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GALERIA

DOS ARTISTAS

A T E L A

BING 
e BOB formam uma das duplas mais famosas do cinema. Bing é o

romântico, o homem da voz de ouro que conquista os corações, que faz
os romances amorosos, que beija e sempre fica com as lindas garotas.

Bob é o cômico. Impagável como ninguém sua atuação vale por um
"show". Não fica com as pequenas, mas que também ganha os seus beijos,
lá isso ganha!

Ambos são casados. Bing, desde 1933; Bob, desde 1932. Bing tem quatro
filhos; Bob tem dois. Bing estreou em 30, no filme o "Rei do Jazz"; Bob
apareceu em 38, no filme "Big Broadcast of 38". Bing usa perucas; Bob tem
pouco cabelo, mas não as usa. Bing é um fã do turfe; Bob — vá lá! — também
o é. Bing canta; Bob faz graça. Bing. trabalhando sozinho, faz *nr*es?^* TV^
sozinho, empata com o cantor. Bing já veio ao Brasil; Bob, também. Bing é
formidável! Bob é formidável!
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Na simplicidade
reside a sua beleza•••
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Simples e íacílimo de

aplicar, o Maquillage

"Air Spun" dá ao seu rosto

' a luminosidade sadia

da beleza natural. E basto»

** ^~» estes dois produtos

lí \Coty: 
"Sub-Tint" e Pó de Árra*

Wf . • \
"Air Spun'r

"SUB-TJNT" • Creme-base colorido. Dissimulando im-

perfeições, cobrindo levemente a porosidade. pre-

para a epiderme para a execução do maquillage.

PÓ OE ARROZ "AIR SPUN" • Apresenta uma textura

nova e mais mccia, cores mais cálidas e mais jo-

vens, fragrância mais sutil e propriedade de ade-

rir melhor.
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cos &eus dentes
com o

gostoso e refrescante

m ®§

o crame dental de

AÇÃO EXPANSIVA
. _

At-spuma rica e obuncante deGessy
é a única que pcssui "ação exoan-
íiva '. beu efeito se espalha por toda
a área da boca, atirge os pontos
onde a escova nio chaga, combata
a f=rmsntação e nsutraiiza o excesso
de cc.dez bucal.

Por isso

continue usando
^&&mmmmmmmíi££8íí%!g$)£& msassii&wsm!&m&.%tè!í®m2

C*f ME DENTAL

Procure sempre escolher um baton cuja
tonalidade harmonize perfeitamente com o
seu tipo e os seus trajes, pois isto ó, sem dú-
•vida, uma arte difícil que toda mulher ele-
gante deve esforçar-se por aprender:

Escolhei a côr do seu baton
Entretanto, para isso, é necessário possuir

em seu "boudoir" uma série de batons de vá-
rias tonalidades, pois com as cores mais for-
tes de seus vestidos, tal como o vermelho
maçã, o verde musgo ou o azul forte, é pre-
ciso usar um baton claro, como o clália. Com
as cores suaves, como o rosa, o azul pastel e
verde pitache, prefira usar um baton ver-
melho rubi.

Tecidos sem tonalidade definida, como o
prateado, o cinza e o beije, pedem um baton
suave puxando para rosa ou coral. Quando
aplicar o baton, tenha sempre muito cuidado,
a fim de que o mesmo não se espalhe, prejudi-
cando assim o contorno da sua boca. Se os
seus lábios ferem polpudos, esbata o baton
nos cantos e concentre o colorido no centro.

Caso, você tenha lábios finos, aplique um
baton escuro sobre o lábio superior e um tom
mais claro no inferior. E sempre que retirar
o maquillage, não se esqueça de remover pri-
meiramente o baton com um creme de lim-
peza especial, não deixando o menor vestígio
de pintura sobre os lábios, a fim de evitar que
fiquem ressequidos e gretados.

vm
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& /nato acíazãoeê eâfà, noctef" com o

NOVO e PERFIIMADISSIMO SABONETE LEVER !
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fi a linda Joan Bennett que afirma. H«j*
mesmo, esta noite mesmo, seja mais acio
rável, coro o romântico perfume do nov«*
Lever. Agora em linda embalagem rosa, o
sabonete das estrelas apresenta a mesma
alvura e pureza, a mesma rápida e famosfc
espuma, que tanta economia representa. I
outra sensação: oferece o vantajoso Tama-
ano Banho! Positivamente, o mais fino,
mais puro, mais luxuoso sabonete que lhe
é possível encontrar é o novo e perfuma-
dissimo Sabonete Lever. em 2 tamanho*
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Você verá anua lanhoi rvaliia-
doa ! Para cativá-lo, nada com*
uma cútia tuare • delicioaamen-
te perfumada ! Siga hoje o con-
aelho daa eatrélaa ! Uae Lever o
•aja maia adorável eata noite I

TAMANHO BANHO J
\
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APROVEITADORES
EIS A RAZÃO. .
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Sempre surgiu uma coisa para
exercermos a profissão honestamente,

Qual é?
O plano Salte!

* s *
SOBRE AS MULHERES

¦\T^ ^T ! 
"

\,{_ 1 wN \\-
J í frr]
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Os vestidos são os mesmos que
se usavam em 1900.

E', meu velho, mas as mulhe-
res que estão dentro deles não são
es mesmas.

* * *

NÃO PODE SER, "VELHO"!

jCx xf\\\
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A senhora me parece
pessoa educada.. .

Com os hóspedes que
pegam, sim, senhor!

— é —

uma

me

ELAS

As três senhoras estavam fazendo
as honras correspondentes a um bom
chá, na casa de uma delas. A pri-
meira ostentava vinte braceletes de
diamantes no braço, a segunda tinha
uma dúzia e a terceira tinha um
apenas.

Quando os meus braceletes se
sujam de pó — disse a senhora n.°
1  tomo o carro e vou procurar
Papoff. o joalheiro. Êie se encarrega
pessoalmente da limpeza, que, por
outro lado, exige dois dias de tra-
balho.

Os meus também me dão tra-
balho — disse a senhora n.° 2 —

porque, quando preciso limpá-los,
vcu com o carro aos Leví, os famosos
Jcalheiros, onde os entrego ao geren-
te. Êie gasta seis horas polindo-os.

A senhora n.° 1 e a senhora n.° 2
se voltaram logo para a senhora n.°
3 e perguntaram-lhe:

E tu? Que fazes com o bra-
celete?

Ela fingiu não perceber o sorriso
de superioridade das suas duas arai-
gas e, imperturbàvelmente, respondeu
com calma:

Pois eu. quando noto que os
meus braceletes estão suios de pó,
atiro-os ao depósito de lixo. . .

* * *

PUBLICIDADE

No momento em que um dos seus
empregados entrava no seu gabinete.
o chefe daquela empresa de propa-
ganda, que estava realmente intoxi-
cado pelos seus pruridos oratório^s,
começou a fazer uma explanarão sô-
bre a necessidade de intensificar a
publicidade mundial.

A primeira coisa que se há de
recordar — disse, dando um f~rte
golpe snhre a mesa — é a repetição,
a repetição, a repetição, porque esta
é a chave do êxito publicitário. Se
você tem um produto para vender.
é preciso repetir seu nome constan-
temente, encher os ouvidos de todo
mundo com a marca do produto e
repeti-la, repeti-la, repeti-la todos os
dias. E' a única maneira de impôr-se!

Sim, senhor — respondeu o
empregado com voz fraca.

Vamos, agora, a outro assunto.
Por que é que queria falar-me? —
perguntou-lhe o chefe.

E' o seguinte — foi a resposta:
— Quero um aumento, um aumento,
um aumento, um aumento, um au-
mento!

JORNAL DAS MOÇAS

rm x~- à

Podes procurar outra casa.
Estou despedido? Nunca 1b*

fiz nada!
Por isso mesmo.

O BOM MENINO

EA
Xrr\

i *

X/A \l% ,y-

XXZD
Você não me mostrou todas a*

classificações do colégio, Gárlinhosi
Não mostrei porque o médico

lhe recomendou repouso e nada d*
más notícias.

* * *

NO ESCRITÓRIO
í V. ^X 

'•• 
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X". ^ Xi ^^^?
— A senhorita pode ser uma

grande datilografa, mas minha mu-
lher não a acreditaria.
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L)e inebriante perfume e suave como
uma. carícia, o pó de arroz Lady dá
maior beleza aos mais lindos rostos...
Sua aderência perfeita o mantém sobre
a cutis durante longo tempo. Por isso
o pó de arroz Lady é o mais usado e
preferido no Brasil há mais dc trinta anos.
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Nas cores:
Branco
Rosa
Raquel
Ocre-claro
Ocre-cscuro
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PO DE ARROZ
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É O MELHOR E NÃO E O MAIS CARO! ^0àgÈ

1S Â VENDA EM TODO O BRASTL iieermiimiiiiiiM wwwew
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SAiRÁ NA PRÓXIMA QUARTA FEIRA, DIA
DE ACOSTO

O MARAVILHOSO NÚMERO ESPECIAL DE
ANIVERSÁRIO DO "JORNAL DA MULHER"

que apresentará COM EXCLUSIVIDADE, os SENSACIONAIS FIGURINOS FRANCESES
em MUITAS PÁGINAS COLORIDA^S

BELÍSSIMA TOALHA DE MESA EM ESTILO JAPONÊS,

TRABALHOS DE AGULHAS, destacando-se: OS NOVOS PONTOS PARA
ARRANJOS EM JÉRSEI - PULL-OVE^S EM ROSA E PRATA - ENCAN-
TADOR CASACO LISTRADO, DE TRICÔ - A ARTE DE A P LIC A R E
ADORNAR'COM FITAS, QUALQUER MODELO e outras sensações.

NOVIDADES EM PROFUSÃO, como:,

FOCALIZE-© EM 25 INSTANTÂNEOS, onde você estudará o
homem pela gravata, carteira de notas e maneira de sentar e de

segurar o cigarro.
PAUSA PARA MEDITAÇÃO, vibrante, emocionante, humana.
COMO CUIDAR DAS SUAS MÁOS9 uma página de grande utilidade.
CARMEN MIRANDA VIRA AO RIO? sensacional' . reportagem,

diretamente de Hollywood para JORNAL DAS MOÇAS.
Figurm-s M derníssimos. Bordados para cama, mXnça. et-. Um n^vo Alfabeto — Nova Série
de" Panos de Pratos sob o título "As Formigas" e muitas outras coisas alucinantes.

CR$ 6*09 em t®ü® o Brasil

xx«,.x
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DECÁLOGO DA ESPOSA PERFEITA

y ¦
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Damos aqui dez conselhos para as futuras
esposas viverem em perfeita harmonia ao lado
do homem que será seu marido.

1
O essencial para a felicidade conjugai é eleger um com-
panheiro cujo caráter e disposição coincidam com os
seus. Não é possível misturar-se o azeite com a água, nem
conseguirmos uma boa combinação de duas naturezas

constrárias.
2

Aceita teu esposo como êle é; não procures reformar os
seus hábitos e seus costumes. Nada aborrece mais a um
homem do que uma mulher que continuamente lhe fere

o amor próprio.
3

Alimenta-o bem, pois bem diz o velho ditado: "é pelo
estômago que se conquista o homem".

4
Não discutas, quando êle estiver irritado. Nestas ocasiões,
o melhor é calar, pois, assim, evitarás uma série de
aborrecimentos futuros. Depois, quando êle estiver mais

calmo, faze-o ver o teu ponto de vista.
5

Não pretendas converter-te em mentora de teu esposo.
Não tentes corrigir suas maneiras acintosamente, nem
indiques qual o modo dele se conduzir; é preferível que
outros o façam. Um homem poderá perdoar muitas coisas

à sua esposa, menos que o humilhe.
6

Concede a teu esposo amp1os direitos como chefe de
família. Não o faças sentir que o lar é um cárcere e tu a
carcereira: r>ão o recebas como se tivesse cometido um
crime, quando chega cinco minutos mais atrasado do que
o costume, nem o esperes aco-dada e com um sermão na

ponta da língua, se, de vez em quando, fica na cidade
para jantar cem os amigos. Não haveria tantos maridos
amigos da rua se existissem menos esposas tirânicas.

. •
Procura mostrar-te amável com os amigos de teu marido
e que seus parentes sintam carinho por ti. Nada agrada
tanto ao homem do que poder receber seus amigos em
casa com tranqüilidade; e, se sua esposa tiver atençõef-
para com sua mãe e suas irmãs, seu amor por ela se

multiplicará.
8

Pede sempre a opinião de teu marido sôbre qualque?
assunto; entretanto, não precisas agir de acordo com êle
e teu espôsn não se aborrecerá, se verificar que nãf
seeuiste os seus conselhos, m2s aprecia este gesto que c
reconhece como chefe da casa e no qual tu admites a
superioridade dele. Nunca ordenes que êle faça isto ou
aquilo; dize-lhe simplesmente que te agradaria
que êle o fizesse, e o resultado te assombrará.

9
Não te esqueças de tuas táticas de noiva. O casamente
não permite que a mu'her cruze os braços e permanece
tranqüila e segura, enquanto a natureza segue o seu curso
porque, desgraçadamente, os homens se sentem atraído?
p^las mulheres bonitas que o elogiam e o divertem, e
não admiram as esposas negligentes, que se descuidam de
sua aparência e de sua inteligência, convertendo-se, assim
numa criatura completamente desprovida de encantos

10
oRepete a teu esposo, todos os dias, que o amas, que

admiras e que agradeces seus esforços para dar-te uin^
vida cômoda e tranqüila. Enquanto um homem senti*
que é o centro do universo de sua esposa, tudo estar*'
bem e não existirá o perigo da "outra mulher
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BIBI FERREIRA y&**&
"O Teatro é a arte mais próxima

do público. Transmite a êle os maus e
os bons momentos das diversas vidas
que encarnamos no palco. Por isso,
cada "papel" 

que eu interpreto
é o resultado de cuidadosa esco-
lha e demorada comparação en-
tre originais. Também, pela cuida-
dosa comparação, escolhi o meu
sabonete: Eucalol!"
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O Descenc/enfe de uma //usfre ramí/ia II
fl de artistas, Bibi Ferreira vem tra- Jf |

NjL^ balhando no palco desde os pri- $zmm I<ÇX meiros dias de sua vida — e, fio/^^y^WjiJ ¦
A //c/era uma correnfe, levando ao i^H^ ||i ¦
I feafro obras de nossa literatura, /|?pl ¦
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Depois de comparar... todos escolhem o
Sabonete fuealol

Quem compara, escolhe sempre o melhor! E milhões de bras>-
leiros, depois de comparar, vêm escolhendo, ano após ano, o
Sabonete Eucalol — o padrão de qualidade pelo qual os outros
são julgados. O Sabonete Eucalol é o mais durável, porque tem
dupla consistência. É o mais embelezador, porque possui as bal-
sâmicas virtudes do eucalipto..É o mais refrescante, porque seu
delicioso perfume permanece no corpo por mais tempo. Por
essas razões, é que você e todos, depois de. comparar, escolhem
sempre o Sabonete Eucalol - a escolha da experiência.

