada pelo remorso,
carrega a vida para um

fim prematuro, para a

morte célere.

UMA GRANDE
DISCIPLINA

Nunca precisamos tan-
to de preconizar a Higie-

guerras. Devemos difun-

dir os ensinamentos da

Higiene Mental, que visa

evitar o crime, a neuro-

se e várias outras mani-
festações de nervos não
controlados ou despre-
venidos.

Devemos olhar o pro-
blema de frente, resolu-
tos, convergindo nossas
vistas para a infância,

que deve ser defendida

— í

VAIDADE E AMOR

Toda mulher que pretenda casar-se e pre-
tenda, outrossim, criar os filhos que a natureza
lhe der deve ser perfeitamente educada em co-

I nhecimentos de maternidade a fim de que não se
1 malogrem suas verdadeiras funções de mãe.

Possuir filhos não é apenas dizer que os tem,
j apresentando-os bem à sociedade, asseados e bem
j vestidos, sob uma constante preocupação de ser
considerada mãe zelosa e de muito gosto.

Deixando-se levar pela impressão que cau-
sam, certas mães vão cada vez mais aprimorando
a apresentação do filho ao mundo exterior, levan-
do tão alto esse fanatismo que chegam, quase
todas, a descurar-se da saúde do mesmo e de sua
apresentação física.

Pode o corpinho do bebê estar envolvido por
fazendas finíssimas e de custo astronômicamente
alto, trazendo a etiqueta da principal casa da ei-
dade, deitado em fofo berço onde as rendas pen-
duradas flutuem sua ótima qualidade em derredor
dos visitante, pode emanar-se das dobras das ai-
mofadas o aroma suavíssimo do melhor talco do
universo perfumista, pode o cortinado balouçar à
brisa seu preço caríssimo, mas se a saúde do
bebê não for olhada através de um prisma mais
elevado que este, apresentando-o robusto e es-
perto, caem fragorosamente as prendas preciosas
ao solo da pena e da compaixão. I-

ne Mental como na épo-
ca que atravessamos,
pois, atualmente, não nos
compreendem o s muito
bem.

Devemos trabalhar e
lutar mesmo para que
nossos filhos não che-
guem à situação a que
chegaram os povos que
estiveram no teatro das

"a todo pano" da in-
fluência mórbida dos es-
píritos mal educados nes-
sa espécie de disciplina
social e humana.

ENTUSIASMO QUE
PERDE

Não são poucas as
mães que muito se en-

T ¦m

¦m

ti; A

tusiasmam com certas
atitudes de um filho em
questão com outros n$
ninos ou mesmo em luta
física, quando se tornam I >'
vencedores pela forca
julgando-o superior ao
vencido. E' um grande
erro pensar assim, e é
maior o erro quando
transmite esse entusias-
mo a seu : ilho. Essa su-
premacia. assim elogiada,
fará, em futuro próximo,
com que seu filho setor-
ne um presunçoso, um

pedante, um grosseiro,
E lá se vai o primitivo

entusiasmo por água

abaixo transformando-se
em um profundo desgôs-

to, por isso que a grosse-
ria jamais será aceita

pelas pessoas bem edu-

cadas, pelas famílias,

pela sociedade, enfim,

AS MÃES NÃO DE-

VEM ESQUECER
ESTAS FRASES:

Bendita fa mulher que

se habitua a não achar

árduo nenhum caminho,

para quem as horas do

dia são como as da noite,

e que se esquece de si,

vivendo só para os ou-

tros! Bendita! Pois, pa«

ser mãe, no verdadeiro

sentido da palavra, »

cessita de muitas vir-

tudes. — Goethe.

Uma mulher sem &¦

lhos não voáe ser fel*

amar não ê nada, e ne-

cessário que o amor seja

bendito. — ZoU

A mãe representa jg

o filho • Çi pr°'>em, a

L em umadência, a k
Divindade na sua

lavra, a
forma ac
fância.

*»«ível in-
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— o maior cartaz feminino
do Rádio —

Diariamente — às 13 horas — um programa de Sagramor:

,.- - ADOLESCÊNCIA 5." - O MUNDO NAO VALE OSEU LAR
.« - MARCHA NUPCIAL 6.= -PROBLEMAS DE SUA VIDA
a —PARA VOCÊ Sábado —COZINHANDO PELO

MAEZINHA RÁDIO

:.l

a '•>
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SINAL DE PERIGO!
NA ESTRADA DA VIDA

IODALB
O remédio da aríeriosclcrose

DEFENDE O CORAÇÃO
íi&fiii xti^i-i

"¦* cÜxenAo- wrl ASSKJS^UTUR0
>, Correspondência

Coníjena sua personali
i te

dadQ CONTABILIDADE

u

p.

i

.Desenho
de aluno
nosso, Sr.
ÜLYS-
SES J.
MAR»
TtNHO
Jtmdiai -
Mtt.de S.
Paulo.

e ganhe respeito, admiração
e uma posição social desta-
cada estudando em sua casa

desenho
mecânico e
arquitetônico

desenho!
artísticos!

