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A
GALERIA
t

DOS ARTISTAS

DA TELA

Warner é uma das companhias cinematográficas de Hollywood que mais
apresenta ao público novos nomes. E o mais interessante^ é que os ca-

louros da Warner Brothers logo alcançam popularidade, não só por aparece-
rem em filmes de êxito garantido, ao lado de famosos "astros", como aincia
por fazerem seus "debuts" cônscios da missão que lhes cabe desempenhar.

Davis Brian é um desses nomes que já entraram no "carnet" das jovens
e no bom conceito dos verdadeiros fãs do cinema. .,

Surgiu ao lado de uma das melhores atrizes da "Cidade de Estrelas...
Joan Crawford foi quem lhe deu mão forte convidando-o para seu gala ein
"O Caminho da Redenção". Davis acertou com o caminho e, novamente, ±01
escolhido para o melhor papel do último filme da mesma "estrela" -~" ,¦
Vítima", que tantos elogios vaiçí ^alcançando desde as primeiras cenas rodadas.

*i
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tonalidades

vibrantes

e juvenis!

...e entre elas a tonalidade
ideal para a sua pele
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Micronizado por aparelhos especiais - um

processo revolucionário, privilégio de Coty em

todo o mundo - "Air Spun" é de textura praticamente
imponderável. Experimente, nos tons rosados, as

cores Bali ou Vibrant,- nos tons ocre,

Soleil d'Or ou Ocre d'Orient. Há ainda mais

7 cores fascinantes à sua escolha.

NOS CLÁSSICOS PERFUMES: L'ORIGAN - EMERAUDÉ L' AIMANT PARIS
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LOREN ZO

GHIBERTI —
i

Porta principal

do Batistério de

Flor e nça , da

qual Miguel An-

gelo dizia ser a
"Porta do Pa-

raiso.»*

HISTÓRIA
DA ARTE

XXI

^-Fs«g—Bmfflwt<"ffl—y**_E^^^^^kB^-^pmB^-Sm_wbKimmbp^BE^SIBBBBh^e3bB
^Bgff_a_g<-i»-BE3__B_^

*^^l*^SHBBy^?BK _Bbb^«hBm.T^^V ' .'-i^_^_fl-Tft__—f__3_8BKW—___.fly^^x?—i-Sflí— H—<_H-I HB^B

_B—Ito-i_i__W_JB_^K«B^_z3__B&—a_nfi_S63—F^__s...... 58^_& „ -¦ '__ft*o>—b? _¦_&¦___¦_! BBmBB__~ ' :t_H ¦£__58___:_;< ' ^!t3^mKjSG&H^mlBKfimmmt&A.y^

^SS_SÉ______fll__B_g_S—B_£_!__&__!ffl_liill11

J|g|fl_Jj^¥__iijiáí^íií8_53í^^

O t
Escreve LUIZ GOULART

A 
cidade italiana de Florença pode, com justa razão, ser consi-
derada a capital do reino da Pintura. Nos séculos XIV e

XV, o povo e os artistas identificavam-se no mesmo entusiasmo
pela Arte. Basta dizer que os nomes dos pintores e escultores
andavam na boca dos habitantes de Florença como hoje se fala
dos "astros" do cinema e do rádio. Ser artista, naquela época,
significava ter prestígio pessoal no meio das massas. Qualquer
cidadão, por mais pacato, discutia o valor,
a côr, a forma, a linha, a perspectiva e a composição dos
quadros dos grandes mestres. Era tal o interesse que, quando
Leonardo e Miguel Ângelo pintavam suas deco-
rações, o povo se reunia e apostava em quem
acabaria primeiro o seu trabalho. Isso acontecia
quando, até, não se metia na intimidade dos ar-
tistas, que, graças a esse espírito dos florentinos,
hoje podemos dizer alguma coisa curiosa a res-
peito dos artistas, da sua vida privada e das
lutas que enfrentavam.

Figura curiosa, no conceito do povo floren-
tino, foi Paulo Uccello, que tantas descobertas
interessantes fez, no domínio da perspectiva. A
princípio, seu nome era Paulo di Dono, filho
de um barbeiro — cirurgião conhecidíssimo em
Florença. Menino ainda, de dez anos, tornou-se
aprendiz do célebre Lorenzo Ghiberti, famoso
escultor e artífice, autor daquela deslumbrante
porta do Batistério, na curiosa capela octogonal,

erigida próximo ao Duomo de
Giotto. Mais tarde, Paulo fêz
alguns mosaicos e pinturas, tor-
nando-se, no entanto, entre o
povo, mais afamado pelo seu
interesse pelos pássaros; daí, ser
êle chamado Paulo Uccello, ou
seja, Paulo Pássaro.

Ah! se nos fosse possível des-
crever todo aquele mundo ex-
traordinário cujo eixo era a ei-
dade de Florença! Resta-nos,
porém, espaço para citarmos os
nomes dos seus pintores prin-
cipais. Não esquecemos de Gio-
vanni da Fiesole, que se tornou
Fra Angélico; do pequeno Do-
nato, que servia como aprendiz
na oficina de um ourives e que,"pelas mãos de Ghiberti, se
i-n«n.nawi/Mi «i _~. r»o1onro íinfiQ.

tello; não nos esquecemos de
Tomaso Guidi, filho de um no-
tário florentino, que por não
pagar o padeiro e o vendeiro,
lhe deram o sobrenome pejo-
rativo de "Masaccio"; não nos
esquecemos ainda de Filipo
Lippi com suas madonas formo-
sas de mais para obra de um
frei e para estar no céu.

Assim, encobrindo, infeliz-
mente, nomes dignos de desta-
que, terminamos este capítulo
louvando um povo que pôde
apreciar a arte e os artistas da
fibra de um Botticelli, de um
Domenico Veneziano e de um
"Paulo Pássaro", símbolo do so-
nho e da alma de um povo e de
uma terra que jamais encontra-
remos iguais ou parecidas.

!f

BOTTICELLI

JORNAL D AS MOÇAS

"Nascimento de Venus" (detalhe)
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R.5J: COMPLETE A SUA ELEGÂNCIA fl flfl Kfl
COM ESTA ULTIMA CRIAÇÃO DE BLUSAS fl flflH llP—l
DE MODA. SEDA "LINGERIE'. QUALIDA KSflH ^fl flnr APROVADA FFITIO ELEGANTÍSSIMO. M^SmÊ §1111 Rff/flM

^fiouTimi
orostfioDêios

QmMâê

B-SI: COMPLETE A SUA ELEGÂNCIA
COM ESTA ULTIMA CRIAÇÃO DE BLUSAS
DE MODA. SEDA "LINGERIE'. QUALIDA
DE APROVADA. FEITIO ELEGANTÍSSIMO.
TRABALHO BORDADO. UM MODELO
PARA O GOSTO MAIS EXIGENTE. CORES:
BRANCO-AZUL ROSE. TAMANHOS: 42 • 44
¦ 46 • 48 50 - IU$ 250,00.

tt-31: BLUSA ORNAMENTADA DE
TRABALHO BORDADO NA GOLA E
NO BOLSO RELEVA SE CAPRICHO
SAMENTE O TOM DA APLICAÇÃO
CAMBRAIA DE ÓTIMA QUALIDADE
MODELO LINDÍSSIMO. CORES EM
TOM PASTEL: MEL • BRANCO • TUR-
QUESA • BOIS DE ROSA. TAMANHOS:
42-44 46 48 • 50 - C ft* 165,0».
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^B^H^K^^^^^^^^^Sl mm *-41: BLUSA DE BÔA SEDA-LINGERIE" ^%_|r
^__fl^^^^^^^P:: ^'«ií S-B BV LINDO MODELO COM NERVURAS FINAS ^
^B^^^^^P'* 

^ 
^^^P^aRWflm EM TODA FRENTE. VALIOSO FEITIO.

^PlilMil^^ CORES BRANCO TURQUESA FRAISE.
^^R'^1^"^H_ÍÍ_Í^»^__^^^_^^^^ TAMANHOS: 42-44-46 48-50. • Cf CS 195.00.
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S-54: SOUTIEN IN
TE1RAMENTE DE DU
CHESSE. BOJO PES-
PONTADO FORRADO
DE F1LÒT. COM BAR-
BATANAS MODELO
ESPECIAL PARA FI-
GURAS GORDAS.
POIS AFINA MUITO
PELO FEITIO DE l/l
ESTÔMAGO. REGU
LADORES DUPLOS
ACABAMENTO PR!
MOROSO. CORES:
BRANCO SALMON
AZUL TAMANHOS: 42

44 46 48 50. —
CMS 98,00.

S-44: SOUTIEN SEM ALÇA COM
RENDA BONITA E FoRRO DE F1LOT
ESCORA PERFEITA DE DUCHESSE DE
QUALIDADE COM BARBATANAS
FAZ UM BUSTO MODELAR CoRES
BRANCO SALMON AZUL TAMA
NHOS: 42 44 • 46 • 48 — 4 KS 75,00

ROBERT I.I CAIXA POSTAL 4221
AV. RIO BRANCO, 18-10?
RIO DE JANEIRO

S-34. SOUTIEN. BOIO DE NYLON. TRABALHADO
COM DUCHESSE FEITIO. DA MODA. TAMBÉM
PARA VESTIDO DECOTE. IDEAL PARA MOCINHAS
CORES: BRANCO • SALMON • AZUL TAMANHOS:
42 • 44 46 - (K| 75,00.

S-24: SOUTIEN DE DUCHESSE DE SUPERIOR
QUALIDADE. ESPECIALMENTE PARA BUSTO
FORTE. COM '-i ESTÔMAGO. FECHA COM RE-
GULADOR DUPLO E FORMA UMA SILHUETA
ELEGANTE. CORES: BRANCO AZUL • SALMON.
TAMANHOS; 42 -44 46 - 48 - SO — <"«# 65,00.

& CIA LTDA.
Faça o seu Pedido pelo REEMBOLSO POSTAL

enviando-nos este cupom, preenchido bem leguei

 CUPOM

NOME
RUA 

CIDADE
ARTIGO N.° QIMNT.

ESTADO
TAM. CÔR

Remessa pelo Reembolso livre de despesas

(Por via aérea cobrando-se frete aéreo)

Éjlpl flfl

mmm® ^WÊm^:iMM*ma

mrWÈÈÈÈmwÈF' ÊÊÊÈÊÊr iÉS
JÊ

S-14: SOUTIEN PER
FEITO. DUCHESSE DF
1.° QUALIDADE COM
RENDA E FILOT ACABAMENTO COM BARBATANAS. ELÁSTICO E
FIXADOR ESMALTADO. CoRES. BRANCO • SALMON • AZUL • PRETO.
TAMANHOS: 42-44-46 48. -CM* 46,00. 9/

Junto com o seu pedido receberá grátis o novo Catálogo ilustrado com

modelos em lingerie fina, peignoir, etc.

os últimos

1-3-1951 JORNAL DAS MOÇAS — 5 —
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Troças & Traços

A MULTA...

— Professora, hein? Pois sente-se ali e
escreva 500 vezes: "Não devo dirigir automóvel
sem carteira".

EUEO"GARÇON"

Eu ontem fui jantar num restaurante. Chegou o "garçon", eu

disse-lhe o que queria comer e ele se foi. Passou um bom pedaço
de tempo. . . E outro. . . e outro. . . e o "garçon nao vinha. En-

tão, chamei o "maitre" e atirei-lhe a ironia:
— Diga-me — perguntei-lhe — o "garçon" deixou mulher

e filhos?

\ \y 
'

SANTA INOCÊNCIA

£_____:
IX S

_& nx
¥? flLfi *%_
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— O meu amigo Cadinhos, do
circo, veio tomar lunche comigo,
mamãe!

CONVERSA DE ESTUDANTES

x—x ly

Quando sinto dor de cabeça,
estudo geometria!

Pois comigo se dá justamentevo contrário. Quando tenho que es-
tudar geometria, finjo que estou com
dor de cabeça.

— 6 —

PROBLEMA INSOLÚVEL

E' inútil! Eu tenho ratos em casa
e, por muito que faça, não posso li-,
vrar-me deles. E já fiz tantas coisas!
Reparem bem: comprei um gato, e o
gato me livrou dos ratos. Mas, para
iivrar-me do gato, fui obrigado a
comprar um cão. O cão me livrou
do gato. Inteirei-me depois de que
o cão só tinha medo do tigre, ünica-
„,—,«.G e então comprei um
tigre para livrar-me do cão. Quando,
afinal, o tigre me livrou do cão, eu
quis livrar-me do tigre. Inteirei-me
de que o tigre só tinha medo ünica-
mente do elefante, e então comprei
um elefante para livrar-me do tigre.
Quando o elefante me livrou do
tigre, pensei em livrar-me do ele-
fante. E vem daí o problema. Acon-
tece que a única coisa de que o ele-
fante tem medo é dos ratos. E com-
prei ratazanas. E as ratazanas me
livraram do elefante. . .

E lá estão as ratazanas em casa,
como de princípio...

SOCORRO! SOCORRO!
Foi num bote, rio a dentro. Esta-

vam no bote o homem que o alugara
e o dono, que era quem remava. De
repente, rugiu o vento, agitaram-se
as águas e, em dado momento, o ho-
mem que alugara o bote caiu ao rio.
Naturalmente, gritou a palavra de
rigor:

Socorro!
O que remava agarrou-o pelo ca-

belo; mas, como era postiço, ficou
com a peruca na mão. O outro afun-
dou. Voltou a superfície.

Socorro!
O que remava agarrou-o por um

braço; mas também era postiço, e
êle ficou com o braço na mão. O
outro afundou. Voltou à superfície.

Socorro!
O que remava agarrcu-o pelos den-

tes; mas também eram postiços, e êle
ficou com a dentadura na mão. O
outro afundou. Voltou à superfície.

Socorro!
Então, já aborrecido, grita-lhe o

outro:
Mas, homem! Como é que eu

posso salvá-lo, se você está todo
desconjuntado? •

JORNAL 7 AS MOÇAS

LIÇÃO DE HISTÓRIA

Ox I >'^y

Quando começou a guerra dos
7 anos?

tf!!
Não sabe? Então, diga ao

menos quando terminou.
Bem, terminou depois de 7

anos de lutas incessantes.

NO HOSPITAL

0\ M^s

O enfermeiro: — Sabe se o ho-
mem que faleceu tinha algum sinal
que o identificasse?

Uma testemunha — Tinha, sim,
senhor. Era gago. . .

1-3-195)
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Quando os prelúdios do outono

desnudarem a roupagem farfalhante d

tua sedução., prefira ANTISARDINA

{Wr ANTISARDINA... rejuvenesce a

epiderme, fazendo de novo sòrr

primavera de tu

Vfí.
a iinr a nniki a. a. . im /roí Ml^ IUMrM->ll«(->... «— «• • « w. «—.

para todas as idades

Antisardina
é um sorriso de primavera

no outono da vida .

^mWx&y':' ' -.< KS-: '-'¦ -*x\ ^vlviv ^SSeeoM^MMtBr^Et^^'***
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ANTISARDINA renova as células gastas da

epiderme, protege as células novas, restitui

à pele cançada, ou prematuramente envelhe-

cida, sua normal elasticidade, limpando-a de

sardas, espinhas, manchas, rugas, panos, etc

ANTISARDINA è um creme de beleza
cientificamente preparado sob controle

\

\í /

:a

í &
d /
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VERÔNICA LAKE DIANA IíYNN

QUE TIPO DE MUL
TODOS OS HOMENS, QUER SEJAM HERÓIS FASCINANTES OU DO TIPO COMUM, PERGUNTAM

' * 
[>j'-p'j.->í

%

Será o tipo vampiresco, voraz, que faz questão de que o marido siga à
risca os votos de "amar, honrar e obedecer. .. até que a morte nos

separe"? Talvez esse tipo de mulher não leve a palma em lugares
como Kokomo ou Peoria, mas, em Hollywood, as mulheres as-

sim têm grandes possibilidades de conquistar o título de
mulher perfeita. Um rápido olhar aos cabeçalhos de qual-

quer jornal provará que muitos dos divórcios em Holly-
wood envolvem "estrelas" que atingiram fama e fortuna
através de papéis de ingênua, enquanto aquelas de tipo
diverso, ardentes sereias da tela, parecem mais firmes,
fazendo dos seus casamentos verdadeiros sucessos. To-?
memos, por exemplo, o caso de Barbara Stanwyck. No
drama da Paramount, prestes a chegar, "Casei-me Com
Um Morto" (No Man of Her Own), Barbara se vê in-
criminada de assassinato e é culpada por assumir a

identidade de uma mulher falecida. Em outro filme
r seu. "A Confissão de Thelma" (File on Thelma Jordan);

ela trucida uma tia caridosa. Em poucas palavras, ela é
tudo na tela, menos um tipo de moça amável e distinta.

Mas, na vida real, Barbara Stanwyck tem sido a Sra.
Robert Taylor há muitos anos. E o que é mais importante:

a harmonia entre ambos é grande. A atriz explica o fato do
seguinte modo: "Todas as mulheres possuem uma certa dose

de máu gênio. A esposa comum não dá vazão ao seu, de modo que
aquilo vai se concentrando, até que estala, em geral, na direção do

marido. Nós, porém, que fazemos nos filmes os papéis de mu-
BARBARA STNWYCK lheres desabusadas, temos mil ocasiões de dar escapamento aos

v/B mexe 'seÊSm
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CORINE CALVET JANE RUSSEL

ER É BOA ESPOSA?
SI PRÓPRIOS: — QUAL SERÁ O TIPO DE MULHER QUE DÁ A MELHOR ESPOSA ?

traços menos amáveis das nossas personalidades. Eis porque, ao chegar
em casa à noite, sabemos apreciar uma noite em paz com os nossos
maridos!" Talvez o mais vi/ido exemplo do que estamos afir-
mando seja o que nos fornece Theda Bar a, a primeira mulher
vampiro da tela prateada. Houve tempo em que a ardente atriz
e seu jeito fatal eram causa dos desvios dos galãs que, por «
amor a ela, se afastavam da senda do dever nos filmes si-
lenciosos. Qualquer homem era presa fácil nas garras de
Theda, cujo amor violento e tórrido só faltava pegar fogo
na tela... Pois Theda Bara e Charles Brabin, um cah-
forniano abastado, têm sido um casal feliz há muitos
anos. Até os jovens casados de agora se lembrarão de
que Myrna. Loy foi a maior vampira do seu tempo.
Sabia manejar os olhos nas ocasiões adequadas sorrin-
do letalmente, enquanto olhava de viés. Mas, a moça
que muitos pensavam ser uma verdadeira sereia orien-
tal, é hoje a virtuosa esposa do escritor e produtor Gene
Markey. Além disso, deu uma reviravolta de sereia para
esposa ideal nos filmes em que tem trabalhado última-
mente. Sem dúvida, poucas atrizes têm usado mais vam-
pirismo do que Verônica Lake. E, contudo, a garota que ^olha por trás daquela mecha de cabelo e seu marido, que é
o diretor André De Toth, levam uma vida sossegada, com os
seus diversos rebentos, num tranqüilo rancho de San Fernando
Valley, e são muito pouco vistos nas festas de Hollywood... Marie
Wilson, que usa o seu louro encanto de mulher para fascinar

(Conclui na pág. 64) M A R I

,_f0K-d^^^^3_S_$_r -^^^ :^^ffl. Bp^^És^,w* il á$p& :S1____________^ÜK
« ** '^M______B« *\

¦mboL... ..,^É_________yt IP^lli ÉÉHÉ Mm1
Hi __üü _PP Ipl» .Pila^Hl PSWBPP v' ____R_______Br H lülwlü ^^ A' mw-S MmvÊ MW tÊ- _¦ __r

* >
¦ tMmSA- AS , '

fy * < .7.7,-.. .

¦•'¦•¦' ¦¦'¦ ': '-m: yyyyiiy:¦¦¦¦¦¦

E WILSON

7-BBB

1-3-1951 JORNAL DAS MOÇAS ___ 9 _



.'^T"W>JWJ*-W
yy„ ¦¦;•¦; ¦=™wajB«jB?rr-r-'' --..•</—¦:¦— —

m ./¦'. 'J -'y'y '- ¦¦.¦* ¦'
¦ ''-—. ' , •' -":¦¦ y ¦ .'.-.' •¦' 3¥o ¦¦ ¦. •¦

¦ :>• ...k

wM ¦

f >"

'_'- V-

V- ¦

...
f .
'yyy

1

Vamos
preparar

os Quitutes
COMIDAS TÍPICAS E

UNIVERSAIS

Não há pedaço de terra que
não tenha uma forma caracterís-
tica de preparar seus pedaços.
São simples derivados, algumas
vezes, de outros pratos muito co-
nhecidos no mundo, mas outros
são magníficas e verdadeiras
criações que emprestam à região
em que se preparam uma fama
excepcional e dão ao criador da
receita um cartaz universal.
.. A França, que fez do ofício de
cozinhar uma arte e da necessi-
uuut uê comer um prazer, colo-
ca-se na primeira linha dos pai-
ses de maravilhosa fama culiná-
ria. E chegam muitos mestres a
afirmar que no mundo só existe

,wmc cozinha: a francesa.
.. Não nos esqueçamos, todavia,
de que a Itália nos deu apetitosas
pastas, a Inglaterra os típicos"puddings" e a forma de assar
carnes, massas e tortas nos ofe-
rece a Áustria, a índia seus con-
dimentos picantes e a Espanha os
deliciosos cozidos conhecidos com
o nome de pucheros.

Os Estados Unidos também en-
tram na linha, pois, sendo país
de intensa atividade, nos dãoy
para satisfazer seu apetite e seu
gosto estético, um.a fórmula má-
gica de alimentação: a das sala-
das multivariadas.

E, para terminar, sabemos, de
sobejo, que não há estrangeiro
que, em se falando de comidas
universais, não cite, estalando a
língua, a feijoada do Brasil.

CARNE À VILAFRANCA

Separe 1 quilo de carne de
peito, 1 cebola, 70 gramas de
manteiga, 2 colheradas de fari-
nha, 2 gemas, suco de meio li-
mão, 6 cebolinhas de conserva, 1
colherada de alcaparras, pedaci-
nhos de pão frito, salsa, louro,
sal e pimenta.

Corte a carne em pedaços e
coza-os em abundante água com
o sal, a pimenta, o louro, a salsa
e a cebola.

Depois de cozida a carne, man-
tenha esta ao calor e prepare du-
rante este tempo um molho bran-
co leve, derretendo a manteiga,
adicionando em seguida a fari-
nha e diluindo a preparação
com o caldo da carne, e por úl-
— 10 —

iz

JORNAL
DAS

MOCAS
AOS SEUS LEITORES

Já ninguém mais ignora a
crise do papel que assoberba
a imprensa do Brasil e, agora,
já não tanto pela escassez des-
sa matéria prima, mas pelo
seu alto custo aquisitivo.

O preço do papel tomou tal
vulto que é quase impossível
manter-se uma revista com a
mesma regularidade de outro-
ra, quer na sua tiragem, quer
na quantidade de páginas, ou
ainda na qualidade do papel.

JORNAL DAS MOÇAS,
revista feita exclusivamente

para a mulher no lar, revista

padrão desde 1930, servindo
até para orientar as suas con-

gêneres, tem despesas enor-
mes para conseguir exclusivi-
dades e para manter o seu
nível de revista modelo, como
tem envidado os maiores es-
forços para não majorar os
seus preços de venda avulsa
e de anúncios.

Quando o íaz, é compelido

pelas situações, como no caso

presente, em que do próximo
número em diante o preço do
exemplar será de

Cr$ 4,00
não se justificando, absoluta-
mente, qualquer aumento nos
Estados, além dos quatro cru-
zeiros marcados na capa.

Esperamos que os nossos
leitores compreendam a nossa
situação, cuja resolução só foi
tomada após sacrifícios imen-
sos, e continuem a dar à nossa
revista o seu apoio irrestrito,
apoio esse que tem sido para
nós a chama sagrada de todas
as nossas vitórias na imprensa
brasileira.

JORNAL DAS MOÇAS

l

timo junte a isto as gemas, não
batidas, e o suco do limão.

Acomode os pedaços de carne
em uma travessa e guarneça o
prato com as cebolinhas, as alça-
parras e o pão frito.

DOCE DE LARANJINHAS
DOCES

Escolha algumas laranjas de
pequeno tamanho, dessas que o
nosso solo produz, bem doces,
rale sua casca amarela e, com
uma faca, faça uma abertura nas
mesmas em um dos extremos, es-
petando-as com um garfo em ou-
trás partes da fruta.

Coloque-as em água fria e dei-
xe-as aí ficarem durante meia
hora. Passado este tempo, aper-
te-as espremendo-as bem, pro-
curando não romper a casca.
Ponha-as novamente em água
fria e deixe-as aí até o dia se-
guinte.

Escorra-as e pese-as, pese
igual quantidade de açúcar e 2
partes mais de água (por meio
quilo de fruta, meio quilo de açú-
car e meio de água). Faça uma
calda e, quando esta já haja fer-
vido durante dez minutos, adicio-
ne as laranjinhas e faça-as fer-
verem 1 hora ou mais até que
abrandem. Retire e deixe para
o dia seguinte quando devem ser
fervidas durante meia hora.

No dia seguinte tire as laranjas
da calda e adicione a esta nova-
mente açúcar, a mesma quanti-
dade, (meio quilo) e a terça par-
te de água (meio litro), de acôr-
do com a proporção dada. Faça
ferver 10 minutos e retire do
fogo até o outro dia em que deve
repetir a operação, fazendo fer-
ver primeiro a calda. No tercei-
ro dia faça o mesmo mas em úl-
timo lugar deixe que ferva tudo
junto (a fogão lento) até que a
calda tome o ponto forte.

AS DONAS DE CASA NÃO
DEVEM ESQUECER QUE AS

SALADAS:

têm a vantagem de se pode-
rem comer cruas, o que evita
que o calor lhes tire os benefícios
que proporciona sua ingestão.

são digeridas ou não com
facilidade segundo a forma com
que se as condimentam.

o azeite puro de oliveira é
o seu principal elemento.

pouco sal ou nenhum é a
melhor indicação para uma sa-
lada que se deseje inofensiva.

devem ser comidas cruas
pelas pessoas obesas.

1-3-1951

i^



mss^amwsÊã^^
¦\" Y-' ' ^•¦: 

iPlfji

das

HI O Ç A S
Fundador:

Agostinho Menezes

*-

\ .

Diretor-responsa vel:

Álvaro Menezes

Redação

e

Administração:

Av. Rio Branco, 31

1.° andar

Telefones:

Diretor : 23-1472

Publicidade: 43-0736

Redação: 43-2431

Oficinas em

edifício próprio:
Rua Euclides da

Cunha, 10G

Tel.: 28-8943

Rio de Janeiro

RIO, 1

de

ARCO

de

19 5 1

Imagem do crucificado

ANO

XXVII

N.°

18 6 3

EDMAR MAGALHÃES
»

(Na instalação de Cristo no Fórum
de Arcos,- Minas Gerais)

jyESTE 
instante, um grande e sublime acontecimento vemalegrar os nossos corações, positivando de maneira eloauenSa presença de Jesus no templo da Justiça! eloqüente

t.0^0 
~"'i " "° 

^"^v», oiiue quer que se erguesse uma tribunapara julgamento, desde que se tratasse de dvilizaçS «SS lhumana, ali estava o Mártir do Calvário, vítil^SnSade
S^exTmCpa£,gd0:'£undandO 

*$$*& C°m a !U2 SS^ íoeu exemplo, do Seu amor e do Seu perdão
Poderia existir naquela parede uma outra passagem da vidado amantissimo Mestre. Talvez ficasse muito bem 

™ 
auadfimagmgco da Natividade, quando Jesus era adorado peLTeÍOu o Redentor andando sobre as ondas, a cura dos enfermos 

'a

. rJosCS tmí S 
" 
% ^ °S ApÓSt°l0S' 3 ^^StoMe jose de Anmateia. . . Porem, o que vemos é semore essaimagem de Jesus crucificado, quando o corpo de homem es ácheu, de chagas, quando a divina cabeça está presa de esSnhosquando os divinos lábins ppoharom a~ ; es»pmnos,

Sete Palavras. acabaram de murmurar a última das

Êste é o Cristo da Justiça Os tribunais vêem Nele o maiorkssssí* a^0 e injustiçad°dos «a
deiro de SS^Í? Ha Ssafl^ ^ ^ ^n~\ ' d JUbí:iÇa terrena! bim, porque o drama Hn'

fitos^iS!iíS^:^Ce^, às audiências ^ lei. Com os olhos
suas aflições, ft o ££ d^SÍ^SSos^ °££"7 ^ ^

isso é o consolo parrosCrímTdofaf? 
*" ***? 9 fr°nte aUgUSta' tud°

inconscientes... «Pr-midos, a fa para os fracos, a razão para os

amda, o perdáo infinito amor £?G e^d^^^S^P-l

/'
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Procurava ansiosamente o homem que a havia
beijado e encontrou o verdadeiro amor de sua vida.

L LI

Conto de CARMEN POMES
Ilustração do "Síudio Arara"

*

OLHOU-SE 
ao espelho e ficou

satisfeita. Verdadeiramente,
sem excessiva vaidade, reconhe-
cia que sua beleza podia se com-
parar com a da imperatriz Eu-
gênia. E o vestido, copiado com
toda exatidão do que ostentava
a egrégia dama no retrato que
Winterhalter pintou, era uma
maravilha. Sim, realmente, c ite-
va satisfeita. Via-se linda, ele-
gante. encantadora. Ia ser, com
segurança, a rainha da festa. E
isso porque nos salões da mar-
quesa Contadini se reuniria na-
quela noite o mais fino elemen-
to da sociedade.

Quando Lizzie chegou, o baile
a fantasia estava em todo seu
apogeu. Sob os resplendores dos
lustres monumentais, movia-se
uma elegante e policrômica mui-
tidão. Aldeãs de todos os países,
princesas russas, exóticas japone^
sinhas, pálidos pierrôs, buliçosos"clowns" e inquietantes Mefistó-
feles dançavam e flertavam aos
acordes de uma brilhante or-
questra.

A aparição de Lizzie no alto
da escada de honra foi saudada
com um murmúrio de admira-
ção. Por um instante as conver-
sações cessaram e centenas de
olhares, uns cheios de entusias-
mo e outros de inveja, detive-
ram-se no seu rosto. Qualquer
outra jovem se teria sentido coi-
bida, irritada. Mas Lizzie não.
Ela estava segura de si mesma e
desceu a escada com a mesma
autoridade e distinção com que
teria descido a própria impera-
triz que ela representava.

Em seguida, o assédio dos ca-
valheiros. E seu "carnet" repleto
de nomes. Dançava, dançava in-
cansável. E escutava galante-
rias, frases de amor e lisonja,
sorrindo, com a serenidade que
o costume dá.

A máscara de veludo fazia
mais sedutora a brancura da sua

4- 12 —

pele e aumentava o esplendor do
seu sorriso.

Cerca de meia noite, foi ao
"buífet" tomar uma taça de
champanha, acompanhada de um
arlequim, seu par daquele mo-
mento.

E, num canto, descobriu a dona
da casa conversando com um ho-
mem que imediatamente atraiu
sua atenção. Alto, arrogantíssi-
mo, vestia uma fantasia de pira-
ta e se cobria com a clássica más-
cara. Mas sua pele morena, a
elegância de seus modos, o brilho
de seu sorriso, sob o ligeiro bigo-
de negro, eram tão sedutores que
Lizzie ficou impressionada pela
beleza varonil do jovem. Êle
também se fixou nela e olhou-a
com uma insistência quase inso-
lente, de vez que Lizzie estava
acompanhada.

Depois, no salão de baile, ela
notou que êle a procurava e, ao
começar um fox, se aproximou a
convidá-la. Mas chegou tarde,
porque um "cow-boy", que ha-
via reservado a contradança com
antecipação, já a tinha enlaçada
dançando.