Cise também: Creme Dental o To/co Eucalol

PRODUTOS DA PERFUMARIA M V It T A RIO DE JA e no
®mmé 8269'
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P
da grande
artista...

Seja também admiradora de "DIVINA DAMA"

que realça a sua beleza e protege a sua cútis.

* DIVINA DAMA, nos dias de
calor neutraliza a transpiração

WmW/i \\\\w\f/ I ^
ml : L MBaãR.1

fSHsae cisju*o- ç<q

i—¦— —.--..-----------------------------------fl
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GIRAUD
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RIO DE JANEIRO Caixa Postal 3206
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MENJ NA - MOÇA
J. E Z A G U I

Tf1 deveras interessante a transformação que se opera na menina-moça. E
tão importante que cabe aos pais a responsabilidade de uma orientação

segura e precisa nessa idade. Só eles podei ão cooperar para que uma vida
infantil se transforme numa vida adulta sem os males que, muitas e muitas
vezes, podem advir quando mal orientada.

A menina de ontem, que brincava com bonecas, trepava em árvores e
jogava bola con as garotas da rua, passa a ser uma mocinha, com hábitos
diversos e modos mais moderados. Não é mais a mesma cunhantã travessa e
irrequieta, sem r. mínima noção de responsabilidade, a menor idéia sobre a
vida social, o mínimo conceito sobre o que se passa lá fora...

Para a menina, o mundo se resume nas bonecas e nos trapos com que fa«
os vestidinhos, nos jogos de batalha naval, nos castelos de areia da praia, queO mar leva nas ondas revoltas, tudo isso muito próprio da sua idade, muito
comum, muito natural. Nada de coisas sérias, nem reais, pois. para matar o
tempo já são mais que suficientes os seus pequenos afazeres, as suas horas
de trabalho confeccionando vestidinhos ou ajeitando uma bola que logo servirá
nos jogos da praia.

Que mundo feliz, esse, onde tudo é cor de rosa, quando todos os caprichos
são prontamente atendidos pelos pais, quando o pensamento é advinhado
pelas tias, quando as vovós passam a mão. dando-lh» «empre razão, mesmo
que a travessura tenha sido grande! Tudo passa sem um castigo e ái daquele
que ousar bater nessa garota, ídolo de todos!
"¦jsa*"

E assim vive essa criança, até completar os «eus 13 anos, quando, de
súbito, todo o 'eu mundo se modifica, todos Of mi» castelos se desmoronam,
para dai lugar e uma vida mais real, a um* vida mais sensata. Nessa idade,
regra geral, a nais perigosa, é necessário muito cuidado, muita atenção paratodos os seus atos, para tudo o que lhe acontece. Precisa de conselhos e «<ev+BTM
regras mais rígidas, pois o seu mundo infantil acabou, dando lugar a unfeví^j
outro mundo, bem diverso, muito mui» importante é muito mais sério. ;} 

r 1
£> \ y [ i r s|

Foram-se as bonecas, os joros de rua, as brincadeiras e as tr^ri^iiçps^ ,.
infantis. Soou nesse momento uma hora mais importante e, desde,^iáo a"'
criança de ontem é a moça de hoje, mais senhora de sua posiçaa e, çon|l€íQ^oifâv; ,
de 'sua nova vida. Ê a idade da puberdade, quando todos os QTSfjjà da me^Saf3S'
se modificam, crescem e as formas de mulher vão, a povirVri p 'isftnpn^'^1'3--

:filsib: iacmq Oacentuando cada vez mais e mai* r> - mm •- ,J5|,'iiU A^'Hrt4
Dej>de então, deixa de lado as brincadeiras infantis e passa a ter mais juizo, iniciando
uma outra fase da vida. 'IGÍtés riP ri&teã bisítfíaÂ

Ano

XXXVII

**.•

18 3 2 li

menina-moça e, sem duvida, mais moça que menina., Há, entretanto, muitas quej
preferem ficar ainda como meninas. Trocam uma batalha ni^ía pjog^^^^mprajpo^jpu
um cinema por um banho de mar. Para essas, o mundo ^^â$%^^W^^ada^jn^Al^«mi dar o curso da vida e pensam ainda com a mesma simplicidade e a mesma' alegria
de outros tempos. Vão, assim, crescendo, estudando}( ;]abutandQ£, ráajs sempre, ^pl" a
idéia fixa de arrumar um par para um jogo, ou para; simplesmentejller^ .urna revista^|e
k**01*11--» -rifri] ü7sfa oLip oh soeijpzs es o&Ví .sind sh ok

A hora, entretanto, de pensar nessa transformação, sempre chega^
tarde p,»i uviri» iííü lò as üía» im o seü nlàrrie :não/sera';pdr.'siyi^
de transformar. Todas chegaiào juntas à meta final. TôÜSeÍs''^érãò:iò '^qiié£bridestino\íjuísê^cí [
que sejam. Mães carinhosas ou' esposas dedicadas. Não importa, porãnto^ a^éa^âfÉWS'
dessa nova vida Virá um o>aí E,, ffiesde esse ^^^.^^^Ha^^^^l^ há de se cónu>e^
netrar de que passou para uma outra vida, que! dêixcnr dérisér criança' pata^sér simplesmetíl^ !'\Ò
mulher! :O^WÍíp?I)T'aQ--S3ií4 s . 0j.n.í;}«0o üS/M Oínáiífiírnòj, Òfl Óft'6'Í£ÍJ.èv 879 B

É necessário, por isso m«smo, não torcer o rümò da viâÀ: Gáda hó^à,cádà mOmerítOíririjn.
cheçe) exatamente para^èaUèi urríá em da"fiâ8£mWèts&U^ qu^lu a^ansj
melhor hora de passar da vida de menina para a de moça! De qualquer maneira, sua hora iri
hp. de chegar!... bbhí ->- sldo-H 98HÍb — BUQ lüífisa oèVl -—-
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AVENTUREIRA
Conto de

GILBERT HILLMAN

FULVU 
estsva sentada, esperanao. Ha uma

sensnP oue esperava, e nada sucedia: p-

recia estar destinada a continuar desta maneira
r>í>r toda a vida. No íntimo, estava com medo,
'seu 

terror era aue. de um momento para outro.

o diretor do iornai se virasse orusoamente paxá
ela e dissesse, sem a menor classe de pream-
bulos: , ,. , ,

 Fúlvia você esta despedida.
Talvez êle se mostrasse um pouco mais po-

lido um pouco mais delicado: mas. no fundo,
sua^ oalavras significariam que ela estava aes-

pedida e isto lhe causava uma angustia imen-
sa. pois sua maior ambição era ficar consagrada
como renórter d^ "Correio".

Todavia, passava o tempo e o diretor nao
lhe dizia nada. A moça nãn tinha nada que fa-
zer e r^suHava-lhe torturante ficar ali. em rren-
te ao "abinete dele. sem fazer nada. Quando
muito, o diretor pedia-lhe que fosse buscar-lhe
um sanduíche na outra sala, e era so. ^

Fúlvia tá estava impaciente com aquilo: Lm-

paciente porque desejava ser uma jornalista de
fato. e não apenas no nome. Sentia-se temerosa,
também, porque, com os escassos empregos

• j _  j;.cc„;i nnAon Vt*-o r> nutrn nDC TTlPs.—

mas condições daquele.
Stí__tetd_i em Dente ao gabinete ao diretor,

ela parecia uma fisura saída de algum vaso

grego da antigüidade. Seus cabelos castanhos
dourados estavam penteados à grega, assim
como se vê nas cabeças clássicas: seus olhos
eram expressivos e todos os seus traços suge-
riam uma graça puramente helênica . Um ver-
dadeiro tipo de beleza grega, o que não era^de
estranhar/já aue era grega de nascimento. Sua
avó materna. 

'Tarkas. 
ainda vivia em Atenas.

A moça estava entregue a estes meiancóli-
cos pensamentos, quando, súbito, ouviu a voz do
diretor dizendo:

 Myles: Prepare imediatamente o loto-

grafo! — 
*E 

logo. dando meia volta na sua ca-
deira. chamou a jovem.

Fúlvia voltou-se temerosa, pois estava cer-
ta de que chegara o momento de ser despedida.

 prenare-se para sair com Robie. o ío-

tóerafo. 
'"Há * 

trabalho para ambos em East
Ashfield. Leia isto.

O papel áiz-ia:

Todas as pessoas do povoado de East
Ashfield* estão se esforçando para salvar
um cão de caca oue teve a desgraça de cair
num poço chamado "Poço do Diabo*', que
se encontra entre duas rochas,

 Veia o que há de novo sobre o cão e
íelefone-m^ para dar a notícia na última edi-

ção d^ hoje. 
"Não 

se esqueça de que deve cha-
mar-me nor volta das quatro horas da tarde."~ 

A moca, presa de grande alegria apanhou
a bolsa, vestiu o casaco do "tailieur e sara ae

automóvel com Robie.
Ao rulsar nela exnressao ao rosto ao to-

ió^râío. este não tinha o menor entusiasmo, pois
ia era veterano no jornalismo Nau obstante, a

ínoc* tinha entusiasmo por dois. Estava ner-

vosa! aflita que chegassem logo ao lugar aesti-

nado a reportagem.
 j^ão sei por que — ctisse nome — -----

*„+„ Mcn va\ dar-nos dor de cabeça...
algo me diz que este ^alegria de Fúlvia não

Apesar destas palav l/n/cz estivera em

^TH^shi^Tf em os Vednão ,a ao campo .

díOmTenormernente do ar estivai, carregado ae

SMSaTd3uafhorTda tarde, quando se detiveram

err Sf a um armazém para ped>r míorrnaçoes.
em 

-Vocês são jornalistas? - perguntou o dono ao

armazém ao ver a placa do automóvel, que dizia Ser-

V1Ç0ÍaSlSP-nSrespnndeu Robie; - pode informar-

nnq nnde fica East Ashfield?nos 
^Qpe;feitamente. Esperem um momento, que eu

mesmo os acompanharei até lá.
E assim, dizendo, o homem fechou _a_yenda^co-

locou na porta um cartaz com os seguintes dizeres:

_E5F*S??!53 ^__r_r_Kg!-pl^_-fl5Syffife H__v^S 3r ,^inWr^#iiW| wk ' .i3_^^M_M^
mBÊStkj-, imWÊi&yílsF^ __»__! _R ^Sfc^__U__ ^B_v<B£_. jSSgnuBg; &J_!BSP^ '

mÈL^S^^^^^^E^W_i--_-_-_-_-_-_-_-_-_---_-_-_-_-_-_-_-_-_-lÍ:-^ijjmWÊÈt^SL ^-:' '

xj| Éo_- WÊb^^ry'^^^"- yy

fymk H_H _^É_^_S^NF^_Bf^_i _E.xT^^x%. '•
______ _________ _Hn__^ác_n_____«R''^ '-'t^m _-_P' ¦¦ âfSc ' j£

m&sS&mim^ vm _L '¦'y w& ¦¦
¦ex- y^Z, m &&,&?s,y'4íK X*"**«9RV x^>~ _i _»-' &%Êg -A-M

_^R____ _B& 
*"*____íO :___! ___frMfcyo<flj£u~'^ '

_l_i _l Ox... _fl l ~
lil ________ ___^__fl __E mMitfiPr __l _^_r ^v%?>t' '/&'

¦F; . \_IK ^ . ."."•¦¦ "^^^&'x^x»' ÊvZÊ
R •-. ^_H___F Wà,'^- A-Z ¦ Z\§í

x . O x^ »| ^^^^^^^^^R^^te '^

^Sl____l^^^^^^^^»^ ¦
_fi_HS_l^^_^^^^^^«l-:

yK_-is_P^---___-_i^B-^'' ^s^i^^^^AII-K_PH__i)t ^_^ ¦¦ «^^1^^
&^^SSÍ^«^*W^_ss^^^^^^S»s^^^x«^^^^^a__M_P

ATo d.k s-egiunte,

Já coíjipietamcnte

be??o á ??toça. oo

sair de casa. em-

bora chovesse, re-

lia 05 rascunhos do

seu trabalho.
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"Voltarei dentro ae meia hora".
Tomaram o auu.iiiuve_ c pu-mam novamente.
Pouco depois, chegaram a uma colina.Chegamos — disse o vendeiro.
Havia ali cerca de umas vnue pessoas reuni-

das em torno de uma tenda que havia na rocha.
Alguns homens, munidos de picaretas, tentavam
alargar a boca da gruta, mas sem grande resultado.
Um homem alto, magro, com cara fechada, repa-
rou nos recém-chegados e falou:

Quem são estes forasteiros?
São jornalistas. Vieram lazer uma repor-

tagem sobre o caso.
Junto da rocha, estava ajoelhada uma menina

de uns dez anos.
Este e o famoso "Poço do Diabo", senhorita— disse o homem alto; e, virando-se para a me-nina, disse-lhe:
Alice, conta a esta senhorita como foi queo nosso Moisés caiu no poço.Moisés saiu com papai — falou a menina,

levantando-se — para dar um passeio; súbito, viuuma leb.e e saiu atrás dela. ha ânsia de pegar acaça, êle passou correndo pnr aqui e caiu no poço.Há três dias que estamos tentando salvá-lo, e es-tamos muito aflitos com isto.
Que profundidade tem o poço? — indagou

Robie, o fotógrafo.
Uns seis metros. Na parte de baixo, alarga-

se bastante. Agora êsíes homens tentam alargar aboca a fim de que alguém possa descer por meiode uma corda para salvar Moisés. Mas o trabalho
e muito árduo.

Ci m este sistema antiquado nunca termina-
rão o trabalho — falou Robie.

A companhia de eletricidade possui uma
única máquina dessas em todo o povoado. Mas osenhor Sandborn, o gerente, não a emprestará, por-que nos opusemos ao aumento da tanta do con.-sumo da corrente... Entretanto, creio que, se asenhorita fosse falar com êle, talvez lograsse con-vencê-lo — falou o dono do caci.oj.o.

O senhor acha que poderei convencê-lo? —
indagou Fúlvia.

Sim, porque, em primeiro lugar, é muitobonita, e, em sesjund¦¦». porque o poder da imprensa
e grande, não é verdade?

Primeiramente, pieciso dar um telefonema —
falou a moça.