I inclusive desenho comerciai Si.
le publicitário Kj

Um futuro brilhante
aguarda V. S. e uma
nova vida cheia de pos-
sibilidades ilimitadas. jj
Durado do (urso 25 Semanas 
Mensalidades SUaVlSSÍm^_j^ José Mauro e Sdva

{POR CORRESPONDÊNCIA EM SUA PRÓPRIA CASA]
perca tempo e comece imediatamente ohA

idos do nosso Curso de'Contabilidade. V. S.S5|
ficará surpreso ao constatar os resultados mara-SS

lhosoa obtidos graças ao nosso sistema especial A
de trabalhos práticos.
CADA ALUNO FARÁ A

CSCRITURAÇÀO COMPLETA DE UMA CASA COMEKIAL
É um curso rápido c pratico, de &z

alcance a todas as bolsas. SS

7 de Fevereiro de 1949' S8

,Erotides{
.C. QvijfÀbtir*^!^
JPOXORIUM.to Gro.jo

NOS ESCBEVE-

Poxoreu. / ae teveretroae iw^
De posse de meu Certificado^S

de Eficiência
brilhante
meio desta
gratidão, _  „„.,.
sinâmentos que tão carinhosa. X
mente me foram ministrados. SS
que hoje sou Guarda-livros de«

(13} treze firmas comerciais, as- V
segurando deste modo o futuro 88
de minha família

.yvKvx-.-x^wi.

%m
:•:«•:¦:•__>:•:¦.•.v.-.-.-.v;...

ímítit .. 1

CARLOS CHAGAS
Eit. Minas Gerais

NOS COMUNICAI

mm

m*®$&

Harmonia.... Romance.

X CARLOS CHAGAS. I.° do Junto 1040 I1
_«1
t ^Bm^rMÍÍ
______V4I$iül

Iittxo perca
tempo e
lanâe-oos!

BOJE í

«| E hoje me encontro liem coloca-
do, quase que assumindo a direto

Xfc lotai da estrita de uni exlralor deSjS madeiras, com um ótimo ordenadu ,
WCSCaSfcí&SKasa^^ 

OUTRA CARTA DE UM ALUNO NOSSO:
Jacarezinho (Paraná), fâ de MarçD de 1949 «*

ta arquitetônico A)

i.nrfc
I Amadeo Ho

 »>.?.. IJ Dcsenhist

INSTITUTO ÜNIVÊRSTL"BR"A_ILÉÍlãO
CAIXA POSTAL 5058 - SAO PAULO 
Orna Sr. Dixttor: Peço cniaar-me QRATIS o fo^to compUto *óbr.

€&-_*»« cor» destUdo) *** Mr«*B««Íèacto

ft(BK__Q£_

fEsraiJüc
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OS GRANDES ll^

Escreve Alberto Montai

O ÔNIBUS v;-..;.:.
. i!'¦ ii.ti-ti

^

OABE, porven-
*•* tura, o lei-
tor, quem inven-
tou e quando
aparec eram os
primeiros ônibus?

Foi na cidade
de Nantes, na
França, no ano de 1825, queosí
bus tiveram sua origem e onde(
cularam os primeiros veículos dil
tipo.

Entretanto, parece que essai
a primeira data do seu aparecimeJ
pois Pascal já concebera a idéia!
ônibus, e quando êle vivia, em i|
algumas viaturas públicas circulara
em Paris.

Segundo as crônicas da época,L
primeiro ônibus era um veículo.
quisito, muito parecido comumcai
funerário, e destinava-se a recebi
22 passageiros.

A iniciativa deve-se ao holan.il
George Schilibeer, antigo cadete i
marinha, que, atraído pelas possítí
lidades comerciais, abandonara a(
reira do mar para fazer-se segeiro.i
"negócio" de Shillideer começout
duas carruagens e não foi recebido
com muita simpatia pela populaçâol
de Paris, que atribuía máu agourot|
inovação.

Apesar dos esforços de Shillibeetl
no sentido de popularizar o veiei
seu empreendimento terminou eij
falência, depois de três anos de váj
tentativas.

Em Paris, em cujos bulevardesl
circularam em 1828, os ônibusforaal
na época, apelidados de "P|j

Brancas" devido a sua core ao f
obtido naquele tempo por unia OT
reta de Boieldieu, então emeena,^
trazia o mesmo nome.

O apelido de '^j™

desapareceu mais tarae, vu

veículo à denominação cie .J
que significa -para todos , P >

essas viaturas acessíveis *J^

pessoa sem distinção de cias?

fortuna. Naquele tempo,
correspondia à realidade.

Desde 1840 já « notava^

glaterra grande afeição ¦«
pelo ônibus. Na França, «^ 

j
lução foi mais lenta e o 

^"imperial", reservaao a pa
rior do ônibus, lemora a v

Napoleão III, iniciada em 
^

Alguns anos antes da. gU|areç|

1914-1918, começa:^ 0
ônibus de todos os ^m*aüM
e feitios, e depois dessa f*mW
do por todo o mundo se #

ra^asestradasde-^^
ceram os atuais ™^u" todos
e oito rodas que vemos
dias.

19_1-1950
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RESUMO8.° CAPÍTULO —
— Cora Alander, rica herdeira ame-
ricana que se encontra em Argel, é
procurada pela polícia, que persegue
o bandido Mário. Jean Van, filho
de um ministro francês, protege a
jovem, porém, é ferido levemente

.choque entre a polícia e o bandido. Cora cuida dê le, não esquecendo., porém, Mário a quem continua a amar.

], . raptada pelo sheik El Kris, que a leva para o deserto, para onde também se dirige a polícia, que tenta
,; jovem. A caravana de árabes chega à fortaleza de El Dakk, mas o sheik resolve libertar Cora e receber

oca, da polícia, 150 de seus homens que estão prisioneiros. Ao voltar para Argel, Cora encontra Mário doente
ie a El Kris salvá-lo.