Por duas vezes consecutivas
aconteceu o mesmo, pois Lizzie
tinha comprometidas todas as
contradanças.

Sentiu-se feliz por ter desper-
tado a atenção do homem mais
atraente da festa e, ao mesmo
tempo, mortificada ao não poder
dançar com êle.

Mas, ao romper a orquestra os
compassos de um tango, o pirata
se lhe aproximou:

"Voulez-vous danser, mada-
me Tlmperatrice?"

"Avec plaisir, monsieur le
pirate".

E, sem aguardar seu primo
Eduardo, que havia pedido aquê-
le tango. Lizzie se pôs a dançar
com o desconhecido.

Aconteceu o mesmo nas três
contradanças seguintes. Êlè mo-
nopolizou-a e ela se sumiu entre

JORNAL DAS MOÇAS

a concorrência, burlando os que
deviam ser seus pares nessas
contradanças.

O pirata, cortesão com a sobe-
rana dos franceses, falou i todo
tempo o mais correto francês. E,
nesse delicioso idioma, cobriu-a
de galanterias. Lizzie sentia-se fe-
liz, pois nunca havia encontrado
um homem tão atraente e gentil.

Ao começar a última contra-
dança e notar que o baile ia ter-
minar, levou-a até o terraço.
Ali, por surpresa, aprisionou-a
nos seus braços e pôs na sua
boca um beijo apaixonado.

Antes que Lizzie pudesse rea-
gir, êle havia desaparecido.

Ela não pôde dormir naquela
noite nem noutras muitas. A
lembrança daquele homem fasci-
nante e de seu beijo maravilhoso
não a deixava sossegar.

Esperou em vão que êle a pro-
curasse. E procurou-o em vão,
por sua vez, indo a festas e reu-
niões. Não encontrava ninguém
que se lhe parecesse. Que se pa-
recesse com o pouco que conhe-
cia dele, posto que o pirata, as-
sim como ela, não havia tirado
a máscara nem um só instante.
Assim Lizzie se torturava. Como
reconhecê-lo? Como. ao encon-
trar um jovem atraente, saber se
é êle? Lembrava que sua voz era
grave e acariciadora. Mas não é
o mesmo — pensava — escutar
palavras murmuradas ao ouvido,
ao compasso da música e em
idioma estrangeiro, que ouvir os
rapazes em conversação geral,
falando de esportes e de cinema.
Havia momentos em que supu-
nha que, se o encontrasse de
novo, reconhecê-lo-ia no mesmo
instante. Mas depois refletia^ e
compreendia o diferente que êle
seria, com o rosto descoberto è
vestido como os demais, daquele
que ela conheceu de pirata e
mascarado. A sua recordação
mais tangível, mais inapagável,
era a de seu beijo. Seu beijo,
que ainda a queimava nos lá-
bios. Seu beijo, que ela jamais
esqueceria.

E, então, surgiu na sua mentf
a idéia. Toda vez que um homenft
lhe falasse de amor, a primeira
coisa que faria seria pedir-lhf
que a beijasse. E, por seu beijei),
saberia se era ou não o primeirjo

1-3-195 íl
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homem que a havia beijado, o
eleito do seu coração.

* *

O 
relógio dos dias caminhava
lento e seguro. E Lizzie es-

cutou vários homens confessa-
rem-lhe o seu amor. A alguns
repeliu desde o primeiro instan-
te. Bastava-lhe vê-los: eram
bem o contrário do galã que ha-
via conseguido abalar o frio ba-
luarte da sua indiferença. Outros,
mais atraentes, tendo certas sa-
melhanças com o pirata masca-
rado, lograram atrair momentâ-
neamente sua atenção. E, quan-
dó o enamorado pedia o "sim"

que o seu coração anelava, Lizzie,
fechando os olhos, dizia-lhe im-
pétuosamente:

— Beija-me, por favor!
Alguns ficaram estupefatos de

tão inusitado proceder; outros se
apressaram a satisfazer o pedi-
do, cheios de orgulho ao crer tão
facilmente rendida uma praça
que haviam julgado inexpugná-
vel. Mas todos fracassaram la-
inentâveimeiitè, porque j_iizzie
não encontrou em nenhum da- ¦
quelès beijos o fogo e a doçura
do que lhe dera seu galã incóg-
nito.

* * *

HAVIA 
ido tomar chá com uma

amiga. Dentro de pouco, en-
trou no salão seu primo Eduardo.
Entrou acompanhado de um belo
rapaz impressionante. Alto mo-
reno, de grandes olhos sombrea-
dos pelas olheiras e um ar au-
sente e melancólico que lhe as-
sentava às mil maravilhas.

Aproximaram-se para saudá-
Ias. E seu primo apresentou-lhes
o marquês de Auvernia, perten-
cente à família de Saboia.

Lizzie perguntou ao recém-
chegado:

Há muito que veio da
Europa?

—- Não. apenas quinze- dias.
Entretanto, fala muito bem

o castelhano.
:— Nem tanto assim. Mas não

é grande mérito, se se considerar
que já estive aqui outras vezes.
Claro que sempre por pouco tem-
po. Mas, por outro laclo, agora
passei vários meses na Espanha.

e- Gosta de Buenos Aires?
p- Muito! E agora volto para

saboreá-lo devagar. Ficarei ai-
gum tempo neste formoso país.

Uns dias depois, Lizzie saiu a
passear um pouco a cavalo por
Palcrmo. E ali se encontrou com
o marquês, galhardo cavaleiro
num formoso alazão. Galoparam
juntos, palestraram e simpatiza-
raju-se logo.

Depois, freqüentes encontros
en|- galerias de arte, concertos e
rcfeiiões fizeram com que essa
si|||>átia inicia] se convertesse
niiiiià grande amizade que mar-
chjava aceleradamente para o
aniér '.-•-"" . ..y,,-:

Lizzie estava entusiasmada
com Gabriel de Auvernia. Vá-

rias vezes pensou se não teria
sido êle o seu enamorado do bai-
le, o homem sempre presente na
sua recordação.

Fazia-a feliz pensar que Ga-
briel — embora sem ter-lhe fala-
do de amor — a amava. Mas
pensava também que, se bem
pertencesse ela a uma ¦•família
rica e distinta, êle era um aris-
tocrata e uma grande distância
social os separava.

Amá-la-ia tanto até pedi-la
em casamento, esquecendo essas
diferenças, eu os preconceitos de
linhagem seriam mais poderosos
que seu amor e o afastariam dela
para sempre? Que aconteceria
quando chegasse o momento, tão
temido, em que devesse -regres-
sar à Europa? Pensava em tudo
isso, enquanto punha um deli-
cioso vestido de tule branco para
assistir a uma festa para a quol
se havia comprometido.

Terminou seu arranjo, esme-
rando-se mais que de costume, e
partiu com o coração cheio de
esperanças e de inquietações.

E, quando se encontraram e
êle a cingiu no talhe para dan-
çar, seu coração palpitava tanto
que receou dilatar-se, pensando
que êle o sentisse bater contra
seu fraque.

Gabriel falava-lhe ao ouvido,
como num sussurro, dizendo-lhe
mil frases galantes e entusiastas.
Nunca, até então o tinha visto
tão rendido, tão enamorado. E
Lizzie sentia-se tão feliz, tão fe-
liz, que ppenas se atrevia a res-
ponder-lhe.

Ao terminar o baile, acompa-
nhou-a à sua casa. Foram cami-
nhando retardando o momento
de despedir-se.

Que noite mais linda! —
exclamou Lizzie. — De que tre-
mem as estrelas? De pena ou de
felicidade?

E' o palpitar de milhares de
corações enamorados — respon-
deu êle. — Tudo no ar exprime
palavras de amor, sussurrar de
beijos. . .

Creio que estamos ficando
demasiado românticos — d^sse
ela, receando que chegasse o ins-
tante tão desejado e tão temido
da revelação. ^

E por. que não. Lizzie? Não
crês que uma noite como esta
convida ao romantismo? Não te
parece maravilhosamente formo-
so amar e saber-te amada?

Como?!... Mas... — bal-
buciou a jovem.

Oh! Lizzie! Tu és uma cria-
tura superior.. . Não vais te fa-
zer de surpreendida. E' necessá-
rio que eu te diga que te amo
loucamente para que o saibas?
Crês que necessito perguntar-te
nada para oitar certo do teu
amor?

-r- Gabriel, como tuas palavras
me fazem feliz! Embora o pres-
sentisse, precisava ouvir-te dizer
que me amas para estar certa
disso.. Repete-o,, Dize-me outra

vez para ser ainda mais ditosa.
Amo-te! Amo-te como nun-

ca sonhei que pudesse amar!
Meu Gabriel!

Pela primeira vez, L;zzi.e teve
medo. Pressentiu que êle ia bei-
já-la. E invadiu-a uma sensa-
ção de temor. Temor de sentir a
mesma desilusão das outras vê-
zes. Temor de que Gabriel não a
beijasse como ela havia sonhado
tanto tempo.

Lizzie adorada! — disse êle.
E. tomando-a nos seus braços,
beijou-a apaixonadamente, como
se quisesse expressar no seu bei-
jo toda a força do seu amor.

Ao sentir-se beijada por êle.
um estremecimento percorreu
Lizzie. A recordação pungente
de outro beijo, seu primeiro e
inolvidável beijo, veio a ela de
novo. E a revelação que tanto
anelava! Este beijo era tão vee-
mente, tão sublime como aquele.
Indubitavelmente. Gabriel e seu
desconhecido eram o mesmo ho-
mem. Mas não disse nada, não
perguntou nada. E, depois, na
solidão do seu dormitório, quan-
do o excesso de felicidade nimba-
va de insônia sua pálida fronte,
pensou nesta maravilhosa coin-
cidência. E dialogou consigo
mesma:

— Mas, realmente, será Ga-
briel meu galanteador daquela
noite? Não há dúvida. Seu beijo
é idêntico. E' idêntico? Não será
que o amor, o verdadeiro amor
que sinto agora, me tenha feito
esquecer daquela criancice? E'
mais que possível! A lembrança
daquele romântico episódio vai
se esfumando ante a força arre-
bata dor a de meu amor por Ga-
briel, e nesta noite, ao sentir seus
lábios nos meus, minha emoção
foi tão intensa que acreditei que
o homem com quem sonhei tan-
to tempo e o que hoje amo pro-
fundamente são um só.

Não terá sido uma cilada do
meu subconsciente para tornar
maior minha felicidade?

Mas... por que não pode ser
verdade? Tanto o mascarado
como Gabriel são altos, morenos,
simpáticos e apaixonados. Am-
bos se sentiram atraídos por
mim... Ambos beijam de uma
única maneira... Mas, afinal de
contas, Lizzie. acaso serias me-
nos feliz, se Gabriel não fosse o
pirata daquela noite? Não. nem
um ápice. Amo Gabriel acima
de tudo e nada haverá que pos-
sa diminuir a imensa felicidade
que sinto ao me saber amada
pelo homem mais encantador do
mundo. Jamais me preocuparei
em decifrar esta incógnita!

*

E 
assim cumpriu. Lizzie foi
muito feliz com seu amor. E

nunca perguntou a Gabriel —
nem mesmo depois de casados —
se, uma noite, num baile de más-
caras, havia sido o pirata que bei-
jou bruscamente Eugenia de
Montijo.
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• Ao comprar um sabonete Vale Quanto
Pesa, verifique, com atenção, se o mesmo
tem gravada em seu envoltório a figura de
uma balança. O verdadeiro sabonete Vale
Quanto Pesa tem essa figura gravadacomo símbolo de sua legitimidade.

— i. „GRANDE, BOM E BARATO!
• À VENDA EM tODO O BRASIL • « V.y-erraxjf
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Homenagem à beleza da
mulher Brasileira
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Morisco contribue para a beleza da mulher

brasileira oferecendo Ihs 85 modelos diferentes

de soutiens. UM tipo apropriado para cada forma

de busto. TOD^S anatômicamente perfdtos!

VERIFIQUE A ETIQUETA
VERMELHA MO.<hCO
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0 SEGREDO DE UM JANTAR AMERICANO
Escreve HELEN SELLS

À VENDA EM TODO O BRASU

Atualmente, com a dificuldade de empregadas que exis-

te o jantar americano veio resolver o problema das donas

de casa que querem receber um grupo de amigos da me-

lhor maneira possível.
O segredo do jantar americano está no seguinte: pri-

meiro, ninguém pode ver defeitos na organização do ser-

viço; segundo, impede qualquer aborrecimento causado

pela dona de casa- de idéias antigas que faz questão de es-

perar pelos convidados retardatários; terceiro, para aque-

les que consideram como parte da boa educação e como

cortesia elementar para com os outros nunca se fazer es-

perar, o convite para um jantar americano tem a vanta-

gem de permitir oue se vistam sem olhar para o relógio e

cheguem um pouco atrasados, sem correr o risco de pa-

recerem grosseiios.
Os que gostam de chegar e comer logo, podem faze-lo;

os que chegam tarde, também. Ninguém é obrigado a

contrariar a sua vontade, e este é o característico essen-

ciai da hospitalidade moderna.
Num jantar americano, as cadeiras são retiradas da

sala de jantar c podem ou não ser encostadas à parede.
Não há instruções especiais para o arranjo da mesa. A

única diferença entre a mesa comum e a do jantar ame-

ricano é que os objetos de utilidade são neste de máxima

importância, a menos que haja espaço suficiente para as

duas coisas. Os ornamentos sem utilidade, quando não ha

espaço, devem «-er suprimidos.
Os pratos mais importantes são colocados ao longo do

comprimento, lão perto quanto possível do centro. Os

pratos menos importantes são postos no centro de cada

cabeceira. Uma grande bandeja com os acessórios para o

chá ou café, ou v.ma terrina de sopa, numa extremidade, e

contrabalançada por travessas de aves, peixes, etc.
Às vezes, colocam-se grandes jarros com refrescos,

ponches, etc. O colorido representa grande papel na be-

leza da mesa de um jantar americano.
Se você possui peças de côr, coloque-as no centro da

mesa; caso contrário, coloque um bonito prato de cristal
ou fruteira de prata com as frutas da estação. Uma toa-
lha adamascada de fio grosso, com guardanapos iguais,
formam um lindo fundo. Aliás, caso prefira, pode usar
uma bonita toalna de crivo ou com bordados da ilha da

Madeira. Na fotografia ao alto você verá um lindo arran-

30 de mesa para um jantar americano.

-¦•****¦*.**-}¦:¦¦¦ ¦.;....
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Car. seguinte: Tecer 2 laçs. lon-
gas (,1 pt. üe nó) para virar e * exe-
cutar 1 cr. simples em cr. simples
— solto (centro de um pt. de nó)
da car. ant. Tecer 1 nó. Repetir des-
de, * até o fim da car. Prosseguir tra-
balhando a gola em pt. de nó; po-
rém, nas 2 próximas cars. fazer 1
laç. de 2,1 cm. em vez de 1,3 cm.,
sobre as 2 últimas cars. — haverá
6 cars. em pt. de nó. Executar laçs.
de 2,5 cm. Finalmente, tecer 1 car.
de gomos em torno de todo o tra-
balho, da forma seguinte: partindo
da abertura do decote, no 1.° pt.
cr. simples, solto, tecer 1 cr. simples,
2 cadeias; 2 cr. dpls. no mesmo pt.
Saltar o cr. simples solto. Repetir
desde, * até a abertura do decote, do
outro lado.

JABOT: — Executar 1 cadeia
de 35 cm. e tecê-los em pt. de nó,
da mesma forma adotada para &
gola. Tecer 1 car. de gomos em
torno ao jabot, porém não através
os pts. de cadeias, inicialmente exe-
cutados, idêntico à feitura da gola.

ACABAMENTO: — Bater a
ferro a frente e o jabot, separada-
mente. Prender os pts. cadeia à aber-
tura do decote, na frente — omitin-
do 1 gomo, sobre o lado direito, para
prender os botões. Pregar os botões
e utilizar 2 cadeias da extrem. do
gomo para servir de casa. — Refor-

DUAS ADMIRÁVEIS " FRENTES ÚNICAS"
NOTA .— Aconselhamos fazerem
várias dessas "frentes" em cores dife-
rentes, como: uma azul, outra cinza,
outra branca, etc.

MATERIAL : — 3 novelos de lã
— 1 Ag. de osso, para crochê, n.° 5
(standard) — 5 botõezinhos de
pérola.

PROPORÇÕES 2 gomos =2,5
cm. 4 cars. .== 2,5 cm.

EXECUÇÃO DA FRENTE
ÚNICA, À ESQUERDA

Com a ag. de osso, n.° 5, tecer 1
cadeia de 62 pts. — deve medir
35 cm. de comp.

l.a car. — executar 1 cr. simples
no 3.° pt. cadeia; * 2 cs.; 2 cr. duplos
na mesma cadeia; pular as 2 cars.
iniciais e tecer 1 cr. simples na ca-
deia seguinte. Repetir desde * termi-
nando com 2 cr. dpls. — 20 motivos
ou gomos em toda a cadeia inicial.

2.a car. — 2 cadeias para voltar;
na 2.a cadeia da car. anterior, tecer

1 cr. simples; 2 cadeias; executar 2
cr. dpls. na mesma 2.a cadeia. Omitir
a bainha da car. anterior. Repetir
iesde. * Formar o motivo com estas 2
:ars.

Tecer reto 17,5 cm. no modelo.
Dividir o trabalho em metades. Exe-
:utar 10 gomos, para formar o lado
ísq., até a peça medir 32 cm. do
inicio. — Contornar o decote assim:

na extrem. interna, escorregar o pt.
através 2 gomos e tecer até o íir^
da car. Tecer até o final da car. se-
guinte e escorregar o pt. através um
gomo, terminando assim a car. Prós-
seguir eliminando 1 gomo a cada 2
cars., até restarem 5 gomos no
ambro. Voltar agora para trabalhar

lado dir. Unir a lã pelo extremo
interno da 4.a cadeia para virar;
tecer 1 gomo na 4.a car. e prosseguir
reto na car. — Restarão agora 11
gomos. — Tecer reto até o trabalho
medir 32 cm. do início. Pelo extremo
interno, contornar o decote da forma
sesuinte: — escorregar os pts. atra-
vés 3 gomos e prosseguir aliminando

gomo a cada 2 cars., conforme
feito com o lado esq., até restarem
5 gomos para o ombro. Executar 30
cadeias e uni-las ao lado esq. Na car.
seguinte, tecer 10 gomos através os
30 pts. de cadeia. Trabalhar para
frente e para trás, sobre 20 gomas,
mais 7,5 cm. Rebater.

GOLA : — Tecer 1 car.. de cr.
simples, apertado, em torno ao de-
cote. Executar agora um nó, da se-
grrinte forma: * 1 laçada de cerca de
1,3 cm. e tecer 1 cr. simples por
trás do fio da laç. recém-executada.
Repetir desde * uma vez. — 2 laçs.
longas, formando 1 nó. Saltar 1 cr.
simples. Tecer 1 cr. simples no pró-
ximo pt. — Execute-se 1 nó em cada

cr. simples, para todo o decote.

car a linha do decote, com cadarço.
EXECUÇÃO DA FRENTE ÚNICA,

À DIREITA
MATERIAL : — 3 novs. de lã —

1 par de cada uma das ags. 2 e 8
(standard) 1 ag. de aço, para crochê,

n.° 2. 10 botõ*;zir>h?s.
PROPORÇÕES DOS PTS., COM

AS AGS. N.° 2 — 8 pts. = 2,5 cm.
12 cars. = 2,5 cm.

PROPORÇÕES DOS PTS. COM
AS AGS. N.° 8 — 4 pts. = 2,5 cm.
6 cars. = 2,5 cm.

PONTO-PADRÃO — Múltiplo
de 4 pts.
l.a car. 2 dir. * 1 dir., escor. 1
pt.; 1 laç.; 2 pts. jts. no dir. Repetir

desde % term. com 2 dir. Repetir esta
car., para formar o feitio.

FRENTE ÚNICA: — Com as
ags. n.° 2, montar 80 pts. e tecê-los
no modelo, 37,5 cm. Prosseguir ainda
no desenho, formando o decote, da
seguinte forma; tecer 28 pts; reba-
ter 24 pts.; tecer mais 28 malhas.
Passar os primeiros 28 pts. para um
prendedor. Tecer sobre os restantes
28 pts. e, pela extremidade de den-
tro, dim. 1 pt. a cada 2 cars., 8 vê-
zes. Tecer reto 20 pts., mais 6 cars.
Agora, pelo extremo de dentro, mon-
tar 20 pts. Tecer reto 40 pts., até
perfazer 7,5 cm. Rebater. Pegar os
28 pts. restantes e tecer na medida
correspondente ao primeiro lado.

(Conclui na pág. 60)
1-3-1951 JORNAL D AS MOÇAS — 17



¦^j^-^^.-.,.-:,--^.^^ .-w— . ^:-ry>*—»:™.:;y- —y yy;:;-y«y;-yy , :;y-y ^ffflE

W^ yyymÊMMmmmmMa^^ y^m,.,.. 1^41 K.

x J'^^ ^^/%4^^**L*«r*~^ 
^^'< ^" 1 mostra qu» ió ólt íi

¦; :' .VíV

Só Sabonete Lifebuoy
possui o Ingrediente Purificador
que protege a saúde
lifebuoy elimina o Perigo das Impurezas que existe, prà-
ricamente, em tudo que suas mãos tocam. Lifebuoy é por-
tanto, o sabonete da família — o sabonete de todos os mo-
mentos: para o banho e para lavar as mãos, sobretudo
antes das refeições. Compre hoje mesmo Sabonete Lifebuoy.

Dê a sua familia a proteção diária

LI UOY 4j«-*>» M«r<*

yj 4.:"t,

¦M



mmgw^y

svSow sv a ivnhoI"
iv — svíjovm sva ivNHOf

'-V*

s:

O
• •o
í-l

S

-o
Sm

EEfflffl

i-__Bl»„

?• '•' ¦ - •¦ '- y. '¦ '

' , 
X '¦

-.'' Z ¦"'' \'-m

---~¥-^r**fs^ ^^^^^ —I illillll Pilil i

,S6X *"1 ls<™ svSow 
sva ™Hor -8Z- -«- sv5oW svUmhoí

o 3
>

o

0 ^X-í rD ^**'vv...v yj: v - Ai, \X^ v\ nx/^x:v?m \r~4 m ,^M^Xcí> XX .;v .; (KvX , \ y, <%X^^p x_- -X ¦ :¦ '- W

/ 
°v~ • Ji? ¦ 

' '• 
tv^^^^\r ' jxrR7''^ - ^ 

..4l|x e

\y-^^^yiyy^ I \ \^I^Slfe ^./^->?^^^K^S__â^^^^lÍ^^ felwíx^^, 1

\ __—— 1—- 
'• ___ x x—x.- "---^x^^fe^-. S^o- '*•?>'x^-~xJx^____^o^ ^f4r4x% lZ3

. XK  í , ¥" X\% XviXX»XIéX 1 |.

o 
"¦-¦'*<¦ Nj XjX "k--j O <-< 

pQ

Vi/ ^ /^ \CX,'C^ Jd^ C/í m«, -y/fp C\3^r~m^ 000 ^-7 '-VO 0\^-X- ^H

x^^ ^. ^^íu &, ¦ jmy^° °^mrm ^mmmmt • - : t g

x" y oyy j' tó

\\ -- •••-..----' m | g

I ' ^^~^^^^-^_/ ^ "~~~~~~^^ 
^^-^\^. .U CÁMISOLA PARA BATIZADO 1 

Q
i • --~~^__^^ . vWl â^ '. ' '* DELICADOS MOTIVOS BORDADOS \ ^

Í^ 

^^ Q ^>\SQ<z> \ EM PONTO CHEIO E PONTO DE CX.1VO ... g
'•'"¦'•• ^C ': / SOBRE CAMBRAIA DE UNHO. INCRUS- g

fl TACOES DE RENDA VALENCIANA. pn

-^l2> '•. ¦¦•¦¦. 1 /¦''' ¦•''" ! £

I .. *h \ ;|- --' ,-•-' |

,3-1951 '-3'1951
).".S ÁiUÇAb

_ ,-, _ •: lOKNAls y,

ÜV —

l-^v \l_ IJ ',

'"RNAL DAS ?¦' 
""7AS

l-3-!t>51 JORNAL DAS MOÇ»S



-"i—í— ^-^''^•''¦"Clí^fllnif-issv»yj.'çMw?—rsT.^riTt?'''Tí'^^' 
":~"''""' 'T-:~-*

- bl

25
>.
Ou
I—IXM

O
W

so
1
cn
M

I
>
c/2
soo
>

>

5

.IH

SVjCK SVCl "IVN'"M

—

:|
isfii-t:-i \56t-e-i svciow sv.afl ¦

BivNaor — oe — a — svâow sva tvnhoi- iscr-r-r ***"* l-i gvSorc s a Tvmiof

/A \ N. fli ^^^0^ ) 1 - A vr»29 9JU3J/ //-// Y / \ *ff,f NJ \
i/\ \ ^^ I I / \S l \ y " r7y-/r°° "oi >—ry\ , 1 lííi ^ - Av

/ \ \ i *«¦•¦-• "laraiS / 1 • *\ M A 9*-(»m03Nvw -*S \ y 
' 

ilU^n I í \

/ ( A 1 \ \ I SSl"'»300=g ÍÕSS|S / 
^*\^_ 

. ¦ / \f / l «di|,oi «o •aiuauiOAipodsaj •souiajjnSBsaoí l 
/ >¦ g ° 3 '>¦- ^ 2T "* / /

/ V^/.\ \ / »:i§:sÍS "ias" * í \ 
* I / y\ / \ 'sa^p u.n opo, tua u», i as-opuo4uaaSa»V I X L í^gíí .._. 1 /

/ \\ \ / íSl =!l! / | •' / V \ -*— * -S /\ : o2I| ,í
\ \ \f Ss.'g-i-í|teiSÍ?'í / i TV / / \lN- outjoq 9+iij.jJ V'9-S\ / \. I . /. á £§.<*> S? / • ( v_./A'

\ \ >vt jk ¦ ílmtHSHn? / 1/ X. V^ ^-^".-: 
/ // A\ ^^^^-e^-/. ,;Vj| I i i; -y A-Í10//

JORNAt DAS MOÇAS 1-3-1951 1-3-1951 JC2NAL D /

¦ AS MOÇAS — 31 — — 34 — JORNAL DAS MOÇAS

mm&ai

«V «¦

%S>

8<í
g
8

P l—lo w
P
s

fto
« o

CO
S5

@

.-'^íz'1

¦ '. 
ssr<;

:::•*'¦

-'. •;.í>

1-3-1651 M-1951 JORNAL DAS MOÇAS *r ?5 — fcl

". "'^3'^^^^



.;,'

/

_,_MJ-tMtMMM^Mtá^^^MÉa«iMllMMaMilBtlilMMMBMMMB

Vestido de laize bordada ornamentado de um trabalho de franjas à mão

nas extremidades de um pano que, formando um largo cinto, evolui para o

alto compondo uma estola sobre um lado dos ombros, enquanto a outra parte
desce franzida sobre o lado oposto da saia. Foto New York Dress Instituto

exclusiva para JORNAL DAS MOÇAS.;
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1) Vestido de linho pespontado nos reversos
recortados em ponta è nos punhos virados."Macho" e pregas embutidas na frente da saia.

2) Vestido duas-peças de albéne liso e listra-
do com os traços empregados em linha vertical. Pe-
queno bolero recortado e abotoado. Pinces no talhe.

3) Vestido düas-peças de seda natural guarnecido de casas e botões.
Gola e punhos virados. Bolsos pespontados, saia cônica.

4) Vestido duas-peças de seda de dois tons trabalhado de recortes.
Echarpe de gaze como adorno. Guarnição de botões. Saia de dois panos.
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Verão os nossos zeladores que lu-
cramos alguma coisa com o horário
de verão?

•*• *** **•

A cidade está sendo expurgada dos
mendigos a fim de nâo atrapalha-
rem os pedintes de votos.

DE SENHORAS E VERRUGAS
ElIMiNACAO GARANTIOA SEM CICATRIZES

'. ; GUILHERME KLOTZ
AV.BRIG.LUIZ ANTÔNI0.4289-S. PAULO

Peça prospectog

Os indivíduos embriagados são os
que mais comumente mudam de
direção.

;í; *!* ^»*•i" -i» •(.

Há indivíduos que se fatigam mui-
to trabalhando sentados; o jóquei,
por exemplo.
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1) Vestido de shantung de dois tons tra-
balhado de um recorte pespontado. Gola virada.
Saia de panos ligeiramente franzida.

2) Vestido de flamenga trabalhado de pre-
gas em linha horizontal. Gola e punhos virados.
Saia compondo godês.

3) Vestido de crepe quadriculado fechado
por três botões sob a gola virada em ponta. Pre-
ga vertical enquadrada de recortes se prolongan-
do sobre a saia.

4) Vestido de seda ponitlhada guarnecido
de grupos de botões. Gola virada em ponta.
Cinto ajustando o talhe. Recorte enviesado
na saia. J

r£"!a>

|^*

ENSINO SEM EXPLICADOR
Pfilo NOVO MÉTODO DE CORTE "VOGUE", para alta Costura, com 365 figurinos, amplas
ilustrações sobre a fazenda e ricamente encadernado por Cr$ 125,00. ESQUADRO numerado"VOGUE", curvo, com escalas de busto, ombros e costas Cr$ 40,00. SUPLEMENTO ILUS-
TRADO "VOGUE" com mapas e tabelas de medidas Cr$ 25,00. Pedidos pelo reembolso
postal para Rio Claro, Rua 6 n.° 1322, Caixa Postal 152, Companhia Paulista, Est. do São
Paulo. Matricule-se no Curso por Correspondência da ESCOLA DE CORTE E COSTURA
DE SÃO PAULO. Em 5 meses uma perfeita modista. Cursos de Cortadeira técnica com
diploma de contra-mestre ou nos Cursos Especializados com diploma de Professora. Cursoscompletos para alfaiates com diplomas de Cortador Técnico, dos famosos Métodos de corte"VOGUE" para Homens. Para ensino de Arte e Modas, solicite-nos prospectos e ouça todas
as terças e sextas-feiras pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro o programa de Corte e

Costura São Paulo das 9,30 às 9,45 da manhã.
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Vestido de seda estampada, à esquerda, ornamentado de um laço de fita
no pescoço e provido de um bolso sobre os lados da saia e, à direita, vestido
de gabardina guarnecido de uma pala nos ombros se prolongando sobre a frente
da blusa e trabalhado de pregas na saia. Criações Arnold Constable (New
York) exclusivas para JORNAL DAS MOÇAS.
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Vestido de organdí pontilhado, à esquerda, adornado de um cinto entrela-
çado de veludo, além de um peitilho e incrustação na saia de uma tira de
organdí branco, e, à direita, vestido de musselina pontilhada e tafetá branco
ornamentado de um grande laço borboleta nas costas, criação Srayson Robinson
(New York). Modelos exclusivos para JORNAL DAS MOÇAS.
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DELICADO ALFABETO — Caracteres inteiramente bordados em ponto cheio.

Senhoras e Senhoritas: JORNAL DAS MOÇAS aumentará na próxima semana a quantidade
de suas páginas. Desse modo, apresentará um número sensacional repleto de novidades e

com grande número de páginas de modas e bordados belíssimos.
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D.MÃE PRETA — Vestiu a sua bonita roup
igreja "Sinhá Moça". Este é o último dos motiva
18-1-951. As cores estão indicadas no próprio desenho.