Pois não; vamos até à casa de Cal Smith, êletem telefone.
Quem atendeu ao chamado foi Harry, o reda-

tor principal do "Correio"; a moça havia preparadoum discurso, mas, chegado o momento de falar,
não soube o que dizer. Harry ajudou-a e, poucoa pouco, graças às suas perguntas, Fúlvia deu-lhe
as últimas informações. Harry passou o telefone
ao diretor, que lhe disse:

Bom trabalho, Fúlvia. Você e Robie fiquem
a,í até amanhã. Se houver alguma novidade,
telefone-me.

Depois disso, a moça, foi diretamente para a
casa do ge.ente da companhia de eletricidade.

Um homem alto, jovem, veio ao seu encontro.
Segurava um livro numa das mãos.

Em que posso servi-la, senhorita? — per-
guntou êle amàvelmente.

Desejo falar-lhe sobre o pobre cão que caiu
no poço. Não poderão tirá-lo de lá e não ser que
o senhor...

Uma estranha timidez dominou-a. Abaixando
a cabeça, a moça já não soube o que dizer. Repa-
rou, então, no livro que êle estava lendo, e não pôdedeixar de exclamar:

Oh! n. a "Aliada"!

Et talvez porque estivesse nervosa, começou aler em voz alta as primeiras linhas da imortal obra.Tratava-*e de uma edição em grego, idioma queela entendia perfeitamente.
A senhorita fala grego? — perguntou êleadmirado.
-— Sim — respondeu ela; — sou descendente

de gregos. Minha avó materna vive ainda eiaAtenas com um de meus tios.
Sente-se, por favor — disse o senhor Sand-bprn amàvelmente. — Quisera saber —- acrescentou

sorrindo -- qual a diferença que existe entre o
grego moderno e o antigo...

Grande quantidade de palavras são as mes-mas —- respondeu Fúlvia; — acontece, porém, quenós as pronunciamos de uma maneira diferente.
Iniciou-se, assim, uma conversação amena e

interessante; o tempo voou. O senhor Sandborn
convidou para tomar chá. Nisto, vendo que anoite-
cia, a moça exclamou:

Oh! meu Deus, quase me esquecia de di-zer-lhe o motivo da minha visita...
Não se incomode, senhorita; já sei do quese trata. Amanhã, cedo, irá um grupo de homens

levar a escavadora elétrica. Mr. Patch recuperará
o seu cachorro, são e salvo... mas — acrescentou
êle — espero que esta não seja a última vez quenos vemos...

Claro que não — respondeu a moça, corandofortemente.
No dia seguinte, todo o povoado reuniu-se paraapreciar o salvamento do cão, que era por todostão querido. Um menino ofereceu-se para descerem busca de "Moisés". Mas, assim que a boca do

Poço ticou bastante larga, êle recuou com medo edisse, quase a gritos:Não, não, eu tenho medo!
Esquecendo por completo o seu papel de re-

porte, Fúlvia aproximou-se e disse, sentindo fixos
nela os olhos do elegante senhor Sandborn:

Eu sou delgada e poderei descer pela corda,
b.avos! — disse o senhor Patch. — Eu vou

amarrá-la pela cintura com esta corda e a senhorita
poderá descer em seguida.

Com habilidade insuspeitável nele, rodeou acintura da moça com uma grossa corda. Depois,retrocedeu e disse:
Já podem baixá-la!

Nisto, o gerente da companhia de eletricidade
aproximou-se e disse:

Tenham muito cuidado para que a moça
não se machuque.

Estas palavras deram um novo alento a Fúlvia,
que desceria até ao inferno se fosse preciso.

Em meio de um silêncio geral, começou a des-
cida. Olhando para cima, viu que o azul do céu ia
desaparecendo pouco a pouco de sua vista; ao mes-
mo tempo, não deixou de perceber a obscuridade
do poço e o forte cheiro de umidade. As vozes dos
circunstantes chegavam agora muito apagadas a
seus ouvidos.

Por fim, tocou o fundo. Às cegas, começou a
procurar o cachorro. Estava sujo e cheirava mal;
mas a moça tomou-o resolutamente nos braços. O
pobre animal, compreendendo, instintivamente,
que vinham ajudá-lo, deixou-se levantar sem o
menor movimento. A moça, que estava quase afo-
gada pela falta de ar e pelo forte cheiro do cachor-
ro, avisou aos de cima que já podiam começar a
içá-la.

A ascenção foi mais lenta do que a descida.
Apesar de seus esforços para evitá-lo. Fúlvia não
pôde impedir que a parede rochosa ferisse suas
pernas e seus braços, produzindo-lhes arranhões
dolorosos. Sentia-se dosfalaoer.

(Conclui na pág. seguinte)

;.í
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Pr LNOARISTOLINO

SUAVIDADE A' PELE\
MACIEZ AOS CABE!ELOS

Aristolino é medicinal mas
não tem cheiro de deninfc-
tan*e; aeu perfume é agra-

- dabiliasimu.

POR que não fabricam o
Aristolino como sabo-

nete? \. resposta é simples:
não é possivel incorporar a
um sabonete as substancias
e plantas medicinais qne
compõem o sabão liquido
Aristolino. • Suas proprie-
dades antisséticas e curati-
vas dão suavidade e frescor
á pele e fazem desaparecer
espinhas, cravos v manchas.
No banho, o Aristolino de-
fende sua saúde evitando as
doenças da pele. É o sabão
ideal para lavar a cabeça:
limpa, dá bri ho e maciez
aos cabelos, e remove a
caspa.

A

Uma experiência iácil

Lave bem seu rosto com água e
labão. Pensa que ficou limpo? —
Pois "passe então o Leite de Lano-
Una do Dr. Denrik e verá quanto
rouge e quantas impurezas saem ain-
da no algodão! — E' que só o Leite
da Lanolina faz uma limpeza inte-
gral da pele, penetrando bem den-
tro dos poros e deixando a cútis alva,
macia, aveludada. Vidros grandes e

'o nu rfp
peqtj #»v«- *

H

LEITE DE
II

dty JZ>} JãtJiAiÂ.

Veiam na pró-
xima 4° feira.
dia 2 de agos-
to o Maravi-
lhoso Número
Especial de
"Jornal das

Moças",

AVENTUREIRA
{Conclusão') y

mKrsTcmc

Súbito, ela divisou a mancha gloriosa do azul
àn céu Esta foi se firmando e produziu-lhe um

brusco deslumbramento, indicando-lhe que, por
m se encontrava novamente na superfície - d*
terra.

Então, como se o esforço fosse superior às suas
forcas, e no momento em que Cal Patch tomava
"Moisés" de seus braços, a moça perdeu os sentidos,..

Quando voltou a si, encontrou-se na bela sala
do senhor Sandborn. Em sua volta, estavam o dono
da casa, Robie, o senhor Patch e sua filha.

Até que enfim! — exclamou Sandborn.
— Já estávamos preocupados com o seu estado.

Olhando para Robie, ela perguntou:
 Que tal saiu a reportagem?

Esplêndida! — respondeu o rapaz com sin-
cero afeto, deixando de um lado a indiferença que
lhe era peculiar. — Tirei umas fotografias ma-
ravilhosas; o diretor ficará muito contente, quando
as ver E você será uma grande repórter!

No dia seguinte, já completamente bem, a
moça. ao sair de casa, embora chovesse, relia 08
rascunhos de seu trabalho. Entrou na redação do
"Correio" precedida de Robie. Harry, o redator
principal, foi o primeiro a felicitá-la ^

Olhe, reservei dois exemplares do Correio

para você. caso queira guardá-los.
A moca viu na primeira página, em titulo*

bem grandes, as seguintes palavras que serviam
de legenda para uma de suas fotografias:

"Jovem repórter salva a vida de um pobre
cão". E leu o relato da aventura, pois sua crônica
era a descrição exata do que ocorrera.

Neste momento entrou o diretor, que estrei-
tou amistosamente as mãos da jovem.

Felicito-a, senhorita; seu trabalho foi per-
feito' Além disso, merece um aumento de ordena-
do Soube que rasgou um vestido por causa da
reportagem; ponha-o na conta do "Correio Ago-
ra só me falta acrescentar o seguinte: a senhorita
já é uma grande repórter! Espero que continue
sempre em ascensão na sua carreira jornalística

Entretanto, tal vaticinio não se realizou. Coisa
estranha, pois o diretor do "Correio" era um con-
sumado jornalista. Mas; não pensem os leitores
que sua profecia fracassou por falta de condições
da parte de Fúlvia, porque, depois do caso do ca-
chorro que caiu no poço, a moça ficou celebre e
trabalhou noutras reportagens que revelaram sei
ela. realmente, uma promessa muito boa para o
jornalismo.

O que aconteceu foi algo muito simples; pou-
cos dias depois que a vida rotineira do jornal con-
tinuou o seu curso, sem casos a que atender, e
saindo da sua mesa para comprar sanduíches para
o diretor, Fúlvia recebeu a visita do senhor Sand-
born, que manifestou desejos de consultá-la sobre
certos textos gregos...

A verdade era que a consulta foi muito longa,
pois, a partir daquele dia, êle passou a visitá-la
todas as tardes. Passeavam de automóvel pelo par-
que. enquanto discutiam grego, até que. certa noi-
te, compreendendo que o caso requeria um estudo
de muitos anos, de comum acordo, Fúlvia e Sand-
born decidiram se casar.

De maneira que a história do cachorro dc
"Poço do Diabo" teve a sua segunda parte.

Harry, o redator principal do "Correio", ficou
muito contente e escreveu um belo artigo intitu-
lado: "Feliz epílogo de um fato verídico que pa*
ryy ^nna.. A
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Trazemos, liole, a «*ta ^i-I- dt- «.»M.oltranto« w*l«*'*« *;p"
rídieos, a história tia ouvinte JSAlll V, de M. C-erats.

Sim começa a ouvinte em seu relato, eu me sen-
tia profundamente feliz quando verificava que meu
filho era o chefe da turma de crianças sadias que su-
biam nas árvores, exultando saúde e felicidade Por-
qiíe... meu filho, cujo braço esquerdo jazia mutil, ata-
cado que tora pela terrível paralisia, era um menino
radiante, apesar do destino adverso. Deus lhe dava,
como compensação, uma inteligência viva e uma ex-
traordinária agilidade nas pernas e no braço sao Por
vezes, eu até me esquecia da fatalidade que o havia
atingido, quando pequenino ainda, pois era tão nota-
vel a sua disposição e o seu desembaraço que quase
ninguém reparava aquele defeito físico. E, assim, se-

*X ^Sffi**ít vvvra \'* 'y Hfl

Guilherme enconírotx Cíeoníce num maravilhoso
vestido de baile...

nhores, Guilherme foi crescendo, estudando, apren-
dendo, até tornar-se um homem apto para a vida, sob
todos os pontos de vista, inclusive no trabalho, flui-
lherme era assim... chegou, mesmo, a ganhar, quando
Jovem, vários jogos de futebol, entusiasmando às mui-
tidões. Um dia, surpreendi-o preocupado. Kra a pri-
meira vez que o via assim. Qual seria o motivo? ftle,
que nunca tivera segredos para a sua máezinha ocül-
tava-me algo. Quis saber de tudo. Era amor... uma jo-

Radiofontzaçâo de ROBERTO MENDES — Orientação
espiritual de G RAM URI — Interpretação de SOUZA
FILHO e dp "casf cia PRA-9 — Apresentação da RADIO
MAYRINK VEIGA, ern combinação com ABEL DE

BARROS & CIA.
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vem que êle disse "maravilhosa e diferente"...
Conhecera seus pais e tudo caminhava bem...
até que num dia... ftle a encontrou num
maravilhoso vestido de baile. Estranhou e
obteve uma explicação:

Quis lhe fazer uma surpresa, meu
bem. Adivinha o que é.

Está ai uma coisa que eu nunca ten
tei fazer: adivinhar.

Faça um esforço. Olhe bem para mim
e veja se eu não lhe estou parecendo um
ano mais velha.

Cleo! Não é possível! Você está mei>
tindo!

É verdade, querido. Sua futura noiva
completa hoie dezenove primaveras. Papai
e mamãe foram de opinião que nada dissesse,
a fim de que você não se preocupasse em es-
tar comprando presente.

Oh! meu amor... que infantilidade?
Dê-me um abraço, Cleo!

ftste é o presente que eu quero sem
pre de vooê... em todos os meus aniversá-
rios natalícios...

Foi aí que Guilherme empalideceu. Lem-
brara-se do seu braço. Tentou dizer aue não
sabia dançar, quando Cleonice pedira que an>
bos bailassem numa valsa.

Não tem importância, querido. Basta
que me enlace e rodaremos pela sala, os dois
juntos.

Guilherme não pôde suportar. Era de
mais. Pedindo licença, retirou-se precipita-
damente da casa de Cleonice. Mais tarde, en-
contrei-o chorando. Quis fugir às minhas per-
guntas. Mas o desespero venceu-o e a revê
lação não foi difícil: ... a senhora tem sido
tudo para mim... Nada devo lhe esconder;..
Minha mãe... pela primeira vez... esta mal-
dita paralisia fez-me áentir inútil... Não es-
perava que um dia pudesse acontecer o que
ontem aconteceu. Cleonice estava tão bonita...
Fazia dezenove anos... Havia festa em sua
casa... Estavam todos dançando animada-
mente e ela só psperava que eu chegasse...
para... Pela primeira vez, senti o peso da
antiga fatalidade, que agora me vem mos-
trar que não smi um homem igual aos outros,
como supunha...

Tentei demovê-lo daquela idéia, incutin-
do-lhe novo ânimo. Mas Guilherme desabafa-
va sua angústia. Confessava que jamais se
considerara um inútil... por causa do seu
braço. Agora, porém, tudo era diferente.

— Agora... agora, minha mãe... sou
um homem que ama... mas que não posso
abraçar a mulher que o Destino colocou em
meu caminho!...

Cleo não sahe que eu sou um inválido;
julga-me um homem perfeito, talvez mais do
que os outros... Corri de vergonha, quando
soube que deveria dançar com ela. Depois,
afirmou que escreveria uma carta a Cleonice,
dando-lhe uma desculpa qualquer: um pretex-
to para romper seu futuro noivado.

— 16 JORNAL DAS MOÇAS 27-7-1950
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E foi assim que eu conheci Cleonice, sem
apresentação, pois, logo que recebeu a carta de
Guilherme, veio à minha procura suplicar que
não o deixasse terminar aquele romance tão lin-
do, sem o qual ela não poderia viver!

Ah! senhores! Tive vontade de lhe contar
tudo, dizer-lhe a verdade, o motivo do rompimen-
to de meu filho!

Ponderei, no entanto. E se Cleonice recuasse,
diante da dolorosa verdade? Que faria meu fi-
ÚXQi, vendo-se humilhado de tal forma?

E nada lhe disse, pedindo-lhe que espe-
rasse...

E' por isso que escrevo esta carta à "Pausa
para Meditação".