SSSf z ROMANCE
DE

LORENZO MAHE
Realização

DE
5ANDY LUB

1.1M1I1UIMOW»»WWIAUJJJ»W U ..... .." ajüjj.jjwHwii.waMW
I - Você não sabe quem .
?¦ é aquele homem! É o ; ' .
Ser mais indesejável

do mundo! ........''?''
- Talvez... Mas eu o amo!-m. """¦

m

Sim, e você me
disse que êle ti-
nha morrido! Ago*
ra.deve saivá-lo',

¦ ,wí'í*'J**tl**.

x %y-"m
jüíiiim^M

* Mm

xJ8y: '•',•:'¦: > :•' ;'¦ :«¦[ ^V': ''''./Jm I

Vencendo os ciúmes. El Kris

procura salvar o homem que
Cora ama.

li JT ¦-:
xx.y xf^*

Yx

íSw-':Y

cdtco.s
e Argc
io laclc
Mário

W-

rr t.vinuu.', y.i""^UtfjMB-BgSi

¦ . ..¦'¦•"¦.¦•. f ¦¦¦"¦ ^ifl b^bP*-''

•'•'•":';""' / >-3*«^ffl »f!fiH''- *w^ ili ^SpII^bBB

• *%*k.^& .« • ,-...:1-.y^ -i^f jHj|gl£B Iw4^ S|l mento e tratem HmH
^WB^HW S' fmf^émW dêle c0? cuid^do! ^™Wjll

i?i jp ri 
'íámSíÊ^* -. S? ^sÉI

JÉÊRmi Chamem dois - .m / J W. 
' 

B *^fei'Kl P 
'ISfl

mf%j ' 
médicos em Ar: BB lesmmMt, -S'H>^mHmí; » yiiifcY ffjlp

fÉliL* . gel! Que venham MI ,/¦ lÉiph W mW F< W' >IHi

. . -J/1 Pi **** ir iiMMaMnlMBfc^im Tr ffiPI Én

Í-X - E' muito grave: a bala -Meu Deus, salvem-no!j . Minha Fior Vermelríf^M
"i-l atravessou os pulmões. T^ não compreendeu m
..,._ .,„ „y».....i ' ' " "i*""'... • , • f ^^^? ^ . grandeza de meu amor.. |^i||

;- r>»»isai ': jr .^^v^vw x: 
"^^arii^T~"r': ' ¦¦;':,:':',;Í:^^^^5g«::^a^gB&^mgÍ'^^tea # .-" ^^b^b^bI^b^b^b^b^b^b^b^b^^b&B *":

1 ¦¦** «i&U Jr -.^ *^ Jr Bora{.f;::::: •;^® »SSS». " áf ¦:'"' I^H ¦:¦¦: vx.;.;.;

" 1 íà% * £mW^^Ê mm Mm®,mm Ws mFMm |-. Wr Jm WÊmsm
C ¦••- ' ^^.^P^ wÈÈÈÈSr * i I W iir^iS^ m

¦ ¦:¦-¦¦¦ s*-. ¦x>.':':-.-.v.:-,-,.:-rv * ¦•• ¦:

ll«lllli5i?iil^-iilf:?;í
:;:x:Xx-x;:::xyx íxvyx.íiíx. ¦ . ¦:>.: xxí.¥:x*ÃÍÍÍ:v

ttMiÉÉÉMBB

Da janeia de seug
qwarto. Eí Kris
vê o. avião que
se afasta com
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Depois da par-
tida de Cora,
os dias passam
tristes no -a-

|is. EI Kris
passeia pelo
•jardim, segui-
do por Sayda,

a escrava
apaixonada.

Por que
meu senhor
me manda
sempre em-

bora'.'

. Deixe-me
só, Sayda.

'""^^^.^^^^^W^Wl" senhor do de-;I
. j- *,« *" ^lÉ^IPx' dífserto não Hpvi=fserto não deve

descuidar-se dos
negócios!

Alais tarae. -^ m -,^ .^,«,, „
sala do palácio, ||4J|||| neaócios' 

'JQÈ

?f ;>t;r i sua tristeza. >èKJBr^x 
J 

'^^' '^SN

% y-^;¥%^P^ 
• ÜI •• J| Elite, Êt^ ^%TOU guerra. fll fl

jV9ik flp fl -^' >f^^^^w: «%%JpreciS0 ^rc>v flBftflW&TT.. Y "í; ff|j| íiHP fll4fei& ¦^^^^B;: gvja ^SIL ¦ denciar.  ii jfl

Kwl.-iJ I ¦'•' ^^^^w^L^^m \»\»»m\^Ê ^'''¦{ 1111 '^Sl I

lÉÉ^rlSI »v .- »'fi rx'<lU IP I
B PSI r '' ' -W^ flP? ';—•^:^^*-í:'::;:íX-fS;;i 4 . :i- Ií/t?i^üardT| ,. ^^-*i

% m-WjÉFM^w nmma\aamw ' '''^^^^m^' g0 que estlver ^om' terei /lentra no¦' Hl KxtéálJl W ^>^**^' 1' que seguir para a prisão... fíquarto in <r tx ,
! ¦¦^^SK^^^HVV^^J 

' 
;J Precisa esquecer-me, Cora.., Hterrom , 

senhorita, a
. oMH|^^^á';V:; /- ^ -" "'i/'•— ¦'"" li ¦¦ " * / ] \° m" hora da como»í 
P^^ 