-.üiiiihgò e risonha leva pela mão para a
;ê ae panos cie pratos iniciada no dia

Peçam desde já aos seus jornaleiros que lhes reservem um exemplar do próximo número
de JORNAL DAS MOÇAS que se ápi mà com maior número de páginas.
1-3-1951 JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Moças") — 25
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Vestido de corduroy, à esquerda, guarnecido de botões, tendo a gola e os
punhos virados, e, à direita, vestido de lã quadriculada ornamentada de pique
branco na gola. Criações Rkca (New York) exclusivas para JORNAL
DAS MOÇAS.

Vil

A tolerância é uma qualidade tão
nobre que se define por sua raridade.

-J„ *,•• «A*

A coisa mais fácil de abrir-se é
uma questão fechada.

Pensão Sanatório "I D E A L"
Corrêas — Est. do Rio

Para fracos e convalescentes
Telefone: Corrêas, 66

A prisão é quase sempre um bom
corretivo, mas a de ventre, não.

* *

O relógio de quem promete um
encontro anda sempre atrasado

S 5.
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Joan Fontaine, "estrela" da RKO, é quem vemos à esquerda num vestido
de crepe, acompanhado de um lenço de chiffon no pescoço, que Hattie Carnagie
desenhou especialmente para a linda atriz cinematográfica, e, à direita, Nancy
Gates, também da RKO, mostra um costume de gabardina recortado em festão
e inteiramente bordado de continhas douradas.

. xj
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1) Vestido de flamenga
ornamentado de incrustações
bordadas. Laço na cintura. Saia
franzida.

2) Vestido de crepe es-
tampado drapeado na gola.
Tiras franzidas no alto da saia
compondo godês.

r^w \*i o ^ llple If 1 I fl I 4
i- m.- <!___»__ s ¦" t iamwi

/:___/ V^mí1. ^^ÊÊÈÊÊÈ^is^
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3) Costume de seda de dois tons
provido de bolsos no* casaco. Saia intei-
ramente trabalhada de pregas.

4) Vestido de shantung ornamentado de
um laço borboleta de seda contrastante. Trabalho
de recortes. Bolsos na saia.

; :'ÍS

Vejam no próximo número a grande quantidade dos mais lindos figurinos apresentados com

exclusividade no Brasil por JORNAL DA MULHER.
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1) Vestido de seda ornamentado de pequenos laços
borboleta. Incrustação de renda nos ombros e nos bolsos.

2) Vestido de seda
adornado de inserções
de renda no corpo e na
saia recortada. Fran- *
zidos no alto.

^^^^^écL^S^m *0*$& \£^ ^e renc*a no corP° e na &S33_Êfc

 

m* 
_
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3) Vestido de seda ornamentado de ren-
da na pala e nos bolsos da saia. Pinces mar-
cando o talhe.

4) Vestido de seda estampada fechado
por botões sob uma dupla gola branca. Bas-
que formando ponta.

5) Vestido de shantung ornamentado de
uma pala branca bordada de motivos florais.
Botões nas costas.

Com maior número de páginas apresentemos na próxima semana sensacionais figurinos e
fotos de modas de Paris, Londres, Hollywood e New York.
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TOGO DE LINGERIE — Trabalho de aplicação sobre crepe de seda, ponto de crivo e ponto cheio.

ciiiilllIIIIIIHIKIIIimra^
s Contra o CASPA USB CABELOS BRANCOS '
§ # ~le.~* _*_% ^DEIA JUVENTUDE ... ....
§ OUEDA DO CABELO ALEXANDRE «vito-at e da-lhet
iCALVICIE PREMATURA B NAO mude VIDA, VIGOR E BELEZA a
C2M.l.llllllini.llllMIH^^^
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x SÉRIE DE TOALHAS DE BANHO PARA BEBÊ - Desenha-se primeiramente o motivo para toalhalelpuda sobre um pedaço de organdí bem fino e alinhava-se sobre a parte que se quer bordar. Borda-se então,ou se aphca, sobre o organdí, prendendo-se, ao mesmo tempo, à toalha felpuda. Terminado o bordado, recorta-secuidadosamente o organdí que nao foi coberto com o motivo. Em caso de aplicação, emprega-se apenas pontooe casear, cordonê ou à máquina.

Nao dcxem de ver o sensacional número de JORNAL DAS MOÇAS da próxima semana que
aparecerá com muito mais páginas.
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1) Vestido de linho de dois tons. Carreira de pespontos na

pala e nos bolsos da saia.
2) Vestido de cambraia ornamentado de um trabalho de

festonê e de "pois". Botões na frente.
3) Vestido de percal adornado de pala e bolso de laize

contornados de um volante franzido. Mangas balão.
4) Vestido de voil ornamentado de volantes franzidos.

Bolso sobre os lados da saia.

-
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A mulher moderna não saberia,
como suas delicadíssimas antepassa-
das, caminhar por um jardim sem
pisar a esquecida gota de rocio, ou
o polvilho de ouro da folha seca, ou
o resto do arco-iris na selva úmida.

* * *

Há pessoas que têm tanto medo de
ir ao fundo de qualquer coisa que só
tomam sopa em prato raso. X—• OUVIDOR. I4t - TeL. 42-7300 ÊRIO OE JANCIRO

*P$ mais lidos
modelos
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PELOS SUPÉRFLUOS/
Eliminação RADICAL dos pêlo» do
ROSTO e CORPO com o novo Balsa-
mo egipcio"PELEX-PAT" Destruição
garantida e permanente doTODOS
OS PELOS COM SUAS RAÍZES
EVITANDO O RECRESCIMENTO.

INOFENSIVO e INODORO
Noviriatfe absoluta para o Brasil

Remetemos opuscolo GRÁTIS pedidos a;
FARMÁCIA S.LIVIERO C.Postal 9229 S.PauloCL
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1) Vestido de tafetá ornamentado de
um volante de renda na gola. Trabalho de
recortes, "macho" na saia.

2) Vestido de crepe estampado orna-
mentado de gola e punhos brancos. Recor-
tes na saia caindo em godês.

3) Vestido de seda quadriculada, feitio quimono, adornado de
gola e estreitos punhos brancos. Bolso sobre os lados da saia. |4) Vestido de faille fechado por dois botões. Gola e punhosvirados. Larga faixa de cetim como adorno, saia ligeiramente franzida

REGULADOR
como

remédio para todas as doenças próprias da mulher,
sejam as REGRAS O

SSAS ou
OLOROSAS
SSIVAS.
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'í • ÉÉi'' ^^^ PANO ' PARA CESTA DE

vlv 
^^ ^^ PÃO —- Trabalho bordado em

\o^. ponto cheio e festão sobre tecido^^%v de linho. Fitas retendo o pano no
.' '¦ íj£^^ fundo.

^BV% _/\ ^--^H^S. A

ATÉ CRI 3.500,00
COMPRAMOS várias máquinas de costura, em qualquer estado, de qualquermarca, mesmo bichadas e empenhadas. RUY MAFRA & IRMÃO compram
até o valor de ÇrS 3.500,00 — RUA ARISTIDES LOBO, 134 — Tel. 28-7547. —

Pagamos à vista c em qualquer distância.

Uma bica aberta sobre uma pia ou
banheiro não só ocasiona uma perda
sensível de água como também man-
cha a louça de oxido de ferro obrigan-
do ao emprego de ácidos fortes para
eliminar essa mancha amarela que
os afeia.
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SALTO. 20 da Mato de 1949.
Imensamente satisfeita pelo

que *prendi em seu Instituto.
Estou lecionando no Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de
Jtação e Tecelagem dt Salto. Jáensinei 36 moças e todas me
agradecem e no momento estou
com 60 alunas.

Maria Spinarfti
SALTO 01 ITU

Est. dc São Paulo

._

J-QUERÍ, 25 DE NOVEM-
BRO DE 1949

Imensamente grata pelo
que aprendi em seu Instituto,
cientifico-lhe que graças ao
seu novo método de ensino
sobre Corte o. Costura, hoje
sou admirada por minhas
amigas e companheiras, pe-
los sucessos que venho fa-
zendo, satisfazendo não só
os de minha família como
também o grande número
de freguesas.

Geny Santos
JEQUERI

Est. de Minas Gerais
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TRÊS LAGOAS, 6 DE JA-
NEIRO DE 1950

Já Unho Srand« nÚMèro
d« freguesas satisfeitas com
as costuras faltas pelas
«âos desta qua concluiu os
estudos nessa Estabeleci-
mento. Digníssimos mestres,
ilustres professores, tenho •
prazer de oferecer-lhes ml-
nha amizade sincera.

Mãriã de 0. Cosmo
TRÊS LAGOAS

Est. do Mdto Grosso

Estude

fMÈÊÈÊ

PRESIDENTE PRUDENTE, 27
OE FEVEREIRO DE 1950

Imrnsomonte satisfeita pe-Io que aprendi em seu Int..
tituto. afirmo-vos que já re-
cuperei todo o dinheiro em-
pregado em meus estudos.
Sinto me feliz pois é um bom
futuro para uma moça e
graças aos Srs. Diretores,
grandes amigos, conselheiros,
animadores c mestres; no
momento estou com 22 alunas.

t

Terezinhâ Mjrocfuo
PRESIDENTE PRUDENTE

Est. de São Paulo
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RIO. 5 DE JUNHO OE
1950.

A. sábia e perfeita
orientação que os
senhores mo minis-
traram no decorrer
do Curso de Corte
e Costura me vem
assegurando um
futuro melhor e me
permite dar urna
contribuição maior
aos que me sao ca-
ros e ao meu lar.
Mãriã José /?. Pereira

RIO DE JANEIRO

ESTAÇlO FRIGORÍFICO.
12 DE JILHO DE 1950.
Sou pobre, faço to-

do o serviço de casa
e ainda tenho três
crianças pequenas e
mesmo assim sobrou
tempo para estudar o
corte por correspon-
dência. Fiz quase to-
dos os pagamentos
com as próprias cos-
turas que fiz durante
o Curso e hoje tenho
tanta-costura que não
dou conta.

Zorãide Zu/enãs
ESTAÇÃO FRIGORlHCO

Est. de São Paulo

GRÁTIS

7Ucà e BaJidada.
por Correspondência
Aprenda em sua própria casa, nas horas

livres, sem deixar suas ocupações habituais.
Centenas e centenas de moças e de senhoras tiveram avida completamente transformada sraças ao estudo pelo nossométodo fácil, rápido e eficiente. Em pouco tempo e com

ÍdtIctÍ insisnificantes VIRÁ v- s- A SER UMA VERDADEIRA
u il períeitamentc capaz de executar todo e quaiquertrabalho, inclusive trajes de casamento, lingerie fina, vestidos

para esporte, etc, etc.

MENSALIDADES SUAVÍSSIMAS
Confeccionando você mesma os seus vestidos, realizará

uma srande economia e será objeto de admiração de todasas suas amigas.
ENVIE-NOS HOJE MESMO O COUPON ABAIXO

m.

LIVRAMENTO DO BRUWAD0, 2»
DE ABBIL DB 19.9

Os senhores nem caleu-
Iam a minha alegria e a de
minha família. Muitas pes-
soas nie diziam que eu n_o
compreenderia, que era
muito complicado; pois as-
seguro-lhes que é o melhor
sistema para a pessoa de
boa vontade, pois a amizade
com os mestres, e a sua
dedicação nos dá ânimo pa-
ra irmos até o fim. Agora
meu futuro está assegurado.

Zilmãt 0, Mesquita
LI11..MEKT- DO MIMAM

Est. dd B*ía

l

Coda aluna receberá:

Figurinos da última
moda — Carteira de
Identidade — 100 car-
toes de visita — Ser-
vi{o especial de con-
sultas sobre o curso.

Instituto Universal" Brasileiro
CAIXA POSTAL, 5058 - SÃO PAULO
Sr Diretor: Peço enviar-me GRÁTIS o jolheto sobre os cursosde Corte e Costura e de Tricô e Bordado por correspondência.

NOME

BVA

1 CIDADE^

.ttlL

ESTADO
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Em uma outra novelização de Borelli Filho, apre-
sentamos, hoje, a dramática história do ouvinte

José, residente no Estado do Rio.

Eu exigi que ela me respondesse, de uma vez
por todas, se estava disposta a aceitar meu ofere-
cimento.

Espere, Ruth! Não me diga que não! Amo-
a muito, você sabe disso, e não posso mais viver
sem você! Aceite o meu oferecimento!

Eu o aceitaria de bom grado, José, mas só
se você prometesse modificar o seu modo de vida.
Não me seria possível ir morar em sua compa-
nhia se você não me prometesse que ia deixar de
beber e passaria a levar uma vida decente.

Procurei convencê-la:
Mas, Ruth, em parte eu levo uma vida

como você quer. Sou trabalhador, você não o ig-
nora. Trabalho há muito tempo no matadouro, na
profissão que me valeu o apelido de "Zé Vigia"!

Sei disso, José, porém isso ainda não é
tudo. Sei que você é trabalhador, honesto e pos-
sui várias outras qualidades. Mas possui um vício
terrível, que anula muita coisa boa que você faz.

Quer dizer que, se eu abandonasse a be-
bida você aceitaria a minha proposta.Sim, José. Nestas condições, eu aceitaria
sem relutância!

Respirei fundo e prometi:Pois bem, Ruth! Farei um esforço!
E' pouco! Se você, realmente, me ama, não

lhe será muito difícil fazer o que lhe peço! Afinal,
de quem você gosta mais: de mim ou da bebida?

Claro que é de você, querida! Está bem,
Ruth! Prometo-lhe que deixarei de vez de beber!

ótimo, querido! Assim tenho a completa
certeza de que seremos muito felizes!

O tempo passou e um dia — igual a outros! —
cheguei em casa às 8 da manhã e não às 5, como
habitualmente. Estava alcoolizado. Ela indagou-
me e obteve esta resposta:

Eu explico! E' que passaram pelo mata-
douro uns amigos, sabe- E acontece que eles tra-
ziam uma garrafa de cana. Eu não queria beber,
mas eles tanto insistiram que não resisti mais!

Ora, José, essa desculpa não está boa! In-
vente outra! Então eu vou acreditar que seus ami-
gos iam passar pelo matadouro de madrugada?

Mas foi o que aconteceu, eu juro! Eles es-
tavam voltando de um baile.

Mesmo assim! — argumentei. — Você de-
via ter-se lembrado de mim! Garanto que nem
passou pela sua cabeça que eu existo! Como sem-
pre, aliás!

De repente, fiquei possesso. E preveni-a de
que acabasse com a conversa, porque senão...

Que é que tem
Em resposta, vibrei uma violenta bofetada em

seu rosto, üíla começou a soluçar e eu afastei-me,
sem maiores cuidados. As cenas se repetiram, até
que, um dia, ao acordar, sentindo os efeitos da

bebida, atônito encontrei uma carta: Ela me aban-
donara. es. revendo-me:"E' lamentável que eu seja obrigada a deixa-
Io, mas não me resta outro jeito. Quando, há qua-
tro anos passados, você me propôs vivermos jun-
tos, eu lhe disse que isso somente seria possível
se você abandonasse a bebida. Você concordou e
prometeu, mas não soube cumprir a sua promes-
sa. Vivia se embriagando e me batendo, indiferen-
te aos meus constantes rogos. Por isso, só me
resta desejar-lhe muita felicidade e partir. E' o
que faço neste momento. Adeus. Seja feliz. Da-
quela que nunca o esquecerá..."

Fiquei desesperado. Mas o tempo trataria do
assunto. Mais tarde, procurei Madalena, pedindo-
a em casamento. Ela perguntou se eu estava cer-
to de que a amava. Afirmei meus sentimentos.
Ainda assim, Madalena confessou que o meu pe-
dido lhe parecia uma forma de despeito pelo aban-
dono de Ruth. Fi-la acreditar na minha sinceri-

Madalena cuncorduii:uaue. iror nm -
Está bem, José! Vou aceitar o seu pedido

de casamento! Só espero que não se arrependa,
depois, por ter feito uma coisa impensada!

Pode estar tranqüila! Uma vez que nos
casemos, nada virá perturbar a nossa felicidade!

Assim espero, José.

Mas o vício da bebida continuou martirizan-
do minha existência. Meses depois, Madalena, não
agüentando a vicia que eu lhe dava, explodiu:

Você não tem feito outra coisa senão se
embriagar continuamente! E ainda teve a cora-
gem de me dizer que não se casava comigo por
despeito e sim por amor !Amor!

Chegara a minha vez de desabafar:
Sim, tem razão! Nunca a amei! E daí? Isto

é razão para você todos os dias me falar nesse
tom de voz? Por que não se convence de que o
nosso casamento foi um erro? Por que não volta
para a casa cios seus pais? Seria um favor quevocê me prestaria!Isso é o que você quer! Mas não vou lhe
dar este prazer, não! Você me enganou, mas vai
ter que me aturar até o fim! Há de me pagar com
juros por ter me usado como instrumento para es-
quecer a tal do Ruth!

Brigamos. Madalena jurou que seria minha
esposa apenas para a sociedade. Desde aquele ins-
tante, paar uni e outro, estava selado o nosso des-
quite. Desesperado pela saudade de Ruth, fui pro-curá-la, coniessando-lhe que não a esquecera.
Queria reatar a felicidade que possuíamos antes
ao nosso rompimento. Pausaclamente, ela res-
pondeu-me:Não, José. Esqueça-se disso! Não é possí-vel haver mais nada entre nós dois! Não se lembra

Radiofomzação de ROBERTO MENDES — Orientaçãoespiritual de GRAMURi — Interpretação de SOUZAFILHO e do "cast" da PRA-9 — Apresentação daRADIO MAYRINK VEIGA, em combinação comABEL DE BARROS & CIA.
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da outra vez? Você era bom, mas, quando bebia,
virava fera! Não deu certo naquela ocasião, como
quer que dê certo, agora, que existe a sua mulher?

Ela nada representa para mim! Nunca nos
demos bem! Para falar a verdade, só me casei com
ela para ver se podia esquecer você! Mas qual!
Só serviu para eu me lembrar mais e mais!

Pobre José! Lamento ter-lhe causado tan-
tas contrariedades? Se não fosse aquele seu
vício...

A verdade é que ainda havia amor entre nós.
E, finalmente, Ruth concordou em recomeçarmos
o nosso amor. Assim é que, agora, passo três dias
com ela e os outros passo-os em casa, sendo que,
estes se arrastam lentos, enquanto que os outros
parecem que voam. Com a volta de Ruth, deixei
de beber e estou fazendo tudo que ela sempre de-
sejou que eu fizesse. Entretanto, a situação em
casa. com minha esposa, está cada vez mais in-
sustentável. Estou com vontade de abandoná-la
de vez. Peço aos senhores que me esclareçam se
estou agindo certo ou errado. Será que devo per-
manecer em companhia de uma mulher que nada
faz para me agradar, ou devo me dedicar exclu-
sivamente a ama que, inclusive, fez com que eu
largasse o terrível vício da bebida? Este é o meu
caso, senhores. Que devo fazer?

O CONSELHO DE GRAMURÍ
Eis aí outro amigo que, ao que parece,

não entendeu, positivamente, a como se
armam as linhas mestras deste programa.
"Pausa para Meditação" não foi criada para
oferecer aos que a procuram os caminhos
do mal. A nossa palavra surge de dentro
da nossa consciência, como uma condena-
ção ao que está errado, e jamais como um
incentivo ao prosseguimento de erros. A
sua vida tem sido uma seqüência de coisas
erradas. Desde os primeiros momentos de
sua ligarão clandestina com Ruth, aos des-
mandos do álcool e ao seu casamento com
Madalena, e ainda à volta de sua ligação
com a sua primeira amante. Tudo errado.
A única vez em que você procedeu pela
porta da decência, isto é pela porta do ca-
samento o fêz com segundas intenções,
mentindo deslavadamente à pobre moça
que caiu na ingenuidade de acreditar em
suas palavras. Quando o mundo está cheio
de mulheres que o poderiam atender, por-
que foi buscar na paz de u'a moça solteira
e digna o consolo para um amor perdido?
Não, José. A sua obrigação é junto de Ma-
dalena. Mas, com a sua vida modificada, li-
vre do vício da embriaguez e retomando
junto dela os seus deveres de esposo, dan-
do-lhe carinho, assistência e tudo mais que
cabe a um chefe de família prodigalizar à
sua esposa. Mas, o que você pergunta traz,
nas reticências das suas palavras, a inten-
ção manifesta de abandonar o lar e dedicar-
se totalmente a Ruth. Dado o seu feitio e
considerada a sua fraqueza de caráter, essa
união teria um fim próximo, por isso que,
mais hoje, mais amanhã, você tornaria a
encontrar pretexto para deixar-se ficar em
companhia de amigos, bebendo até alta ma-
drugada e regressando para casa pelos pas-
sos tristes da inconsciência.

SÉHPff 1 o sorriso de saúde!

dos dentes

com o Creme Dental

tuodXoX
Na boca do seu filho, as fermenta-
ções ácidas formam sobre os den-
tes um filme "amarelo": E a
película corrosiva que destrói,
lentamente, o esmalte e a dentina.
Este é o princípio de todas as
cáries e a ruina dos dentes. Para
seu f.lho ter sempre bons dantes...
habitue-o, desde cedo, a remover o
"amarelo" — o ponto negativo
da personalidade — com o
Creme Dental Eucalol.

Use também
Sabonete Eucalol
e Talco Eucalol

PRODUTOS DA PERFUMARIA MYRTA S. A. RIO

kccord

ml mWm*1mmmeMltyà?y^y ^^^i^Hfi»

wm\£m\Emmmzâm£2e%A\^m2iÍ2mmS<3^imfc ^ «r^ssSvwwl

1-3-1951 JORNAL D AS MOÇAS 53



>T*V -

^_M ^v^jip^^^
Faça de seu filho um me
nino sempre alegre e forte,

graças ao saboroso

TÔNICO INFANTIL

MARKTAYLOE

As pessoas que tudo criticam não
devem esquecer-se que para elas pode
chegar o momento crítico.

A BELEZA É OBRIGAÇÃO

A mulher tem obrigação de
ser bonita. Hoje em ciia 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-
dor à vista.

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

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

Experimente-o.
E' um produto dos Laborató-

rios Alvim & Freitas.

5.° CAPÍTULO

¦svPORQUÊ
CARGAS DA'6UA MATA -
RAM OS CAR\8ÚS, SE NÀO >
OS COMERAM 0

IA—G*. ^^_. •» *"' H_K' _JfKV_k^_^__ ""• -^ ---__« A™__JbsB_W\ "" 2/r * "*
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^GERALMENTE,OS LO605 1
MATAM PARA COMER' á

^^^^H Hà* ^^y^^^_f "»

/H5ÂVE DISSEQUE OS RAS
i TR05 DOS L0605 NAO

CONDUZEM A PARTE AlôU-
MA MASyMESM0A55jM VOl

^SEÓUT-LOS >-^-a^W^px'P

dONNNY TERATDE *=»
ESPERAR.QUERO VER
O QUE ACONTECE

f-fr ^ "" '- _K/ VI voriv.'V

k ¦ i^-_ •

5BSÍ>(NtÍaV CADA .VE2.SETORNA MAIS DIF|
CIL SEGUIR OS

«ASTROS

E O VENTO ESTA'
CADA VEZ MAIS FOR-
TE! DEVE SOPRAR.
do Ártico,'

t
j
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¦ »



3m "Sangue sobre a neve"
(Exclusividade para JORNAL DAS MOÇAS)

¦¦^PMBV^" WÜb COh ¦¦ f0S RASTROS DOS LOBOS ]
[SA MAIS ESQUISITA, RHX1 \ EM TERMINAR NESTAS <

l /-'CiC^v JJ PEDRAS...MAS NAb HA' I
^^^k^.A \W^ POR AQUI NENHUM J

If ...ONDE ELES PUDESSEM1
I TER ENTRADO 1

PARECEQUE05 LO-
60S DESAPARECEM

COMO POR ENCANTO,HEI
REX. ?'

SlM.MEU
CARO REX, 05 RASTROS
TEPU*\iNAM AQU| NESTE
CHÁO PEORE.60SO
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Uma cousa
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CASAS ROULIEN

O BRASIL
Apikoyeitoi estas hmatilhiisas dfCrtas

maus
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24186 SENSACIONAL... KAJtA.
YtUfOSO relógio Sulco. ANCO.
KA. 15 rubis, para senhora, fo-
lheado a ouro. com linda pulseira
MANCHESTER UmMm folheada
JG.vlan.oa certificado da garantiaCr* 595.,

é^r^^k^^sí^^

Comprem im mato antiga orgalw^a ém Ra- Para compras acima do CrS
embolso, que lha apresenta as soas maravilhe- 250.00. enviaremos uma linda ca*
sas e sensaclonato ofertas para 1950. por neta-tinteiro Norte Americana, cora
m*»<oó* reclame, pena e parte superior folheadas a

1 ouro, ou, um lindo e artístico leque
_______ m ¦ _,___, de celulóide maleável. resistente,cSFíük HSS. JSSSS ,iní«nc£re»;i 7ft. 53?Compre para V.S., seus faml-

liares e pessoas amigas, e ganhe
um* dos lindos brindes-ofertas.

24139 jHUgK, su^o. fomMd0t•"• tumm e eordoaat do aeda.
Cr$l98.

21167- DISTINTA PI".sr.IBA e*.
tenslra. folheada a *uro 18 Qulla-
Ua. de primeiríssima qualidade —

£95,

4k%7~ ^f^&T _____24187

Crç 39&,
24185 DISTINTO relógio para ae-
nhora. Sulco. IS rubis, folheado a
ouro. vidro cóncavo. cordonet de
seda. —

SENSACIONAL!... tteTOffb
pulso para homem. IS rubla.

Suíço, folheado a oura com linda
pulseira também folheada a ouro
com fecho de graduacSo. Linda
jáia. APROV£tTEMI..Cr$ 425,00

SDEM SUPER-ESPECIAL. AN'
cora. is rubis Cr$628,00

Crí U89,
24111 LINDO relógio _

re. tS rubis. Sulco, com vidro cAo<
cavo, folheado a ouro. com toda
pulseira UmMm folheada. Envie-
aos medida do pulso.

_fl£5s /Q^í£ifr£>£w

¦to par" «nhor*. Sulco. ANCO-
AA. IS n. •-• '• folheado a ouro. com
valiosa p- >etra PWSTAN umbém
folheada a ouro. garantido, com
cravacfto de lindos rubis. Envia-
moa certificado de garantia. Nâo
confundir com imiuçoes. Cr»

Í3 PEÇAS AO
TREÇODEUHA

APROVEITEM!...
SENSACIONAL!.•.
Lindo leque do co-
luloidopcoia ar tis-
tico dosonho;mara-
vilhoso colar de
u&ssansas o gracioso par de brincosJ
Em coro3 ou branco.

24192— desxttw&bxnte pul
SEIRA de relógio para senhora
folheada a ouro 18 quilates, com
certiiicado. de garanti»..Cr# 172,

24107 EXCEPCIONAL
ear.eU-l.n_e.ro norte-
americana, parte su-
períor e pena fo-Iheadas a ouro.
Imitando a me-
lhor caneta

^Una™»"»CORAÇÃO amouro ia ejoUatescom cravacao detvM. Undàjóu
Cr$ 122.

>^2 PxsIm//

^MMM^^^^ Qr *me-

AWTAltOi REPRESENTANTE*EDôUXOS E COM ÓTIMAS RE-
^«CtAS. PAUA TODOS O*ESTADOS DO BRASIL.

24144 - DESPERTADOR Sulco,
máquina de excelente qualidade a
.UoluUpreci_4o-CrfL2g.

24140 COLAK-3
DE PÉROLAS— Excelente qualt-

de. fabricação
NORTE-AMERI-

CANA. com 611-
mo ficho de se-
gurança. crave-
jado de lindai
pedraa Imitando
brilhantes. bri-
lho de cor Inüip
terivel. BELE-
ZA e dlstinçio
de pérolas legitl-
mas. Nâo con-
fundir com Imi-
taçóes e quall-dadea Inferiores
com uma volta
9/H/i iCr* 45-°024141 com duas
volUa Cr$ 89,00
2414 Z vôm ires
vánaitr* 136,00

24Õ99~T_1_EGANTE ôC&EO-fW-

Cr$ 655t

Mm\\^r _B2___r\_I-_?^?-^^^^ I V_/5^i4.^' 1

24180xinda pulseira de relógio
para aerihora. folheada a ouro.

fecho da segurança. Envie»
a medida do pulao.Cr$ j z z

MONT, aem aro. com excelente ar-
macio de pnmelra. folheado a ou-
ro II quilates. ULTRA-MODERNO.
garantido, com especial vidro ver-
de, branco ou fumaça -Cr$ lOC.

24?fflr^
»*«„...DlsTINTO *cu,0« UP°RAYBAM. com aro dourado oucromado. com vidros verde ou fu-maça — CrS 6S.00. Com especialestojo de couro para protecto.mala Cri ¦•"- *

24169- BELÍSSIMA pulseira para
t elogio de homem, folheada a ou-
ro 18 quilates. 20 microns. com
graduacSo e adaptável a qualquer
tico de relógio. Cr$ 1 55

¦ t-W. .^--^^^r^--,..^..

24174 ÓCULOS MODERNOS PA*
RATL-DC falheadas a ouro. com
ridroa verdea Inouehtávda cem
estojo de couro "Cr© 110,

24203- DESLUMBRANTE BRO-CHE E PULSEIRA BERLO-
?,r,ES' Srande- modelo Pesta daUVA, em prata de lei, folheadaa ouro. original, lindo e perfeitaaparência do ouro. com excepcio-

nal brilho. q^ jQg

W.I.V- MAHAVIl.llOSt) CIII.AR DIA-
DICMA. rui iHTolnü imitiu;!»-, «•xii-i.-iik
uai iihii.iio. iM;nFi:u;\u i: iiki.kza
<írand« duruliiliiln.il-1. iilwuliiiii imraiilia,
>v>m tvrim il» s<-pimnva cnivcjinli» dit
imlrus m'iiii-|-ri-_i(isus. C.Miipl.-dt „ »m-
junbi. lindnii lirimuM piiwiilnt. di» ahm-
mu maUTÍMl.
O CONJUNTO. OS 155,00

0m^f^^^ ^l j^#** ¦m. ^T* • *.J._k
^____. ' __r *U^m*\

/•*'^V-_y<«»*'*l.

^ ^ ^^ -^Jr' ,a _ 'jl^.n.1

AékwM=^^ - * ¦¦••n_j

^^^Ja^^T
^*****»*irr

LIVDOS BRACELETES PARA WÊ.
NHORA. ADOU-RA E VALOH7EE
SUA TOILETTE. CON UMA UV-
DA JotA.

24693.. MARAVILHOSA pulseira
bnciletc para senhora, folheada a
ouro II quilates, absoluta garamil.
com cravacao de rubls.CrS 299,
N4o contundir com Imitações.

24108. VALIOSA POLSCIRA —
Bracalete para senhora, foBtaado
a ouro 18 quilates, fabricação Sal»
Ca. um moderno • lindo adorno
Manlém o brilho Inalterável a petPeita aparência da legittmo ouro
Com cinco voltas ••••Cr$PQ5

MEDIDAS PARA AREtS E ALIANÇAS —
Papeis de herrar tonado a medida de '
dedo. luBts a posta d* ura papal estreito,
cordão ou arara* a outra ponta e aos¦«vi* |uataa*nt* ao s*u pidido.w
2417 2 ALIANÇAS
de ouro, 18 qui-
latea, largaa CrS

Cr$101,
195,

YkVSrfMMMvS* U_____I^V_IvWyrnliQK-B 55 • W

?*» Ctt.

N^|o^

24165 . LINDO
anel cm oara ia
quilate*. com
rubi a Uadaa aa-
tiraa da «xcv
tente brilhe. En-vie-noe a medi-
da do seu dedo.em papel estrel-
to. unindo uma
ponu a outra

Cr$285,

24163 DEUS TE
CUB em oura
M quilates, com
cravacao de lin-<on**Cr$68_

i_5e_. >^_--l _.