Meu filho sofre; está abatido, já não é o mes-
mo rapaz alegre de sempre, que nunca se lem-
brava do seu defeito físico, que agora impede de
abraçar a criatura que ama e que lhe correspon-
de, a ponto de se desesperar com essa sepa-
ração!

Peço-lhes um conselho, senhores. Sou mãe,
tenho vivido apenas para esse filho querido; não
suportarei vê-lo infeliz por mais tempo... Que
devo fazer?

O CONSELHO DE GRAMURÍ
O caso do seu filho não deve ser motivo para de-

sespêro. A situação criada por uma falta de idéia d»
Guilherme, ocultando da sua noiva a sua verdadei^
posição em face de um confronto com um homem fi-
sicamente perfeito, nâo pode determinar a esse nobrr
moço, um estado de desencanto. A fortaleza de espi-
rito que sempre deu a Guilherme uma feição especial
de seu caráter, só pode ser aumentada, com a idade
As vitórias da meninice e da juventude, trepando em
árvores e sendo campeão de futebol, são menos signi-
«cativas do que aquelas que êle consegue hoje, com
o seu trabalho perfeito. As convulsões nascidas com os
problemas de coração, costumam trazer um cunho de
extremada violência. Mas é indispensável que o es-
pírito se sobreponha a elas e evite a sua dominação
Estamos certos de que Guilherme não sucumbirá. Você.
como mãe, tem um papel de importância a desempé-
nhar. Da sua habilidade dependerá, em parte, a sorte
do seu filho, no tocante a esse casamento agora inter-
rompido tão bruscamente. Procure a noiva do seu fi-
lho e conte-lhe, sem reservas, a vida do menino. Não
lhe esconda as passagens que deram a você a satisfa-
ção de ver que o menino, a despeito da paralisia que
lhe atrofiou um bi*kço, era uma criança como as outras
e ganhava destaque entre os companheiros. Depois j
quando moço, os seus sucessos nos esportes. E, ainda
depois, o mesmo êxito no trabalho, que êle dominou
sem complexos certo de conseguir tudo que um homem
fisicamente normal pode conseguir. Depois, conte-lhe
o receio que se apoderou de Guilherme, compreenderi-
do que Cleonice. sem saber nada a respeito do seu
defeito fisico, poderia ter uma desilusão ao inteirar-
se da verdade. Foi o mal do seu filho: o silêncio. Mas
se essa moça amar como diz ao seu noivo, nada a de-
moverá desse amor. E. tanto mais. que a falta de um
braço em um homem, não constitui impecilho para que
possa ser completamente feliz no casamento. Se ela
recuar, solidarize-se, mais uma vez, com Guilherme, e
siga sempre a seu lado, pela estrada da vida, mas com
a fronte erguida e o coração confiante. A vitória po-
dera tardar; mas virá, a seu tempo.
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 jr V A lik-.uri, ijUM surge nu capa de JORNAL DAS i t
_J&000*^^0 

*""" 
I / f ¦» „_ ^^r l MOCAS dé hojt ê á de Joan Fontaine, da RKO, co « t"¦Rf 
Vi f 

' "* «¦¦¦»•¦¦¦¦*¦¦•* ^^ V 'estréia" do filme "Hed or Roses" vestúiüo elegante ro~ l I
\ / V dingote de tã rortndo na frente, etn linha vertical, por I I

I f - «ma carreira de botões redondos, aos quai:i cwTespocdem 1 |
i . V casas, e njtistsulo tio talhe por um cinto de pele de 1 I

1| / y / , W1'''*/ ~ **-2. â Vemos aqui, neste Suplemento, cc/riado pet Minv. I I~ - V# a Z~ ^ <a^ J"ci,J^ \ Ottr.i Mary, o molde do redingote. Qualc-uer leftora que |
ll j £r c/i " . ÒltLSct, * 9Ínta «Bratlo Ror êJe e deseje outro igua! não terá ma» '

/ «^fl- c°rtrLnua.Cã.O Doca. P V. °ada a faZer Senáo obedecer a° «Plde, reproduzindo, I /
/ ' ^ ' ^ \ destarte, fielmente, «>m suas próprias mãos, o redingote IJ\ J Manequ/m-4-6 V que VWTlos "^ c,,rpo dn fe6teiad/' "«trêto° rf« RKO 1
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Joan Fontaine, a "estrela" da RKO que cintila no filme "Bed of
' Roses", faz gala deste modelo de renda de Veneza e tafetá de seda, que

Hattie Cargenie criou especialmente* para a consagrada artista da tela.
Uma faixa de tafetá de seda esmeralda, em feliz combinação com as luvas,
culmina num grande pano caindo drapeado sôbre um lado da saia bufante.

Os bordados maravilhosos, escolhidos a capricho, pela nosso diretora e exec
nossos desenhistas especializados, atraem à primeira vista, principalmente os que se
às roupas interiores e de cama e mesa. Tudo isto no NÚMERO ESPECIAL de ANSY

do JORNAL DA MULHER que sasrá no próximo quarto-feires.

s pelos
naif~

27-7-1950 JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Mocas") — _ 19
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449) Vestido de \« quadriculada com efei-*° de colete. Peiíilho ae iinhó branco.450) Vestido chemisier de linho natural,««versos abotoados. Cercaduras de côr.451) Vestido de linho quadriculado. Grupoúe pregas sôbre cada lado. Laço de cirênegro.

¦¦m/m v.

^BBBIaBigcawgk m*. 'X,

f^T--^''- ?^ * JÊÊ mm^BuÊLm^ ^M mm. ***mm^ "'«^SA £ t •:-'': t Í-'
^K. *•'¦'} mm WSvA m^Ay^m\ W f f:'^ '¦'¦ <¦' ( í| \ ? í "w

452) Vestido de alpaca azul marinho ornamentado de laçosae pique branco. Modelo assimétrico.

n™) .Vestido <?e kasha pistache fechado nor três botões.Pespontos vermelhos.

454) Vestido de linho largamente quadriculado. Grandelaço formando colete.

455) Vestido de alpaca azul marinho trabalhado de umalncrustaçao nas costuras.

DASCMOÇCAS)"La 
M°de CMC" eXclusivas Para JORNAL

No próximo quorta-feiro em comemoração a mais um aniversário do Jornal deoporecera no Suplemento solto, «ma belíssima toalha de mesa em estilo japonês cuia>muito enrsquecera a sua sala de jantar.
— 20 — JORNAL DA MULHER (Suplemento*do "Jornal das Mocas")

Mulher,
onfecçüo
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com suspensórios sôbre uma blusade ílansla escura.
128) Vestido de lã quadriculada,com efeito de bolero, cortadoem viés.
129) Vestido de tafetá trabalha-

do de ninhos de abelhas no corpo.130) Vestido de lã quadricula-
da abo toado
sôbre o corpOè

131) Vestido
de faille negro
guarnecido de
um recorte en-

M F^elaçado de faille de 1 :£±il Ç^\ 
^^^"^ 

sá^

XX.;

prtrelaçado de faille de
côr.

132) Vestido de fia-
nela azul marinho.
Pano solto flutuando
sôbre a frente.

(Criações "La Mode
Chie" exclusivas
para JORNAL

DAS MOÇAS)

Rigorosamente selecionadas, serão publicadas no NO-
MERO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO do Jornal da Mulher,
que sairá na próxima semana, excelentes colaborações dos
nossos redatores, todas enaltecendo e giorificando a mulher
como rainha do lar e ornamento ideal da sociedai
27-7-1950

SINGER — Recondicionadas. í
À pronta entrega, à vista e a pra-zo, mensalidades de Cr$ 200,00,
250,00 e 300,00. Grandes descontos

para pagamento à vista
RUY MAFRA & IRMÃO

Rua Aristides Lobo, 134
Tel.: 23-7547

JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Mocas") 21
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Dois lindíssimos lenços de pescoço, ambos quadrados, sendo um deles,
que é de seda lisa, fixado sobre um lado por meio de um clipe, enquanto ooutro, que é de seda estampada de motivos bizarros, compõe laço sobreum clássico puiòver. Modelos de New York exclusivos para JORNALDAS MOCAS. F

A melhor ornamentação do
lar resume-se na conservação
dos móveis e isso se obtém
com óleo de peroba.

ci mais umNa próxima semana em comemoração
aniversário do Jornal da Mulher, aparecerá no Suplemento
solto, uma belíssima toalha de mesa em estilo japonês, cufaconfecção muito enriquecerá a sua sala de jantar.

oi JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Moças") 27-7 ¦1950
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Três blusas de gosto bem atual, a primeira de seda lisa, a segunda de
malha listrada e a terceira de jerseléne, magnificamente adaptáveis, como
se vê, a qualquer das saias de lã que as acompanham na fotografia, e cujos
detalhes são evidentes. Criações Oppenheim, Collins & Co. (New York)
exclusivas para JORNAL DAS MOÇAS.

Às
de obter"Jornal
modelos
27-7-1950

nossas leitoras recomendamos que não se esqueçam
o NOSSO NÚMERO ESPECIAL de ANIVERSÁRIO do

da Mulher", pois, nele encontrarão os mais lindos
para toilete de passeio e reuniões íntimas.

Para manter os seus móveis
vivos e lustrosos, passe levemen-
te, com uma flanela, óleo de
peroba.

JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Moças") 23
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\ \ I tampada drapeado na gola. f yy.:. .M^Êm^^Bk
<%ti^ 

/ \ «- â \\ tura' Botões nas costas. /-. Q^*. a ^. M ; :"^^
%-y I \ / \ 2) Costume de tropical |; x x ^f âJá»! :^^^"'-x 

\A y k \ fechado por botões sob í 9 ^^M^mÀÊL* ™ 
\4 §ola tailleur. Mangas dói- I ,: I S«1»L^má. Pinces no talhe. Cos- / I ' H @H 

~3*

tura nas costas. I f ÉW ^^êC

í / ¥ ¦ J

li \\

3) Costume de fina lã listrada fechada por três
botões. Traços dispostos em contra-sentido. Botões
nas costas.

4) Vestido de seda guarnecido de um grande pu-nho nas mangas 3 4. Pano caindo espiraiado sobre um
lado da saia provida de um bolso.

r,,,,,sr?llSAi "" im"mm«» '»»«"«.«.«„„„„„„„„„„„„„„„, M(t3
JUVENTUDE CABELOS BRANCOS =
ALEXANDRE evita-os e dá-lhes I

e não mude VIDA, VIGOR E BELF7A*

5 QUEDA DO CABELO
| CALViCIE PREMATURA
C2illlllllllllC3lillllllllll2llllllllilliC]||||liiili|lC?i"inil||||C3

— 24 JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Moças") 27-7-1950
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300) Das-peças de crepe cetim nesro
£*saco, gênero blusa russa^com as 2gas montadas bem baixo.301) Vestido de faille cinza prata Dra-peado de crepe rosa no decotessv2) Vestido estreito de jérsei azulCinto entrelaçado sôbre o lado. sendo ospanos forrados de outro tom

«"•"TTV

^mm^ *"—"*T *t« "**-*"= íobc- no aecore. wml§ÜIÚM..^gss^^^ ím'2) vestir./. -_c.+^_.i.^ j_ _%__ _ w JxT
MSS&0**!**a'' «  ~"«*»-*«v"^«v. -uui'c o iaao, sendo o«? _*$! ^Á

~t*~^^ *^ífl forrados 
de outro tom. fi| 10

CORRIJA AS IMPERFEIÇÕES DOS SEIOS A flac*dez dos seios a ciência o afirma, tem diver-3- sas origens. A principal e mais freqüente é o en-
O VALOR DE UM GRANDE PRODUTO __X^T.S____. e^íSgSXSfSSSSS _£__£_.

SüSTE^T _eCÍSÍV° 
n?,harm°T 

fS 
í-mas, na graça __t5_Te 

"So^.? 
Sf tf_SçgS.bg_S__? 

"SSf&íufd.

52^25. S taS' 5eXf constituir portanto, a primeira preocupação de toda a mulher elegante e ciosa de seu deverde ser formosa A Pasta Russa do Dr. G Ricabal, medico e cientista russo, há longo tempo vem sendo usada como mais completo êxito na correção eno fortalecimento do busto feminino, atuando de maneira eficaz nas glândulasenfraquecidas e fazendo com que a langmdez desapareça em pouco tempo. A Pasta Rusa do Dr G Ricabal devi-(lamente aprovada, é distribuída pela firma Araújo Freitas & Cia. Não encontrada no local envie antecipado Cr$ 35 00para a Caixa Postal 1724 que remetemos. Não atendemos pelo reembolso. '

27-7-1950

X
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Jane Wyatt. artista cinematográfica da RKQ. assoma no filme "Our
Yexy Own* trajando este elegante ecsrume de là fechado por botões ouro
caios detalhes consis-reni. corno se vè. na gravata de veludo compondo laço
e nas luvas brancas de suéce. A gola e cs punhas sâo virados.

OQMP3&ÀMOS -essas E-saq
[ ______r\r._-. "£-_cr.c teã€_t___}C_3S
I filé o •s^-ttoc òe C-T_l 3LS8â

I

CRS 3.500,00
"i~ 

.ã.—--vi -'-*-.. àss HtirY _à___r__i?è_r-. 23: _-___-WLâü cíki-i^irana

Sempre há um momento no dia
que. se nosso ouvido não fosse tão
rotineiro, só atento aos sons conheci-
dos com incansável obstinação, po-
deriamcs ' escutar essa balada que
acompanha as coisas com sua mú-
sica triste e alegre.

II

¦

.-o — JORNAL DA MVLKSS S^enys&o do "Jora? ias Mocas*') ::-mç50
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Moderníssima bolsa de pele de bezerro,
drico, retida por uma alça e guarnecida de
Koret exclusiva para JORNAL DAS MOÇAS

original pelo seu feitio cilín-
um fecho de metal. Criação
no Brasil.

Nem um só homem deixa de dizer
palavras feias contra uma moda queconverte a mulher em estampas anti-
gas, depois de haver apreciado a be-
leza de suas silhuetas, de seu graciosoandar sem impecilhos, de sua desen-
voltura harmônica e rítmica.

As mantas de flanelas se conser-
vam suaves e brancas e não encolhem
se na primeira água da lavagem se
deita uma colherada de amoníaco.

* * *

A beleza dos seus móveis con-
siste unicamente em tratá-los
constantemente com óleo de
peroba.

Recomendem, desde já, ao
seu jornaleiro que lhes reserve
o MARAVILHOSO NÚMERO
de ANIVERSÁRIO do "JOR-
NAL DA MULHER" que es-
tara à renda na próxima
semana.