.ttftü' -y.V^ . T *¦¦* 
^ Mpendo sa terminou.

fgS^^r^í:-- Eu nao mereço tudo^\> 1 - Nao! Farei com M conversa —)* . ¦»
r-**"^ Entre- »t c sou indigno^; ;V I._ _ que seja solto; pa- ifcfc^- .,l / ; , ;

¦y: de você. 0** ¦ v garemos a fiança 1^^^^ >^
\'~~~1F WÊÊ' v^^:--' ^íí ¦•• ^fír 

' 
- você fi^rá livr^,? BB ' S

fcMi^.n.uAto^^Nr^^ ^ 
^ ^i^^RfeÂ^ldr . x ^\ TwFll -Esta bem a

fü" ÍNa0 Iale 
|í- #jl ,v"w Xy^Èy \ U^mf -'M

f ^F *** t^ /^ ^&*4 ^.. | - V" -•' "'**^m*»-^> ffj

Íy^á 

f 4»»*: -i x-X' |í: J^ yy\.y w^/;--. .¦••<x:.'i \ -M-J
j^K1 x::x?, .^ifcifi .xx- x'.#.'X;:^í&í :i::::,x ^?V •< VfeJ¥S?íy :.>xx::x lxx ,«< ¦¦ /« W-yb .¦:¦¦¦¦¦<:¦ vi xx- . . x;. x. Mil

^jMft» | >7X /"./%V Vv ..^f JI
.;:ííPW»%,..W. ...:,...J .:::!.;:•.#' X / |. # f f' xí>iv ^jlSgb. ^jMMwã xx.x xx ;*,. -iW

4 0 y m^m^yyy ^#^^¥i4'llvl Q 4#* «; v, JlBl
.y&m . ^m^mm'\ ¦s^awy¦¦* ¦¦¦¦¦¦ yaaMa awwM aa^i m^^a^Maa w&í; íMm»'s&im&yy ' %mmmPi\ xxííx x>ví5F^ ^^^aaammja^y^-§¦¦¦-¦ ~¦¦¦¦>m&mmB™mKF w^ tÈÈaMm

K^M MiSw W'^- '¦ - ¦/' "\ fc^*^x''S ."' "—'«- J|
^r».r.»^.^«Vir ¦¦.¦¦¦.Ml^ritfirr» .iTinil ,;,,;„, ¦:>:«x::-:vx::l,X:::x:.:^.^fc.^->^:x¥:-xXx-x 

tanto, Mário
completa sua
convalescença
na clínica de
Argel. Os guar-
das vigiam, en-
quanto Cora

fala com o
doente.

ti—- """>"mm.
..... ; :.x;:ixX:x.. .x::::jv.;:x:::;

:-'¦%&& MmvffixMMVíÊ&È&y.

H«^PÍSjfi5^x^v4&

tmÊÍÊÊÊmm^Wa^^^ÊBkm^^¥¦¦ ^QiBiiíííMHriSiili rr*"^'

in.ii li i .i 
' 

.,.).,.. i -i i / rr ""T" >¦'"
¦ , y" ¦ - >''

.; %• y'

W$:.% assim, meu
| jamor; pen-fi
«se apenas v|
¦em se res-**--

., Itabelecer! ?
\''4'v* mm* 
%x »

-Xi:>x:i:i:.xxx<5á; ..x?;:¥-

^ r'x;mmm.
w/:/,-.yyyyym-y ',.mmy:- ¦¦¦-:¦¦¦¦-¦¦¦: x x-
mymm:ymym: '-- ' ¦¦-
;ií>s:x:MgP? V x-xVx xX...Xx':-

s|iVSírx.

MiMiliilliIlMAII

¦."Ate logo, rhéü amor."..
I Não fique preocupado:* tudo acabará bem.

<MWMn>

Cora, para /ibertar Má
rio, recorre a Jean -Van,
cujo pai muito poderá
_ jazer para isto.

Seu pai é uma gran-
|de autoridade. Êle pode
%nan&ar libertar Mário

I^BH- Nao, nada posso' .,:.|P§ 1i^^Mfazer... E não que-| ^^1^ 9"" «r.:- to! Mano e um^; rffU
l jfe'"--^ criminoso! y w$*'$' ^*m
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¦AawííW*" f>lítmmvaurMm^Â

,-. ,, idade que me ama,
> fazer algo, Jean.

I '" • WflisefcWW:

. Gosto de você, porém, nao|
deixar que você fi-j

I u Ajude-me, ou
| cometerei uma

\
posso &>**<;§

com um criminoso.fj

f^^^Tym»

M:

%. iJ I loucura
x«**í-WW**

V^SflfipWMpMfl^BlVÍS^

'íflBrÊkmW*
¦'• SvimmWBKtâ'

mÊÊÊêw^

^Sgjg irar 'xj-j.x.v.

.Si&í

;:;ÉiP5ix

JSj|| gg

í ?x.