*w%
90171» BRINOOS
DE BOLA de
ouro IS quilatei

TAMANHOf9
GRANDE CrtO*»

90175 Id.. tdem
TAMANHO

PEQUENOCr $48»

24183 MARAVILHOSO. ANTI-
KACNt_Trco. para senhora. Sul
co ANCORA. IS rubis, vidro ler»
te eòncavo. folheado a ouro. com
cordoneto de seda, fundo de açu jInoxidável, com ceru/icado de ga-ranlia.

As CASAS ROULIEN Garantem aos seus fregueses, preços mínimos, qualidade.
remessa rápida por Via Aérea, sem a menor despesa para o comprador. PEDIDOS
AS CASAS ROULIEN Nilo Georg de Oliveira - Rua frei Fabiano, 543 • 1.' e

2.'Andares - Edifício Próprio - Meyer - Rio de Janeiro
Nk confundir CASIS WULIEN con rumes pirecidis. Fajam d» imtidires desleas. CASAS ROULIEN sío « maiores oija
ni;»çit* * IwdIiiIsi Pi.tiJ de Brasil, servindo it povo affli|o hi mais de 17 anos e merecendo j sua confiança

pela qualidade dos sius artigos.

conforto clientela atenderemos a domicilio, Telefone

ANÉIS DE GRAU
•0122 . Kid «un» 18 quilatea com en
crustaçtai de |4t_tin_. doin brilhante»
enehmte cravacihi enm ividra o ç«i«v
Uv<m emltleniaa, em la(»diica> •»"».
ntimáal.
Verdadeira obra de arte. pala sua bifes»
•> fiiiiNsimo anaiiamnnla.

G$ 999,00

PEÇAM NOSSO CATALOGO DE 1951 IMPRESSO CM CORES. COM INÚMEROS ARTIGOS

-— 56 JORNAL DAS MOÇAS 1-3-1951.
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Cesta para trabalhos bordada a lã
A fim de dispor o trabalho começado e principalmente as lãs empregadas, pró-pnas para tapeçaria ou tricô, façamos uma corbelha um pouco nrofunda e sólidaAs dimensões da corbelha representada nesta página são perfeitas nas suas

proporções.
Uma armação de arame lhe cá solidez. O fundo é reforçado por um cartão finodisposto entre os tecidos formando o forro.
Sobre uma talagarça flexível, tracemos o desenho a tinta e bordemos com aslãs de tapeçaria.
A decoração é de três tons de azul; a linha que separa os motivos no alto e nabase da tira bordada é de lã negra; o fundo é bege claro rosado.
O bordado deve ser executado com o trabalho estendido sobre o desenho a bor-

dar; êle é inteiramente em ponto corrido.

Bordemos os motivos decora-
tivos e terminemos enchendo o
fundo. Repassemos o bordado,
fechemos a tira por uma costura
após termos uma tira de creto-
ne estampado de motivos florais
(nos mesmos tons que os das
lãs) exatamente da dimensão da
tira bordada.

Cortemos dois ovais de cretone
para forrar o fundo da cor-
belha.

Liguemos por uma costura um
dos ovais e a um dos lados da
tira de cretone; o outro lado
desta tira de cretone, cosamo-la
com o alto da tira bordada.

Teremos já pdeparados dois
ovais de fino de um milímetro
mais estreito em toda volta queo fundo da corbelha.

Coloquemos um destes cartões
no interior da armação de ara-
me. Embainhemos então a cor-
belha com o forro e a talagarça
bordada. Dobremos sob a cor-
belha as extremidades da tala-
garça e fixemos o fundo por
meio de pontos espaçados que
manterão a talagarça ligada.

Recubramos o segundo oval de
cartão de um oval de cretone e
coloquemo-lo sob a corbelha
para forrar o fundo exterior-
mente.

Cosamos em pequenos pontosatrás o cretone à beira da tala-
garça dobrada. A costura, no
alto e na beira da corbelha, é
dissimulada sob uma trança fei-
ta co mfios de lã azul negro; os
dois grandes pompons de lã são
feitos com os restos da lã.

1-3-1351- JORNAL D AS MOÇAS — 57 —
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quando se encontra no or»
mário uma roupa roida pelai

baratas ou traças
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Seja inteligente... Espalhe nas go>
vetas e nas malas NEOCID em

pó, que não deixa manchai
«lem cheiro.

Use a lata grande - a en>
balagem mais econômica do

NEOCID ^St/fc*

NEOCID
Com os canais obstruidos, a vida

^íos torna detidos.

CASACOS DE PELES
BRUMEL INGLÊS LEGÍTIMO
PELO REEMBOLSO POSTAL

OU A VAREJO LIVRE SEM
DESPESAS

PREÇO DE
RECLAME

C R 750,00
COMPRIMENTO

õO centímetros 750K
75 1150,
95 1-450,
105 1B50,
115 " godê 2.290,
CÔR: Marron escuro
ou em outras cores
com aumento de
CrS 150,00 a CrS 450,00
GRANDE SORTIMEN-
TO DE CASACOS DE
PELES FINAS E
BARATAS.

Basta mandar suas medidas para
OFICINA DE PELES

Rio de Janeiro
Largo S. Francisco,23-Sala 3, 1.°

Ao lado da igreja

VOCÊ SABE CONSERVAR-SE
JOVEM!

Conservar-se jovem é, sem
dúvida, uma das maiores aspira-
ções das mulheres. Todavia,
trata-se de um assunto tão
complicado que requer um es-
tudo especial, pois não bastam
as massagens e os cremes caros
para que você prolongue sua
mocidade. Damos abaixo alguns
conselhos que devem fazer
parte do seu programa diário
para conservar-se jovem.

1
Não seja pessimista ou amarga,

comumente. A tristeza cava rs rugas
e faz relaxar os músculos do rosto.
Portanto, reaja e prccure ser otimista.

2
Não reclame acerbamente contra

as cüisas de que não gosta, mns que
depois será obrigada a fazer. Cólera,
irritação inútil, perturbam o fígado
9, consequentemente, o aspecto sau-
dável de seu rosto.

3

Não seja a eterna sonhadora que
vive se alimentando só de fantasias.
A falta de contactos reais e humanos-
aniquila o funcionamento de certas

glândulas indispensáveis à sua beleza.

Não seja inconstante em seus
afetos. A inconstância traz descon-
fiança, a desconfiança as lágrimas,
as lágrimas as rugas. . .

5

Procure cultivar a própria inteli-

gência. Conservar a mente ativa man-
tém o entusiasmo e torna o olhar
lustroso e encantador.

6

Não pense continuamente na sua
infelicidade ou na infelicidade alheia.
Isto acarreta má circulação e. conse-
quentemente, uma pele má e
envelhecida. l

Não seja irredutível nas suas con-
vicções, quando o bom senso lhe diz
que será melhor ceder. O tormento
interior refletir-se-á no seu rosto,
afeiando-o. O melhor é aceitar a vida
como ela é e procurar saber aprovei-
tá-la da melhor mançira possível.

CONTRA SURDAS
E MANCHAS

liâe^^yâ

1^^^ ns 1
PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS

ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

LABORATÓRIO ODÍN S. fl.
CAIXA POSTAL, 36

BLUMENAU - SANTA CATARINA

C0NTDA FEDIDAS
DECENTES OU A* TiG AC'

A MELHOR DOMADA E »

W^^tiçíim

NAO HA' IGUAL
.IC.D.N.S. «H <l<

FAÇA EM CASA
O TRATAMENTO DE

BELEZA DOS SEIOSw
fà£fa?r?tA$sa,

Conserva e dá aos seios, firmeza,
perfeição e encanto.

PRÁTICO. DISCRETO, EFICIENTE
Garantia absoluta, comprovada em
famosos institutos de beleza. Nasdrogarias, farmácias e perfumarias.
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"CARNET" DAS JOVENS
Por DOROTHY DIX

(Exclusivamente para JORNAL
DAS MOÇAS)

DESAVENÇAS FAMILIARES
"Parece incrível que um pequenc

tubo de creme possa causar desgostos
em uma família", escreve-me um
jovenzinha de vinte e dois anos, se-
cretária de um alto empregado em
uma grande companhia.

A causa da frase dita é por seu
pai não querer vê-la com os lábios
pintados, e cada vez que o usa já
sabe que vai passar por um desgosto.
Sem embargo, chega o momento em
que aparece. Maria com os lábios
pálidos, somente para agradar ao
pai, que se assusta ao vê-la assim,
porque sua filha parece estar muito
anêmica. Chama o doutor, perdendo
a tranqüilidade.

Quando se chega já a essa idade
e se reúne uma jovem a outras ami
gas que gostam de causar boa im-
pressão, é realmente um pouco ridí-
culo um pai não deixar sua filha
usar uma coisa tão inocente como c
lápis labial.
DEVE-SE ATENDER A SAÚDE

O homem, habitualmente, não
cuida de sua saúde, e, por mais que
a esposa lhe aconselhe que tenha
a dieta que lhe corresponde, não o
faz, sempre julgando que se curará
por si próprio caso a saúde se altere.

Ela o quer muito e não deseja
vê-lo enfermo, pois muito se entris-
tece ao pensar que pode perder o
companheiro de sua vida. Ela pensa
que todo mundo é mortal, menos êle.

Não se compreende como um ho-
mem, por pouco inteligente que seja,
atue dessa maneira. E' sabido que
muitas^ enfermidades, atendidas em
seu início, se podem curar rápida-
mente, mas, se se as abandonam,
podem ser fatais. Um corpo deve
ser atendido como se atende a uma
casa, isto é, fazendo examiná-lo de
vez em quando com o objetivo decorrigir qualquer anomalia que só o
profissional pode perceber.

NOIVAS ENFERMIÇAS
O primeiro que deve considerarum casal quando se enamora é seambos têm saúde. Sucede com fre-

quencia que começam a sair junto.3e, depois de algum tempo, chegam
a conclusão de que nasceram um
Para o outro.

vSentem-se felizes quando vão co-
mer juntos, saem para bailes ou ou-trás festas, mas acontece que a moçanao é o suficiente saudável paraestar em uma festa até que esta seacabe. O noivo deseja ficar até o
TO, mas é obrigado a retirar-se paraacompanhar a noiva que, por seríraca, não pode ficar até o final.

Antes de levar adiante o namoro,cada um dos dois deve averiguar asaúde do outro, pois para nenhume]es e muito agradável pensar quese une a uma pessoa que terá queleyar sempre consigo uma farmácia.

_ Desta vez
eu estou inocente!
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DIGA LOGO
0 QUE HÁ

CRIATURA! _
DEIXA J\/m

ME
DEFEN
DER!

H
É QUE ESTE ASSUNTO NÁO ME

COMPETE. RENATO. POR OUE
VOCÊ NÃO CONSULTA

0 NOSSO DENTISTA
SOBRE MÁU HÁLITO,

QUERIDO?

RENATO CONSULTA O D EN VST AL

2^. 0 NOSSO DENTISTA

I :u^^\ QUERIDO? y

íD^M/ / *\/TP^\ /COM ESSA,
fW v , *.mdy /MuAmamàe acertou

WÈÊm

CREME DENTAL COLGATE PERFUMA 0
HÁLITO. LIMPA E EMBELEZA OS DENTES»
t 0 MÉTODO COLGATE DE ESCOVAR OS
DENTES LOGO APÓS AS REFEIÇÕES,

COMBATE MELHOR A CÁRIE
DENTÁRIA!

^w i fffkS

li
If,

±
EXPERIÊNCIAS CIENTÍFICAS PROVAM QUE EM 7
mfflMMtyPSfr C0L6ATE ELIMINA INSTANTÂ-
NEAMENTE 0 MÁU HÁLITO QUE SE ORIGINA NABOCA. E NENHUM OUTRO. DENTIFRÍCIO LIMPA OSDENTES COM TANTA PERFEIÇÃO E EFICIÊNCIA,

RESSALTANDO 0 SEU BRILHO NATURAL.
COLGATE É FAMOSO TAMBÉM PELO SEU

DELICIOSO SABOR REFRESCANTEI

CREME DENTAL COLGATE É TAMBÉM MARAVILHO-
SO PARA DAR BRILHO AOS DENTES! E COMO
EU GOSTO DO DELICIOSO SABOR REFRESCANTE

DE COLGATE! AGORA EU USO SEMPRE
COLGATE PARA AJUDAR A EVITAR

DEPOIS GRAÇAS
A COLGATE

CREME DENTAL COLGATE
Combate Msíhfic a Cárie Dentária

Pesquisas realizadas durante dois
anos, provaram que o Método
COLGATE, de escovar os den-
tes logo após as refeições, com-
bate a cárie dentária melhor que
qualquer outro método de hi-
giene bucal, porque combateu o
maior número de cáries no maior
número de pessoas, em toda a
história dos dentifrícios! Ne-
nhum outro dehtifrício oferece
provas desses resultados!

USE SEMPRE COLGATE
PARA PERFUMAR

0 HAUTO, LIMPAR E
EMBELEZAR OS ÚENTES

E AJUDAR A EVITAR
AS CARIES DENTÁRIAS !

CREME DENTAL

COLGATE IA
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OUAS FÓRMULAS DIFERENTES
para dois males diferentes

tm

Oo acordo com os imporofiroí do
razão, cío ciência e do bom senso»

N.* 13 lUgrot obundontot. pr*
longadot, ropotidat, toma»
glas o-tuai contoqvfnclof.
N.* 2 : Coito do rmgra%, rfrBB
otraiodot suspensas, dlalnnido»
o tuot conioqoêneiot.

XAVIER

DUAS ADMIRÁVEIS"FRENTES ÚNICAS"
(Conclusão)

JABOTY — Com as ags. n.^ 8,
montar 52 pts. e tecê-los no modelo,
diminuindo 1 pt. no com. e fim de
cada 2 cars., até restarem 2 pts.
Tecer 2 malhas juntas, pelo dir.
Rebater.

GOLA: — Com as ags. n.° 2,
pegar 100 malhas e tecer no dir., 2
cars. — Mudar para as ags. n.° 8

e trabalhar no modelo, mais 25 cm.
Rebater. „„™T

TIRA CENTRAL DA FREN-
TE: Com as ag. n.° 2, montar 8 pts. e
tecê-lòs no modelo, completando 17,5
cm. Rebater.

— 60 —

ACABAMENTO — Com as ags.
para cr., n.° 2, tecer 1 car. de cr. sim-
pies em torno às extrem. da frente
única, formando 3 casas a intervalos
iguais, pelo direito da abertura, atrás.

Casas — 2 cadeias e pular o es-
paço equivalente a 2 c. na peça ori-
ginal. Tecer 1 car. cr. simples em
volta do jabot.

Bater a ferro, separadamente, a
frente única e o jabot. — Com agu-
lha e linha, franzir por igual o cen-
tro do jabot e alinhavá-lo ao centro
da frente única, partindo do centro
da gola. Prender então a tira estrei-
ta, ao franzido. Pregar os botões —
tanto ao centro da frente como atrás.
Reforçar o decote com um cadarço.

JORNAL DAS MOÇAS

SERÁ QUE V'
"Snob" é uma palavra de origem

inglesa que significa pessoa afetada
e pretensiosa, que fala e age de modo
a parecer diferente do que é e imita
tudo que está em moda. Pois bem,

para saber se você é mesmo "snob",

experimente fazer este teste e o re-
sultado do mesmo lhe dirá a verdade.
Marque uma resposta para cada

grupo. Se tiver 4 ou mais "a", é

porque você é de um esnobismo ar-
tístico. Se tiver 4 ou mais "B", é um
"snob" admirador de tudo quanto
cheira a aristocracia. Se tiver 4 ou
mais "C", é porque não é "snob" e
gosta das coisas simples e naturais.
Se tiver 4 ou mais "D", é um "snob"

intelectual, um adorador de títulos
literários. Se tiver 4 ou mais "E",

é porque é um "snob" esportivo. Se
tiver 4 ou mais "F". é um "snob"

financista, agrada-lhe que todos sal-
bam que é rico e sabe gozar o seu
dinheiro. Se tiver 3 ou mais em dois
grupos, é um "snob" híbrido: artís-
.. £• .; _*_4-~ a^a C!a +í,7or »»«"««¦»
tlCÜ, llliailUXOC», civi w»w nvw uniu

contagem baixa, distribuída igual-
mente nas várias categorias, os casos
são dois: ou é muito equilibrado ou
"tapeou" as respostas. ..

1/

ONDE PREFERE SER VISTA?

(a) Num concerto do Municipal.
(b) no salão nobre do Jóquei Clube.
(c) no comício dos trabalhadores.
(d) na escola de Belas Artes.
(e) no Golfe Clube da Gávea.
(f) numa reunião de banqueiros?

2.°

QUE TIPO DE BLUSA

PREFERE?

(a) Gola aberta?
(b) gola alta?
(c) mangas curtas?
(d) mangas compridas?
(e) listrada?
(f) de seda?

3.°

O QUE LÊ PRIMEIRO NUM

JORNAL?

(a) Crítica teatral?
(b) anúncios funerários?
(c) anúncios publicistas?
(d) artigo literário?
(e) página esportiva?
(f) cotação de títulos?

1-3-1951

¦m

¦

I 4I 0

sa

i
"."!"

WÊA

í • 'i

I ¦f :4*



I -.,"¦

E E "SNOB"?
4.°

O QUE SERVIRIA NUM
JANTAR DE CERIMÔNIA?

(a) Frango assado?
(b) assado de vitela?
(c) picadinho de carne?
(d) maionese de lagosta?
(e) peixe ensopado?
(f feijão com arroz?

(a)¦.33 s '

(b)I <c>
1 (d)

5.°

QUE COISA GOSTA DE
COLECIONAR?

(a) Vasos chineses?
(b) moedas antigas?
(c) postais ilustrados?
(d) quadros célebres?
(e) caixas de fósforos?
(f taças de prêmios?

6/

ONDE PREFERE PASSAR AS
FÉRIAS?

(a) Em Venesa?
(b) numa casa de campo?
(c) em Paris?
(d) num cruzeiro de iate?
(e) numa fazenda?
(f) No Oriente ?

7.<

QUAL O DISCO QUE TOCARIA'
PRIMEIRO?

ao S o 1", deO "Hino
Stravinsnky?
a "Polonaise", de Chopin?
a "Marcha Turca", de Mozart?
a "Aquarela do Brasil"?
a "Fuga", de Bach?
um bolero de Augustín Lara?

8.<

QUAL O JOGO QUE PREFERE?

(a) Pingue-pongue?
(b) pôquer?
(c) xadres?
(e) roleta?
(0 Pif-paf?

9.°

COMO PREFERE SER
CHAMADA?

(a) Querida?
(b) madama?
(c) nenem?
(d) doutora?
(e) excelentíssima?
(O campeã?

'Come como um cavalo" é umaexpressão errada, pois uma vacacome cerca de cinqüenta quilos dealimentos por dia.

Tão Forte
Como Um

Touro
¦ +*smmmamÊÊmmmWmmmmmMmmmàmsmm

^^^% ^^^^^^ ^fc^BC^é^ "Cb^Éb^^^^bH _"B_fc^^^Bfla_"—aa_^^^ ^r _B_fi_fl_m \ fl'
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sist&ffZ iiIh?s.nf"ssitani desde a infância ir acumulando re-
TiW ¦ 5 °a e Vlnhdade Pa^ serem homens e mulheres fortes esaudáveis durante a puberdade ««uineres 

iortes e
Provado está pela ciência médica que o Óleo de Fígado de Baca-lhau e um coadjuvante de positivos resultados para que as crença,— cresçam robustas, saudáveis, vigorosas' ecom preciosa dentadura. Naturalmente oque é necessário é que tome o Óleo de Fí-gado de Bacalhau, que é um óleo puro erico em vitaminas "A"e "£>". Em o

ÓLEO DE FÍGADO
DE BACALHAU

de LANMAN & KEMP
ts mães cuidadosas encontrarão um Óleocuja máxima pureza assegura completa a-oundancia das vitaminas "A" e "D" Asua maior garantia, são os anos de suae»s encia em todos os mercados mun-

elegítimor 
ISS°' SemPre "^ ° verdadeir»

ÓLEO DE FÍGADO DE DAGALHAU
* LANMAN & KEMP

JII JJjS 11 miij^auili

3^-
^i/Jmma&á &AJ&M

TINTURA FLEURV
^ 

dá Juventude aos seus cabelos.
I resticuindo-lhes cm poucos minutos, a sua côrI natural Escolha entre as 18 tonalidades difcren- I '

«l Z fgXTURA FLEURV a<JueU «u< ¦* *
APLICAÇÃO FACII.IMÀ

w7/ ' Pef* ao noiio terviço técnico tZdaTo? 
"

| informações e solicite o interessante
'fe/nr^^ DE P*HTAR

J rní:,,,/!9"' distribuímos gratuitamente* CONSULTAS - APLICAÇÕES e vENDAS:
Rua 7 de Setembro. 40. sob. Rio

I RUA 
'..'.".

i cidade.,..y'-"m. \y esTADo''. 
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6.° CAPÍTULO — Resumo -

Catalina, uma belíssima mexicana,

simpatiza extraordinariamente com
Tex, mas a família da jovem não vê
com bons olhos a amizade que sur-

giu entre êles. Catalina confessa ao
rapaz que seu pai está arruinado e
encontra-se à mercê de um rico pro-

prietário de terras que ameaça acusá-lo de desfalque. Tex afasta-se, qusndo aparece o primo de Catalina, Felipe,

o qual confessa todo seu amor pela jovem.

lü

JWWl dc JÚLIO BAENZ - diMtctuxrá J.WOOD C

- Noquelo noite»
Tex quo se nâo
pode dormir:
surge diante de
seus olhos a do-
ce figura de Ca-
talina. Na ma-
nhâ. s e guinre,
voi visitar Do-

lores . . .

'¦<: í _Jl^y»í&mMmàü C:Ç:;:'
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t ':\XIJK^iteiffHfcl*''ííi 'il 'i,'" i^^P^iMM^^mfàmmmmi

Bom dia, Dolores.
Dormiu bem?

^•»C*K $:|j
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|- Você dançou maravilhosamen-
te Don Miguel gostou muito.

- Don Miguel? Nem
sequer o vi...

V* yf

WÈ&-.¦ '^IP

me \ PP^i ™ saa k«k
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^«gL Don Miguel! j
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I. Tem muito
Idinheiro e e|H|
[bastante diver-
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• Não é deles que
quero falar-lhe e
sim de Catalina.
Confessei meu amor

por ela

)oti Inácio bai-
xà o fuzil len

fomente ...
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- Pareceu-
me estar

rle acordo...
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(ela que disse?
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A^JmSé
^^m ^ff\\ A GRANDE MODA NO RIO

^fl Wml Èê\ Cwn mangas japonesas, 2 bolsos,
fl BjB' ^A abotoado de cima a baixo, botões fanta-

fl ^B I L II sia, cinto forrado de couro e aviamentos
^Bfl B X I Ir II **e 1" qualidade. Não encolhem. Cores
^_W_\ I ^B I \. H| firmes e 100% garantidas: Rosa, verde,
JÉ I » I UII branco, preto, amarelo e azulão. Tama-

HÊmil ^l\ ATENDEMOS PELO
ÜhII lll) REEMBOLSO POSTAL
WÊmJÚW^ SIMPLES OU AÉREO

LOJAS U & CA \\ '^^'^,aLe2f^T^n
CAIXA POSTAL 615 c * "7||il"Aafl^^
RIO DE JANEIRO WM
Peço remeter pelo Reembolso Postal nm Vestido de LINHO
(escreva bem claro) tamanho  côr
Nome 
Endereço
Localidade

SEJA REALISTA
Inscreva-se com sua família na SOCIEDA-
DE DE AUXÍLIOS E BENEFICÊNCIAS
ESTRELA (S. A. B. E.) que lhe proporcionará
os auxílios seguintes: Médico, Advogado, Cota,
em dinheiro para funeral, Auxílios, Viagem,
Natalidade, Núpcias, * Impossibilitados de

trabalhar, Hospitalização e Luto.

MENSALIDADE DE Cr$ 3,50 a Cr$ 6,00
Sede central — Rua Carolina Meier, 29 —

Meier — Rio — Fones: 29-4173 e 49-0710

AGÊNCIAS:

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

Pecanha, 505 — E. do Rio. — BARRA DO
PIRAÍ — Rua Roberto Veiga, 3 — E. do Rio. —
JUIZ DE FóRA — Av. Barão do Rio Branco,
83 — E. de Minas. NILÓPOLIS — Av. Mi-
randela, 219 — E. do Rio. — CAMPO GRANDE

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

s/ 103 — E. de Pernambuco.

REPRESENTAÇÃO:

REZENDE —- Rua Dr. Cunha Ferreira, 36
E. do Rio

QUE TIPO DE MULHER É BÔA ESPOSA?

( Conclusão )

John Lund em "Amiga da Onça" (My Friend
Irmã), é a venturosa esposa do ator de palco Allan
Nixon... E Diana Lynn, o delicioso pratinhò que
se pavoneia perante Robert Cummings em "Paid
in Full" para tentá-lo, tem um lar modelo com seu
marido John Lindsay, jovem arquiteto muito co-
nhecido. A capitosa Jane Russell, por quem todos
os homem perdem a cabeça, é a virtuosa esposa de
um grande jogador de futebol, Bob Warerfield, já
há oito anos... E essa novidade que é Corinne
Calvet, outra mulher fatal da tela, na vida real é
uma esposa dedicada. Em seu primeiro filme ame-
ricano "Zona Proibida" (Rope of Sand), essa bem
torneada importação francesa tem nada menos que
três homens em suas garras, disputando suas afei-
ções, que são Burt Lancaster, Claude Rains e o es-
poso de Corinne na vida real, John Bromfield,

E' verdade, as estatísticas parecem provar que
as mulheres que usam de técnicas reprováveis nos
"sets" cinematográficos são as mais passíveis dt
levar uma vida matrimonial mais tranqüila quan-
do encontram um bom marido.

Com maior numero ue paginas apresen-
taremos no JORNAL DA MULHER da

próxima semana sensacionais figurinos e
fotos de modas de Paris, Londres,

Hollywood e New York

F U M
MANTENHA. PORÉM. SEUS
DENTES LIVRES DAS ANTI-
ESTÉTICAS MANCHAS DE

NICOTINA
O Creme Dental Nicotan (fórmula origi-
nal americana) é recomendado especial-
mente para fumantes. Remove completa-
mente as manchas de nicotina acumula-
das nos interstícios dos dentes e causa-
das pelo uso contínuo do cigarro. Nicotan
dá aos dentes um brilho deslumbrante e
às gengivas uma coloração natural e
sadia. Não ataca o esmalte. Não contém
pedra pomes nem substâncias ácidas ou
corrosivas. Tem sabor de cerejas.
Nicotan, creme dental especial para
fumantes apresentado em dois tipos:

branco e vermelho.

ICOTAN
Á venda nas farmácias, drogarias

e perfumarias.

N

r.i
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QUE IDADE TEM
UMA DAMA DE

4 0 ANOS?
Qem quiser responder à pergunta

que intitula esta nota tem que ir a
Hollywood, pois aí encontrará a evi-
dência mais clara de que, em reali-
dade, existe a Fonte da Juventude.
As estrelas do cinema descobriram
seus segredos.

Fazendo um cálculo aproximado,
poderíamos dizer que uns setenta e
cinco por cento das atrizes daquela
terra conservaram muitos anos a pri-meira juventude, dando a impressão
de possuir sempre a frescura e deli-
cadeza dos dezoito anos.

Para conseguir tão belo objetivo
basta seguir um programa simples,
composto apenas de três requisitos;
são eles: plasticidade emocional, in-[
terêsses dinâmicos e absorventes e
regras de beleza e saúde mais
simples.

E' de supor que as atrizes têm
tempo e dinheiro para pagar a aten-
ção minuciosa de seu rosto e de suafigura, podendo, ainda, fazer roupa
especialmente desenhada para elas.

Mas há milhares de mulheres que
gastam tanto dinheiro em arranjar-se
e vestir-se como uma estrela de ei-nema e, sem embargo, não podem (dissimular os estragos do tempo. IA juventude perpétua exige um"
preço de vigilância espiritual e emo-cional; Hollywood paga automática-
mente, mas os outros lugares não.

As mulheres em geral, passados osvinte primeiros anos, começam aamargurar-se e a pensar cada ano,dizendo quase sempre: "tenho quasetrinta anos, mui breve terei quarenta,estou ficando velha".
Essa idéia a assusta e a tornadoente.
Um sinal claro de velhice é dado

quando a mulher começa a lambuzar
o rosto e a encrespar os cabelos anoite, sem se importar que seu mari-do a veja nestas condições. Esta éuma indicação de perigosa atitudemental. O que ela está dizendo in-conscientemente a si mesma é: "eu
Ja terminei para a vida e para oamor;" no programa de minha vidadoaria já não há lugar para as emo-
Coes mais ternas".

E essa é uma grande verdade; umamulher é sempre tão jovem comosuas emoções.. Todas as mulheres quechegaram à fama tiveram uma vidacheia de emoções.
Nenhuma delas deixou de interes-sar continuamente aos homens. Todaselas foram desejáveis e desejadas emqualquer idade.
E em resumo, se uma mulher querconservar sua juventude, deve elaapreciar e viver plenamente o pre-sente e não lamentar-se pelo que foinem temer pelo que virá.

____§gg§KS'K')líaS^ gB&flSffflpSra^
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LOÇÃO
desde 7,50
*té 100,00

COLÔNIA
desde 5,00
«é 100,00

íWai <B
EXTRATO

desde 6,00
S:*té 35,00

•nar
o perfume que deixa saudade

t««i»
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BOLOS ARTÍSTICOS
QUATROCENTAS PÁ-
GINAS EM MAGN1FI-
CO PAPEL, COM CIN-
COENTA MODELOS
COLORIDOS E A MA-
NEIRA DE EXECUTA-

LOS.

O LIVRO QUE A SENHORA ESPERAVA!
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PREÇO: CR} 200,00 (2.a edição)
Pedidos poi Reembolso Postal

DOLORES BOTAFOGO
Rua Osório de Almeida, 76 — Tel. 26-6204 — Rio

ou em todas as boas Livrarias.

*
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Lembrando Raridades - Lindos são estes mo-
tivos chineses que ve-
mos nesta mesa de

madeira laqueada, que apareceu numa apresentação de móveis na
América do Norte, causando grande sucesso. As linhas, esguias e
elegantes, embora de influência oriental, adaptam-se perfeitamente
a qualquer mobília, principalmente se fôr laqueada num tom
quente^ como o vermelho chinês ou o laranja.

O Jardim Mágico
COMO NAS HISTÓRIAS DAS
MIL E UMA NOITES, MUITO
CONTO TEM ESCRITO A CIÊN-
CIA MODERNA, CONTRIBUIN-
DO PARA QUE O ESPANTALHO
DA VELHICE VÁ, AOS POUCOS,

DESAPARECENDO

Existe um jardim onde cada planta
e cada árvore emitem radiações in-
visíveis, constituindo, em realidade,
um dos mais modernos laboratórios
da Comissão de Energia Atômica
norte-americana. Nesse jardim os ho-
mens de ciência vigiam estreitamente
todas as radiações que emitem as
plantas e árvores em crescimento, ve-
rificando os processos pelos quais os
elementos radioativos do solo ou da
atmosfera se transformam em tecidos,
folhas, flores e frutos.

Os aludidos homens esperam des-
cobrir exatamente como os elementos
químicos orgânicos e minerais atuam
no crescimento das plantas e dos
animais. Seu ideal não é senão achar

meio de obter novas fontes de ali-
mento para a humanidade e o meio
de combater as enfermidades e,
linda, conter o processo degenerativo
que encurta a vida humana, isto é,
afastar a velhice de nosso horizonte
o mais possível.