V. S. DESEJA ALOURAR
SEUS CABELOS?
PEÇA A LOÇÃO!!

UORÈAL
d'OR

PARÍS — RIO
PERFUMARIA I/ORÉAIi

LTDA.
Rua Vise. Sta. Cruz, 276 — 29-1590
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BLUSA DE CAMBRAIA
— Trabalho bordado em
ponto de sombra, pontocheio e ilhós.

^^ V

\\

\ \

\\

\\

A grande variedade de traba-
Ihos manuais, e as belíssimas
sugestões para o lar e para a
família, constituem o grandioso
programa do SOBERBO NUME™
RO" ESPECIAL do "Jornal da
Mulher", que, na próxima quar»
ta-At Li u, serS posto à venda.

O vasilhame de cristal deve ser
lavado com água iria.

A boa aparência é tudo.
Embora velhos os seus móveis.
torne-os novos aplicando óleo d«;

peroba.

Os mais modernos figurino»
para a presente estação, pelosmais célebres costureiros enro-
peus e americanos, aparecerão,
com exclusividade, no NÚMERO
ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO
do " 3 ornai da Mulher"
da próxima semana.

44 — JORNAL DA MULHER ^Sup. emento do "Jornal d^i Moças") 27 7-1950
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Trabalh^e^™.DE BEBÊ " ^^ b°rdad°S em P°nto cheio e P««o de crivo.

«.spJL ' 0.° VOSSO Í°rna,eir°, coras leitoras, que lhes
^serve 

um exemplar do NÚMERO ESPECIAL do Jornal do
,T 

' a"exo ao Jornal das Moças, a sair na próxima quarta-
ioi„ 

' e nao se arrependerão por terem adquirido mais umaJ»«a para a vossa ornamentação pessoal e do vosso lar.

Querendo ver os seus móveis j
sempre novos, conserve-os am
óleo de peroba.

27-7-1950
JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal d
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PANO PARA PRATELEIRA DE COZINHA
Trabalho de festão na barra.

Motivos bordados em ponto cheio.

Para a renovação dos seus

móveis, torna-se indispensável

a aplicação do óleo de peroba.

Não só modelos de vestidos, no rigor da moda, desenhados
pelos mais afamados costureiros de Paris e New York, serão
publicados no GRANDE NÚMERO ESPECIAL que estará h
venda na próxima quarta-feira, mas também tudo quanto é
exigido na ornamentação do lar, satisfazendo o mais exigente
gosto da verdadeira dona de casa.

— 46 JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Moças") 27-7-1950

jh««



u Wdy
•*s*«ií*fc|((e^»

------—; . ¦, ...,.,...-, —'—r-r.\ai

*

¦

i

*̂;¦*

*

Ití\
,*'*¦¦¦¦*¦ 

\

JOGO DE LIN-
GERIE — Apli-
cação de cetim
recort a d o pormeio de pontoParis. Detalhes
em cordonê e

pois". Incrus-
tação de renda.
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A umidade destroi o azougue dosespelhos, razão pela qual estes devemser colocados em lugares secos.

O carinho dado e recebido é a in-
comparável ventura da vida, quetudo sublimiza e tudo embeleza.

?
Uma colherinha de bórax dissolvi-da em água que ferva quinze minu-tos em uma panela afrouxa fàcilmen-*e o sarro que na mesma se possahaver formado.

Pensão Sanatório "I D E A L"
Para fracos e convalescentes

Corrêas — Est. do Rio
Telefone: Corrêas, 66

27-7-1950

Pouco a pouco se vão desatando
as fivelas dos cintos daqueles queviviam atados às favelas.

í*í iíí *í*

Quando os olhos estão muito fati-
gados devem os mesmos ser fecha-
dos uns minutos e aplicada sobre
as pálpebras uma mistura de água
de flor de laranjeira e água de rosas.

JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Mocas") — 47 —~
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¦í1 TOALHA DE LINHO — Trabalho intei- /^VllK ' ^\^fe&£if ramente bordado em ponto cheio com linha jf/X ^%>vQ ° V__^ >^Éí matizada. //$)_ ^i:^lw ° 'rV

Um pouco de magia doméstica O mel é, no inverno, um alimento o coração sempre cerra suas portasindispensável a arte de uma boa insubstituível para os reumát.cos. go- quando julga £e se ^ im^5emdona de casa. tosos, uremicos e nefríticos. deveres. x^Vx

Recomendai ao vosso jornale.ro, caras leitoras, que lhes reserve um exemplar do NÚMEROESPECIAL do Jornal da Mulher, anexo ao Jornal das Moças, que sairá na próxima semana
e nâo se arrependerão por terem adquirido mais uma jóia para a vossa ornamentação pessoal

Ji; — 48

e do vosso lar.

JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Moças") 27-7 1950
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ORIGINALÍSSIMO AL- 1 if 1FABETC - Aplicação 14 Jf £°rdcme sobre o escudo
das letras por meio de W^^xm - flxado Por P°nto de-S<— Ns|||||p>^ caseado.

\\%V XX fi* ji>

da sociedade.
* * *•* -fe ?J» •!--jí <» ,J.

cassáHo W -C°m -PreSSa SG f°r ne_ ° segred0 do êxit0 em beleza é
apTeTSadCe„tema,S "" banh° X^-X* ™ ^ Sem qUe PareSau«ui«me. ter tl(j0 essa preocupação.
27-7-1950

JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jorna Idas Moças")

* ? *
Quando tudo a mulher faz paraser amada e não o consegue, fica

um último recurso: não fazer nada.
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1) Vestido de algodão
quadriculado e liso mon-
tado de pinces nas mangas
curtas. Gola peterpã.

2) Vestido de algodão
quadriculado ornamenta-
do de gola, gravata e boi-
sos brancos. Pespontos nos
bolsos.

?p ¦•AiyxsA

/ 4b. 'tf fatf?"^tf MâW <\

• AtftfãL

àfcCtc/ ; á#£ H %£ - ":- W* %?w m

**á?w tf tftfwA.

~JÊÈ M ^m.y^^L^^m^k \JSm,-w'M ' 'WÊÊmWÊ^ÊÈÈmt \
JrJ&KSífkism y-'tfWÊ%ÊÈÊp$WÊfàWÈi&Siii.
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3) Vestido de fina
lã ornamentado de
pique branco na
gola e nos bolsos.
Trabalho de recor-
tes. Mangas balão.

4) Vestido de cre-
pe de seda liso or-
namentado de uma
gravata-borboleta.
volante franzido e
barra de crepe
pontilhado. Saia
franzida.

& ^"^ /

^^ làxJülj
rc r>r .it.síir1;

% \ nos lindos
modelos

A musselinft o o filo branco :w
lavam com água e sabão de coce
depois de aclarados ligeiramente Sc
deixam secar, aplicando-lhe mai'
tarde uma preparação de bórax.

* * *

Quando uma tampa de vidro est,:
muito n.mstuda. o melhor a fazer <
empregar uma lixa e com esta pr<
vOcar s\ia rotao;io.

jaaXix':- w-v:.-^''--.»!.^-^. . .
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Portátií, elétrica, especialmente cons-
truida para o seu lar, ELN A costura,
cirze e remenda (sem acessórios}
qualquer tecido.

Características:
Braço /livre (para cerzir meias, man*
gas, calças, etc). Maleta transforma*
vel em mesa de trabalho. Motor e lu*
embutidos. Solidez e estabilidade.
Assistência técnica absoluta.

im

EINft
A organização ELNA oferece ensino grátis, a domicílio.

¦

j. . SI

m
' '¦¦xfj) I

CIA. DE MÁQUINAS ELNA 00 ORASIL
RIO DE JANEIRO — Av. Calógeras. 15-23 - Tel.32-6642
6AO PAULO — Rua 7 de Abril, 248-252 - Tel. 4-8151
BELO HORIZONTE — Rua Tamoios, 90 - TeL 2-1930
PORTO ALEGRE — Rua dos Andradas, 1538-TeL 9-1643
RECIFE — Rua da ConcNrdia, 143
JUIZ DE FORA — Rua Marechal Deodoro. 3885 - sala 103Tel. 1636
1ANTOS — Rua João Pessoa, 16 - S/406-407 - Tel. 2-7458

Desejo receber, sem compromisso,
informações detalhadas da ,.ELNA"

Nome.

i

Endereço
Cidade
Estado

Tel.

i
i

6fi AAA i

DEMONfTRAÇÕES NAS CASAS GEBARA
Rua Luiz de Camões, 38 — Rua do Ouvidor, 128 — Av. N. S. Copacabana 553

87-7-1950 JORNAL DAS MOÇAS SI
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Em i) minutos V. poderá ungir os
seus cabelos, na cor que mau se

adapte I tua tez, (azendo a sua escolha entre as 18 tona*
lidades diferentes da TINTURA FLEURY

APLICAÇÃO FACILIMA

Tf fã se motto ienuço têcmco todas ai informe- [iôet t tolicue o tntereaartte folheto "A ARTE J
dt PINTAR CABELOS", q*t distribuímos gratuitamente. •
CONSULTAS - APLICAÇÕES E VENDAS.

Hií 1 ú • S • t • a» b r o, 40 - sob. — II IO ,nome   :
fhd cnMnrro ............ .......... p

A* ^9k\

ESCLARECIMENTO ÜTIL ÀS MULHERES
Nestes últimos 30 anos a medicina foi revolucionada com a descoberta eUtilização dos hormônios, esses princípios das glândulas de secreção interna,

que são lançados diretamente no sangue e cuja falta acarreta doenças porvezes graves
No tocante ao ovárto. descobriram-se e entraram em nso derenas de pro-dutos Os primitivos tinham a denominação de folicnlina, aue depois foi subs-titulda pela de teelma. teelol estrona. etc. Mais tarde fabricaram-se bormô-oios ovarianos sintéticos, como o stilbestrol e outros. Adotou-se então paratodo hormônio ovariano. natural ou não, a denominação genérica de estróaenoou hormônio estrog&nico
Os naturais são extraídos ora do ovário de animais, ora de urina: os ar-tificiais são preparados com substâncias químicas.Toda essa longa série de descobertas, porém, não abalou o fato primitivo;o extrato total de ovário ainda é o Drnduto de ação mais oomnleta. pois cnn-tém não só o hormônio estrogênico como ainda outras proteínas de ação inegávelOVARIENO é um dos raros Dro-dutos boje existentes que apresentam essavantagem conter o extrato total de ovário, purificado e ativo.
Mas o tratamento das glândulas de secreção interna não é uma coisa assimtão simples, não é dar ovário quandr» falta ovário ou d^r hipófise quando faltahipófise O hormônio de uma glândula estimula outra, fa? esta entrar ematividade esta por sua vez estimula uma terceira: e assim por diante. É ummecanismo muito complexo.
Nos casos de dismenorréia fmenstruação difícil, irregular e dolorosa) nadamenos de três glândulas entram em jogo: ovário. tirenide e hipófise. E para acura do mal, é mister que as três entrem em harmônico funcionamento
OVARIENO contém os extratos ativos dessas três importantíssimas glân-(lulas • ovário-hipófise-tireóide.
Com o uso do OVARIENO cessam os atrasos ou adiantamentos da mens-

truacAo; a menstruação perde o caráter doloroso, deixa de ser uma doença
para ser um fato normal e fisiológiro.

A VENDA EM TÔOAS AS BOAS FARMÁCIAS
f Pedidos pelo Reembolso Pontal dirigidos à Caixa n.° 2.102 —

Rio de Janeiro

OS GRANDES INVENTORES

Escreve Alberto Montai vão

A TEORIA DA POPULAÇÃO

¥'•'¦ 
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Thomas Robert
Malthus

— 52 — JORNAL DAS MOÇAS

A 
13 de

Fevce'-
ro de 17 6 6
nascia numa
herdade pró-
xima de Dor-
king, Thomas
Robert Mal-
thus, que
mais tarde
haveria d e
celebrizar-se
como o cria-
dor da "Teo-
ria da Popu-
lacão". Sua
primeira
educação foi-

lhe minstrada pelo pai, que tomav*
desusado interesse pela prometedora
criança. Em seguida, mestres parti,
culare* continuaram o estímulo in*
telectual do seu genitor. Nenhum pro-
grama de estudos era mais próorio
para fazer um moço pensar com inde*
pendência do que o ensino pivadr
que êle recebeu de Gilbert Wake*
field, um pastor protestante. Esse
educador sustentava que " o mak>>
serviço que se pode prestar a um jo-
vem qualquer é ensinar-lhe o exer
cício das suas próprias forças, con
duzí-lo na rota ascendente do saber,
por um processo gradual que o faça
achar por si mesmo o seu caminho
e assenhorear-se dele, juhiloso na
consciência das suas próprias facul
dades e proficiência".

Após o excelente aprendizado eno
Wakefield, o jovem Malthus passou
para Cambridge, onde reuniu ao seu
redor um pequeno número de cole*
gas brilhantes. Depois, já em 1788,
tomou ordens sacras, dividindo daí
em diante, o seu tempo entre a uni
versidade e a sua paróquia dt
Albury.

Em 1798, contando Malthus triiv
ta é dois anos de idade, publicou-se
anonimamente "Um Ensaio sobre 0
Princípio do Povoamento e sua Tn
fluência no Melhoramento Futuro
da Sociedade", contendo observações
sobre as idéias de Mr. Godwin, M.
Condorcet e outros autores".

O pequeno livro despertou logo
apaixonado interesse no mundo in»
telectual. Celebrizou-se da noite
para o dia e foi logo apontado como
obra de alta significação.

Ninguém ficou mais surpreendi*
do que o próprio Malthus com a tem-
pestade que se fez em torno da sue
teoria. A ruidosa recepção que ti*
veram sups idéias, deu-lhe uma com
ciência mais nítida da sua imp¦v-
tância.

O grande mérito de Malthus es*
teve em considerar o homem objati-
vãmente como parte da natureza

(Conclui na pág. 59)

27-7-195C
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A PELE E O

da bel©*» len»»»l,ia

você pode possuir

ífc*'"^y'??*'**^_H_> ''V.-iyJ^^yS^mmmmr --fl ______

/uma pele ^v

X

ANTISARDINA sxtsts
«m 3 tipos difertntcs:

N.» 1 > Fmco
N.« 9 • Modtrêds
N.» 3 • forts

^¦wi Sw»'S ¦ -"-li—*

Entre os atributos da beleza feminina, a pele 6,
sem dúvida, o "ponto vital" para onde

convergem as primeiras criticas... Sim, porque nâo pode
haver beleza impecável onde não houver

uma pele perfeita... Eét&o fácil possuir uma linda pele.
macia, fresca, aveludada como os pêssegos doirados

pelo sol... Num rápido tratamento de algumas semanas,
ANTISARDINA corrigirá as imperfeições de sua cútis,

imprimindo em seu rosto a marca radiante

_f** ^%__

-T-K-tS* ____¦___

flPPn..