* 'Sr ' * •>'*' ' lv'.í^
|- Voce ja esta||
I louca! Vá embo-i

rayPor favor... j
.. ~***^_

m
*wx-xV -. g- . •

5 lifiü

:¦: o%.v /¦¦/.; v...: • ¦-¦•:¦:¦».•:

*<jx$-

$$$#%'##,

': 0' ¦ . „ J

ÍP11ÍÍ

mm" J'

-—«w. '^::;';'':.-:'v>x::x-.::::y.-\

^oníio ern vocês; quero

«<*X

pro- |

m- t\ senhora esta-
mrá lá

•v *¦¦¦¦ XxpiS-i**!» -^ X&X..X---

.* w W ¦Pt' ^ -- viPSIw.-~'i;
•x '••.. -í-xx-. ...•:;: X xx xx x^» "Si?J:x: .x.: ;:^^rfí.x. :.% :¦ x yffig&fâwfàígm* Htt . iá!Sf'aí^ 'V?*^ ^5/ '¦"""" ¦¦"¦—

^n m#. -^b Pr-- ' ¦-. xmy--^mmif^mWmWÊm '¦.m^Èá^^^yl^J^^
1/ ÍBMflMM.^-»»^f-tfgSg^^ I1 «-^

^^ . - 'Sinto 
muito,' illfi Só; em seu quar- ¦P^PÍl|f DcrT?* í

vmiss Alander, . Ií to, Cora pensa; , \\ ^â.^ eJ romã
, • ;mas não posso •.•.•:. íi ela quer a todo . i *. a decisão de ir , ^OT,**fflP
irot defender um' // custo saldar II procurar El f<^M
;:í ; V criminoso. J>.U Mário. M U Kr»S. 1*-~ *.-«•-«*

c< i '& '" Náo quero que o le-i ^^KM'^ ^&$tm^^&*<*—*.• |= :f.- SC-.'- "/ ^'-—-"^f^vem para a prisão;! i B^fe" ¥v ?
^sa». í é y' >i * '-, / ../devo encontrar uma ifl pPj| K ^A- fS¦¦^Jgj.m *^E*Í "- *- / -S solução. ^IBBBfP^^^Jm™!^ ^

-^1 1« P ^fciiM: w. .^ \ ^v ¦¦'/':;: Iwll -.«BlMà»» «¦

K nHif vi ^»€^P iiHHfli %
y mmmMàmVm m,::::M jy ¦aMBBMfl^*PMflflaaBJ.k_ JHM 1

KÜMPè fll ^ f ^' ______iflfl|8fe^SfiM?4; PF...... Vx-fv xv- ix *fl^iflBflflflflflflflflflBBMIigKSfe:x 1

Í-:-,:,^^^^^j^^^_^__|__|____l

I* in

- ao oásis. Ri

noite. I
;P Mi;

M

.^.¦•-yy^mWÊmmtsml BBI.

. yjy ¦>.. -¦¦ ¦

^^¦ í2*-'í-* ¦ '¦"-*-'"' :•:¦ ¦: ¦¦•:¦:¦:•:¦,•.'.¦¦¦<*&'«

>t, H

v !p\j«w^<rtfctÉ-i5; i iii,iia__»____a_j

ties do crepúsculo, surge
horizonte o oásis de

El Dakk.
Cümprirárri sua 

"'palavra,.

tât'r>jk
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|- Chegamos^
| senhorita. |
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El x^-ts, que íÍ7i/ia uis-
ío ap?'oa,*imar'-se a ca-
ra?;ana, t»ai ao en-

contro de Cora.

|- Reconheci de longe! Que]
j posso fazer por você?!
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VINHO CHICO MINEIRO
SEJA INTELIGENTE! NÃO ESPERE ENGOR-
DAR DEMAIS, TOME DE HOJE EM DIANTE
VINHO CHICO MINEIRO QUE CONSERVARÁ
0 SEU PORTE ELEGANTE. A perda de peso é
natural, não faz mal e não provoca rugas. Insista
no tratamento e depois do terceiro vidro o s«hi
corpo tomará linhas firmes e delgadas adquirindo
forma elegante indispensável à mulher moderna.

À venda nas boas Farmácias.

PARA COMPLETAR A SC A BELEZA K
PERSONALIDADE USE ESTES PRODUTOS

DA MULTIFARMA:
LEITE DE ARROZ

Para manter a limpeza e higiene da pele. use
LEITE DE ARROZ Pela manhã, à tarde antes da
maquilagem e à noite antes de deitar. Para fixar o
pó de arroz não há melhor que o próprio LEITE
DE ARROZ. O seu uso constante remove as par-tículas mortas e queimadas da pele, sardas, man-
chás, panos e cravos tornando-a lisa, macia, a veiu-
dada e eliminando o cheiro desagradável do suor

(Exigir a embalagem verde)

0 segredo de uma LINDA CABELEIRA sem CASPAS e CAPELOS BRANCOS está em EUTRICHO)
ESPECIAL. EXPERIMENTE-O E VERÁ

Remessas pelo Reembolso Postal

MULTIFARMA

— 78

Praça Patriarca, 26
PAULO

2.'

'^agem
ei

Palhaço .§f

PAUSA PARA MEDI
(Conclusão)

Nesse dia, Arquimedes tomou
fessou tudo à sua esposa.

Ora, Arquimedes — excla
gargalhada — então você pensa q
ditar numa coisa dessas! Você...
co? Como "piada", está muito boa!

Você não acredita. Marisa?
Claro que não!
Pois então espere um pouco

Arquimedes entrou no seu quarto, tranci
do-o a chave. ' m

Alguns minutos depois, reaparecia aos olUespantados de sua mulher. ül
Ainda duvida? — perguntou êle, transi

mado em palhaço.Arquimedes! — exclamou Mansa, sentai.
do-se para não cair de espanto e surpresa-!
tão... então é verdade mesmo! Você é o palhaç.;.|ue tanto me tem feito rir no circo?

Sim; Marisa — respondeu ele,
cabeça; — eu sou o "Filhote".