Os produtos obtidos da papoula,
do digital purpúreo, da beladona, do
tabaco, da alfafa, da beterraba, do
trigo negro, etc. são fornecidos aos
animais de laboratório para estudar
os efeitos dos mesmos na luta con-
tra as enfermidades.

O jardim atômico se acha situado
na estação experimental do labora-
tório nacional de Argone, que está
sob a autoridade da Comissão de
Energia Atômica dos Estados Uni-
dos, em um ponto próximo da cidade
de Chicago.

Cada árvore desse jardim é ao
mesmo tempo a árvore da sabedoria
e da vida.

Cada um dos seus frutos está de?-
tinado a arrojar a invisível luz de
suas potentes radiações sobre proces-
sos naturais específicos no complica-
do labirinto da existência, cujo acesso
era impossível até agora para o

homem.
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GALERIA

DOS ARTISTAS

D E R Á D I O

ZÉ 
TRINDADE é tudo na vida, na árdua vida artística e na folgada vi

particular... Zé, como artista, apita de tudo um pouco. Até parece que
êle descobriu o problema de assobiar e cantar ao mesmo tempo. . .

E' cômico, é dramático, é cantador de modinhas, é intérprete de papí
de matuto, é galã e. . . o que é que êle não é, afinal? ^

Trabalha no rádio, no cinema e no teatro. — Que há contigo, Zé? Trindade.
No rádio, sua atuação na Mayrink é inegavelmente formidável, aparecei

do em vários programas.
No cinema — puxa! — aqui o espaço é pouco para enumerar todos

seus filmes. Mas saibam que a foto que serve para esta galeria é uma cena
do filme "O Meu Dia Chegará", no qual êle faz o papel de um viuvo de
anos de idade, totalmente maluco.

Parece que chega de falar nesse Zé Trindade, um baiano de fibra.

Ma

Üi

'-M.M'.:

¦r
-y'-i':'

a -m



O RN Ali
|0(l MARÇO 95j* HÍ1863

3
CR*

a

jupp i jp" ¦¦' XT—" -y 'ÍWrT^/~*-r.:2»r.w .» X" XX*3**?»*»^

ffi^gmffflifftgj^^^  -yy---'"-'-.-:- ::Jy-- aW ¦ 
^^F^ -v

EBÊgm^mw^m^m^^^Êm^^B^m' -AJmmrAmr::-'---::'AEm^r\ jAtAw yAmT^AmY m jA\
I ,m|f X ÀmV Mmfm72ÉlL V^flfl .àmmM M ES mW
^^MZaamm ^$mS^Êmm^my W MWJ^AmT IL^ L/i VmJCAW il)

_^ W T fli '3Hp; Bl mês^Esj f§^Rx Él-^. ''r^WB BíatLr 
H

^^^^^^^^^^^^^^^Amm%m^^^^^^ I 'li - &

^;v,-.**».t|||. '-V*r .»^^^^í^tó j|^_#'--«k ' ^IP -XXV |;
| is¦ *1-11 ¦¦*;;*_» ¦'fluT^ j ''^^^^^^^v^^^^^^^0iry. •yy*yBgk r*si?

# -* MM m 4f
i^^^^^^^^kw^^^^AmsAmMMm^^^W^WAm^Ê" yMw \m

^WW^^K^K^: li SR 'I¦ / ¦ •• f- "Hv'"^ll ¦'" I
^^f^S^^S^^KSÍaaB^Í^MBl^^^^^^^^Mala^^^^^^^^^^WBJÍ^ •:;#•¦ .li,- J 1111 ü Hl ** I
V^MHnWiw XaHI ^SWBkSP IbW bbbHbV ÍlÊÈÊÊm^^í *JM miwÊoWAm '»'. WUs: Íg$mÊm x * '"'¦

MÊÊÈÊb^ %wÈAMAm\ AwA
mÊ mzZm mm mm . .

JPPa» ¦ iíWS^WMmWSEM^Wfam^ -wÊÈÈimL . *¦
mm-j ^WÈm ¦mmmiWSEmWmWm^ : -.«lA r

mmWÊooW" ' ^^P^^^^R^^^^^^Wtl ' '
MmÊÊÊÊÈ ¦ m Wm WmWÊmm WÈÊÈm m -
Am mMMmmmAwmm^^^^^-^^^^&mMA^ mm^^^MM Ammmmx:m mama \%l ,^, ¦ .--Jk M* ^m^&^^m m ' 1 '^^^a^^^&ê^^^^kw v

m*ammm^yymWÊiyymmmfâm^&mW^ • -.¥ j-
bbbI aaran BtíSí^i ^E 11'

aBaB»*^^^^'^! jjtjjilf X^^^P ' '^^^^^^^'^^^P'X^P^i'' * ^^V^^^X^^^_Xi«KAj|

a^H d'"' HHi Iaal BUS ÍW-151»^ WÊBÊSaA wWSÊk 'fl IM^^Il mmmm Wm,mWãÊÊÊÈ WÊmWsm WmMm flKiSSsBR HKaigi

aal '«SÍ---Í' K*SS3SSS&8 bHSII» B&m - -•. • f i
^^AmlmWm^TMnmnMSAmMm^ +¦' H^;

^B --ffl BH fll 2i
mÈÊÊÊ mwÊÊÈm W& í

' >!§* "li fft"-www"" àm$%v\m .. »?> o,^l^a-w«K1^1iMWmm-y ShSH HWBwp»*""m 'mSb t^xsyy yysy
- í|b^Í^^__^^^-->Ç? "S*^s»^"y^,-Jj*-- y^^jiHHF^^^ liKXsV ^«>

mZ.ZmmZmZy::mjzmmZyy ^^ . x •- .: ^4e% ^.
XXXXX^v':, ^^^^^^: -'/''V'-: ¦¦¦¥»•: -_ v ;V :y.-.y.;,yy. \ :;;.;; ^^^' ^^ "''¦¦¦¦--W '¦ -¦¦' '''¦•"-. -''vV ¦¦Jy '¦: ' 

VXXV:^

"'¦•'•''¦'•':¦'''.'¦'.'¦¦'¦• ¦¦'''¦'.-¦'¦¦:.." ¦'-¦¦'.• - \Z •'-'-'' y ¦:;¦.': ';X
'¦• '¦¦•''"••¦¦. ¦. 

:'"¦¦ 
'y\ ¦:

CRIAÇÃO DE
RAYSON ROBÍNSON

pMOLDES NO SUPLEMENTO

¦•.•>tr^^.w^v^¦^,^¦r'-¦^¦:^»^r*•-*?^^'^- V^Vj'VVV.'*^-.^l*>*»



(r*^^r*

A
GALERIA
t

DOS ARTISTAS

DA TELA

Warner é uma das companhias cinematográficas de Hollywood que mais
apresenta ao público novos nomes. E o mais interessante^ é que os ca-

louros da Warner Brothers logo alcançam popularidade, não só por aparece-
rem em filmes de êxito garantido, ao lado de famosos "astros", como ameia
por fazerem seus "debuts" cônscios da missão que lhes cabe desempenhar.

Davis Brian é um desses nomes que já entraram no "carnet" das jovens
e no bom conceito dos verdadeiros fãs do cinema. ft

Surgiu ao lado de uma das melhores atrizes da "Cidade de Estrelas ...
Joan Crawford foi quem lhe deu mão forte convidando-o para seu gala em
"O Caminho da Redenção". Davis acertou com o caminho e, novamente, íoi
escolhido para o melhor papel, do último filme da mesma "estrela" —""
Vítima", que tantos elogios yor.n alcançando desde as primeiras cenas rodadas.

m
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tonalidades

vibrantes

e juvenis!

...e entre elas a tonalidade
ideal para a sua pele

PÔ DE ARROZ
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Micronizado por aparelhos especiais - um

processo revolucionário, privilégio de Coty em

todo o mundo - "Air Spun" é de textura praticamente
imponderável. Experimente, nos tons rosados, as

cores Bali ou Vibrant,- nos tons ocre,

Soleil d'Or ou Ocre d'Orient. Há ainda mais

7 cores fascinantes à sua escolha.
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NOS CLÁSSICOS PERFUMES: L'ORIGAN - EMERAUDE L' AIMANT PARIS
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LOREN ZO

GHIBERTI —

Porta principal

do Batistério de

Flor e nça , da

qual Miguel An-

gelo dizia ser a
"Porta do Pa-

raíso".
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HISTÓRIA
DA ARTE

XXI

Os Florentinos
Escreve LUIZ GOULART

A 
cidade italiana de Florença pode, com justa razão, ser consi-
derada a capital do reino da Pintura. Nos séculos XIV e

XV, o povo e os artistas ideritificavam-se no mesmo entusiasmo
pela Arte. Basta dizer que os nomes dos pintores e escultores
andavam na boca dos habitantes de Florença como hoje se fala
dos "astros" do cinema e do rádio. Ser artista, naquela época,
significava ter prestígio pessoal no meio das massas. Qualquer
cidadão, por mais pacato, discutia o valor,
a côr, a forma, a linha, a perspectiva e a composição dos
quadros dos grandes mestres. Era tal o interesse que, quando
Leonardo e Miguel Ângelo pintavam suas deco-
rações, o povo se reunia e apostava em quem
acabaria primeiro o seu trabalho. Isso acontecia
quando, até, não se metia na intimidade dos ar-
tistas, que, graças a esse espírito dos florentinos,
hoje podemos dizer alguma coisa curiosa a res-
peito dos artistas, da sua vida privada e das
lutas que enfrentavam.

Figura curiosa, no conceito do povo floren-
tino, foi Paulo Uccello, que tantas descobertas
interessantes fez, no domínio da perspectiva. A
princípio, seu nome era Paulo di Dono, filho
de um barbeiro — cirurgião conhecidíssimo em
Florença. Menino ainda, de dez anos, tornou-se
aprendiz do célebre Lorenzo Ghiberti, famoso
escultor e artífice, autor daquela deslumbrante
porta do Batistério, na curiosa capela octogonal, botticelli
__ 4 JORNAL D AS MOÇAS

erigida próximo ao Duomo de
Giotto. Mais tarde, Paulo fêz
alguns mosaicos e pinturas, tor-
nando-se, no entanto, entre o
povo, mais afamado pelo seu
interesse pelos pássaros; daí, ser
êle chamado Paulo Uccello, ou
seja, Paulo Pássaro.

Ah! se nos fosse possível des-
crever todo aquele mundo ex-
traordinário cujo eixo era a ei-
dade de Florença! Resta-nos,
porém, espaço para citarmos os
nomes dos seus pintores prin-
cipais. Não esquecemos de Gio-
vanni da Fiesole, que se tornou
Fra Angélico; do pequeno Do-
nato, que servia como aprendiz
na oficina de um ourives e que,"pelas mãos de Ghiberti, se
i. «^í^^m/Mi «t4~t /"»a1/arvroi íinfiQ-
ti U1AOXVJ1 1UUU ±x\J vvivwiv a~-w»»v«

tello; não nos esquecemos de
Tomaso Guidi, filho de um no-
tário florentino, que por não
pagar o padeiro e o vendeiro,
lhe deram o sobrenome pejo-
rativo de '^aBac^^i não nos
esquecemos ainda de Filipo
Lippi com suas madonas formo-
sas de mais para obra de um
frei e para estar no céu.

Assim, encobrindo, infeliz-
mente, nomes dignos de desta-
que, terminamos este capítulo
louvando um povo que pôde
apreciar a arte e os artistas da
fibra de um Botticelli, de um
Domenico Veneziano e de um
"Paulo Pássaro", símbolo do so-
nho e da alma de um povo e de
uma terra que jamais encontra-
remos iguais ou parecidas.

'Nascimento de Venus" (detalhe)

1^3-1951
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B-51: COMPLETE A SUA ELEGÂNCIA
COM ESTA ULTIMA CRIAÇÃO DE BLUSAS
DE MODA. SEDA "LINGERIE'. QUALIDA
DE APROVADA. FEITIO ELEGANTÍSSIMO.
TRABALHO BORDADO. UM MODELO
PARA O GOSTO MAIS EXIGENTE. CORES:
BRANCOAZUL ROSE. TAMANHOS: 42 • 44
- 46 • 48 50 - IU$ 250,00.

B-3J: BLUSA ORNAMENTADA DE
TRABALHO BORDADO NA GOLA E
NO BOLSO RELEVA SE CAPRICHO
SAMENTE O TOM DA APLICAÇÃO
CAMBRAIA DE ÓTIMA QUALIDADE
MODELO LINDÍSSIMO. CORES EM
TOM PASTEL: MEL • BRANCO • TUR-
QUESA • BOIS DE ROSA. TAMANHOS:
42-44 46 48 • 50 - (lt| 165,0».

B-II: BLUSA DE CAM
BRAIA. GRACIOSAMENTE
ENFEITADA PELO DEBRUM
EM COR DIFERENTE E A
POSIÇÃO DOS BOTÕES.
CORES: BRANCO • VERDE
VENENO AZUL CLARO
MARROM. TAMANHOS: 42
44 . 46 • 48 • 50 • CHS 88,00.

S-S4: SOUTIEN IN
TE1RAMENTE DE DU
CHESSE. BOJO PES
PONTADO FORRADO
DE F1LÒT. COM BAR-
BATANAS MODELO
ESPECIAL PARA Fl-
GURAS GORDAS.
POIS AFINA MUITO
PELO FEITIO DE l/l
ESTÔMAGO. REGU
LADORES DUPLOS
ACABAMENTO PR!
MOROSO. CORES:
BRANCO SALMON
AZUL TAMANHOS: 42

44 46 48 50. —
C «| 98,00.

B-21: BLUSA IDEAL DE
CAMBRAIA. TIPO ESPORTE.
DE BOA QUALIDADE. APRE-
SENTA MUITA NOVIDADE
PELOS MOTIVOS DECORATI-
VOS. CORES: BRANCO TUR-
OUÊSA AZUL CLARO MO-
RANGO. TAMANHOS: 42 44
« 48 50. - CRI 125,00.
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B-41: BLUSA DE BÔA SEDA "LINGERIE"

LINDO MODELO COM NERVURAS FINAS
EM TODA FRENTE. VALIOSO FEITIO.
CORES: BRANCO TURQUESA FRA1SE.
TAMANHOS: 42-44-46-48-50. • CKS 195,00.

S-44: SOUTIEN SEM ALÇA COM
RENDA BONITA E FoRRO DE F1LOT
ESCORA PERFEITA DE DUCHESSE DE
QUALIDADE COM BARBATANAS
FAZ UM BUSTO MODELAR CoRES
BRANCO SALMON AZUL TAMA
NHOS: 42 44 • 46 • 48 — 4 KS 75,00

ROBERT I.m

B^i^H Bê^I
BfcY§33 BÉ& oS B

B11ÉI1111 mm fl^K?s9&*:í3w $8888

CAIXA POSTAL 4221
AV. RIO BRANCO, 18-10?
RIO DE JANEIRO

S-34. SOUTIEN. BOlO DE NYLON. TRABALHADO
COM DUCHESSE FEITIO. DA MODA. TAMBÉM
PARA VESTIDO DECOTE. IDEAL PARA MOCINHAS
CORES: BRANCO • SALMON • AZUL TAMANHOS:
42 44 46 - CK$ 75,00.

S-24: SOUTIEN DE DUCHESSE DE SUPERIOR
QUALIDADE. ESPECIALMENTE PARA BUSTO
FORTE. COM '-i ESTÔMAGO. FECHA COM RE-
GULADOR DUPLO E FORMA UMA SILHUETA
ELEGANTE. CORES: BRANCO AZUL • SALMON.
TAMANHOS; 42 -44 46 - 48 - SO — <"«# 65,00.

& CIA LTDA.
Faça o seu Pedido pelo REEMBOLSO POSTAL

enviandu-nos este cupom, preenchido bem legí\.'l

 CUPOM
NOME
RUA 
CIDADE
ARTIGO N.° QIMNT.

ESTADO
TAM. CÔR

Remessa pelo Reembolso livre de despesas
(Por via aérea cobrando-se frete aéreo)

S-14: SOUTIEN PER
FEITO. DUCHESSE DF
1.° QUALIDADE COM
RENDA E FILOT ACABAMENTO COM BARBATANAS. ELÁSTICO E
FIXADOR ESMALTADO. CORES. BRANCO • SALMON • AZUL • PRETO.
TAMANHOS: 42-44-46 48. -CM* 48,00. 9/

Junto com o seu pedido receberá grátis o novo Catálogo ilustrado com os últimos

modelos em lingerie fina, peignoir, etc.
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Troças & Traços ¦

A MULTA...

— Professora, hein? Pois sente-se ali e
escreva 500 vezes: "Não devo dirigir automóvel
sem carteira".

E U E O " G A R Ç O N "

Eu ontem fui jantar num restaurante. Chegou o "garçon", eu

disse-lhe o que queria comer e ele se foi. Passou um bom pedaço
de tempo. . . E outro. . . e outro. . . e o "garçon nao vinha. En-

tão, chamei o "maitre" e atirei-lhe a ironia:
— Diga-me — perguntei-lhe — o "garçon" deixou mulher

e filhos?

SANTA INOCÊNCIA

IU li)

— O meu amigo Cadinhos, do
circo, veio tomar lunche comigo,
mamãe!

CONVERSA DE ESTUDANTES

te—x l.'

Quando sinto dor de cabeça,
estudo geometria!

Pois comigo se dá justamentevo contrário. Quando tenho que es-
tudar geometria, finjo que estou com
dor de cabeça.

— 6 —

PROBLEMA INSOLÚVEL

E' inútil! Eu tenho ratos em casa
e, por muito que faça, não posso li-
vrar-me deles. E já fiz tantas coisas!
Reparem bem: comprei um gato, e o
gato me livrou dos ratos. Mas, para
iivrar-me do gatu, fui obrigado a
comprar um cão. O cão me livrou
do gato. Inteirei-me depois de que
o cão só tinha medo do tigre, ünica-
„,—,«.-, e então comprei um
tigre para livrar-me do cão. Quando,
afinal, o tigre me livrou do cão, eu
quis livrar-me do tigre. Inteirei-me
de que o tigre só tinha medo ünica-
mente do elefante, e então comprei
um elefante para livrar-me do tigre.
Quando o elefante me livrou do
tigre, pensei em livrar-me do ele- 1
fante. E vem daí o problema. Acon-
tece que a única coisa de que o ele-
fante tem medo é dos ratos. E com-
prei ratazanas. E as ratazanas me
livraram do elefante. . .

E lá estão as ratazanas em casa,
como de princípio...

SOCORRO! SOCORRO!
Foi num bote, rio a dentro. Esta-

vam no bote o homem que o alugara
e o dono, que era quem remava. De
repente, rugiu o vento, agitaram-se
as águas e, em dado momento, o ho-
mem que alugara o bote caiu ao rio.
Naturalmente, gritou a palavra de
rigor:

Socorro!
O que remava agarrou-o pelo ca-

belo; mas, como era postiço, ficou
com a peruca na mão. O outro afun-
dou. Voltou a superfície.

Socorro!
O que remava agarrou-o por um

braço; mas também era postiço, e
êle ficou com o braço na mão. O
outro afundou. Voltou à superfície.

Socorro!
O que remava agarrcu-o pelos den-

tes; mas também eram postiços, e êle
ficou com a dentadura na mão. O
outro afundou. Voltou à superfície.

Socorro!
Então, já aborrecido, grita-lhe o

outro:
Mas, homem! Como é que eu

posso salvá-lo, se você está todo
desconjuntado? •

JORNAL TAS MOÇAS

LIÇÃO DE HISTÓRIA

HZ~l

Quando começou a guerra dos
7 anos?

tf!!
Não sabe? Então, diga ao

menos quando terminou.
Bem, terminou depois de 7

anos de lutas incessantes.

NO HOSPITAL

0\ ZZ

ú r'
O enfermeiro: — Sabe se o ho-

mem que faleceu tinha algum sinal
que o identificasse?

Uma testemunha — Tinha, sim,
senhor. Era gago. . .

1-3-195)
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Quando os prelúdios do outono
*

desnudarem a roupagem farfalhante de

tua sedução., prefira ANTISARDINA

ANTISARDINA... rejuvenesce a

epiderme, fazendo de novo sòrr

primavera de tu

Vfí.
a iinr a nniki a. »*« . im /-.-«»

para todas as idades

Antisardina
é um sorriso de primavera

no outono da vida .
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ANTISARDINA renova as células gastas da

epiderme, protege as células novas, restitui

à pele cançada, ou prematuramente envelhe*

cida, sua normal elasticidade, limpando-a de

sardas, espinhas, manchas, rugas, panos, etc

ANTISARDINA è um creme de beleza
cientificamente preparado sob controle
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VERÔNICA LAKE DIANA LYNN '. I 
j'),a t j:;)

QUE TIPO DE MU Li
1

! f í

TODOS OS HOMENS, QUER SEJAM HERÓIS FASCINANTES OU DO TIPO COMUM, PERGUNTAM
y* 
''.-'..¦ "

Será o tipo vampiresco, voraz, que faz questão de que o marido siga à
risca os votos de "amar, honrar e obedecer. .. até que a morte nos

separe"? Talvez esse tipo de mulher não leve a palma em lugares
como Kokomo ou Peoria, mas, em Hollywood, as mulheres as-

&* sim têm grandes possibilidades de conquistar o título de
|(k mulher perfeita. Um rápido olhar aos cabeçalhos de qual-quer jornal provará que muitos dos divórcios em Holly-

wood envolvem "estrelas" que atingiram fama e fortuna
através de papéis de ingênua, enquanto aquelas de tipo
diverso, ardentes sereias da tela, parecem mais firmes,
fazendo dos seus casamentos verdadeiros sucessos. To-?
memos, por exemplo, o caso de Barbara Stanwyck. No
drama da Paramount, prestes a chegar, "Casei-me Com
Um Morto" (No Man of Her Own), Barbara se vê in-
criminada de assassinato e é culpada por assumir a

identidade de uma mulher falecida. Em outro filme
r seu. "A Confissão de Thelma" (File on Thelma Jordan);

ela trucida uma tia caridosa. Em poucas palavras, ela é
tudo na tela, menos um tipo de moça amável e distinta.

Mas, na vida real, Barbara Stanwyck tem sido a Sra.
Robert Taylor há muitos anos. E o que é mais importante:

a harmonia entre ambos é grande. A atriz explica o fato do
seguinte modo: "Todas as mulheres possuem uma certa dose

de máu gênio. A esposa comum não dá vazão ao seu, de modo que
aquilo vai se concentrando, até que estala, em geral, na direção do

marido. Nós, porém, que fazemos nos filmes os papéis de mu-
BARBARA STNWYCK lheres desabusadas, temos mil ocasiões de dar escapamento aos

•• i

yyyJamm ____%___*&•!

^õs__B _____í_ii •¦ ¦ ¦'¦

''••'¦' * '*¦3___l _5bh§&^Í'V,>*™_§8_ •^¦^^_____&&S''-'v_

— 8 — JORNAL DAS MOÇAS 1-3-1951



II CORINE CALVET JANE RUSSBL §

ER E BOA ESPOSA?
SI PRÓPRIOS: — QUAL SERÁ O TIPO DE MULHER QUE DÁ A MELHOR ESPOSA ?

traços menos amáveis das nossas personalidades. Eis porque, ao chegar
em casa à noite, sabemos apreciar uma noite em paz com os nossos
maridos!" Talvez o mais vi/ido exemplo do que estamos afir-
mando seja o que nos fornece Theda Bar a, a primeira mulher
vampiro da tela prateada. Houve tempo em que a ardente atriz
e seu jeito fatal eram causa dos desvios dos galãs que, por •«¦¦
amor a ela, se afastavam da senda do dever nos filmes si-
lenciosos. Qualquer homem era presa fácil nas garras de
Theda, cujo amor violento e tórrido só faltava pegar fogo
na tela... Pois Theda Bara e Charles Brabin, um cali- '

forniano abastado, têm sido um casal feliz há muitos
anos. Até os jovens casados de agora se lembrarão de
que Myrna. Loy foi a maior vampira do seu tempo.
Sabia manejar os olhos nas ocasiões adequadas sorrin-
do letalmente, enquanto olhava de viés. Mas, a moça
que muitos pensavam ser uma verdadeira sereia orien-
tal, é hoje a virtuosa esposa do escritor e produtor Gene
Markey. Além disso, deu uma reviravolta de sereia para
esposa ideal nos filmes em que tem trabalhado última-
mente. Sem dúvida, poucas atrizes têm usado mais vam-
pirismo do que Verônica Lake. E, contudo, a garota que
olha por trás daquela mecha de cabelo e seu marido, que é ^
o diretor André De Toth, levam uma vida sossegada, com os
seus diversos rebentos, num tranqüilo rancho de San Fernando
Valley, e são muito pouco vistos nas festas de Hollywood... Marie
Wilson, que usa o seu louro encanto de mulher para fascinar

(Conclui na pág. 64) M A R I
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Vamos
preparar

os Quitutes
COMIDAS TÍPICAS E

UNIVERSAIS

Não há pedaço de terra que
não tenha uma forma caracterís-
tica de preparar seus pedaços.
São simples derivados, algumas
vezes, de outros pratos muito co-
nhecidos no mundo, mas outros
são magníficas e verdadeiras
criações que emprestam à região
em que se preparam uma fama
excepcional e dão ao criador da
receita um cartaz universal.
.. A França, que fez do ofício de
cozinhar uma arte e da necessi-
uuut uê comer um prazer, cotp-
ca-se na primeira linha dos pai-
ses de maravilhosa fama culiná-
ria. E chegam muitos mestres a
afirmar que no mundo só existe

^uma cozinha: a francesa.
Não nos esqueçamos, todavia,

de que a Itália nos deu apetitosas
pastas, a Inglaterra os típicos"puddings" e a forma de assar
carnes, massas e tortas nos ofe-
rece a Áustria, a índia seus con-
dimentos picantes e a Espanha os
deliciosos cozidos conhecidos com
o nome de pucheros.

Os Estados Unidos tainbém en-
tram na linha, pois, sendo país
de intensa atividade, nos dão,
para satisfazer seu apetite e seu
gosto estético, um,a fórmula má-
gica de alimentação: a das sala-
das multivariadas.

E, para terminar, sabemos, de
sobejo, que não há estrangeiro
que, em se falando de comidas
universais, não cite, estalando a
língua, a feijoada do Brasil.

CARNE À VILAFRANCA

Separe 1 quilo de carne de
peito, 1 cebola, 70 gramas de
manteiga, 2 colheradas de fari-
nha, 2 gemas, suco de meio li-
mão, 6 cebolinhas de conserva, 1
colherada de alcaparras, pedaci-
nhos de pão frito, salsa, louro,
sal e pimenta.

Corte a carne em pedaços e
coza-os em abundante água com
o sal, a pimenta, o louro, a salsa
e a cebola.

Depois de cozida a carne, man-
tenha esta ao calor e prepare du-
rante este tempo um molho bran-
co leve, derretendo a manteiga,
adicionando em seguida a fari-
nha e diluindo a preparação
com o caldo da carne, e por úl-
— 10 —
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JORNAL
DAS

MOCAS
AOS SEUS LEITORES

Já ninguém mais ignora a
crise do papel que assoberba
a imprensa do Brasil e, agora,
já não tanto pela escassez des-
sa matéria prima, mas pelo
seu alto custo aquisitivo.

O preço do papel tomou tal
vulto que é quase impossível
manter-se uma revista com a
mesma regularidade de outro-
ra, quer na sua tiragem, quer
na quantidade de páginas, ou
ainda na qualidade do papel.

JORNAL DAS MOÇAS,
revista feita exclusivamente

para a mulher no lar, revista

padrão desde 1930, servindo
até para orientar as suas con-

gêneres, tem despesas enor-
mes para conseguir exclusivi-
dades e para manter o seu
nível de revista modelo, como
tem envidado os maiores es-
forços para não majorar os
seus preços de venda avulsa
e de anúncios.

Quando o íaz, é compelido

pelas situações, como no caso

presente, em que do próximo
número em diante o preço do
exemplar será de

Cr$ 4,00
não se justificando, absoluta-
mente, qualquer aumento nos
Estados, além dos quatro cru-
zeiros marcados na capa.

Esperamos que os nossos
leitores compreendam a nossa
situação, cuja resolução só foi
tomada após sacrifícios imen-
sos, e continuem a dar à nossa
revista o seu apoio irrestrito,
apoio esse que tem sido para
nós a chama sagrada de todas
as nossas vitórias na imprensa
brasileira.

w

u

n

JORNAL DAS MOÇAS

timo junte a isto as gemas, não
batidas, e o suco do limão.

Acomode os pedaços de carne
em uma travessa e guarneça o
prato com as cebolinhas, as alça-
parras e o pão frito.

DOCE DE LARANJINHAS
DOCES

Escolha algumas laranjas de
pequeno tamanho, dessas que o
nosso solo produz, bem doces,
rale sua casca amarela e, com
uma faca, faça uma abertura nas
mesmas em um dos extremos, es-
petando-as com um garfo em ou-
trás partes da fruta.

Coloque-as em água fria e dei-
xe-as aí ficarem durante meia
hora. Passado este tempo, aper-
te-as espremendo-as bem, pro-
curando não romper a casca.
Ponha-as novamente em água
fria e deixe-as aí até o dia se-
guinte.

Escorra-as e pese-as, pese
igual quantidade de açúcar e 2
partes mais de água (por meio
quilo de fruta, meio quilo de açú-
car e meio de água). Faça uma
calda e, quando esta já haja fer-
vido durante dez minutos, adicio-
ne as laranjinhas e faça-as fer-
verem 1 hora ou mais até que
abrandem. Retire e deixe para
o dia seguinte quando devem ser
fervidas durante meia hora.

No dia seguinte tire as laranjas
da calda e adicione a esta nova-
mente açúcar, a mesma quanti-
dade, (meio quilo) e a terça par-
te de água (meio litro), de acôr-
do com a proporção dada. Faça
ferver 10 minutos e retire do
fogo até o outro dia em que deve
repetir a operação, fazendo fer-
ver primeiro a calda. No tercei-
ro dia faça o mesmo mas em úl-
timo lugar deixe que ferva tudo
junto (a fogão lento) até que a
calda tome o ponto forte.

AS DONAS DE CASA NÃO
DEVEM ESQUECER QUE AS

SALADAS:

têm a vantagem de se pode-
rem comer cruas, o que evita
que o calor lhes tire os benefícios
que proporciona sua ingestão.

são digeridas ou não com
facilidade segundo a forma com
que se as condimentam.

o azeite puro de oliveira é
o seu principal elemento.

pouco sal ou nenhum é a
melhor indicação para uma sa-
lada que se deseje inofensiva.

devem ser comidas cruas
pelas pessoas obesas.