W^íãmW0ãmaWL
0y!b>-& flnV

f£mfcM$ %í,&&&*«yyy-'' .*¦:-¦-¦¦. ¦ y.yyyym>4'yy *$_

da graça e do frescor juvenis».

\Antisardina
ANTISARDINA renova as células gastas da
epiderme, protege as células novas, restjtue à

pele cansada, ou prematuramente envelhecida,
sua normal elasticidade, limpando-a de
surdas, espinhas, manchas, rugas, ponos,
etc. ANTISARDINA é um creme de

beleza cientij icumenle preparado com
ingredientes selecionados.

• _ •« <.

17.001 • M

1

7Í
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para o realcei!
I de seus encantos* 1

El Riril^l
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Em seu toucador...
I para sua toilete náo devem faltar...

estes produtos:

IGUI DE COLQNII .
FLORHIS ?
Uma apoteose das flores... *

de perfume suave e delicado.

CREME 00 HBREM
B o melhor amigo de «eu toa-
cador... conserva sempre bela
• sua cutisI Creme do Háreas
é uma carícia perfumada . ..
branco - para as louras, odalia-
em • para aa morenas.

PREPIRADO EMMI
Desodorante ideal, levementa
perfumado contra os efeitos da
transpiração. Não irrita a pele
e não mancha os vestido*.
Proeu te i da

/~X 1mr Vf\H
Wk

LY Pruéutoi éu >ÇL

f i^CMNOlIt.^
Am Ap«Mnos, 411 • Caixa Postal, 2230

SAO PAULO

í T>l$C0S PUO
REEMBOLSO
POSTAL

NO
& *£f>i/fíiC*S*tfSJÍ\'e. teS-vr-AfC/MC/O

MARK TAYL
9.* CAPÍTULO

¦í^^^^^_^_k. a ^ y _h__^é_~^v/^*Tr ^____L__^__ri ,j*'i «1» jbT•'•''." ^°

T_P^___! _r^^____l ______*_'¦ ^^ V-_T_3_B fflw ^**>',''.'.' '¦" r __^_ã

^^^^^^____F
QUANDO VI

VOCÊ. C0R8ER PARA A
VtfWflE. /V/ÍO Ptf0£ 0£/XA/?

VOCf: P£Z MU/TO MAL
s/*t /vao ra? TRAZIDO o
Seu MCO E A FLECHA

/ti/*'—"**! f_ft____ __fff m^T^^^^^r \

AINDA LHE MOSTÇA
REI O QUE 36 PQOE FAZER

COM UM ARCO. ESTA'8SML
r.NAO ENTENDO HADA PE AZ-
MAS,MAS APOSTO COMO SOU
cAf*AZ PE MATQR UMJAVAU
A*TES OS VOCÊ...

K„

SSb»*»*
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m "Duelo 
por Amor"

lfX?IU>'Vldode P°ra J0RNAL DAS MOÇAS)
APOSTO MIL DÓLARES IHCOMO MATAREI UM^AVAU 1/Wtes r>o (?(/£ Koce com 0*

P^*^ 5Ê VOCa QUiZER ME \ "'
f ENS IN AR COMO E'QUE SE
\MAfiEilAMMA ARMA...

v^. «.«••• «./. Mim i N> ^* ^ :;^b

NAO APOSTO
PORQUE NAO TE
NHO MIL OOlA'
fi£S, S6AGIO

W^" \^VOce ANDA ^T MAS ^
/ MOS OUTRA) QUERENDO AQUE-lQUE TENHO 1COISA [LE MEU BOSQUE \ PARA LHE

) PERTO DAFLO- ) OFERECER ?J
Áz=a ]*£STA PER DIDA À

^^^ —¦*

*A(? T6M DINHEIRO
PARA APOSTAR COMIúO.Mfá
TEM..-

TEMPO !

\SE EU PERDER.A MADEIRA E
\SUA...SE VOCE PERDER, TRA-iBALHAWTAès MEZES PARA

MIM

f BEML PRECISO DE UM BOMCRIADO... PARA ESCOVAR
MINHA ROUPAS/VORAZ AR
MEUS SAPATOS...

%^c!Z°n A APOSTA SE CO/V- ¦
fcORDAR COM UMA W
1^~. COISA J

ttnsriÈm. iiyÂ^m"mmm
Em vez de
óleos ou cremes gordurosos,..

Use Cera Mercolizoda (Merco-
lized Wox) que sem dar aspéto
oleoso á sua cútis estabelece
uma camada invisível protetora
de sua pele contra os efeitos do
sol e do ar da praia. Fique mo-
rena sem engordurar a pele.

Comece hoje
a usar

ceRnmeRcoLizfiDfl
ifr^^«-r'Hw8BP ; ¦'¦¦'¦ '¦*^*y/y^^^y!ÊÇ**!*mtmÊ*^

Acabe V V
r \

pêlos W \
com os

Supérfluos
A presença de pÊlos no
rosto, braços ou nas pernas
é sempre desagradavelnien-
te feia. Em vez de lamina
de barbear — utensílio ino-
gavelmente masculino —.
que raspa os prlos mas tor-
na áspera a epiderme. use
PORLAC, depilatlOrio. —
PORLAC è delicadamente
perfumado, do aplicação
fácil, positivo em resulta-
dos, elimina os pêlos su?•p^rfluos, retarda mio o í.tcs-
cimento dos cabelos qu-3
tanto enfeiam. Conserva"'
Bua peie agradável ao con-
tato. Começo hoje a usarL.1 P O v ta- c

27-7-1950
JUKN AL DA» MUCAh 55 —
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O SECREÜO DE SUA
MOCIDADE!
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EUTRICHOL ESPECIAL
qne faz voltar a c^r natural aos cabelos brancos.
Fórmula completamente inofensiva, não contém
nitrato de prata ou outro sal prejudicial à saúde.
Revigoriza o cal>elo. hão o deixando quebradico.
Pode ser usado indefinidamente, e o seu uso
previne a queda do cabelo e elimina a caspa.
Antes de a abar o primeiro ridro, o seu cabelo
estará completamente re\ iírr>rTzado. tendo voltado

portanto, a sua rôr natnral.
Para completar a sua beleza e personalidade ase

• >iff^<i n uiiiii,.» ,i;í MultifaTtna'
LEITE DE ARROZ

Fará manter - i impeza e hisrier.e da pele. use
LEITE DE ARROZ pesa manhã, à tarde antes da
máquil agrem e à noite ante? de deitar. Para fixar o
pó de arroz não há melhor que o próprio LEITE
DE ARROZ. O seu uso constante remove as par-tícnias mortas e queimadas da pele. sardas. man-
chás. panos e cravos tornando-a lisa. macia, avelu-
dada e eliminando o cheiro desagradável do suor.

vmio 
"cinco 

mineiro
SEJA INTELIGENTE' NÃG ESPERE ENGOR-
DAR REMAIS TOME ^E HOTE EM DIANTE
VINHO CHICO MINEIRO QUE CONSERVARÁ
O SEU TORTE ELEGANTE. A perda de pesu é
natural, não faz mal e não provoca rugas. Insista
no tratamento e depois do terceiro vidro o seu
corpo tomará linhas firmes e delgadas adquirindo
forma efc^ante indispensável a mulher moderna.

Rrmotemos pelo reembolso.
MULTIFAFtMA — Procc Patriarca, 26

S. PAULO
2:

"CARNE
Por DOROTHY DIX

(Exclusivamente para JORNAL DAS MOÇAS)

JOVENS PRECAVIDOS

Aplaudo de todo coração esses casais de jovens
que, comprometidos para casamento aos dezenove
e vinte anos, marcam o momento de realizar suas
ilusões para dois ou três anos depois, com o objetive
de economizar e formar, assim, por eles mesmos,
seu lar futuro, sem o auxilio de ninguém.

Diz um rifâo que "onde não há farinha tudo é
mofina". Este rifão deve servir de prevenção a
outros jovens menos precavidos que se precipitam
a contrair matrimônio sem ter com que fazer frente
aos gastos inumeráveis com a multidão de pequenas
coisas que fazem falta à formação de um lar e de
uma família. Não atendendo ao aviso do aludido
rifâo, o único que conseguirão será uns meses de
felicidade enquanto dura a lua de mel, seguidos de
uma vida de inconformidade, desavenças e
discussões.

Viveriam, como se diz vulgarmente, como
gato e cachorro, tendo que recorrer com freqüência
aos pais de um e de outro pedindo uma ajuda, coisa
bem desagradável quando se tem em conta que o
matrimônio é sinônimo de independência da tutela
paterna.

¦*^-*^
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AS JOVENS

£.

I!

I

QUEIXAS DE RECÉM-CASADOS

Uma rec^m-rasada Píira definir-me o que elachama de "mancas" disse que seu esposo está en-tusiasmado com o bebê que têm, mas quando fhepede que cu.de um pouco do pequeno, atendendo oem suas necessidade e vieiando-o quando ela tem
m^ro1^ frer,a'gUma COÍSa' e"fad._-s« e Zmunga. O mando alega que passa todo o dia ore-gado ac tnabalho e. por isto. quando chega em casa
LTaemTer- ' dyrat: Crei° que °s ™ri^ quealegam razoes tao banais o fa*em sem se apercebe-cem de que tal procedimento os impede de desfrutaro verdadeiro encanto do lar. "uiar

Para um pai não deve hayer ^^ 
.yy -

proximidade constante dos filhos, mesmo quandobem pequenos. Com que alegria descobrem os paiscoisas novas todos os dias nos filhos enquanto osvêem crescer!
Penso ademais, que deve partir do marido ainsinuação a esposa no sentido da mesma sair paradistrair-se um pouco enquanto êle cuida do bebê.Se ele ficou todo o dia pregado ao trabalho, queíulga estar fazendo na mesma ocasião sua esposaem casa? Trabalhando para a manutenção da vidadomestica, atendendo à limpeza da mesma, prepa-rando a comida para êle, cuidando de sua roupa,cuidando do bebê.

— i I

.vejAisrecoMAsrt...
olh« o* dente* d* outra boca..
cortados « mal cuidado*. h.o
ooderte •« tido evitado com
uma visito ao dentitto e • vi»
diário de Kolynos.

COMO SÃO BRANCOS E SADIOS
o$ dentes do K0LYN0S-ISTA!

yBjBTflvSV,-) 
"""!'. j..1.'.;.;.) XlVílmmmimmmmmmmmmmw

.—.—££j

GUERRA AS CARIES!
Somente KOLYNOS as combate DESTES 3 MODOS

/

-*m m+i _^_— ^ | s,.

M

UMA PELE PERFEITA...

CREME POLLAH
Removendo to-
das as imperfei-
ções da cútis,
vos dará uma
pele perfeita.
As espinhas, as
manchas, os
cravos, as ru-
gas são elimi-
nados dando lu-

ií gar a uma pelenida, fina e aveludada.
Vende-te em todo* os Farmácias e

o

ELIMINANDO OS ACIOOS DA BOCA
Os ácidos da boca, que causam as caries, ficam neutralizadoslogo que os ingredie u.-s anti-ácidos de Kolynos se põem emcontado com a saliva Esses mesmos ingredientes dissolvem apelícula que sentimos sobre os dentes, antes de escová-los coraKolvnos E nessa película que as bactérias se ocultam e sereproduzem.

2. DESTRUINDO as bactérias
A conhecida bactéria "Laetobacillus Acldophllus Odontolytiàs"é a produtora dos ácidos que provocam as caries dentáriasbomente Kolynos contem certos ingredientes báctericidas que«ao mortais para essas bactérias Estudos científicos realizadosem famosas universidades norte-americanas e européias, prova-ram que Kolynos destroi cerca de 92% das bactérias da boca.Late ejvuu de Kvlvnoa dura vurius horas.

3 
LIMPANDO PERFEITAMENTE

• A ...

u

A espuma penetrante e reírescante de Kolynos retira as parti-cuias de alimentos deixadas pela escova e mantém os ingre-dientes protetores de Kol>nos na superfície dos dentes, para"evitar que se forme nova película. Essa espuma penetrante levaos ingredientes anti ácidos e báctericidas de Kolynos aos luares
perigosos... atacando reuüneiUe a catua principal da» carie*

Delicioso sabor refrescantet
E ECONÔMICO TAMBÉM:

Ba&ta I cm. no escova teca

Perfumanas.
H

Melhores resultados são
obtidos escovando-se os dentes
com Kolynos, depois de cada refeição «-30»
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BEI/gEMA
pora erupções do

ECZEMA
Pomada não gordurosa, antis-
sética, que combate as coce ias
e erupções da pele. Não man ha
a roupa e não requer atadura*.
Se V. não encontrar BELZEMA
em sru forn^c dor mais pró-
ximo, queira e^crev r para a
Caixa Postól 687, Rio.

ANTES
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BCTIVE 0 DÇflO
DO SEU F1G0OO
Sem o uso de Calomelanos e despertuá

todas as manhãs cheio de
entusiasmo e a eyria

O fígado deverá fornecer normal-
mente, mais o menos. 1 litro de
bile aos Intestinos todos os dias.
Si a bile não fluir Livremente, os
alimentos serão mal digeridos,
passando, assim, para os intesti-
nos. Isso ocasionara a formação
de gazes no estômago e dará ori-
gera a uma cotistipãeâo. V^òcê se
sentirá mm ainnorado. desanima-
do e a vida uie parecera um fardo.

Cora o uso aas renornadas
PILULAS CARTBR para o fígado,
a oiie fluirá livremente e você se
sentira eada dia meihor. Adquira
ura vidro hoje mesmo, tome eon-
forme as instruções e você consta-
tara a ação realmente eficaz des-
tas Piiuias na re^iuarizaçáo do
curso da bile. Peca as PÍLULAS
CARTER para o ficado.

BELEZAS FRÁGEIS
MODOS E GESTOS

Não desmentimos, existem
mulheres que são verdadeiros
tipos de beleza e que impressio-
narn magnificamente, mas o
bom observador considera essas
belezas fragilíssimas. pois os
modos e gestos possuem uma
força formidável para des-
itrui-las.
{ Vejamos em seguida:

Sabe voop caminhar com graça
e (1e«8PTiTo!tura e sentar-se cor-
retamente?

Experimente seguir esta ve-
lhíssima receita: caminhe com
um livro sobre a cabeça e, se
êle não cair, diga que sabe
andar.

Como fuma você?

Se é uma dessas damas quetossem depois de fumar dois
minutos sesníidos, desista desse

E esta será uma de-/"»r\ e* f n rr*. oV. UVJl U1U.

sistència que só lhe poderá tra
zer benefícios. Mas. se isso não
acontecer, não pratinue gestosmuito estudados. Não deixe
ver os dentes ao exnelir a fu-
maça. para evitar que se pre-
judique o esmalte dos mesmos
Não pense em usar piteira. r

ão ser que se sinta com mui1
eito para tal. e. se for de babe
statura. risque esse objeto d

¦ uas cogitações.