Marisa continuava olhando para o rosto pin-
tado do marido. Depois, pôs-se a examiná-lodeft
damente: os sapatos enormes, a calca de xadres,
muito larga... o colarinho que bem poderia
vir a um elefante... Quando a esposa do palhaço
olhou bem a sua cabeleira e para o seu nariz i.
formado pelo "deaquilão", não pôde conten
gesto cie repulsa. Arquimedes conservava-se
cabeça baixa, como a esperar a sentença de m
grave culpa. Quando Marisa falou, havia i
certo tremor em sua voz:

Meu marido, um palhaço! — começou ela;
— Não, não nosso acreditar.

As lágrimas rolavam de seus olhos,
disse:

Eu jamais me casaria com um palhaço!
E, pela primeira vez, o "filhote também*

rou. Marisa tinha vergonha de ser esposa deu
palhaço. E as suas últimas palavras feriram
fundo do seu coração:

SEJA REALISTA
Inscreva-se com sua família na SOCIBDA-
DE DE AUXÍLIOS E BENEKICeNCU
ESTRELA (S. A. B. E.) que lhe proporei»
cs auxílios seguintes: Médico, Advoga<%t|
em dinheiro para funeral. Auxílios, yiageu.
Natalidade, Núpcias, Doentes, Impossibilitai

de trabalhar, Hospitalizaçao

MENSALIDADES DE Cr$ 2. >u

Viagem,
3ÜÍ

Luto.

Cr? 5,00

29 - RioSede central — Rua Carolina Me
Fones: 29-4173 e 49-0710

AGÊNCIAS"

Niterói — Rua Dr. Benjamin Co^tanUtól
E. do Rio. — Valenca — Rua Dr. Núp ^505 — E. do Rio. — Barra do Pirai - av
São Paulol, 3 — E. do Rio. — frwM*$0
Av. Barão do Rio Branco, 1583 — &•^ ^ ^
São Paulo — Av. Rangel Pestana. -iu-

BRAZ — Nilópolisand. sala 105
Mirandela, 219 — E. do Rio.
Chaco, 29 — Duque de Caxias —¦
Campo Grande — Rua Barcelos

— Distrito Federal.
REPRESENTA Ç

AV1
'axias ,
TA. do Ri°
DomingQ.

B S

Rua

78
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arquimedes — disse ela, levantando-se; —
( voltar a vestir essas roupas ridículas, eu
lanarei esta casa.

jüimedes tentou dizer qualquer coisa, mas

_ Meu marido é um louco! — exclamou ela.
En ;a que eu iria me sujeitar a ser chamada

cios de "a mulher do palhaço!" Ou que dei-
minha casa para seguir a sua vida de nô-

i Não, Arquimedes. Escolha: ou o circo ou eu!
• Tjirimedes enxugou uma lágrima que escor-

or sobre as tintas de seu rosto. E, depois,
a voz embargada, falou:

Sei que errei em não lhe dizer desde o
pio a minha verdadeira vocação. Somos ca-

,s bá oito anos e temos um filho. Amo os dois
tonas as minhas forças e por vocês serei ca-

Ide tudo. Mas tenho medo de não resistir no
m one voltar a ouvir aquela "musiquinha" que
corno um sopro sobre a brasa que dorme no' 

peito de palhaço. Porque eu sei que ness3
[acontecerá como nos velhos tempos de crian-

»u voltarei correndo para debaixo da lona es-
cana, que representa para mim a bandeira
que não têm pátria, lar, ou família; daqueles
não têm direito ao amor, porque nasceram
aços; e, quem nasceu palhaço, terá de ser ape-
palhaço! Eternamente palhaço!
p agora, as lágrimas corriam livremente pelo
resto. Era o pranto do homem que viera ao

mitido para fazer rir os outros.
I.E Arquimedes termina a carta que nos escre-

|yi§ "Ou^ acham os senhores que devo fazer en-; 
lessas duas paixões de minha vida? O picadei-

bu o lar? A família ou o circo? O amor d-
lha esposa e de meu filho.,, ou o palhaço?

JJSA PARA MEDITAÇÃO
O CONSELHO DE GRAMURI

^% "Se um dia, você colher na liberdade da mata a
jbnta delicada que o sol beija pela manhã e o oryalho

noite prateia com seus beijos úmidos, e força-la ao
Jor de uma estufa, embora dourada e bem cuidada,

Jfcê terá decretado a morte da planta delicada. O
lixe, que tem por "habitat" a massa densa das águas
formadoras de oceanos, estaria imobilizado na sua ati-

Idade, se o trouxessem para a terra, ainda que para
íocá-lo sobre mármores talhados e ricos. A ave que
ireja o espaço, soberana e dominadora, teria a morte
intro de si, se a trouxessem para as vistas gulosas
is freqüentadores dos jardins zoológicos. Assim o
tista, assim a vocação que nasce com o homem e
im êle morre, inseparàvelmente. O Destino foi bom
ira você. Deu-lhe a ventura de amar alguém que
íube corresponder a esse afeto, proporcionando-lhe a
[da tranqüila que não pode ser encontrada na agita-
to mambembe do picadeiro. E para coroar essa qua-'a de paz e de construção honesta dentro da vida,

cê tem um filho que é o enlevo do seu coração. O
«apontamento de sua esposa é razoável. A rigor,

face da lei, o seu casamento é passível de pronta
ilação. Houve evidente intuito de dolo no áto por
cê praticado, levando ao pretório uma moça para

ffnã-lá sua esposa. Entretanto, Marisa gosta de você.
também o seu coração continua cheio da sua ima-