1-3-1951
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Imagem do crucificado

ANO

XXVII

N.°

18 6 3

EDMAR MAGALHÃES
»

(Na instalação de Cristo no Fórum
de Arcos,- Minas Gerais)

jyESTE 
instante, um grande e sublime acontecimento vemalegrar os nossos corações, positivando de maneira eloauenSa presença de Jesus no templo da Justiça! eloqüente

««.w, 
~"'i " "° 

^"^v», oiiue quer que se erguesse uma tribunapara julgamento, desde que se tratasse de dvilizacS «22 lhumana, ali estava o Mártir do Calvário, vítilTKInSade
eu exemPlo, do Seu amor e do Seu perdão

Poderia existir naquela parede uma outra passagem da vidado amantissimo Mestre. Talvez ficasse muito bem 
™ 

auadfimagn^co da Natividade, quando Jesus era adorado peLTeÍOu o Redentor andando sobre as ondas, a cura dos enfermos a. rWS tr^S " % ^ °S ApÓSt°l0S' 3 ^^StoMe jose de Anmateia. . . Porem, o que vemos é semore essaimagem de Jesus crucificado, cuando o corpo de homem es ácheio de chagas, quando a divina cabeça está presa de esSnhosquando os divinos lábins ppoharom a~ ; es»pmnos,
Sete Palavras. acabaram de murmurar a última das

Este é o Cristo da Justiça Os tribunais vêem Nele o maiorkssssí* a^0 e injustiçad°dos «a
deiro de SS^Í? Ha Sm,?W 

^ 
^ ^n~\ ' d JUbí:iÇa terrena! bim, porque o drama rW

fitos ^^|^íS^SÍCeln ^ aUdÍênCÍ3S da l6Í- Com - °lhos
suas aflições, ft o Sus ^SS^SS^SS^ mo^T 

W *¦

isso é o consolo parrosCrímTdofaf? ^ *"? 9 fr°nte aUgUSta' tud°
inconscientes... «Pr-midos, a fa para os fracos, a razão para os

amda, o perdáo infinito amor £?G Sl||^

•4
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Procurava ansiosamente o homem que a havia
beijado e encontrou o verdadeiro amor de sua vida.

Conto de CARMEN POMES
Ilustração do "Studio Arara"

OLHOU-SE 
ao espelho e ficou

satisfeita. Verdadeiramente,
sem excessiva vaidade, reconhe-
cia que sua beleza podia se com-
parar com a da imperatriz Eu-
gênia. E o vestido, copiado coni
toda exatidão do que ostentava
a egrégia dama no retrato que
Winterhalter pintou, era uma
maravilha. Sim, realmente, c ite-
va satisfeita. Via-se linda, ele-
gante. encantadora. Ia ser, com
segurança, a rainha da festa. E
isso porque nos salões da mar-
quesa Contadini se reuniria na-
quela noite o mais fino elemen-
to da sociedade.

Quando Lizzie chegou, o baile
a fantasia estava em todo seu
apogeu. Sob os resplendores dos
lustres monumentais, movia-se
uma elegante e policrômica mui-
tidão. Aldeãs de todos os países,
princesas russas, exóticas japone^
sinhas, pálidos pierrôs, buliçosos"clowns" e inquietantes Mefistó-
feles dançavam e flertavam aos
acordes de uma brilhante or-
questra.

A aparição de Lizzie no alto
da escada de honra foi saudada
com um murmúrio de admira-
ção. Por um instante as conver-
sações cessaram e centenas de
olhares, uns cheios de entusias-
mo e outros de inveja, detive-
ram-se no seu rosto. Qualquer
outra jovem se teria sentido coi-
bida, irritada. Mas Lizzie não.
Ela estava segura de si mesma e
desceu a escada com a mesma
autoridade e distinção com que
teria descido a própria impera-
triz que ela representava.

Em seguida, o assédio dos ca-
valheiros. E seu "carnet" repleto
de nomes. Dançava, dançava in-
cansável. E escutava galante-
rias, frases de amor e lisonja,
sorrindo, com a serenidade que
o costume dá.

A máscara de veludo fazia
mais sedutora a brancura da sua

4- 12 —

pele e aumentava o esplendor do
seu sorriso.

Cerca de meia noite, foi ao
"buííet" tomar uma laça de
champanha, acompanhada de um
arlequim, seu par daquele mo-
mento.

E, num canto, descobriu a dona
da casa conversando com um ho-
mem que imediatamente atraiu
sua atenção. Alto, arrogantíssi-
mo, vestia uma fantasia de pira-
ta e se cobria com a clássica más-
cara. Mas sua pele morena, a
elegância de seus modos, o brilho
de seu sorriso, sob o ligeiro bigo-
de negro, eram tão sedutores que
Lizzie ficou impressionada pela
beleza varonil do jovem. Êle
também se fixou nela e olhou-a
com uma insistência quase inso-
lente, de vez que Lizzie estava
acompanhada.

Depois, no salão de baile, ela
notou que êle a procurava e, ao
começar um fox, se aproximou a
convidá-la. Mas chegou tarde,
porque um "cow-boy", que ha-
via reservado a contradança com
antecipação, já a tinha enlaçada
dançando.

Por duas vezes consecutivas
aconteceu o mesmo, pois Lizzie
tinha comprometidas todas as
contradanças.

Sentiu-se feliz por ter desper-
tado a atenção do homem mais
atraente da festa e, ao mesmo
tempo, mortificada ao não poder
dançar com êle.

Mas, ao romper a orquestra os
compassos de um tango, o pirata
se lhe aproximou:

"Voulez-vous danser, mada-
me Tlmperatrice?"

"Avec plaisir, monsieur le
pirate".

E, sem aguardar seu primo
Eduardo, que havia pedido aquê-
le tango. Lizzie se pôs a dançar
com o desconhecido.

Aconteceu o mesmo nas três
contradanças seguintes. Êlè mo-
nopolizou-a e ela se sumiu entre

JORNAL DAS MOÇAS

a concorrência, burlando os que
deviam ser seus pares nessas
contradanças.

O pirata, cortesão com a sobe-
rana dos franceses, falou ^ todo
tempo o mais correto francês. E,
nesse delicioso idioma, cobriu-a
de galanterias. Lizzie sentia-se fe-
liz, pois nunca havia encontrado
um homem tão atraente e gentiL

Ao começar a última contra-
dança e notar que o baile ia ter-
minar, levou-a até o terraço.
Ali, por surpresa, aprisionou-a
nos seus braços e pôs na sua
boca um beijo apaixonado.

Antes que Lizzie pudesse rea-
gir, êle havia desaparecido.

Ela não pôde dormir naquela
noite nem noutras muitas. A
lembrança daquele homem fasci-
nante e de seu beijo maravilhoso
não a deixava sossegar.

Esperou em vão que êle a pro-
curasse. E procurou-o em vão,
por sua vez, indo a festas e reu-
niões. Não encontrava ninguém
que se lhe parecesse. Que se pa-
recesse com o pouco que conhe-
cia dele, posto que o pirata, as-
sim como ela, não havia tirado
a máscara nem um só instante.
Assim Lizzie se torturava. Gomo
reconhecê-lo? Como. ao encon-
trar um jovem atraente, saber se
é êle? Lembrava que sua voz era
grave e acariciadora. Mas não é
o mesmo — pensava — escutar
palavras murmuradas ao ouvido,
ao compasso da música e em
idioma estrangeiro, que ouvir os
rapazes em conversação geral,
falando de esportes e de cinema.
Havia momentos em que supu-
nha que, se o encontrasse de
novo, reconhecê-lo-ia no mesmo
instante. Mas depois refletia^ e
compreendia o diferente que êle
seria, com o rosto descoberto è
vestido como os demais, daquele
que ela conheceu de pirata e
mascarado. A sua recordação
mais tangível, mais inapagável,
era a de seu beijo. Seu beijo,
que ainda a queimava nos lá-
bios. Seu beijo, que ela jamais
esqueceria.

E, então, surgiu na sua mentf
a idéia. Toda vez que um homertf
lhe falasse de amor, a primeira
coisa que faria seria pedir-lhf
que a beijasse. E, por seu beijei),
saberia se era ou não o primeirjo

•1
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homem que a havia beijado, o
eleito do seu coração.

*

G 
relógio dos dias caminhava
lento e seguro. E Lizzie es-

cutou vários homens confessa-
rem-lhe o seu amor. A alguns
repeliu desde o primeiro instan-
te. Bastava-lhe vê-los: eram
bem o contrário do galã que ha-
via conseguido abalar o frio ba-
luarte da sua indiferença. Outros,
mais atraentes, tendo certas sa-
melhanças com o pirata masca-
rado, lograram atrair momentâ-
neamente sua atenção. E, quan-
dó o enamorado pedia o "sim"
que o seu coração anelava, Lizzie,
fechando os olhos, dizia-lhe im-
pétuosamente:— Beija-me, por favor!

Alguns ficaram estupefatos de
tão inusitado proceder; outros se
apressaram a satisfazer o pedi-
do, cheios de orgulho ao crer tão
facilmente rendida uma praça
que haviam julgado inexpugná-
vel. Mas todos fracassaram la-
niieiitãve iiiien te, porque j_iizzie
não encontrou em nenhum da- ¦
quelès beijos o fogo e a doçura
do que lhe dera seu galã incóg-
nito.

* * *

HAVIA 
ido tomar chá com uma

amiga. Dentro de pouco, en-
trou no salão seu primo Eduardo.
Entrou acompanhado de um belo
rapaz impressionante. Alto mo-
reno, de grandes olhos s:imbrea-
dos pelas olheiras e um ar au-
sente e melancólico que lhe as-
sentava às mil maravilhas.

Aproximaram-se para saudá-
Ias. E seu primo apresentoLy-lries
o marquês de Auvernia, perten-
cente à família de Saboia.

Lizzie perguntou ao recém-
chegado:

Há muito que veio da
Europa?

U- Não. apenas quinze- dias.
Entretanto, fala muito bem

o castelhano.
¦— Nem tanto assim. Mas não

é grande mérito, se se considerar
que já estive aqui outras vezes.
Claro que sempre por pouco tem-
po. Mas? por outro laclo, agora
passei vários meses na Espanha.

e- Gk>sta de Buenos Aires?
M- Muito! E agora volto para

saboreá-lo devagar. Ficarei ai-
gum tempo neste formoso país.

Uns dias depois, Lizzie saiu a
passear um pouco a cavalo por
Palcrmo. E ali se encontrou com
o amar quês, galhardo cavaleiro
num formoso alazão. Galoparam
juntos, palestraram e simpatiza-
raju-se logo.

Depois, freqüentes encontros
galerias de arte, concertos e

rej^tuões fizeram com que essa
si^|>átia inicia] se convertesse
núrnà grande amizade que mar-
chiava aceleradamente para o
aiiaér.

Lizzie estava entusiasmada
com Gabriel de Auvernia. Vá-

rias vezes pensou se não teria
sido êle o seu enamorado do bai-
le, o homem sempre presente na
sua recordação.

Fazia-a feliz pensar que Ga-
briel — embora sem ter-lhe fala-
do de amor — a amava. Mas
pensava também que, se bem
pertencesse ela a uma família
rica e distinta, êle era um aris-
tocrata e uma grande distância
social cs separava.

Amá-la-ia tanto até pedi-la
em casamento, esquecendo essas
diferenças, eu cs preconceitos de
linhagem seriam mais poderosos
que seu amor e o afastariam dela
para sempre? Que aconteceria
quando chegasse o momento, tão
temido, em que devesse -regres-
sar à Europa? Pensava em tudo
isso, en quan Io punha um deli-
cioso vestido de tule branco para
assistir a uma festa para a qual
se havia comprometido.

Terminou seu arranjo, esme-
rando-se mais que de costume, e
partiu com o coração cheio de
esperanças e de inquietações.

E, quando se encontraram e
êle a cingiu no talhe para dan-
çar, seu coração palpitava tanto
que receou dilatar-se, pensando
que êle o sentisse bater contra
seu fraque.

Gabriel falava-lhe ao ouvido,
como num sussurro, dizendo-lhe
mil frases galantes e entusiastas.
Nunca, até então o tinha visto
tão rendido, tão enamorado. E
Lizzie sentia-se tão feliz, tão fe-
liz, que ppenas se atrevia a res-
ponder-lhe.

Ao terminar o baile, acompa-
nhou-a à sua casa. Foram cami-
nhando retardando o momento
de despedir-se.

Que noite mais linda! —
exclamou Lizzie. — De que tre-
mem as estrelas? De pena ou de
felicidade?

E' o palpitar de milhares de
corações enamorados — respon-
deu êle. — Tudo no ar exprime
palavras de amor, sussurrar de
beijos. . .

Creio que estamos ficando
demasiado românticos — d^sse
ela, receando que chegasse o ins-
tante tão desejado e tão temido
da revelação. ^

E por. que não. Lizzie? Não
crês que uma noite como esta
convida ao romantismo? Não te
parece maravilhosamente formo-
so amar e saber-te amada?

Como?!... Mas... — bal-
buciou a jovem.Oh! Lizzie! Tu és uma cria-
tura superior.. . Não vais te fa-
zer de surpreendida. E' necessá-
rio que eu te diga que te amo
loucamente para que o saibas?
Crês que necessito perguntar-te
nada para oitar certo do teu
amor?

-r- Gabriel, como tuas palavras
me fazem feliz! Embora o pres-
sentisse, precisava ouvir-te dizer
que me amas para estar certa
disso.. Repete-o,, Dize-me outra

vez para ser ainda mais ditesa.
Amo-te! Amo-te como nun-

ca senhei que pudesse amar!
Meu Gabriel!

Pela primeira vez, L;zzi.e teve
medo. Pressentiu que êle ia bei-
já-la. E invadiu-a uma sensa-
ção de temor. Temor de sentir a
mesma desilusão das outras vê-
zes. Temor de que Gabriel não a
beijasse como ela havia sonhado
tanto tempo.

Lizzie adorada! — disse êle.
E. tomando-a nos seus braçcs,
beijou-a apaixonadamente, como
se quisesse expressar no seu bei-
jo toda a força do seu amor.

Ao sentir-se beijada por êle.
um estremecimento percorreu
Lizzie. A recordação pungente
de outro beijo, seu primeiro e
inolvidável beijo, veio a ela de
novo. E a revelação que tanto
anelava! Este beijo era tão vee-
mente, tão sublime como aquele.
Indubitavelmente. Gabriel e seu
desconhecido eram o mesmo ho-
mem. Mas não disse nada, não
perguntou nada. E, depois, na
solidão do seu dormitório, quan-
do o excesso de felicidade nimba-
va de insônia sua pálida fronte,
pensou nesta maravilhosa coin-
cidência. E dialogou consigo
mesma:

— Mas, realmente, será Ga-
briel meu galanteador daquela
noite? Não há dúvida. Seu beijo
é idêntico. E' idêntico? Não será
que o amor, o verdadeiro amor
que sinto agora, me tenha feito
esquecer daquela criancice? E'
mais que possível! A lembrança
daquele romântico episódio vai
se esfumando ante a força arre-
bata dor a de meu amor por Ga-
briel, e nesta noite, ao sentir seus
lábios nos meus, minha emoção
foi tão intensa que acreditei queo homem com quem sonhei tan-
to tempo e o que hoje amo pro-fundamente são um só.

Não terá sido uma cilada do
meu subconsciente para tornar
maior minha felicidade?

Mas... por que não pode ser
verdade? Tanto o mascarado
como Gabriel são altos, morenos,
simpáticos e apaixonados. Am-
bos se sentiram atraídos por
mim... Ambos beijam de uma
única maneira... Mas, afinal de
contas, Lizzie. acaso serias me-
nos feliz, se Gabriel não fosse o
pirata daquela noite? Não. nem
um ápice. Amo Gabriel acima
de tudo e nada haverá que pos-
sa diminuir a imensa felicidade
que sinto ao me saber amada
pelo homem mais encantador do
mundo. Jamais me preocuparei
em decifrar esta incógnita!

1

*

E 
assim cumpriu. Lizzie foi
muito feliz com seu amor. E

nunca perguntou a Gabriel —
nem mesmo depois de casados —
se, uma noite, num baile de más-
caras, havia sido o pirata que bei-
jou bruscamente Eugenia de
Montijo.

i
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• Ao comprar um sabonete Vale Quanto
Pesa, verifique, com atenção, se o mesmo
tem gravada em seu envoltório a figura de
uma balança. O verdadeiro sabonete Vale
Quanto Pesa tem essa figura gravadacomo símbolo de sua legitimidade.

— i.GRANDE, BOM E BARATO!
• À VENDA EM "TODO O BRASIL • « V.y-erraxjf
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Homenagem à beleza da
mulher Brasileira
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Morísco contribue para a beleza da mulher

brasileira oferecendo Ihs 85 modelos diferentes

de soutiens. UM tipo apropriado para cada forma

de busto. TOD^S anatômicamente perfdtos!

VERIFIQUE A ETIQUETA
VERMELHA MO.<hCO

tf/v/%-' .^^^^m^m^mwmmmmmmmmlmmm^mwmmWm^mmWm^mmM^mWmm^.I' X\^mfÊ LM ^'¦i LkWj \ ¦''' amt mu mw Is^^^A^^^^^^^Í

0 SEGREDO DE UM JANTAR AMERICANO
Escreve HELEN SELLS

I À VENDA EM TODO O BRASH

Atualmente, com a dificuldade de empregadas que exis-

te o jantar americano veio resolver o problema das donas

de casa que querem receber um grupo de amigos da me-

lhor maneira possível.
O segredo do jantar americano está no seguinte: pri-

meiro, ninguém pode ver defeitos na organização do ser-

viço; segundo, impede qualquer aborrecimento causado

pela dona de casa- de idéias antigas que faz questão de es-

perar pelos convidados retardatários; terceiro, para aque-

les que consideram como parte da boa educação e como

cortesia elementar para com os outros nunca se fazer es-

perar, o convite para um jantar americano tem a vanta-

gem de permitir que se vistam sem olhar para o relógio e

cheguem um pouco atrasados, sem correr o risco de pa-

recerem grosseiios.
Os que gostam de chegar e comer logo, podem faze-lo;

os que chegam tarde, também. Ninguém é obrigado a

contrariar a sua vontade, e este é o característico essen-

ciai da hospitalidade moderna.
Num jantar americano, as cadeiras são retiradas da

sala de jantar c podem ou não ser encostadas à parede.
Não há instruções especiais para o arranjo da mesa. A

única diferença entre a mesa comum e a do jantar ame-

ricano é que os objetos de utilidade são neste de máxima

importância, a menos que haja espaço suficiente para as

duas coisas. Os ornamentos sem utilidade, quando não ha

espaço, devem «-er suprimidos.
Os pratos mais importantes são colocados ao longo do

comprimento, lão perto quanto possível do centro. Os

pratos menos importantes são postos no centro de cada

cabeceira. Uma grande bandeja com os acessórios para o

chá ou café, ou v.ma terrina de sopa, numa extremidade, e

contrabalançada por travessas de aves, peixes, etc.
Às vezes, colocam-se grandes jarros com refrescos,

ponches, etc. O colorido representa grande papel na be-

leza da mesa de um jantar americano.
Se você possui peças de côr, coloque-as no centro da

mesa; caso contrário, coloque um bonito prato de cristal
ou fruteira de prata com as frutas da estação. Uma toa-

' lha adamascada de fio grosso, com guardanapos iguais,
formam um lindo fundo. Aliás, caso prefira, pode usar
uma bonita toalna de crivo ou com bordados da ilha da

Madeira. Na fotografia ao alto você verá um lindo arran-

jo de mesa para um jantar americano.
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Car. seguinte: Tecer 2 laçs. lon-
gas (,1 pt. üe nó) para virar e * exe-
cutar 1 cr. simples em cr. simples
— solto (centro de um pt. de nó)
da car. ant. Tecer 1 nó. Repetir des-
de, * até o fim da car. Prosseguir tra-
balhando a gola em pt. de nó; po-
rém, nas 2 próximas cars. fazer 1
laç. de 2,1 cm. em vez de 1,3 cm.,
sobre as 2 últimas cars. — haverá
6 cars. em pt. de nó. Executar laçs.
de 2,5 cm. Finalmente, tecer 1 car.
de gomos em torno de todo o tra-
balho, da forma seguinte: partindo
da abertura cio decóte, no 1.° pt.
cr. simples, solto, tecer 1 cr. simples,
2 cadeias; 2 cr. dpls. no mesmo pt.
Saltar o cr. simples solto. Repetir
desde, * até a abertura do decóte, do
outro lado.

JABOT: — Executar 1 cadeia
de 35 cm. e tecê-los em pt. de nó,
da mesma forma adotada para &
gola. Tecer 1 car. de gomos em
torno ao jabot, porém não através
os pts. de cadeias, inicialmente exe-
cutados, idêntico à feitura da gola.

ACABAMENTO: — Bater a
ferro a frente e o jabot, separada-
mente. Prender os pts. cadeia à aber-
tura do decóte, na frente — omitin-
do 1 gomo, sobre o lado direito, para
prender os botões. Pregar os botões
e utilizar 2 cadeias da extrem. do
gomo para servir de casa. — Refor-

V: y>sM DUAS ADMIRÁVEIS "FRENTES ÚNICAS"
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NOTA .— Aconselhamos fazerem
várias dessas "frentes" em cores dife-
rentes, como: uma azul, outra cinza,
outra branca, etc.

MATERIAL : — 3 novelos de lã
— 1 Ag. de osso, para crochê, n.° 5
(standard) — 5 botõezinhos de
pérola.

PROPORÇÕES 2 gomos =2,5
cm. 4 cars. .== 2,5 cm.

EXECUÇÃO DA FRENTE
ÚNICA, À ESQUERDA

Com a ag. de osso, n.° 5, tecer 1
cadeia de 62 pts. — deve medir
35 cm. de comp.

l.a car. — executar 1 cr. simples
no 3.° pt. cadeia; * 2 cs.; 2 cr. duplos
na mesma cadeia; pular as 2 cars.
iniciais e tecer 1 cr. simples na ca-
deia seguinte. Repetir desde * termi-
nando com 2 cr. dpls. — 20 motivos
ou gomos em toda a cadeia inicial.

2.a car. — 2 cadeias para voltar;í,: na 2.a cadeia da car. anterior, tecer
1 cr. simples; 2 cadeias; executar 2
cr. dpls. na mesma 2.a cadeia. Omitir
a bainha da car. anterior. Repetir
lesde. *-Formar o motivo com estas 2
cars.

Tecer reto 17,5 cm. no modelo.
[Dividir o trabalho em metades. Exe-
:utar 10 gomos, para formar o lado
ísq., até a peça medir 32 cm. do

jinicio. — Contornar o decóte assim:
-3-1951

na extrem. interna, escorregar o pt.
através 2 gomos e tecer até o íir^
da car. Tecer até o final da car. se-
guinte e escorregar o pt. através um
gomo, terminando assim a car. Prós-
seguir eliminando 1 gomo a -cada 2
cars., até restarem 5 gomos no
ambro. Voltar agora para trabalhar

lado dir. Unir a lã pelo extremo
interno da 4.a cadeia para virar;
tecer 1 gomo na 4.a car. e prosseguir
reto na car. — Restarão agora 11
gomos. — Tecer reto até o trabalho
medir 32 cm. do início. Pelo extremo
interno, contornar o decnte da forma
sesuinte: — escorregar os pts. atra-
vés 3 gomos e prosseguir aliminando

gomo a cada 2 cars., conforme
feito com o lado esq., até restarem
5 gomos para o ombro. Executar 30
cadeias e uni-las ao lado esq. Na car.
seguinte, tecer 10 gomos através os
30 pts. de cadeia. Trabalhar para
frente e para trás, sobre 20 gomas,
mais 7,5 cm. Rebater.

GOLA : — Tecer 1 car.. de cr.
simples, apertado, em torno ao de-
cote. Executar agora um nó, da se-
gninte forma: * 1 laçada de cerca de
1,3 cm. e tecer 1 cr. simples por
trás do fio da laç. recém-executada.
Repetir desde * uma vez. — 2 laçs.
longas, formando 1 nó. Saltar 1 cr.
simples. Tecer 1 cr. simples no pró-
ximo pt. — Execute-se 1 nó em cada

cr. simples, para todo o decóte.

JORNAL D AS MOÇAS

car a linha do decóte, com cadarço.
EXECUÇÃO DA FRENTE ÚNICA,

À DIREITA
MATERIAL : — 3 novs. de lã —

1 par de cada uma das ags. 2 e 8
(standard) 1 ag. de aço, para crochê,

n.° 2. 10 botõ*;zir>h?s.
PROPORÇÕES DOS PTS., COM

AS AGS. N.° 2 — 8 pts. = 2,5 cm.
12 cars. = 2,5 cm.

PROPORÇÕES DOS PTS. COM
AS AGS. N.° 8 — 4 pts. = 2,5 cm.
6 cars. = 2,5 cm.

PONTO-PADRÃO — Múltiplo
de 4 pts.
l.a car. — 2 dir. * 1 dir., escor. 1
pt.; 1 laç.; 2 pts. jts. no dir. Repetir

desde % term. com 2 dir. Repetir esta
car., para formar o feitio.

FRENTE ÚNICA: — Com as
ags. n.° 2, montar 80 pts. e tecê-los
no modelo, 37,5 cm. Prosseguir ainda
no desenho, formando o decóte, da
seguinte forma; tecer 28 pts; reba-
ter 24 pts.; tecer mais 28 malhas.
Passar os primeiros 28 pts. para um
prendedor. Tecer sobre os restantes
28 pts. e, pela extremidade de den-
tro, dim. 1 pt. a cada 2 cars., 8 vê-
zes. Tecer reto 20 pts., mais 6 cars.
Agora, pelo extremo de dentro, mon-
tar 20 pts. Tecer reto 40 pts., até
perfazer 7,5 cm. Rebater. Pegar os
28 pts. restantes e tecer na medida
correspondente ao primeiro lado.

(Conclui na pág. 60)
- 17 —
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Só Sabonete Lif ebuoy
possui o Ingrediente Purificador
que protege a saúde
lifebuoy elimina o Perigo das Impurezas que existe, prà-
ticamente, em tudo que suas mãos tocam. Lifebuoy é por-
tanto, o sabonete da família — o sabonete de todos os mo-

mentos: para o banho e para lavar as mãos, sobretudo
antes das refeições. Compre hoje mesmo Sabonete Lifebuoy.

Dê a sua familia a proteção diária

LI UOY (.''>
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CAMISOLA PARA BATIZADO

- DELICADOS MOTIVOS BORDADOS

EM PONTO CHEIO E PONTO DE CRIVO

SOBRE CAMBRAIA DE UNHO. INCRUS-

TAÇÔES DE RENDA VALENC1ANA.
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Vestido de laize bordada ornamentado de um trabalho de franjas à mão

nas extremidades de um pano que, formando um largo cinto, evolui para o

alto compondo uma estola sobre um lado dos ombros, enquanto a outra parte
desce franzida sobre o lado oposto da saia. Foto New York Dress Institute

exclusiva para JORNAL DAS MOÇAS.
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1) Vestido de linho pespontado nos reversos
recortados em ponta e nos punhos virados."Macho" e pregas embutidas na frente da saia.

2) Vestido duas-peças de albéne liso e listra-
do com os traços empregados em linha vertical. Pe-
queno bolero recortado e abotoado. Pinces no talhe.

3) Vestido düas-peças de seda natural guarnecido de casas e botões.
Gola e punhos virados. Bolsos pespontados, saia cônica.

4) Vestido duas-peças de seda de dois tons trabalhado de recortes.
Echarpe de gaze como adorno. Guarnição de botões. Saia de dois panos.

Verão os nossos zeladores que lu-
cramos alguma coisa com o horário
de verão?

i !
%• *í* **•

A cidade está sendo expurgada dos
mendigos a fim de nâo atrapalha-
rem os pedintes de votos.

*4 _^_^__
;:?•£ ff& OE SENHORAS E VERRUGAS

ElIMiNACAO GARANTIOA SEM CICATRIZES
. . GUILHERME KLOTZ

AV.BRIG.LUIZ ANTÔNI0.4289-S. PAULOPeça ptospecioi

Os indivíduos embriagados são os
que mais comumente mudam de
direção.

Há indivíduos que se fatigam mui-
to trabalhando sentados; o jóquei,
por exemplo.
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1) Vestido de shantung de dois tons tra-
balhado de um recorte pespontado. Gola virada.
Saia de panos ligeiramente franzida.

2) Vestido de flamenga trabalhado de pre-
gas em linha horizontal. Gola e punhos virados.
Saia compondo godês.

3) Vestido de crepe quadriculado fechado
por três botões sob a gola virada em ponta. Pre-
ga vertical enquadrada de recortes se prolongan-
do sobre a saia.

4) Vestido de seda ponitlhada guarnecido
de grupos de botões. Gola virada em ponta.
Cinto ajustando o talhe. Recorte enviesado
na saia.

V

uján
-eis?
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ENSINO SEM EXPLICADOR
Pfilo NOVO MÉTODO DE CORTE "VOGUE", para alta Costura, com 365 figurinos, amplas
ilustrações sobre a fazenda e ricamente encadernado por Cr$ 125,00. ESQUADRO numerado"VOGUE", curvo, com escalas de busto, ombros e costas Cr$ 40,00. SUPLEMENTO ILUS-
TRADO "VOGUE" com mapas e tabelas de medidas Cr$ 25,00. Pedidos pelo reembolso
postal para Rio Claro, Rua 6 n.° 1322, Caixa Postal 152, Companhia Paulista, Est. do São
Paulo. Matricule-se no Curso por Correspondência da ESCOLA DE CORTE E COSTURA
DE SÃO PAULO. Em 5 meses uma perfeita modista. Cursos de Cortadeira técnica com
diploma de contra-mestre ou nos Cursos Especializados com diploma de Professora. Cursoscompletos para alfaiates com diplomas de Cortador Técnico, dos famosos Métodos de corte"VOGUE" para Homens. Para ensino de Arte e Modas, solicite-nos prospectos e ouça todas
as terças e sextas-feiras pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro o programa de Corte e

Costura São Paulo das 9,30 às 9,45 da manhã.
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Vestido de seda estampada, à esquerda, ornamentado de um laço de fita
no pescoço e provido de um bolso sobre os lados da saia e, à direita, vestido
de gabardina guarnecido de uma pala nos ombros se prolongando sôbre a frente
da blusa e trabalhado de pregas na saia. Criações Arnold Constable (New
York) exclusivas para JORNAL DAS MOÇAS.
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Vestido de organdí pontilhado, à esquerda, adornado de um cinto entrela-
çado de veludo, além de um peitilho e incrustação na saia de uma tira de
organdí branco, e, à direita, vestido de musselina pontilhada e tafetá branco
ornamentado de um grande laço borboleta nas costas, criação Srayson Robinson
(New York). Modelos exclusivos para JORNAL DAS MOÇAS.
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DELICADO ALFABETO — Caracteres inteiramente bordados em ponto cheio.

Senhoras e Senhoritas: JORNAL DAS MOÇAS aumentará na próxima semana a quantidade
de suas páginas. Desse modo, apresentará um número sensacional repleto de novidades e

com grande número de páginas de modas e bordados belíssimos.

— 24 JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Moças") 1-3-19: i
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MÃE PRETA — Vestiu a sua bonita roup -
igreja "Sinhá Moça". Este é o último dos motivx
18-1-951. As cores estão indicadas no próprio desenho.

^njaigo e risonha leva pela mão para a
;ê üe panos cie pratos iniciada no dia

Peçam desde já aos seus jornaleiros que lhes reservem um exemplar do próximo número
de JORNAL DAS MOÇAS que se áp, jrá com maior número de páginas.
1-3-1951 JORNAL DA MULHER (Suplemento do "Jornal das Moças") — 25
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Vestido de corduroy, à esquerda, guarnecido de botões, tendo a gola e os
punhos virados, e, à direita, vestido de lã quadriculada ornamentada de pique
branco na gola. Criações Rkca (New York) exclusivas para JORNAL
DAS MOÇAS.

A tolerância é uma qualidade tão
nobre que se define por sua raridade.

+*, *,•• «A*Sj. v if-

A coisa mais fácil de abrir-se é
uma questão fechada.

Pensão Sanatório "I D E A L"
Corrêas — Est. do Rio

Para fracos e convalescentes
Telefone: Corrêas, 66

A prisão é quase sempre um bom
corretivo, mas a de ventre, não.

•i* •£' «V*»* ¦»* *t*

O relógio de quem promete um
encontro anda sempre atrasado
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Joan Fontaine, "estrela" da RKO, é quem vemos à esquerda num vestido
de crepe, acompanhado de um lenço de chiffon no pescoço, que Hattie Carnagie
desenhou especialmente para a linda atriz cinematográfica, e, à direita, Nancy
Gates, também da RKO, mostra um costume de gabardina recortado em festão
e inteiramente bordado de continhas douradas.
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1) Vestido de flamenga
ornamentado de incrustações
bordadas. Laço na cintura. Saia
franzida.