Como cumprimenta
semelhantes?

a seu

Estendendo a mão com pra
..er. adotando um gesto dem;
siado violento, estudadament
firme, decidido, pouco nãtúra
em suma'? Ou dá. ao contrário,
mão frouxa, úmida, desagrada
vel? Desde logo. a grande pnhabilidade está em que dê a mã
perfeitamente bem. Do contra•do. e fácil julgar-se a si mesma
Titicar-se, Para as mãos úmi
ias. já o sabe você, serve qual:mer das receitas empregadas

habitualmente para as axilas

EXPEDIENTE
O Preço aas assinaturas de

JORNAL DAS MOÇAS é o se-
guxme:
Anua] t Registrada . .. Cr$ 190.00
Semestral tBegistr;) .. Cr$ 95 00

JORNAL DÃS MOÇAS aõo rem ,agentes de assinai unas em ixirte \alguma, do Brasil. >.

São aceitamos assinatxtms para~sza cavital.

Faça de seu filho um me
nino sempre alegre e forte,

graças ao saboroso

TÔNICO INFANTIL

CASACOS DE PELES
• RUMEI INOLEZ LEGÍTIMA
PELO REEMftOLSO POSTAL O*
k VAREJO UVRE SEM DESPESA!

PKÇ0 M ttOJU*
Cl$ 750,••
COMPtIMfNTO

7i Mf*
?S - 9o4* I.4H
»i " g<xfe 1.194
Rfl " |<m_« l.t^Ei
COf M«rrofl mcmg
•« mm ««trás
«mi •««•ni» à«
OI 150.OC • Cri
9KANDf SOITIMBIW
Df CASACOS D€ P«_«*
«NAS f Ml A TAS

MSf A AAMtAI CMAS «KMAA5 PAèM

OFICINA Of PELES
tto ma JAMMfO

li
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OS GRANDES INVENTORES

(Conclusão)

como uma criatura caracterizada po.
determinado comportamento, a que
se seguem determinadas conseqüên-
cias. Nenhum dissentimento quanto
ao valor da sua teoria poderá deslus-
trar o valor do seu método.

Num tempo em que se comentava
e se acreditava que a força de uma
nação e sua prosperidade econômica
dependessem inteiramente do nume-
ro dos seus habitantes, foi que sur-
giu Malthus para expor o erro de
tais ensinamentos. Graças à sua aná-
lise, Malthus acabou com a doutrinr
de que, em quaisquer circunstâncias
um aumento de população é um berr
público. E, assim, tornou-se o homem
mais comentado da Inglaterra.

O que torna memorável a teoria
de Malthus não é apenas a novidadf
dos fatos, mas a importância enorme
que êle lhes deu. Incutir nos cérp
bros da humanidade os verdadeiro-
princípios que regem o povoament'
da terra, tal foi o resultado imensr
que êle soube tirar dos fatos.

Malthus unia a lr><*;'"' ò :-.»-.,:, ~
num vasto saber social-econômico
com uma exposição clara. Relatando
o modo romo foi escrito o seu "En-
saio", declara êle:

"Foi escrito sob o estímulo d
momento e com os escassos matéria i
de que podia dispor um cura de ai-
deia. Os únicos autores que me de-
ram elementos para a dedução dj
princípio que forma o argumento
principal do "Ensaio" foram Hume,
Wallace, Adam Smith e o Dr, Price"

Onde os seus predecessores haviam
conseguido magros resultados. M*l-
thus, com a pesquisa de relações
entre os fatos, criou uma teoria.

Na sua teoria, Malthus sustente
que o crescimento da população, nâo
encontrando impedimento, dâ-se em
razão geométrica, enquanto os meies
de subsistência só crescem em ratão
aritimética.

Sustentava Malthus o seguinte:
Marcando-se uma cifra qualquer
Pfra_ a população do mun^o, um
bilhão, por exemplo, a espécie hu-
mana se multiplicaria na razão de
1» 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc, e os meios
de subsistência na razão de 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, etc. Em dois séculos
e um quarto, a população estaria
para os meios de subsistência como
512 está para 10; em três séculos,
como 4096 para 13; e em dois mil
anos a diferença seria qu^se inca;-
culável, posto que o abastecimento
baveria subido a cifras imensas.

Eis, em síntese, a teoria da popu-
Jação, criada por Thomas Robert
Malthus.

DIA 2 DE AGOSTO:
LUXUOSO NÚMERO
ESPECIAL DE "TORNAL

DAS MOÇAS" |l

0 Cabelo Lavado Com Sabonete
Fica Opaco-CHAMPÚ HALO

3ixa~o Limpo, Brilhante
e Perfumado!

HALO não
contém sabão.

HALO não deixa
camadas foscas

sobre os cabelos!

IhaIóWy halo
%J§m o champú
wmw0k mais
IMmWgQ vendido nos
^^^W Estados

ISjpi Unidos!

HALO dá vida
e beleza aos

cabelos, removendo
a caspa como
por encanto!

Sabonetes escondem o brilho
natural dos cabelos, deixando uma

camada fosca. HALO, fabricado
com um novo ingrediente, pa-

tenteado, não contém substancias
oleosas nem sabão. HALO revela

todo o brilho e a beleza dos
cabelos, logo à primeira vez que

é usado! Lave a cabeça com
CHAMPÜ HALO e

diga adeus à caspa!

CHAMPÜ HALO
produz uma espuma
suave e deliciosa-
mente perfumada!

HALO facilita o penteado
e conserva o brilho natural

dos cabelos!

CHAMPÚ HALO REVELA A BELEZA OCULTA DOS SEUS CABELOS
HC-18
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12° CAPÍTULO — resumo
— Clara dá um NÃO no áto do seu
casamento ^ Raimundo e foge. Em-
barca no Netuno que afunda, mas
é salva pelo príncipe Assuef que, em
Alexandria, leva-a ao seu palácio.
Raimundo e Diva, procuram-na em

Mexandria. Diva encontra Clara e para afastá-la de Raimundo fê-la ouvir um colóquio entre êle e certa moça
que fala de um menino. Clara decide, então, retornar pelo "Empire", à Itália. Raimundo também seguirá sem
saber no mesmo navio.

P>va, juu-a evitar que Raimundo embarque no ~Jtíiiipire". ao dcy-
cer as escadas finge tropeçar e C:li*

Raimundo!

vão. 1 )*•?<* n i n i ada. vai ||
deivar a rídade quando mf.
repara num cr-andt" edi-
fScto cte t^iM rução iv-
eeníe e manda o carvo
paran Aproxima-**,*, k
»m n>lri;it* para o.-» fi-
1 h o > d r ?i militares t

Bate e
S_
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MARGARINA

reuno o útil ao

Eis o útil:

Energias
para toda
a família!

mWwÊrmmW SfCí • ' •• \y" mSKW^

^^y^flf&MJ^

*F Margarina Saúde é
rica em calorias!

Puríssima e econômica,
Margarina Saúde é deuma contextura finíssi-
ma... capaz de agradar atoda a família. Margarina
Saúde é feita exclusiva-
mente de gorduras vege-
tais refinadas e leite pas-teurizado. Peça ao seu
fornecedor - Margarina Saúde

*°™*0
^

«AGCDf

x '
Eis o agradável

Gostosa pa
passar no •'¦:'•:©

ANOERSO

5 
^^^^í 

m//m^mVimw\ PB^""* v' 
^*^*'3»««>MJ^'>t->i 

y.>.i^*^

irf^$JS^ l y^poro o preparo
y|f l^de bolos e massas e

íB^^w^^^SB-' i todas as refeições!

ÇLAYION & CIA. ITDA.felí^
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|0 diretor inunda chamar a criança; que rliega pouec depois, í:Ie é um'lindo menino de sete anos, que muito se parece rem Raimundo.
— Ciara o fita e depois o abraça contovidamenU'•—¦ «BMiia&y 

j- Kezou tanto, Fábio, paral||^^
!obter esta grande felicidade, ^ÈÉHí

para ter u a mama~~^f/ 
..fe...::;x-x>,.:'.'^!"'llaafcs^- Por favor, permitam

fefefex',' x|me que leve o menino
fe:; fe 1 - Dará um Dasseio.

íque alguém^
Éviria bus-]

car-me.

H IP^l^l.^^B'fe^fe'^
^ãlPw^ x r - x x

üpâife' yy
mjKPtO-'*» -bia íianfJBi
sVxm\t£b ™* ¦

WW lUiWk \ %á — I^fÜT
WmÊÊm WmÈÊ t! ihx r* m à^BBb~

I RHI' &$* wP/\ \W
I Rv Hh"v' ¦¦¦ã^w; «H f J
¦HEI J .^^^^^K^^^nl P ^Ém
aa^s^_."^Bt^^^P^ff^^^^jSMÍSff^.^^? ^jr^x?X-'^^^m a^JMBjJTOJjr^^P^^ft^ ..jmsi^^H

^^a^,,.^^aiaj"al^^^^ajjj^ii^g^gsy|^Ba v^fe^gÍ»^B,p^^ú..' í.^|1f <«m\

|>T) eaiTo.Maia atraca o menino e o beija comovida. Osljumg
olhos da criança estãe clieios de felicidade. ..s^B»

I- E verdade oue você é minha mãe?^HHHHHHMaaBI^B
^mmmm íaHHBaagBBl N ão, ma? i; cmos »
¦ ¦fll W

m\mmw^^km^mw^^m^SS^^^sm^Lm S ^...-^x^x^-r^r?
JP&P**^-H idÊffP^NBaBte^"-' "" ^'<y^rjàmm

^^t^SWaa^^ x ^^^^^^atâ.' fe .~;.x^xi-^ Jllllllii"fe ^ife ,•-¦ %fc^Ki"i^^- i |!-iH
|:,,xT^^ . * f^ *Â^^ ' ::"'^"^lB|'

.fe^Éf^è% ^0y%fmW- ••# f^^^^Êfel"^B

KW|v^%^Hkfe If^^^p^^SKlin ^1 Br .11 fe wiilMg5afaga
^x^^^^xv^ial.sW^ ^^B BfexSitttáff ^^s^B.^BBfe'^ afl EP^ xx ^xx.s^^^^^aB .B^

.. WmMÊmdkmitj^'/ j
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Bom, recebi ordens se-(v;_ Confie em mim. Daremos
veras, do senhor Rai-Êfuma -volta no meu carro e
mundo, mas neste caso,É|
acho que posso

Itóda a responsah
IMas cuidado cx

voltaremos logo.

^^^^^^^^^o

EXTRKTANTO. em
.Alexandria, Raimiin*
do conversa com
Diva, que está de
cama há dez di;is.
Ela se queixa muito
de dores de cabeça, e
o médico não sabe
mais o que receitar.

íi rtn.
v'^ÒÇÍWm!í^

mm.
iiM'i;i;i,itiTii

P^^^^lgÉ- Fiíar^l^urPFocure dor-p;
me deixe' só#mir^ encJuanto passarei osP

ISem você, ficoitolhos nestes ^ornais ^ue aca *

ão triste ...

.-x^fe '^^33hBf^

Raimundo, lendo o> Jõriiais. ê atraído por uma noticia: l>csa
parecinwnto de um menino, de um colégio romano". Lego sí

I levanta, ihm \ ¦imVsíiuo. e Diva senta na cama, espantada;

I P li ^S?»ifeív

SR

ff Dam de chegar da Itália. B
^fe'.^;m fei:::i:^j/mÉÍÊÈÊÊÊÈkÉÈÈk^~**wÊ£mmSmmWmwt

K&x••" ^^^tâSSSss^»E^w>x}>^ • •••'•¦ *%3%sw^ÈÊmmWÈÊmmms& :'SÉk ¦>»i:í^ ->íí» xwll ¦¦:!»#

¦.fl|» fe^HPx. ¦/!' ¦- /y !^y^*Sjpr-¦¦ xfefe . ^fe^^x^^^^^B^^Br
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Diva não esperava essa incren<a, v pro""mos 
de Raimuudo

aamtriw m

BM^a^iva procura dominar-sc e iicafj
jnnr Raimundo. Aconselhai a t/'
efonar para a "Imite" onde Fany[
rabalhava, e Riimundo

L'ii conselho.
s e g u «i

daTany
a nâo está mais aqui

nem em Alexandria. Vol
tou para a Itália há umafjlll

^^^BJfS^fe'

^S?x:'fe
* IssSsSsWmWÊÊ

<>,l.lil»inniii iiii

. RJfl)
^^rxM-s:;x" lfe:H 'SV Xia^ '^MsV^fJ^-a e Fany ;«xl. f^M^^BFf®|í
0 rapto? ' -^sss!^^^,::;^ .^^ms.^». »/.
^^íMfe^M-:- fe^^^w».^^»s<
no. nada lne^f f^^M^^JwBKSfflfes3reciso salvar ^4fe\^jB»|^HH|F 

' any? Ah! ami
reciso encon- E^^E^{'9m ^HIh^1i-ancá-lo das^E IfílBlí^^SB•n.v! Partirei ^PSM^B
__ XX^' *Íllltl!PÈlkXÍ^^P^^.aW^S.Bal--^__ JCU lai lei.  S;.;...
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WtÈÈÈmklWÈÉÊm esTas
Para compras acima de Cr$ 150,00
enviaremos um colar com linda medalha de
prata, com gravação de um verso religioso.

TODOS CS NOSSOS ARTIGOS SÃO RIGOROSA
MENTE SELECIONADOS £ GARANTIDOS NA SÜA
QUALIDADE.
Remessas rápidas por via aérea, sem despe-
zas para o comprador.

AO PUBLICO DE TODO O BRASIL
Comprem na mais antiga organisação de Re-embolso, que lhe apresenta as suas maravilho-sas e sensacionais ofertas para 1950. porpreço de reclame.

maravilhosas ofertas
1?ãÃri$

91099 • ELEGANTE óculos sem áro, com ar-
mação de primeira, folheado a ouro 18 quila-
tes. ULTRA MODERNO, garantido, comespe-
ciai vidro verde, branco ou fumaga. Cr\ 120,00

|Pa» 
«mprw acima de Cri 150.00. criarem

íiunlo ao pedido, uma pulseira lolhcada m
Senhora r,çam seus pedidos a nossa Casa. e
fanhem esle lindo presente.

PAU* ANÉIS í ALIANÇAS

91111 MARAVILHOSO relógio para Senhora. SUÍÇO Ancora
15 rubrs. vidro alio. lente abauUda. lolheado a oom 18 nilates, com pulseira lambem loiheada
Um relógio íe grande <iu m<t.ie. junto u qual, enviaremos
certificado de garantia CrS i9i 00.