!jn, rei]' lida, com igual carinho, nessa criança pe-'enina, filha de ambos. Se você entende um pouco
psicologia, deverá compreender que aquele seu gesto
mostrar-se diante de sua esposa, dando-lhe a conhe-

ir a feição curiosa de sua dupla personalidade, terá
°rme influência no smor de» Marisa. A figura, nara

è repus?nahte; do palhaço, com a cara besuntada de
ntas coloridas, com a bocarra aberta num ricto de co-
fcidade e deboche, jamais desaparecerá do seu pen-
pmento. Dia por dia, você sentirá a voz nostálgicaenaranga do circo, como um convite à "féerie" dos
ipacuios, com suas cambalhotas, suas incongruên-m. e o delírio da assistência, aplaudindo frenèttica-lenie. Mas, ainda aue estando em xeque o amor de
lei.espof-'' você contraiu com ela deveres inaliena-
L ' e Que o obrigarão a sufocar no peito o amor do

;° Para permanecer onde o colocaram os compro-*os por você assumidos como esposo e como paiwa qG circo passou. Feche os olhos ao sonho e
imor \ 

° seu dever e reconquiste a confiança e c
sua esposa".

o sorriso de saúde!
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dos dentes
com o Creme Dental

pucalol
Na boca do seu f«JHo, os fermenta

ções ácidas formam sobre os den*
tes um filme "amarelo": £ a

película corrosiva que destrói,
lentamente o esmalte e a dentina.
Este é o princpio de todas os

cáries e a una dos dentes. Paro

seu fílho ter sempre bons dentes...
bob.rue-o, desde cedo, a remover o
"amarelo" — o pomo negativo

da personalidade — com o

Creme Dental Eucaiol.

U$m também

Sabor?çte eucalol
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ISTA

SOCIEDADE SUPERMENTALISTA — Foi um ato imponente a distribuição de víveres«JQKN
prendas aos menos protegidos da sorte efetuado neste ano pela Sociedade Científica SupermeníaP^álas
lista. Na gravura vemos um grupo das senhoras que tomaram parte na distribuição de M

INSOLUVEL NA ÁGUA
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£i.
— é um cosmético realmente
insolúvel na água.. Seu uso fre-
quente alonga, encorpa e recurva
os cílios, íffm irritar os olhos,
dando ao olhar um fascínio per-
manente e indescritível.

LABORATÓRIO CLYMARA
R. Marques de Ollnda,94*Rio de Janeiro

80 JORNAL DAS MOÇAS
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BOAS FESTAS

(Continuação)

D Publicidade S. A. (São Paulo); Lorenzo
Puntschart Inv.; A. Gentil; Tecnigráfica.
Chimica "Bayer" Ltda.; Companhia Lans-

Brasil, S. A.; Empresa de Pinturas e Deco-
São Jorge Ltda.; José Ezagui; Livraria Fer-

Zilda Queiroz (Santana do Ipanema —
Empresa de Propaganda Montanhesa;

7i Graça (Lisboa); Agência Santana (Ca-
> do Itapemirim); Alfredo J. de Souza
vador, Bahia); Augusto W. Reul; Botafogo
tehol e Regatas e Renzo Mazarani.
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Tecnigráfica distinguiu-nos, durante as
s com uma caixa de saboroso vinho estran-

que constituiu verdadeiro regalo para o nosso
alA 

firma Irmãos Guerra também nos distin-
Imalmente, com uma caixa de generoso vinho,
sabor capitoso nos proporcionou momentos

s suave delícia.
-A Cia T Janér ofertou-nos um porta-cna-
que, além de artístico, é utilíssimo como

Í-A Publicidade Cometa (S. Paulo) distin-
-nos com uma caixa de finíssimo vinho.
L The sydney Ross Company ofreceu a
tNAL DAS MOÇAS, como presente de festas,
[as caixas dos seus afamados produtos de per-
[ária e farmacêuticos, os quais tanto se impõem
', excelência da sua qualidade.
L_ J C Eno do Brazil também teve a gen-
| de brindar-nos com várias caixas dos seus
ditados produtos, como presente de testas,
ibilizando-nos com seu gesto.

Enviaram-nos folhinhas, calendários e agendas
! o ano de 1950, as firmas: Papelaria Tinoco,
Indústria e Comércio Glossop; J. Kiss & Cm.

(Elétro-Mecânica); Walther Seabel & Cia.
Papelaria União; Leje & Thurne A B.

.. Importadora Sueca); Copag. (Cia. Paulista
Japéis e Artes Gráficas); Sociedade Anônima
Ilhães Comércio e Indústria. :7-. + -
Confessamo-nos gratos a todos os otertame.?.

G I S E L D A *

Walter de Souza Barbeiro

| seus olhos nos meus, naquele dia,
k resolandecente de primores,
kararn-se, ingênuos, ientadores,
orno se lhe espelhassem o que eu via...

üepois, contente, tímida, pudores
Infantis alindando-a, eu sorrir.
B ela, quedando terna, parecia
Pada encantada a rir dos seus temores..

assamos um pe,ío outro como o intento
füe em nossos olhos trêmulos houyera.....