2) Vestido de crepe es-
tampado drapeado na gola.
Tiras franzidas no alto da saia
compondo godês.
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3) Costume de seda de dois tons
provido de bolsos no* casaco. Saia intei-
ramente trabalhada de pregas.

4) Vestido de shantung ornamentado de
um laço borboleta de seda contrastante. Trabalho
de recortes. Bolsos na saia.

Vejam no próximo
me

número a grande quantidade dos mais lindos figurinos apresentados com

exclusividade no Brasil por JORNAL DA MULHER.
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1) Vestido de seda ornamentado de pequenos laços
borboleta. Incrustação de renda nos ombros e nos bolsos.

2) Vestido de seda
adornado de inserções
de renda no corpo e na
saia recortada. Fran- *
zidos no alto.

^iH^BÇ^^pS^M -I^Sfe ^s&jr ^e renc*a no corPo e na JLwTfe

 
ml 
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3) Vestido de seda ornamentado de ren-
da na pala e nos bolsos da saia. Pinces mar-
cando o talhe.

4) Vestido de seda estampada fechado
por botões sob uma dupla gola branca. Bas-
que formando ponta.

5) Vestido de shantung ornamentado de
uma pala branca bordada de motivos florais.
Botões nas costas.

Com maior número de páginas apresentemos na próxima semana sensacionais figurinos e
fotos de modas de Paris, Londres, Hollywood e New York.
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TOGO DE LINGERIE — Trabalho de aplicação sobre crepe de seda, ponto de crivo e ponto cheio.

ciiiiillIIIIIIHIMIIimiWIM^
s Contra o CASPA USE CABELOS BRANCOS 1
§ # ~l.-~* ^ ^DEIA JUVENTUDE ... ....§ OUEDA DO CABELO ALEXANDRE «vito-ot e do-lhet
iCALVICIE PREMATURA B NAO mude VIDA, VIGOR E BELEZA 3
hiiiiiiiiiiioiiiuuim^^
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. SÉRIE DE TOALHAS DE BANHO PARA BEBÊ - Desenha-se primeiramente o motivo para toalhalelpuda sobre um pedaço de organdi bem fino e alinhava-se sobre a parte que se quer bordar. Borda-se então,ou se aphca, sobre o organdi, prendendo-se, ao mesmo tempo, à toalha felpuda. Terminado o bordado, recorta-secuidadosamente o organdi que nao foi coberto com o motivo. Em caso de aplicação, emprega-se apenas pontode casear, cordonê ou à máquina.

Nao dcxem de ver o sensacional número de JORNAL DAS MOÇAS da próxima semana que
aparecerá com muito mais páginas.
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1) Vestido de linho de dois tons. Carreira de pespontos na

pala e nos bolsos da saia.
2) Vestido de cambraia ornamentado de um trabalho de

me e de "pois". Botões na frente.
3) Vestido de percal adornado de pala e bolso de laize

contornados de um volante franzido. Mangas balão.
4) Vestido de voil ornamentado de volantes franzidos.

Bolso sôbre os lados da saia.
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A mulher moderna não saberia,
•como suas delicadíssimas antepassa-
das, caminhar por um jardim sem
pisar a esquecida gota de rocio, ou
o polvilho de ouro da folha seca, ou
o resto do arco-iris na selva úmida.

* * *

Há pessoas que têm tanto medo de
ir ao fundo de qualquer coisa que só
tomam sopa em prato raso. RIO DE JANC-IRO OUVIDOR. W - XIL- 42-7300

vs tó Imdos
modelos
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PELOS SUPÉRFLUOS/
Eliminação RADICAL dos pêlo» do
ROSTO e CORPO com o novo Balsa-
mo egipcio"PELEX-PAT" Destruição
garantida • permanente deTODOS
OS PELOS COM SUAS RAÍZES
EVITANDO O RECRESCIMENTO.

INOFENSIVO e INODORO
No»iiaie absoluta para o Brasil

fmm Remetemos opuscolo GRÁTIS pedidos a:
L FARMÁCIA S. LIVIERO C. Postal 9229 S. Paulo
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1) Vestido de tafetá ornamentado de
um volante de renda na gola. Trabalho de
recortes, "macho" na saia.

2) Vestido de crepe estampado orna-
mentado de gola e punhos brancos. Recor-
tes na saia caindo em godês.

3) Vestido de seda quadriculada, feitio quimono, adornado de
gola e estreitos punhos brancos. Bolso sobre os lados da saia. ,4) Vestido de faille fechado por dois botões. Gola e punhosvirados. Larga faixa de cetim como adorno, saia ligeiramente franzida

REGULADOR
como

remédio para todas as doenças próprias da mulher,
sejam as RAS

SSAS ou EX
OLOROSAS
SSIVAS.
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4[^ PANO ' PARA CESTA DE
vlv 

^^ ^^ PÃO —- Trabalho bordado em
\£^. ponto cheio e festão sobre tecido
\^%s. de linho. Fitas retendo o pano no

:• Jc^^ fundo.
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A TÉ CR$ 3.500,00
COMPRAMOS várias máquinas de costura, em qualquer estado, de qualquermarca, mesmo bichadas e empenhadas. RUY MAFRA & IRMÃO compram
até o valor de CrS 3.500.00 — RUA ARISTIDES LOBO, 134 — Tel. 28-7547. —

Pagamos à vista c em qualquer distâticia.

Uma bica aberta sobre uma pia ou
banheiro não só ocasiona uma perda
sensível de água como também man-
cha a louça de oxido de ferro obrigan-
do ao emprego de ácidos fortes para
eliminar essa mancha amarela que
os afeia.
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SALTO. 20 da Mato de 1949.
Imensamente satisfeita pelo

quc aprendi em seu Instituto.
Estou Uctonandc no Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de
Jiação e Tecelagem dt Salto. Já
ensinei 36 moças e todas me
agradecem e no momento estou
com 60 alunas.

Maria Spwardt
SALTO 01 ITU

Est. dc São Paulo

JEQUERf, 25 DE NOVEM-
BRO DE 1949

Imensamente grata pelo
que aprendi em seu Instituto,
cientifico-lhe que graças ao
seu novo método de ensino
sobre Corte o. Costura, hoje
sou admirada por minhas
amigas e companheiras, pe-los sucessos que venho fa-
zendo, satisfazendo não só
os de minha família como
também o grande número
de freguesas.

Geny Santos
JEQUERI

Est. de Minas Gerais
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TRÊS LAGOAS, 6 DE JA-
NEIRO DE 1950

Já Unho fraude fiú*«ro
de freguesas satisfeitas com
as costuras faltas pelas
«aos desta qua concluiu os
estudos nessa Estabeleci-
mento. Digníssimos mestres,
ilustres professores, tenho a
prazer de oferecer-lhes ml-
nha amlxadc sincera.

Mãriã de 0. Cosmo
TRÊS LAGOAS

Est. do Mdto Grosso

Estude

¦y$

PRESIDENTE PRUDENTE, 27
DE FEVEREIRO DE 1950

Imrnsomonte satisfeita pe-Io que aprendi em *eu ln»«
tituto. afirmo-vos que já re-
cuperei todo o dinheiro em-
pregado em meus estudos.
Sinto me feliz pois é um bom
futuro para uma moça e
graças aos Srs. Diretores,
grandes amigos, conselheiros,
animadores c mestres; no
momento estou com 22 alunas.

Terezinhâ Mjrocfuo
PRESIDENTE PRUDENTE

Est. de São Paulo
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ESTAÇlO FRIGORÍFICO.
12 DE JILHO DE 1950.
Sou pobre, faço to-

do o serviço de casa
e ainda tenho três
crianças pequenas e
mesmo assim sobrou
tempo para estudar o
corte por correspon-
dência. Fiz quase to-
dos os pagamentos
com as próprias cos-
turas que fiz durante
o Curso e hoje tenho
tanta-costura que não
dou conta.

Zorâide Zu/enãs
ESTAÇÃO FRIGORlHCO

Est. de São Paulo

7Ucà e £Mdada.
por Correspondência
Aprenda em sua própria casa, nas horas

livres, sem deixar suas ocupações habituais.
Centenas e centenas de moças e de senhoras tiveram avida completamente transformada sraças ao estudo pelo nossométodo fácil, rápido e eficiente. Em pouco tempo e com

ÍdtIctÍ insisnificantes VIRÁ v- s- A SER UMA VERDADEIRA
u il períeitamentc capaz de executar todo e quaiquertrabalho, inclusive trajes de casamento, lingerie fina, vestidos

para esporte, etc, etc.

MENSALIDADES SUAVÍSSIMAS
Confeccionando você mesma os seus vestidos, realizará

uma srande economia e será objeto de admiração de todasas suas amigas.
ENVIE-NOS HOJE MESMO O COUPON ABAIXO

l&Sâfe
A V *¦

AV.YV ¦¦-,»(:*

RIO. 5 DE JUNHO DE
1950.

A. sábia e perfeita
orientação que os
senhores mo minis-
traram no decorrer
do Curso de Corte
e Costura me vem
assegurando um
futuro melhor e me
permite dar urna
contribuição maior
aos que me sao ca-
ros e ao meu lar.
Mãriã José /?. Pereira

RIO DE JANEIRO

mm :; - Wm
Wmmzm^tP

Y-My-yy-^y^yy...-.^.:

LIVRAMENTO DO BRUWAD0, 2»
DE ABBIL DB 1858

Os senhores nem caleu-
Iam a minha alegria e a de
minha familia. Muitas pes-
soas nie diziam que eu n3o
compreenderia, que era
muito complicado; pois as-
seguro-lhes que é o melhor
sistema para a pessoa de
boa vontade, pois a amizade
com os mestres, e a sua
dedicação nos dá ânimo pa-
ra irmos até o fim. Agora
meu futuro está assegurado.

Zilmãt 0, Mesquita
LIVRAMENTO DO MIMADO

Est. dd B*ía

GRÁTIS i

Coda aluna receberá:

Figurinos da última
moda — Carteira de
Identidade — 100 car-
toes de visita — Ser-
vi<o especial de con-
sultas sobre o curso.

Instituto Universal Brasileiro
CAIXA POSTAL, 5058 - SÃO PAULO
Sr Diretor: Peço enviar-me GRÁTIS o jolheto sobre os cursosde Corte e Costura e de Tricô e Bordado por correspondência.
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Em uma outra novelização de Borelli Filho, apre-
sentamos, hoje, a dramática história do ouvinte

José, residente no Estado do Rio.

Eu exigi que ela me respondesse, de uma vez
por todas, se estava disposta a aceitar meu ofere-
cimento.

Espere, Ruth! Não me diga que não! Amo-
a muito, você sabe disso, e não posso mais viver
sem você! Aceite o meu oferecimento!

Eu o aceitaria de bom grado, José, mas só
se você prometesse modificar o seu modo de vida.
Não me seria possível ir morar em sua compa-
nhia se você 11 ão me prometesse que ia deixar de
beber e passaria a levar uma vida decente.

Procurei convencê-la:
Mas, Ruth, em parte eu levo uma vida

como você quer. Sou trabalhador, você não o ig-
nora. Trabalho há muito tempo no matadouro, na
profissão que me valeu o apelido de "Zé Vigia"!

Sei disso, José, porém isso ainda não é
tudo. Sei que você é trabalhador, honesto e pos-
sui várias outras qualidades. Mas possui um vício
terrível, que anula muita coisa boa que você faz.

Quer dizer que, se eu abandonasse a be-
bida você aceitaria a minha proposta.Sim, José. Nestas condições, eu aceitaria
sem relutância!

Respirei fundo e prometi:Pois bem, Ruth! Farei um esforço!
E' pouco! Se você, realmente, me ama, não

lhe será muito difícil fazer o que lhe peço! Afinal,
de quem você gosta mais: de mim ou da bebida?

Claro que é de você, querida! Está bem,
Ruth! Prometo-lhe que deixarei de vez de beber!

ótimo, querido! Assim tenho a completa
certeza de qüe seremos muito felizes!

O tempo passou e um dia — igual a outros! —
cheguei em casa às 8 da manhã e não às 5. como
habitualmente. Estava alcoolizado. Ela indagou-
me e obteve esta resposta:

Eu explico! E' que passaram pelo mata-
douro uns amigos, sabe- E acontece que eles tra-
ziam uma garrafa de cana. Eu não queria beber,
mas eles tanto insistiram que não resisti mais!

Ora, José, essa desculpa não está boa! In-
vente outra! Então eu vou acreditar que seus ami-
gos iam passar pelo matadouro de madrugada?

Mas foi o que aconteceu, eu juro! Eles es-
tavam voltando de um baile.

Mesmo assim! — argumentei. — Você de-
via ter-se lembrado de mim! Garanto que nem
passou pela sua cabeça que eu existo! Como sem-
pre, aliás!

De repente, fiquei possesso. E preveni-a de
que acabasse com a conversa, porque senão...

Que é que tem
Em resposta, vibrei uma violenta bofetada em

seu rosto, üíla começou a soluçar e eu afastei-me,
sem maiores cuidados. As cenas se repetiram, até
que, um dia, ao acordar, sentindo os efeitos da

bebida, atônito encontrei uma carta: Ela me aban-
donara. es. revendo-me:"E' lamentável que eu seja obrigada a deixa-
lo, mas não me resta outro jeito. Quando, há qua-
tro anos passados, você me propôs vivermos jun-
tos, eu lhe disse que isso somente seria possível
se você abandonasse a bebida. Você concordou e
prometeu, mas não soube cumprir a sua promes-
sa. Vivia se embriagando e me batendo, indiferen-
te aos meus constantes rogos. Por isso, só me
resta desejar-lhe muita felicidade e partir. E' o
que faço neste momento. Adeus. Seja feliz. Da-
quela que nunca o esquecerá..."

Fiquei desesperado. Mas o tempo trataria do
assunto. Mais tarde, procurei Madalena, pedindo-
a em casamento. Ela perguntou se eu estava cer-
to de que a amava. Afirmei meus sentimentos.
Ainda assim, Madalena confessou que o meu pe-
dido lhe parecia uma forma de despeito pelo aban-
dono de Ruth. Fi-la acreditar na minha sinceri-

Madalena concõiduaiaaue. rur mu -
Está bem, José! Vou aceitar o seu pedido

de casamento! Só espero que não se arrependa,
depois, por ter feito uma coisa impensada!

Pode estar tranqüila! Uma vez que nos
casemos, nada virá perturbar a nossa felicidade!

Assim espero, José.
* * *

Mas o vício da bebida continuou martirizan-
do minha existência. Meses depois, Madalena, não
agüentando a vicia que eu lhe dava, explodiu:

Você não tem feito outra coisa senão se
embriagar continuamente! E ainda teve a cora-
gem de me dizer que não se casava comigo por
despeito e sim por amor !Amor!

Chegara a minha vez de desabafar:
Sim, tem razão! Nunca a amei! E daí? Isto

é razão para \ocê todos os dias me falar nesse
tom de voz? Por que não se convence de que o
nosso casamento foi um erro? Por que não volta
para a casa dos seus pais? Seria um favor quevocê me prestaria!Isso é o que você quer! Mas não vou lhe
dar este prazer, não! Você me enganou, mas vai
ter que me aturar até o fim! Há de me pagar com
juros por ter me usado como instrumento para es-
quecer a tal de Ruth!

Brigamos. Madalena jurou que seria minha
esposa apenas para a sociedade. Desde aquele ins-
tante, paar um e outro, estava selado o nosso des-
quite. Desesperado pela saudade de Ruth, fui pro-curá-la, coniessando-lhe que não a esquecera.
Queria reatar a felicidade que possuíamos antes
ao nosso rompimento. Pausaclamente, ela res-
pondeu-me:Não, José. Esqueça-se disso! Não é possí-vel haver mais nada entre nós dois! Não se lembra

Radiofo.uzação de ROBERTO MENDES — Orientaçãoespiritual de GRAMURi — Interpretação de SOUZAFILHO e do "cast" da PRA-9 — Apresentação daRADIO MAYRINK VEIGA, em combinação comABEL DE BARROS & CIA.
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da outra vez? Você era bom, mas, quando bebia,
virava fera! Não deu certo naquela ocasião, como
quer que dê certo, agora, que existe a sua mulher?

Ela nada representa para mim! Nunca nos
demos bem! Para falar a verdade, só me casei com
ela para ver se podia esquecer você! Mas qual!
Só serviu para eu me lembrar mais e mais!

Pobre José! Lamento ter-lhe causado tan-
ias contrariedades? Se não fosse aquele seu
vício...

A verdade é que ainda havia amor entre nós.
E, finalmente, Ruth concordou em recomeçarmos
o nosso amor. Assim é que, agora, passo três dias
com ela e os outros passo-os em casa, sendo que,
estes se arrastam lentos, enquanto que os outros
parecem que voam. Com a volta de Ruth, deixei
de beber e estou fazendo tudo que ela sempre de-
sejou que eu fizesse. Entretanto, a situação em
casa. com minha esposa, está cada vez mais in-
sustentável. Estou com vontade de abandoná-la
de vez. Peço aos senhores que me esclareçam se
estou agindo certo ou errado. Será que devo per-
manecer em companhia de uma mulher que nada
faz para me agradar, ou devo me dedicar exclu-
sivamente a ama que, inclusive, fez com que eu
largasse o terrível vício da bebida? Este é o meu
caso, senhores. Que devo fazer?

O CONSELHO DE GRAMURÍ
Eis aí outro amigo que, ao que parece,

não entendeu, positivamente, a como se
armam as linhas mestras deste programa.
"Pausa para Meditação" não foi criada para
oferecer aos que a procuram os caminhos
do mal. A nossa palavra surge de dentro
da nossa consciência, como uma condena-
ção ao que está errado, e jamais como um
incentivo ao prosseguimento de erros. A
sua vida tem sido uma seqüência de coisas
erradas. Desde os primeiros momentos de
sua ligarão clandestina com Ruth, aos des-
mandos do álcool e ao seu casamento com
Madalena, e ainda à volta de sua ligação
com a sua primeira amante. Tudo errado.
A única vez em que você procedeu pela
porta da decência, isto é pela porta do ca-
samento o fêz com segundas intenções,
mentindo deslavadamente à pobre moça
que caiu na ingenuidade de acreditar em
suas palavras. Quando o mundo está cheio
de mulheres que o poderiam atender, por-
que foi buscar na paz de u'a moça solteira
e digna o consolo para um amor perdido?
Não, José. A sua obrigação é junto de Ma-
dalena. Mas, com a sua vida modificada, li-
vre do vício da embriaguez e retomando
junto dela os seus deveres de esposo, dan-
do-lhe carinho, assistência e tudo mais que
cabe a um chefe de família prodigalizar à
sua esposa. Mas, o que você pergunta traz,
nas reticências das suas palavras, a inten-
ção manifesta de abandonar o lar e dedicar-
se totalmente a Ruth. Dado o seu feitio e
considerada a sua fraqueza de caráter, essa
união teria um fim próximo, por isso que,
mais hoje, mais amanhã, você tornaria a
encontrar pretexto para deixar-se ficar em
companhia de amigos, bebendo até alta ma-
drugada e regressando para casa pelos pas-
sos tristes da inconsciência.
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dos dentes
ju^y^rcom o Creme Dental

ÉUCcUol
Na boca do seu filho, as fermenta-
ções ácidas formam sobre os den-

e»

tes um filme "amarelo": E a
película corrosiva que destrói,
lentamente, o esmalte e a dentina.
Este é o princípio de todas as
cáries e a ruina dos dentes. Para
seu f.lho ter sempre bons dantes...
habitue-o, desde cedo, a remover o
"amarelo" — o ponto negativo
da personalidade — com o
Creme Dental Eucalol.

Use também
Sabonete Eucalol
e Talco Eucalol

PRODUTOS DA PERFUMARIA MYRTA S. A. RIO

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

graças ao saboroso

TÔNICO INFANTIL
As pessoas que tudo criticam não

devem esquecer-se que para elas pode
chegar o momento crítico.

A BELEZA É OBRIGAÇÃO

A mulher tem obrigação de
ser bonita. Hoje em ciia 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-
dor à vista.

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

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

Experimente-o.
E' um produto dos Laborató-

rios Alvim & Freitas.

MARKTAYLOEF
5.° CAPÍTULO

^vPORQUÊ
CARGAS DA'6UA MATA -
RAM OS CAR\8ÚS, SE NÀO >
OS COMERAM 0

Vmm> mm*. •» *" wWKK.'^^'

^GERALMENTE,OS LÔ6051
MATAM PARA COMER' S
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/H5ÂVE DISSEQUE OS RAS~
i TR05 DOS L0605 INAO

CONDUZEM A PARTE AlôU
MA MASyMESM0A55jM VO

^SEÓUT-LOS ^gg*Mwe^Y«g—^ / 'ií38

dONNNY TERATDE *=»
ESPERAR.QUERO VER
O QUE ACONTECE
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5BSÍ>(Ntitv CADA
VEZ. SE TORNA MAIS DlFÍ
CIL SEGUIR OS

«ASTROS

E O VENTO ESTA'
CADA VEZ MAIS FOR-
TE! DEVE SOPRAR.
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;m "Sangue sobre a neve"
(Exclusividade para JORNAL DAS MOÇAS)
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GRÁTIS
hn CMpras acima * CrS ISQ.0I.,
«faremos m cito cm Ma «Mu *
wii.cim iraricitleommsirilifiKf'

CASAS ROULIEN

O BRASIL
AnmvEiToi estas hmatilhiisas dfCrtas

GRÁTIS

^Zé^^JmÈJÍmmmJmmVfh

24186 SENSACIONAL?... KAXA*
YtUIOSO rclócio Sulco, ANCO.
KA. 15 rubis, para senhora, fo.
lheado a ouro. com linda pulseira
MANCHESTER UmMm folheada
JG.v!amoa certificado da garantiaCr* 595.,

é^r^^k^^sí^^

Comprem im mato antiga arsaatoaçia ém Ra- Para compras a e 1 m a do Cr*
embolse, que lhe epreeanta es aaas maravilho* 250.00. enviaremos uma linda ca-
sas e senssclòaato «ferias para 1950. por neta-tinteiro Norte Americana, cora
»**<od* regiam». pena e parte superior folheadas a

1 ouro, ou, um lindo e artístico leque
______ __ • mmmm de celulóide maleável. resistente,
cSFíük ZmV? ,5522? IWg. •»« • w*™j» 53?Compre para V.S., seus fami-

liares e pessoas amigas, e ganhe
um' dos lindos brindes-ofertas.

24139 M^Ugio Sulca folheado.¦"» niHa e cottionet do aeda.
Cr$l98.

21167- DISTINTA PI".sr.IBA e*.
tenslra. folheada a •mro 18 qulla*
lea. da primeiríssima .ualldade —

t95>

Crç 39&,
24185 DISTINTO rclócio para ae-
nhora. Sul<o. 15 rubis, folheado a
ouro. vidre cAncavo. cordonet de
seda. —

24187 SENSACIONAL!... tUTOffb
de pulso para homem. IS rubia.
Sulco, folheado a oura com linda
pulseira também folheada a ouro
com fecho de graduação. Linda
Jdia. APROV£ITEMI..Cr$ 425,00

SDETd SUPER-ESPECIAL. AN*
cora. is rubis Cr$628,00

Crí U89,
24111 LINDO relòcto .

re. tS rubia, Sulco, com vidro céo-
eavo, folheado a ouro, com toda
pulaeira UmMm folheada. Envie-
soe medida do pulao.

dtíSSN /Q^ÍSÍfr5>£W

¦Io par" «nhor*. Sulco. ANCO-
RA. IS ik •¦• '• folheado a ouro. com
vetloea p- >eira PWSTAN umbém
folheada a ouro. garantido, com
cravaçio de lindo» rubia. Envia-
moa certificado de garantia. Nao
confundir com imitaç&es. Cr»

]3 PEÇAS AO'PREÇO DEUMA
APROVEITEM!...

SENSACIONAL!.•.
Lindo leque do co-
luloidopcoa artis-tico dosonho;mara-
vilhoso colar de
udssansas o gracioso par de brincosJ
Em coro3 ou branca

24192— DESnrHBRXNTE PUL
SEIRA de relógio para senhora
folheada a ouro 18 quilates, com
certificada dc garanti»..Cr# 172,

24107 EXCEPCIONAL
eanela-1 Inteiro norte*
americana, parte su*
perior e pena fo*lheadas a ouro.
Imitando a me-
lhor caneta

^ü^wco»CORAÇÃO amouro ia quilatescom cravaçio de"W. Undijòu
Cr$ 122,

>^2 PIs/m//

_Smmmm^*^^ ^W »"»«•

AWTAltOi REPREtarrAMTESEDôWtOS E COM ÓTIMAS RE.
^«CtAS. PAUA TODOS OSESTADOS DO BRASIU

24144 - DESPERTADOR Sulco,
máquina de excelente qualidade e
.UoUrtaprccisio--^^

24140 COLAIUS
DE PÉROLAS«— Excelente quall*

de. fabricação
NORTE- AMERI-

CANA. com 6tl-
mo ficho de se.
eurança. crave-
jado de lindai
pedras Imitando
brilhantes. bri-
lho de côr Inülp
terivel. BE1X-
ZA e dlstinçio
de pérolas legiü-
mas. Nfio con-
fundir com Imi*
taçOes e quall-dadea Inferiores
com uma volta
24141 com duas
voltas Cr$ 89,00
2414 Z vôm três

«ma«fcr$ 136,00

24Ò»9"T&CANTE ÔC&BO!f>IU-

Cr$ 655t

^kmm\ lU^mm^^^^J—flr^^^^J^^r^^Er I
Àmm^r MmmmT\mm7^^^>^^ i C/y^MF I

24l80xiHDA pulseira de relótfle
para aerihora. folheada a ouro.
com fecho de segurança. Envie.
¦ws a medida do pulao.Cr$ ^ 3 5

MONT. oem aro. com excelente ar*
macio de primeira, folheado a ou-
ro 11 quilates. ULTRA-MODERNO.
garantido, com especial vidro ver*
de, branco ou fumaça -Cr$ IOC

V.w-... DISTINTO óculo, tipoRAYBAM. com aro dourado oucromado. com vidros verde ou fu*maca — Cr» 6S.00. Com especialestojo de couro para protccSo.mala Cri ¦«*»

24169- BELÍSSIMA pltfieira para
relógio de homem, folheada a ou*
ro 18 quilates. 20 microns. com
graduação e adaptável a qualquer
tipo 4c relógio. Cr$ ^55,

24174 ÓCULOS MODERNOS PA-
RATLEX. falheados a ouro, cosa
rldroa verdea Inouehtávcla cem
estojo de couro -Ç-pft 110,

24203- DESLUMBRANTE BRO-CHEE PULSEIRA BERLO-
?,HES' Srande. modelo Pesta daUVA, em prata de lei, folheadaa ouro. original, lindo e perfeitaaparência do ouro. com excepcio-nal brilho. q^ jQg

W2I.V- MAHAVII.IIOSO COI.AR DIA-
DICMA. rui iHTolnü iiiiiliivi»h <'iiv|«ni>-
nal I1HII.IK». fDnFKIÇM» K IIKI.KZA
<írand« duruliiliiln.il- c iilwuliiiii ipiranlio.
>v>m fwlM» «l« scpininvu criivcjinli» dit
imlrus mMiii-i-ri-cilisus. r>Hii|ili>tu n nm*
junbi. lindnii lirimuM piiwnlm. di» ahm.
mu maütriiil.
O CONJUNTO. OX 155,00

m_ ^T • a *.Ji^
M yy'y^yik\

_r J^í&s- IZI^^.\

LIVDOS BNACELETCS PARA W.
NHORA. AOOUXHA E VALOH7BT.
SUA TOILETTE. CON UMA UV*
DA J6tA.

24693. MARAVILHOSA pulseira
bncilete para senhora, folheada a
ouro IS quilates, absoluta garantia,
com cravaçio de rubls.CrS 299,
N4o contundir com imiuçoea.

24108. VALIOSA POLSCIRA —
Bracelete para senhora, folheado
a ouro 18 quOates, fabricação Sal»
Ca. um moderno e lindo adorno
Manlém o brilho Inalterável a petfeita apartncla de legitimo ouro
Com cinco voltas ••••Cr$PQS

MEDIDAS rAM AREIS E ALIANÇAS —
Oepeis de herrar tonado a medida do
dedo. Junta o poste d* ura papel estreito,
cordão ou arame a outra ponta • pos¦tovie Justamente ae seu pedido.

m
2417 2 ALIANÇAS
,de ouro, ÍS qui*
lates, largaa Crt

Cr$101,
** »*i95,

^P'\^r 1

>^c>0r

24165 . undoanel em ouro ia
quilates. com
rubi e lindas aa*
ftraa de exce*
tente brilhe. En*vie-noe a medi.
da do seu dedo.em papel estrel-
to. unindo uma
ponta a outra

Cr$285,

24163 deus te
GUIE em ouro
M quilates, com
cravaçio de Un*
do tuMicr$68,

% cr$ \$m
24183 MARAVILHOSO. ANTI-
KACNÊTrco. para senhora. Sul-
CO ANCORA. IS rubis, vidro ler»
te eòncavoi folheado a ouro. com
cordoneto de seda, fundo de açu
inoxidável, com ceru/icado de ga-ranlia.

As CASAS ROULIEN Garantem aos seus fregueses, preços mínimos, qualidade.
remessa rápida por Via Aérea, sem a menor despesa para o comprador. PEDIDOS
AS CASAS ROULIEN Nilo Georg de Oliveira - Rua frei Fabiano, 543 • 1.' e

2.'Andares - Edifício Próprio - Meyer - Rio de Janeiro
Nk confundir CASIS WULIEN con lumes pjrecidis. Fajam d» imtidires desleais. CASAS ROULIEN sío »s maiores oija
MV$t% ih leefflbi.se PsitsJ de Brasil, senrmdo it povo affli|o hi mais de 17 anos e merecendo j sua confiança

pela qualidade dos seus artigos.

¦9

90171» vaatcam
DE BOLA de
ouro IS quilates

TAMANHO f9
GRANDE Crt O*.

90175 Id.. tdem
TAMANHO

PEQUENO . QCr $48»

conforto clientela atenderemos a domicilio, Telefone

ANÉIS DE GRAU
«0122 . Km «un» 18 quilates eom en
oubUçOcs dc |tlatina. doía brilhante»
«nehmte cravacihi eum ividra e. rrs|m>
li»<« emlikmas, em laindacS)» satr».
ntimáal.
Vmladoira obra de arte. p*U sua bi4r«»
*> fiiiiNsimo wwlMUitoota

G$ 999,00

tei

\'-W

¦i-.s

PEÇAM NOSSO CATALOGO DE 1951 IMPRESSO CM CORES. COM INÚMEROS ARTIGOS

mm — 56 JORNAL DAS MOÇAS 1-3-1951.
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Cesta para trabalhos bordada a lã
A J?J — J - J • J -- . *.Lnii ue uíspur u iraoairio começaao e principalmente as lãs empregadas, pró-pnas para tapeçaria ou tricô, façamos uma corbelha um pouco orofunda e sólidaAs dimensões da corbelha representada nesta página são perfeitas nas suas

proporções.
Uma armação de arame lhe cá solidez. O fundo é reforçado por um cartão finodisposto entre os tecidos formando o forro.
Sobre uma talagarça flexível, tracemos o desenho a tinta e bordemos com aslãs de tapeçaria.
A decoração é de três tons de azul; a linha que separa os motivos no alto e nabase da tira bordada é de lã negra; o fundo é bege claro rosado.
O bordado deve ser executado com o trabalho estendido sobre o desenho a bor-

dar; êle é inteiramente em ponto corrido.