31100 • DISTINTO óculos tipo RAY-
BAM, com áro dourado ou cromado,
com vidro verde. Cr$ 67,00

91107 • MARAVILHOSA cane
ta ttnteíro, Noríe-Americana

nm parte superior e
pena folheada

91143 - COLAR E PULSEIRA, gargantilha. fa-
bricaçào Suíça, dourado inalterável, GRANDE
MODA. Duas peças ao preço de uma

CrS 108.00.

91139 DISTINTO relógio Suiço, folheado, com
rubis e cordonet de seda. CrS 196.00.

lUBiiVZyJr mffiÊm^mmmrmí Í^^^AIj flÜrQ^À ^XSÜr
JiíWiímr -X mVmm^SSTm^^ AãtSbSmB^^^

y^&yjimH -jA x? l?6!4 o *c]&r

a ouro, imitando a meffior caneta
Hcrtè-Arnericana. Uma caneta de grande venda.
Mfa a sua durabilidade. CrJ 39.00.

oi*»*.

91110 LINDO relógio para Senhora, Suiço.
Ancora. 15 rubis, folheado a ouro, vidro
lente aito e abaulado. Um relógio muito
durável, junto ao qual enviaremos certifi-
cado de garantia. Cr$ 435,00

mS0$mfm*£0y^&y^Z

MEÒIOAS

Oepols de haver tomado a medida do dedo. junto a ponta
de um papel tslrello. cordão eu arame a oulra [tonta e BK
envie junlamenlc ao seu pedido.

81148 • ALIANÇAS DE OURO 18 QUILATES,
com polimenlo de excelente brilho

Uma CrS 101.00
* f*J' Cri 195.00

Envie nos a medida do dedo

91140 GRANDE RECLAME. Ols
linlo anel em ouro 13 quilates,
com cravação de rubi Di 135.06.

^avle-niü i «firiirja .1» ^(

91150 MARAVILHOSO Anel em
e»ro It noslaies. com rirtti e Mn
safius de eicepcional brirtio Una
linda jóia CrS 285.00

Envie-nos siidid» 4o Jetfi

Wm^y

mm fUm MlvAfW\
i

J^íA^^A^

\wi^y

mr

9HSI DISTINTO jm1 cro <mt> W
quilates, com eti^ii ji noi ae CK6.
(Kional biilho ? perfeita (épulaçix ,-
CrS 240.00

Í.HÍC nos a medida da iam

0U08 • VALIOSA PULSEIRA bracelele para senhora, folhea
3a » ouro 18 quilates, lanrlcaçio Suíça, um moderno
afora, f^ntern o brilho Inalterável a perfeita aparência
•io )ei iirii3 ouro.

Z"a } ^'125  CrJ 445.00
tora 3 vcllas CrS 2S5.00

f£.-*
! ^Aru*j#pfeS ; ^fymàM&^^

91J44 • DESPERTAM SuiÇO. máquina de
excelente qualidade e absoluta precisão
Cr$ 128,00

9115? LINDO anel na ore ia
quitarei, com cnuçjo ds rubi e
salwis APRO«ll£M CrS 138.00

Envie nos a medida ú<t dedo.

!
¦

i

91153 • DESLUMBRANTE par tfs tmeers {
iinjonres em emo 18 quilates, cop sjIim
t rubi. de eicepiaonal bnlbo. Uras VKas»

aruslica |ota. CrS IS&09

JII5a IhirtCOS dt tol» em ema 10
«wlítes. tamantio tianíe CiS ?2.00

lanaolM injueot Di 58.3(1

I

J. I

81137 -MARAVILHOSA PULSEIRA Bracelele para Senhora
Iclheado a ouro, com cravaçio dt linda água marinha, em
artística lapidação. MAIS BONMA 00 QUE DEMONSIRA
A FIGURA. Cri 255,00.

"s».'%i^K ***«cB<&ti&B^ 
/2v_

COIARES OE PÉROLAS Excelente eealldade. fatoricaçào
NORIE AMERICANA, cor; olim» leche de sejrança. cra»e,a
dos com lindas pedras imilando brilhantes, brilho de cm
inalleravei BEtE/A e distinção de pérolas lejitiaas. Não
contundi* com imilaçdes de qualidades ialerwret
91H0 Com uma volta CrJ «.00
9IUI • " duas voltas  Cri 96.00
91U? - ires voltas  Cr$ 146,00

91115 DESLUMBRANTE t ORIGINAI ranjonto de pofselra
e colai, lolheado a ouro Mamem Malieravel a perleiia soa
rencia de ouro legitimo A pulseira ler» um Irevo da lelici
date. um coração e dois círculos, swido «a giratório, com as
seguípies palavras I LOVE YU.

Conjunto 1 peças , . CrJ 778.00
91146 O Colar ........ Cr» 152.00
91147 • A PULSEIRA. ..... Crt 138.00

91156 BRINCOS CORAÇÃO, em oro I
quilates, com rra»;io dt rcki
ARTÍSTICO ACABAMCHTO CrS 122.6

9115? BRINCOS AFRICANA. Era esrt It
quilates
limando ptqotno Crt 98.00
lamanrio Médio ....... Cri l?8 00
Tíminbo Cnnd» £,$ IJS.0J

DOS COLARES DE OURO 18 OUILATES PREÇOS 0E GRAN0E RECLAME
9I1«I - CORRENTE Cr$ 96,00

311» • OESLUMBRANTE COLAR SUIÇO.

largantihla. dourado Inalterável, com Imda
cravação de pedras semi-preciosas. Uma Im
ia e moderna jóia. CrS 64.00,

¦zzazt&txsssts^ «1162 . DESLllMbKAM-E . . , , CrS 152.00

91163 - GRACIOSO (Fio Torcktei . Crt 162.00

py\\
91158 APROVEITEM Orrjiaal nciifhi e
colar em ouro 18 quilatei, com k mjieaj
dos wote mais ustecidss. Crt iij.ki

91159 DEUS TE GUIE Em oura !S s*
Lates. Linda cravação de mbi.

Tamanho pequeno Crt 66.0(1
Tamanho grande .... Crt 8VB

d
AS CASAS ROULIEN GARANTEM AOS SEUS FREGUESES. PREÇOS MÍNIMOS. QUALIDADE REMESSA RÁPIDA POr'
VIA AÉREA. SEM A MENOH DESPESA PARA O COMPRADOR. PEDIDOS AS CASAS ROULIEN NILO GEORG

OE OLIVEIRA - RUA FREI FABIAMO, 543 ¦ I.' E 2. ANDARES • EDIFÍCIO PRÚPRIO • MEYER • RIO OE JANEIRO.
Não contundir CASAS ROULIEN cora nomes parecidos, rujan» dos Imitadores desleais. CASAS ROULIEN são as maiores organisaçães de Reembolso Pus-
tal do Brasil, servido ao povo amigo ha mais de 16 anos e merecendo a soa confiança pela qualidade dos seos artigos.
PECAM OS NOSSOS CUÃLOGOS IMPRESSOS EM CORES . COM INÚMEROS ARTIGOS.

91IÍ9 GLORIOSO SÜO JORGE,
em ooro 18 quilatei
Tamanho atiueflo ... Crt 80.03
Tamanfio jnmte . . Cri 10S.C8

7AAA$() lORN D \S MOÇA 63 —
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Olinda Hort
Jaragui do Sul
St a. Ca farina

GRÁTIS

Maria Spinardi NO$
SALTO OtlTO COMUNICA»
festédo de Sio P«ul« |

SALTO. 20 de Mato de 1949.
Imensamente satisfeita peloçue aprendi em seu Instituto.Estou lecionando no Sindicato dostrabalhadores na Indústria de

fiação e Tecelagem de Salto. Jáenstnei 36 moças e todas meagradecem e no momento estoucom 60 alunas.
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si HS^IIifl
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IAO Carlos ^^
CM. Sio Pdulo

ESCREVEI

SIO CARLOS, o de Maio dt m*
Quero pariicípar-lhes Um bem ti

Jâ eslou ganhando dinheiro esm mnna nova profissão
Afinal estou conlenlfsslma.

MOCAS FELIZESf <nnl „«„ o, «trato* d. .rpm„•luim q»r terminaram bftlhjnfPmen„ , tttrt0 ^ Co|, 
"

4. INSTITUTO UKIVEHSAL BftASILEIBO.

¦• 

%.
Estude

i*p
per Correspondência

Aprenda em sua própr.a casa. nas horaslivres, sem deixar suas ocupações habituaiso Curso completo de Corte e Costura. Em poucotempo será uma excelente modista. perfeita,mente preparada para lazer qualquer trabalhomesmo de alta costura.

| MENSAL,QADES SUAVÍSSIMAS 1
~~m 

C°nfeccion*r"'o W ^esma os seus vestidos. *eaUz*ràuma grande economia e será ot/eto de admiração de todasas suas amigas.
ENVÍE.NOS HOJE MESMO O COUPON ABAIXO

Ce lia de S. Queiram
UBERABA

Maria o4lves Teiieir,
»»ATO$
Par d ibd

Maria M. Rtnaldt
Campinas
Est. de Sio Pa ai»

bri.
_____

wmIf

]jÍm aluno receberá:

pdo.:-. Carteira d*
Intidodd - 100 cor.
fiiíde vl.ito _ S.r.

irtm,ATÜDT^°cTU?ÍVERSA«. b"raIíieíroCAIXA POSTAL 5058 - SÂO PAULO
I pUto ..6.. . «_,._ .. Cort. . C_.t«,. p., «.,,„,*,,«,,«,.

I /V0A/£

377

______!

W.4

CIDADE

flWs sobre o curso

•\.

j

l ESTADO.

M950
JORNAL DAS MOÇAS — 65 —
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Puxa vicia I
Logo *u qu© sempre estou pronto ao
trabalho e à diversão 1 Jíada disso,
*u tomo Eno todos s dias ao des-
parta! © ao deitar. Esse regime maa-
léxn meu bom humor invejav . Eno
combate a prisão de ventre e eli-
mis; a os* tóxicos do orga ismo. Não
«»5ss 'do contra" faca como eu, tome

"SAL DE FRUCTA"

N O
À vida d» hoje prec!sa d' ENOI

Â BüÍjjjsüzjA. JH2 uííüíGAÇaO

A mulher tem obrigação de
ser bonita. Hoie em dia só é feio
quem 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-
<ior à vista.

A pele que não respira resseca
e torna-se horrivelmente escura.
O 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.

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

Experimente-o.
É um produto dos Laborató-

dos Alvim & Freitas.

v&f Al

ÍCARO — UM NOVO PLANETA

O pequeno planeta, descoberto em
1949 pelo astrônomo norte-americano
Dr. Walter S. Baade, foi denomina-
do ÍCARO, em homenagem à figura
nito.ógica do mesmo nome.

O pequeno planeta, ou asteróide.
me se crê ter um diâmetro de apenas
1.44 Km, percorre a órbita do sol s
uma distância mais próxima que
qualquer outro planeta conhecido no
dstema solar.

O planeta se move numa trajeto-
ria elítica de um ponto dentro da
jrbita de Mercúrio a um outro ponto
iistante 180 milhões de milhas
(300.800.000 Km) da órbita de
Atfarte.

Quando está mais próximo do Sol,
a temperatura do planeta é de cerca
de 1.000 graus Fahrenheit (537.°
C). No ponto oposto de sua órbita, o
qual é alcançado pelo planeta ao
cabo de seis meses, a temperatura
de sua superfície está absixo do
ponto de congelamento da água.

O planeta ícaro, quando foi desço-
berto, foi simplesmente denominado
número 1566 ou 1949 MA. O novo
nome foi anunciado pelo Dr. Paul
Herget, do Observatório da Universi-
íade de Cincinnati

As pessoas sãs de corpo se conta-
>iam de alegria e a transmitem a
quem as rodeia, são mais inteligentes,
aninham em sua alma nobres senti-
mentos, estando o futuro para elas
sempre aberto e fácil.

fSm\C AmmT M ^

LÍQUIDO

PARA A NIGIINI
DAS SENHORAS

Antisséptico
Bactericida •

Desodorizante

DIUCADAMINfl
MftrUMAOO

V.TMIttVIH*

Só estando em amor se pode tei
o rosto iluminado por milagre; por-
que o amor é muito mais que um
sentimento, um estado de claridade
interior no qual se descobrem fácil-
mente os signos do sobrenatural.

PELOS SUPÉRFLUOS
Eliminação RADICAL dot
pf Io» do ROSTO e CORPO
corno novo EaLsamo egípcio
•'PELEX-PAT* Destruição
garantida e permanente de
TODOS OS PELOS COM
SUAS RAÍZES. EVITAN-
DO O FECRESC1MENTO
lootensifo e inodoro.
Npvidaoe sDsoiuia para o Brasil

Remetemos KoJnttos GRÁTIS, pedidos •:
FARM. IIVIERO • Cana Postal 9229 • SÔ0 PftULO

iõo deixem d

ver na PRÓ-

XIMA 4.°

FEIRA DIA 2

D E AGOSTO

0 SENSACiO-

NAL NÚMERO

ESPECIAL DE

"JORNAL DAS

MOÇAS"

SEJA REALISTA
Inscreva-se com sua família na SOCIEDA-
Dir r>v) AUXÍLIOS E BENEFICÊNCIAS
ESTRELA (S. A. B. E.) que lhe proporcionará
os auxílios seguintes: Médico, Advogado, Cota
em dinheiro para funeral. Auxílios, Viagem
Natalidade, N ú p c i a s, Impossibilitados de

^aüalhar, Huspitalização e Luto.

MENSALIDADES DE 0$ 3,50 Cr$ a 6,00

i
H

Sede central —
Meier — Rio

Rua Carolina Meier, 29 —
- Fones: 29-4173 e 49-0710

AGÊNCIAS:

NITERÓI — Rua Dr. Benjamim Constant, 113
E. do Rio. — VALENCA — Rua Dr. Nilo

Peranha, 505 — E. do Rio. — BARRA DO
riíUí — Rua Roberto Veiga, 3 — E. do Rio. —
Uttz DE ^ó"RA — Av. Barão do Rio Branco,
583 — E. de Minas. — NILÓPOLIS — Av. Mi-
randela, 219 — E. do Rio. — CAXIAS — Rua
do Chaco, 29 — E. do Rio. — CAMPO GRANDE

Rua Barcelos Domingos, 78 — D. Federal —
RECIFE — Rua da Concórdia, 143 - 1.° and.

s/103 — E. de Pernambuco

REPRESENTAÇÃO:

•

¦

>

REZENDE Rua Dr. Cunha Ferreira, 36
E. do Rio h
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Modelo duas-peças de fina lã recortado no alto e ornamentado de uma
gola de pique branco, além de um ramo de violetas sobre o lado. Foto New
York Dress Institute exclusiva para JORNAL DAS MOÇAS.
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