.-¦¦:¦¦ i iev^ este amor, unicamente, mera < ;7
Existência de imagem refletida... -
Atnei-a um só momento em tôdaa^ vida,-
fofas, toda a vida neste só momento,..

mm\Wmmm^mmm\
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PALMOLIYE
Cabeleireiros famosos
recomendam o Óleo
Palmolive para manter
a PERMANENTE e
conservar os cabelos
mais brilhantes, mais
macios e fáceis de
pentear. Óleo Palmoli-
ve, tão bom para dar
vida e beleza à PER-
MANENTE,é também
maravilhoso para con-
servar a ondulação na-
tural mais perfeita e
atraente. Óleo Palmo-
live, feito de óleos su-
per-refinados, realça a
beleza dos cabelos, tor-
nando possivel qual-
quer pciucauu.
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CARNET^w JOVENS

Por DOROTHY DIX

(Exclusivamente para JORNAL DAS MOÇAS)

ONDE ENCONTRAR UM BOM ESPOSO

Há muitos lugares nos quais as jovens
que desejam contrair matrimônio podem en-
contrar um bom companheiro.

Algumas crêem que concorrendo a "boites"
ou clubes encontrarão mais facilmente que em
outra parte jovens com quem furtar 011 até
conquistar para seu esposo. Estes são os piores
sítios para tal fim.

Há muitos lugares onde se encontra tal
oportunidade, onde jovens de ambos os sexos
se conhecem e entabolam conversações que os
levam a um perfeito conhecimento da qualida-
de da cada um,

Em as casas de família, igrejas, centros
sociais, etc. são todos lup?.res mr.is propícios
a tal entendimento.

Os elementos mais numerosos são consti-
tuidos por pessoas instruídas, bem educadas e
com seletas qualidades que deixam prever um
feliz matrimônio quando se casam.

3

4

A ESPOSA ENFERMA NECESSITA í?Í
CUIDADO E CARIl HO M

Uma boa esposa e cuidados
casa repentinamente se torna
humorada. Ninguém em casa

dona de. sua
>rusca e ng

i
V

>

^

apercebe do
que se passa, pois sempre tem sido muito ca-rinhosa e desinteressada, e não compreende
o motivo de seus melindres, apresentando-se
melancólica, cansada e debilitada.

O médico da família aconselha ao marido
que proporcione, de certo modo, algum des-
canso à sua esposa, que não a deixe trabalhar
demasiado e a leve de vez em quando a uma
diversão. Também deve ajudá-la em atender
aos filhos e não deixar-lhe a tarefa total con-
cernente aos mesmos. Este cansaço e mal-estar
fazem com que esteja ela continuamente cho-
rando, o que é também devido ao estado ner-
voso que se apodera dela.

Todos da família devem ir em sua ajuda
quando chegue uma ocasião semelhante, pois
a pessoa que é vítima de uma situação assim
sofre bastante, e, se se lhe dispensa tratos e
carinho, muito se concorrerá para que ela
saia dessa situação e torne a seu estado
normal.
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entre as 18 tonalidades diferentes I rn"fT;e 
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END. COMHETO

Todo o mundo gosta e admiras
simplicidade, poucas a adotam; nW

guém a inveja.

Sabendo fazer bom uso da st

plicidade podemos resolver a
culdade.

Muitos deputados e senadores p:
recém ser muito religiosos, po».!
bem fazer promessas como ningww

Marque de forma evidente os ve

nenos e os medicamentos peng _
e guarde-os em lugares pouco acce?i

síveis ou debaixo y chave.

Mangas flutuantes ou tig*j
r^rosos não devem entrar
nha, pois podem fazer com-f
dona vá para a c Yi.inha.

As bolsas de V-V^*,

devemvem ficar inteirarr
tas ao calor ou ao rrio; 

^
vestidas com um p - ° 6r0

est!
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Um sistema nervoso per 
^ ^ |

são é forte e cumpte coffl ^^
é cometido em todas a

tâncias.
* ^ 

- 4« Um ***
Literalmente faian"0» de cal

tênico é alguém que *Pg
saco ou debilidade nervosos.
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) Vestido de crepe de seda drapeado no corpo,virada em ponta. Um botão em cada bolso aplicado6 os lados da saia montante.' Vestido de linho adornado de um galão bordado
^onado na Rola e nas mangas. Trabalho de recortes.
a!88?!6 n'rvuras- Pinces marcando o talhe.

' y.éstido de aeda natural guarnecido de botos*,

Gola • punho, virados. Costura nas costas. Pala na do-

tura. Saia trabalhada de recortes.

4) Vestido de crepe listrado com os traços dis-
*) veoxxao virada. Pequenas

postos un oeuuu. Trabalho de pregas
mangas- Pinces ajustando u taine. -íkw * ...

oa írento da saia.
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GALERIA

DOS ARTISTAS

DE RÁDIO

I UCIO ALVES é um dos nomes novos do rádio, muito embora sua - 
^B-* tenha sido iniciada há alguns anos, quando, na Rádio Nacionav . teveapresentar como o "crooner" dos "Namorados da Lua", conjunto q

mesmo oportunidade de se exibir num dos filmes carnavalescos. ^ ln.
Estando em excursão pelo México, foi convidado pelos 

"AnJ° á noí
ferno" para servir de
iliOtauUt) UIÜUUS

PC1U J.V1CA.1UU, iUl LUHV1UCIUU jj/w-* —

ooner" deste conjunto, numa tenipoi
oiw

Retornando ao Brasil, Lúcio Alves ingressou na rede Tupi-J;*111'^uem
vem brilhando, tanto assim que é um dos cantores que mais tas v 

^ j.
E' de se crer que nesta temporada conquiste maiores çxitos, po-s -
meiras gravações constituíram autênticos sucessos