Bordemos os motivos decora-
tivos e terminemos enchendo o-
fundo. Repassemos o bordado,
fechemos a tira por uma costura
após termos uma tira de creto-
ne estampado de motivos florais
(nos mesmos tons que os das
lãs) exatamente da dimensão da
tira bordada.

Cortemos dois ovais de cretone
para forrar o fundo da cor-
belha.

Liguemos por uma costura um
dos ovais e a um dos lados da
tira de cretone; o outro lado
desta tira de cretone, cosamo-la
com o alto da tira bordada.

Teremos já pdeparados dois
ovais de fino de um milímetro
mais estreito em toda volta queo fundo da corbelha.

Coloquemos um destes cartões
no interior da armação de ara-
me. Embainhemos então a cor-
belha com o forro e a talagarça
bordada. Dobremos sob a cor-
belha as extremidades da tala-
garça e fixemos o fundo por
meio de pontos espaçados que
manterão a talagarça ligada.

Recubramos o segundo oval de
cartão de um oval de cretone e
coloquemo-lo sob a corbelha
para forrar o fundo exterior-
mente.

Cosamos em pequenos pontosatrás o cretone à beira da tala-
garça dobrada. A costura, no
alto e na beira da corbelha, é
dissimulada sob uma trança fei-
ta co mfios de lã azul negro; os
dois grandes pompons de lã são
feitos com os restos da lã.

P

-P~
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quando se encontra no ar»
mário uma roupa roida pelas

baratas ou traças
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Seja inteligente... Espalhe nas go>
vetas e nas malas NEOCID em

pó, que não deixa manchai
«lem cheiro.

Use a lata grande - a em*
balagem mais econômica do

NEOCID ^St/fc*

NEOCID
Com os canais obstruidos, a vida

^íos torna detidos.

ff/M *11|

^AltaWi I t Vi
LaaHfl »¦ ' mtl
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CASACOS DE PELES
BRUMEL INGLÊS LEGÍTIMO
PELO REEMBOLSO POSTAL

OU A VAREJO LIVRE SEM
DESPESAS

PREÇO DE
RECLAME

C R $ 7 5 0,00
COMPRIMENTO

õO centímetros 750K
75 1150,
95 1-450,
105 1B50,
115 " godê 2.290,
CÔR: Marron escuro
ou em outras cores
com aumento de
CrS 150,00 a CrS 450,00
GRANDE SORTIMEN-
TO DE CASACOS DE
PELES FINAS E
BARATAS.

Basta mandar suas medidas para
OFICINA DE PELES

Rio de Janeiro
Largo S. Francisco,23-Sala 3, 1.°

Ao lado da igreja

VOCÊ SABE CONSERVÀR-SE
JOVEM!

Conservar-se jovem é, sem
dúvida, uma das maiores aspira-
ções das mulheres. Todavia,
trata-se de um assunto tão
complicado que requer um es-
tudo especial, pois não bastam
as massagens e os cremes caros
para que você prolongue sua
mocidade. Damos abaixo alguns
conselhos que devem fazer
parte do seu programa diário
para conservar-se jovem.

1
Não seja pessimista ou amarga,

comumente. A tristeza cava rs rugas
e faz relaxar os músculos do rosto.
Portanto, reaja e prccure ser otimista.

2
Não reclame acerbamente contra

as cüisas de que não gosta, mas que
depois será obrigada a fazer. Cólera,
irritação inútil, perturbam o fígado
9, consequentemente, o aspecto sau-
dá vel de seu rosto.

3

Não seja a eterna sonhadora que
vive se alimentando só de fantasias.
A falta de contactos reais e humanos-
aniquila o funcionamento de certas

glândulas indispensáveis à sua beleza.

Não seja inconstante em seus
afetos. A inconstância traz descon-
fiança, a desconfiança as lágrimas,
as lágrimas as rugas. . .

5

Procure cultivar a própria inteli-

gência. Conservar a mente ativa man-
tém o entusiasmo e torna o olhar
lustroso e encantador.

6

Não pense continuamente na sua
infelicidade ou na infelicidade alheia.
Isto acarreta má circulação e. conse-
quentemente, uma pele má e
envelhecida. l

Não seja irredutível nas suas con-
vicções, quando o bom senso lhe diz
que será melhor ceder. O tormento
interior refletir-se-á no seu rosto,
afeiando-o. O melhor é aceitar a vida
como ela é e procurar saber aprovei-
tá-la da melhor mançira possível.

CONTRA SURDAS
E MANCHAS

liâe^^iâ

1^^^ N£ 1
PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS

ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

LABORATÓRIO ODÍN S. A.
CAIXA POSTAL, 36

BLUMENAU - SANTA CATARINA

& irt/i da

C0NTDA FEDIDAS
becentes ou (XNTi6a:<
A MELHOR DOMADA E »

VmmmW ^d^m^\
/«rj

NAO HA' IGUAL
.iC.D.N.ã. «lí <l<

FAÇA EM CASA
O TRATAMENTO DE

BELEZA DOS SEIOSw
tPasfaffiASsa,

Conserva e dá aos seios, firmeza,
perfeição e encanto.

PRÁTICO. DISCRETO, EFICIENTE
Garantia absoluta, comprovada em
famosos institutos de beleza. Nasdrogarias, farmácias e perfumarias.

lis

M



yy-ryy-y^-- '3^^^^^

y

ri
'¦'

¦ ¦Yi

-

"CARNET" DAS JOVENS
Por DOROTHY DIX

(Exclusivamente para JORNAL
DAS MOÇAS)

DESAVENÇAS FAMILIARES
"Parece incrível que um pequenc

tubo de creme possa causar desgostos
em uma família", escreve-me um
jovenzinha de vinte e dois anos, se-
cretária de um alto empregado em
uma grande companhia.

A causa da frase dita é por seu
pai não querer vê-la com os lábios
pintados, e cada vez que o usa já
sabe que vai passar por um desgosto.
Sem embargo, chega o momento em
que aparece. Maria com os lábios
pálidos, somente para agradar ao
pai, que se assusta ao vê-la assim,
porque sua filha parece estar muito
anêmica. Chama o doutor, perdendo
a tranqüilidade.

Quando se chega já a essa idade
e se reúne uma jovem a outras ami
gas que gostam de causar boa im-
pressão, é realmente um pouco ridí-
culo um pai não deixar sua filha
usar uma coisa tão inocente como c
lápis labial.
DEVE-SE ATENDER A SAÚDE

O homem, habitualmente, não
cuida de sua saúde, e, por mais que
a esposa lhe aconselhe que tenha
a dieta que lhe corresponde, não o
faz, sempre julgando que se curará
por si próprio caso a saúde se altere.

Ela o quer muito e não deseja
vê-lo enfermo, pois muito se entris-
tece ao pensar que pode perder o.
companheiro de sua vida. Ela pensa
que todo mundo é mortal, menos êle.

Não se compreende como um ho-
mem, por pouco inteligente que seja,
atue dessa maneira. E' sabido que
muitas^ enfermidades, atendidas em
seu início, se podem curar rápida-
mente, mas, se se as abandonam,
podem ser fatais. Um corpo deve
ser atendido como se atende a uma
casa, isto é, fazendo examiná-lo devez em quando com o objetivo decorrigir qualquer anomalia que só o
profissional pode perceber.

NOIVAS ENFERMIÇAS
O primeiro que deve considerarum casal quando se enamora é seambos têm saúde. Sucede com fre-

quencia que começam a sair junto.3e, depois de algum tempo, chegam
a conclusão de que nasceram um
Para o outro.

vSentem-se felizes quando vão co-mer juntos, saem para bailes ou ou-trás festas, mas acontece que a moçanao é o suficiente saudável paraestar em uma festa até que esta seacabe. O noivo deseja ficar até o
TO, mas é obrigado a retirar-se paraacompanhar a noiva que, por seríraca, não pode ficar até o final.

Antes de levar adiante o namoro,cada um dos dois deve averiguar asaúde do outro, pois para nenhume]es e muito agradável pensar quese une a uma pessoa que terá queevar sempre consigo uma farmácia.

^^m^^^^ ^^^^^Desta vez
eu estou inocente!

DIGA LOGO
0 QUE H

CRIATURA! _
DEIXA j l§fr •»'

ME
DEFEN
DER!

É QUE ESTE ASSUNTO NÀO ME
COMPETE, RENATO. POR OUEVOCÊ 

NÀO CONSULTA
0 NOSSO DENTISTA
SOBRE MÁU HÁLITO,

QUERIDO?

RENATO CONSULTA O OfNTISTAI

M J> 0 NOSSO DENTISTA
\ \^ ' 

jjZl SOBRE MÁU HÁLITO,

) 
^^*^\. QUERIDO? y

íD^M/ / ^CTmY^Í /COM ESSA,
f>K V , *mA1 /VA>UMAMAE ACERTOU

WÈÊM

CREME DENTAL COLGATE PERFUMA 0
HÁLITO. LIMPA E EMBELEZA OS DENTES»
t 0 MÉTODO COLGATE DE ESCOVAR OS
DENTES LOGO APÓS AS REFEIÇÕES,

COMBATE MELHOR A CÁRIE
DENTÁRIA!

W

»\»<i Â
if.

±
EXPERIÊNCIAS CIENTÍFICAS PROVAM QUE EM 7
SISÊ^^f COLGATE ELIMINA INSTANTÂ-
NEAMENTE 0 MÁU HÁLITO QUE SE ORIGINA NABOCA. E NENHUM OUTRO. DENTIFRÍCIO LIMPA OSDENTES COM TANTA PERFEIÇÃO E EFICIÊNCIA,

RESSALTANDO 0 SEU BRILHO NATURAL.
COLGATE É FAMOSO TAMBÉM PELO SEU

DELICIOSO SABOR REFRESCANTEI

CREME DENTAL COLGATE É TAMBÉM MARAVILHO-
SO PARA DAR BRILHO AOS DENTES! E COMO
EU GOSTO DO DELICIOSO SABOR REFRESCANTE

DE COLGATE! AGORA EU USO SEMPRE
COLGATE PARA AJUDAR A EVITAR

DEPOIS GRAÇAS
A COLGATE

\ UÜLGATE PARA AJUDAR A EVITAR^ B^> jWjsEN É 
D,FERENTE. )

CREME DENTAL COLGATE
Combate Melhor a Cárie Dentária

Pesquisas realizadas durante dois
anos, provaram que o Método
COLGATE, de escovar os den-
tes logo após as refeições, com-
bate a cárie dentária melhor que
qualquer outro método de hi-
giene bucal, porque combateu o
maior número de cáries no maior
número de pessoas, em toda a
história dos dentifrícios! Ne-
nhum outro dentifrício oferece
provas desses resultados!

USE SEMPRE COLGATE
PARA PERFUMAR

0 HAUTO, LIMPAR E
EMBELEZAR OS ÚENTES

E AJUDAR A EVITAR
AS CARIES DENTÁRIAS !

CREME DENTAL

COLGATE to
ü
B
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OUAS FÓRMULAS DIFERENTES
para dois males diferentes

De acordo com os ímperofiros <fo

XftViVtt

razâo#cfociôndqedo6oiDjeniOi
N.* 13 Regras obundontes. pro»
longadot, repetidos, honrem»
glat o-iuai eonsequenctòti
N.* 2 : Cotai do regras, rfH
otraiadot suspensas, dUnlnsidas
• tuas conseqüências.

XSWtDOR
XAVIER

o 
~#£4f£O/0 veccm/tr/c/t &t *fc/ifôfi

DUAS ADMIRÁVEIS"FRENTES ÚNICAS"
(Conclusão)

JABOTY — Com as ags. n.^ 8,
montar 52 pts. e tecê-los no modelo,
diminuindo 1 pt. no com. e fim de
cada 2 cars., até restarem 2 pts.
Tecer 2 malhas juntas, pelo dir.
Rebater.

GOLA: — Com as ags. n.° 2,
pegar 100 malhas e tecer no dir., 2
cars. — Mudar para as ags. n.° 8

e trabalhar no modelo, mais 25 cm.
Rebater. „„™T

TIRA CENTRAL DA FREN-
TE: Com as ag. n.° 2, montar 8 pts. e
tecê-lòs no modelo, completando 17,5
cm. Rebater.

— 60 —

ACABAMENTO — Com as ags.
para cr., n.° 2, tecer 1 car. de cr. sim-
pies em torno às extrem. da frente
única, formando 3 casas a intervalos
iguais, pelo direito da abertura, atrás.

Casas — 2 cadeias e pular o es-
paço equivalente a 2 c. na peça ori-
ginal. Tecer 1 car. cr. simples em
volta do jabot.

Bater a ferro, separadamente, a
frente única e o jabot. — Com agu-
lha e linha, franzir por igual o cen-
tro do jabot e alinhavá-lo ao centro
da frente única, partindo do centro
da gola. Prender então a tira estrei-
ta, ao franzido. Pregar os botões —
tanto ao centro da frente como atrás.
Reforçar o decote com um cadarço.

JORNAL DAS MOÇAS

SERA QUE VdÊ
"Snob" é uma palavra de origem

inglesa que significa pessoa afetada
e pretensiosa, que fala e age de modo
a parecer diferente do que é e imita
tudo que está em moda. Pois bem,

para saber se você é mesmo "snob",

experimente fazer este teste e o re-
sultado do mesmo lhe dirá a verdade.
Marque uma resposta para cada

grupo. Se tiver 4 ou mais "a", é

porque você é de um esnobismo ar-
tístico. Se tiver 4 ou mais "B", é um
"snob" admirador de tudo quanto
cheira a aristocracia. Se tiver 4 ou
mais "C", é porque não é "snob" e
gosta das coisas simples e naturais.
Se tiver 4 ou mais "D", é um "snob"

intelectual, um adorador de títulos
literários. Se tiver 4 ou mais "E",

é porque é um "snob" esportivo. Se
tiver 4 ou mais "F". é um "snob"

financista, agrada-lhe que todos sal-
bam que é rico e sabe gozar o seu
dinheiro. Se tiver 3 ou mais em dois
grupos, é um "snob" híbrido: artís-
.. £• .; _*_4-~ a^a C!a +ít7or »»«"««¦»
tlCÜ, llliailUXOC», civi w»w nvw uniu

contagem baixa, distribuída igual-
mente nas várias categorias, os casos
são dois: ou é muito equilibrado ou
"tapeou" as respostas. ..

1/

ONDE PREFERE SER VISTA?

(a) Num concerto do Municipal.
(b) no salão nobre do Jóquei Clube.
(c) no comício dos trabalhadores.
(d) na escola de Belas Artes.
(e) no Golfe Clube da Gávea.
(f) numa reunião de banqueiros?

ma*

2.°

QUE TIPO DE BLUSA

PREFERE?

(a) Gola aberta?
(b) gola alta?
(c) mangas curtas?
(d) mangas compridas?
(e) listrada?
(f) de seda?

3.°

O QUE LÊ PRIMEIRO NUM

JORNAL?

(a) Crítica teatral?
(b) anúncios funerários?
(c) anúncios publicistas?
(d) artigo literário?
(e) página esportiva?
(f) cotação de títulos?

1-3-1951
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ftlÊ É "SNOB"?
4.°

O QUE SERVIRIA NUM
JANTAR DE CERIMÔNIA?

(a) Frango assado?
(b) assado de vitela?
(c) picadinho de carne?
(d) maionese de lagosta?
(e) peixe ensopado?
(f feijão com arroz?

5/

QUE COISA GOSTA DE
COLECIONAR?

(a) Vasos chineses?
(b) moedas antigas?
(c) postais ilustrados?
(d) quadros célebres?
(e) caixas de fósforos?
(f taças de prêmios?

f, íS

_._.._;

.->í
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6/

ONDE PREFERE PASSAR AS
FÉRIAS?

(a) Em Venesa?
(b) numa casa de campo?
(c) em Paris?
(d) num cruzeiro de iate?
(e) numa fazenda?
(f) No Oriente ?

7.<

QUAL O DISCO QUE TOCARIA'
PRIMEIRO?

(a) O "Hino ao Sol", de
Stravinsnky? .

(b) a "Polonaise", de Chopin?
(c) a "Marcha Turca", de Mozart?
(d) a "Aquarela do Brasil"?
(e) a "Fuga", de Bach?
(f) um bolero de Augustín Lara?

8.°

QUAL O JOGO QUE PREFERE?
(a) Pingue-pongue?
(b) pôquer?
(c) xadres?

| (e) roleta?
(O Pif-paf?

9.°

COMO PREFERE SER
CHAMADA?

(a) Querida?
(b) madama?
(c) nenem?
(d) doutora?
(e) excelentíssima?
(O campeã?

Tão Forte
Como Um

Touro
L^^asaass jgj^<s_s_=__^.^
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sist&ff^ íflh •*• "ec?sitiun desde a ínfânda ^ acumulando re-
«,,5" ¦ í e Vlnlldade Par* serem homens e mulheres fortes esaudáveis durante a puberdade «"umeres iortes e

Provado está pela ciência médica que o Óleo de Fígado de Baca-lhau e um coadjuvante de positivos resultados para qu^as creüncal— cresçam robustas, saudáveis, vigorosas' ecom preciosa dentadura. Naturalmente oque é necessário é que tome o Óleo de Fí-gado de Bacalhau, que é um óleo puro erico em vitaminas "A"e "£>". Em o
ÓLEO DE FÍGADO

DE BACALHAU
de LANMAN & KEMP

ts mães cuidadosas encontrarão um Óleocuja njáxima pureza assegura completa a-oundancia das vitaminas "A" e "D" Asua major garantia, são os anos de suaera enc.a em todos os mercados mun-
e tegfttao 

ISS°' Sempre **** ° verdadeir»

ÓLEO DE FÍGADO DE DACALHAU
> LANMAN & KEMP

we W*j§ mj

ü
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"Come como um cavalo" é uma
| 

expressão errada, pois uma vaca"jeome cerca de cinqüenta quilos dealimentos por dia.

^__________™__i8i

TINTURA FLEURV

^ 
dá Juventude aos seus cabelos.

I resticuindo-Ihes cm poucos minutos, a sua côrI natural Esco ha entre as 18 tonalidades difercn- I '
m. U* agXTURA FLEURV ^'U ^ »* 1

ImmW "
APLICAÇÃO FACII.IMÀ

\JI ' Pef* ao noiio terviço técnico tZdaTa? 
"

| informações e solicite o interessante
'fe/nr^^ DE P*HTAR
1 rniuí.T., L*" diítri^imos gratuitamente
é 

CONSULTAS - APLICAÇÕES e vENDAS:
Rua 7 de Setembro. 40. sob. Rio

I RUA 
'..'[". 

1 c,DADz "" '.'.' 
esTADo"\ 



6.° CAPÍTULO — Resumo -

Catalina, uma belíssima mexicana,

simpatiza extraordinariamente com
Tex, mas a família da jovem não vê
com bons olhos a amizade que sur-

giu entre eles. Catalina confessa ao
rapaz que seu pai está arruinado e
encontra-se à mercê de um rico pro-

prietário de terras que ameaça acusá-lo de desfalque. Tex afasta-se, qusndo aparece o primo de Catalina, Felipe,

o qual confessa todo seu amor pela jovem.
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JWWL de JÚLIO BAENZ - deAmkrtã J.WOOD
ai

- Noquelo noite»
Tex quose nâo
pode dormir:
surge diante de
seus olhos a do-
ce figura de Ca-
talina. Na ma-
nhâ. s e guinre,
voi visitar Do-

lores . . .
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f- Bom dia, Dolores.
Dormiu bem?
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Você dançou maravilhosamen-
Don Miguel gostou muito.'
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- Don Miguel? Nem

sequer o vi...
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Entretanto,
Felipe I e -
vantou - sei
c n ei u uc:
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mo . • •
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|- Felioe entra numa sala,
onde Don Inácio limpa

um fuzii ...
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^^m ^ff\\ A GRANDE MODA NO RIO

v Ks Jw\ ^om manías japonesas, 2 bolsos,
« ¦ Mm ^y abotoado de cima a baixo, botões fanta-

¦ ^Ê I IL II sia, cinto forrado de couro e aviamentos
^¦fl ¦ X I Ir II **e 1" qualidade. Não encolhem. Cores

MmW I «^ I \{ H| firmes e 100% garantidas: Rosa, verde,
JÉ I » I UII branco, preto, amarelo e azulão. Tama-

HÊmil A\\ ATENDEMOS PELO
Mm Ml ill) REEMBOLSO POSTAL
y%WmlÁl§y SIMPLES OU AÉREO

£$y&%fl&i fs&W^g?* fi^*ÍSafc.*v

LOJAS U & CA SV '^^'^,aLeT^>l^n
CAIXA POSTAL 615 c * "7^1"^^^^

RIO DE JANEIRO **
Peço remeter pelo Reembolso Postal nm Vestido de LINHO
(escreva bem claro) tamanho «'.... côr
Nome 
Endereço
Localidade

SEJA REALISTA
Inscreva-se com sua família na SOCIEDA-
DE DE AUXÍLIOS E BENEFICÊNCIAS
ESTRELA (S. A. B. E.) que lhe proporcionará
os auxílios seguintes: Médico, Advogado, Cota,
em dinheiro para funeral, Auxílios, Viagem,
Natalidade, Núpcias, * Impossibilitados de

trabalhar, Hospitalização e Luto.

MENSALIDADE DE Cr$ 3,50 a Cr$ 6,00
Sede central — Rua Carolina Meier, 29 —

Meier — Rio — Fones: 29-4173 e 49-0710

AGÊNCIAS:

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

Pecanha, 505 — E. do Rio. — BARRA DO
PIRAÍ — Rua Roberto Veiga, 3 — E. do Rio. —
JUIZ DE FóRA — Av. Barão do Rio Branco,
83 — E. de Minas. NILÓPOLIS — Av. Mi-
randela, 219 — E. do Rio. — CAMPO GRANDE

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

s/ 103 — E. de Pernambuco.

REPRESENTAÇÃO:

REZENDE —- Rua Dr. Cunha Ferreira, 36
E. do Rio

QUE TIPO DE MULHER É BÔA ESPOSA?

( Conclusão )

John Lund em "Amiga da Onça" (My Friend
Irmã), é a venturosa esposa do ator de palco AllaiJ
Nixon... E Diana Lynn, o delicioso pratinhò que
se pavoneia perante Robert Cummings em "Paid
in Full" para tentá-lo, tem um lar modelo com seu
marido John Lindsay, jovem arquiteto muito co-
nhecido. A capitosa Jane Russell, por quem todos
os homem perdem a cabeça, é a virtuosa esposa de
um grande jogador de futebol, Bob Warerfield, já
há oito anos... E essa novidade que é Corinne
Calvet, outra mulher fatal da tela, na vida real é
uma esposa dedicada. Em seu primeiro filme ame-
ricano "Zona Proibida" (Rope of Sand), essa bem
torneada importação francesa tem nada menos que
três homens em suas garras, disputando suas afei-
ções, que são Burt Lancaster, Claude Rains e o es-
poso de Corinne na vida real, John Bromfield

E' verdade, as estatísticas parecem provar que
as mulheres que usam de técnicas reprováveis nos
"sets" cinematográficos são as mais passíveis d(
levar uma vida matrimonial mais tranqüila quan-
do encontram um bom marido.

Com maior numero ue paginas apresen-

taremos no JORNAL DA MULHER da

próxima semana sensacionais figurinos e

fotos de modas de Paris, Londres,
Hollywood e New York

F" U IVI
MANTENHA. PORÉM. SEUS
DENTES LIVRES DAS ANTI-
ESTÉTICAS MANCHAS DE

NICOTINA
O Creme Dental Nicotan (fórmula origi-
nal americana) é recomendado especial-
mente para fumantes. Remove completa-
mente as manchas de nicotina acumula-
das nos interstícios dos dentes e causa-
das pelo uso contínuo do cigarro. Nicotan
dá aos dentes um brilho deslumbrante e
às gengivas uma coloração natural e
sadia. Não ataca o esmalte. Não contém
pedra pomes nem substâncias ácidas ou
corrosivas. Tem sabor de cerejas.
Nicotan, creme dental especial para
fumantes apresentado em dois tipos:

branco e vermelho.

NICOTAN
Á venda nas farmácias, drogarias

e perfumarías.
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QUE IDADE TEM
UMA DAMA DE

4 0 ANOS?
Qem quiser responder à pergunta

que intitula esta nota tem que ir a
Hollywood, pois aí encontrará a evi-
dência mais clara de que, em reali-
dade, existe a Fonte da Juventude.
As estrelas do cinema descobriram
seus segredos.

Fazendo um cálculo aproximado,
poderíamos dizer que uns setenta e
cinco por cento das atrizes daquela
terra conservaram muitos anos a pri-meira juventude, dando a impressão
de possuir sempre a frescura e deli-
cadeza dos dezoito anos.

t

Para conseguir tão belo objetivo
basta seguir um programa simples,
composto apenas de três requisitos; ¦
são eles: plasticidade emocional, in-[
terêsses dinâmicos e absorventes e
regras de beleza e saúde mais
simples.

E' de supor que as atrizes têm
tempo e dinheiro para pagar a aten-
cão minuciosa de seu rosto e de suafigura, podendo, ainda, fazer roupa
especialmente desenhada para elas.

Mas há milhares de mulheres que
gastam tanto dinheiro em arranjar-se
e vestir-se como uma estrela de ei-nema e, sem embargo, não podem (dissimular os estragos do tempo. IA juventude perpétua exige um"
preço de vigilância espiritual e emo-cional; Hollywood paga automática-
mente, mas os outros lugares não.

As mulheres em geral, passados osvinte primeiros anos, começam aamargurar-se e a pensar cada ano,dizendo quase sempre: "tenho quasetrinta anos, mui breve terei quarenta,estou ficando velha".
Essa idéia a assusta e a tornadoente.
Um sinal claro de velhice é dado

quando a mulher começa a lambuzar
o rosto e a encrespar os cabelos anoite, sem se importar que seu mari-do a veja nestas condições. Esta éuma indicação de perigosa atitudemental. O que ela está dizendo in-conscientemente a si mesma é: "eu
Ja terminei para a vida e para oamor;" no programa de minha vidadoaria já não há lugar para as emo-
Coes mais ternas".

E essa é uma grande verdade; umamulher é sempre tão jovem comosuas emoções.. Todas as mulheres quechegaram à fama tiveram uma vidacheia de emoções.
Nenhuma delas deixou de interes-sar continuamente aos homens. Todaselas foram desejáveis e desejadas emqualquer idade.
E em resumo, se uma mulher querconservar sua juventude, deve elaapreciar e viver plenamente o pre-sente e não lamentar-se pelo que foinem temer pelo que virá.

:'i

LOÇÃO
desde 7,50
«é 100,00

COLÔNIA
desde 5,00
«é 100,00'Royal <B

EXTRATO
desde 6,00
«é 35,00
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o perfume que deixa saudade
«•"«• Ma.i « «i»
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ARTÍSTICOS
QUATROCENTAS PÁ-
GINAS EM MAGN1FI-
CO PAPEL, COM CIN-
COENTA MODELOS
COLORIDOS E A MA-
NEIRA DE EXECUTA-

LOS.

O LIVRO QUE A SENHORA ESPERAVA!
PREÇO: CR} 200,00 (2.a edição)

Pedidos poi Reembolso Postal
DOLORES BOTAFOGO

Rua Osório de Almeida, 76 — Tel. 26-6204 — Rio
ou em todas as boas Livrarias.

II^fl ^1 .B

¦ ' mfl |l|ÍÍ|feyg^^^^fl fl

^H ^^vv ';:;: ^>Xã9Hlk *!**»*¦ |

BBBBb! BB^^^^^i*'""'»»^^^^^ ^*:^H B.H

PiKSIppl 'N> fl
btI

r^ ^bbbbbbbbbbbbbbbbbBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^BaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaMg» .W ¦aal Ma fl^. aal
fl gf||J| flfehft^X" ~ fl
j^^^^^^^^^^^Bj^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BJI^BBWBB^^^^BysaSsH -.- ^U

wrks' ^ ^fl 1^1 fl v *<piMÉfer fl
flp*$ã^ ¦'*: I^bBbI B ' vfl Bb. fl

_p t^x: xVji^ygtS^_j_B Iff Bb rÜP^mI Bt^H S%% fl
_^^^^^^fl^^^^^^t_B8Jgj|J_|_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_B^ flfiffiSBB»Í* ^BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaMBB^£^^g3!B8 ^^vÍv." vi _^|

fl Bx :^^a _Ee Pfl fl fllilllplllip ÍMêNA mmÊMMAm\ Stfl PPra' fl
fl fl^P -j& >\y ymÊmA WMmmmSM WA MÊmÊmm&MÊmmmm**flB» - ;f ^tlIw"^^? ^^yfl BraKlW^/^WBp flfl

plil _^_^' ..., -gflÉLfl I flfl IlilíSPfl flí íflÉü^^^ü -* --. I Mi I
fl ÉJifl II B,P^iÍiÍllla ^^mAm. flp f ""^ ^mAm fliii ^ninH ^éH fl',ipy^^iXi_3ÉJ ¦ Ifl B8«ivS:fl flBfll ^W^fl B1^ Wm mm ¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦: .yy.-.y^jgã^ mmy.y.-mm mm

mâWSmt m-y mÊkí-y.-yyyyyym-amí^a ¦sssftWí ¦.¥:¥*:•¦: ^aBBBai aal :: ¦Bfiffll BvbIIbb. '¦ ~ ^? ¦ ¦sSííííí ¦PPSw ¥y^yy.-ftyyVímmm mmy'-mmBa b4 k - ¦^k| Bi^ir-»': "íiia*:''B ¦:¥-¦
aSsM fl--fl t|1; P"^¥ : X^bbbI Biü-fl fl fl

Bfl hÍ AÊÊ lítifl I -fl Ifl;:flfl::- II: II
BSwfSfl BaPIpíSfl fl^atflfl Mf& Bi HÜ
¦iiiiiifl fliÉ ¦

^| ^fry| ._^BI_^_^__l_^_l_^_KBB^a^aB.HilHBfiWa^aBKfl
^A __B:.:^«"--: ^__|
fl BÉix: flli l fl

Lembrando Raridades - Lindos são estes mo-
tivos chineses que ve-
mos nesta mesa de

madeira laqueada, que apareceu numa apresentação de móveis na
América do Norte, causando grande sucesso. As linhas, esguias e
elegantes, embora de influência oriental, adaptam-se perfeitamente
a qualquer mobília, principalmente se fôr laqueada num tom
quente^ como o vermelho chinês ou o laranja.

O Jardim Mágico
COMO NAS HISTÓRIAS DAS
MIL E UMA NOITES, MUITO
CONTO TEM ESCRITO A CIÊN-
CIA MODERNA, CONTRIBUIN-
DO PARA QUE O ESPANTALHO
DA VELHICE VÁ, AOS POUCOS,

DESAPARECENDO

Existe um jardim onde cada planta
e cada árvore emitem radiações in-
visíveis, constituindo, em realidade,
um dos mais modernos laboratórios
da Comissão de Energia Atômica
norte-americana. Nesse jardim os ho-
mens de ciência vigiam estreitamente
todas as radiações que emitem as
plantas e árvores em crescimento, ve-
rificando os processos pelos quais os
elementos radioativos do solo ou da
atmosfera se transformam em tecidos,
folhas, flores e frutos.

Os aludidos homens esperam des-
cobrir exatamente como os elementos
químicos orgânicos e minerais atuam
no crescimento das plantas e dos
animais. Seu ideal não é senão achar
o meio de obter novas fontes de ali-
mento para a humanidade e o meio
de combater as enfermidades e,
linda, conter o processo degenerativo
que encurta a vida humana, isto é,
afastar a velhice de nosso horizonte
o mais possível.

Os produtos obtidos da papoula,
do digital purpúreo, da beladona, do
tabaco, da alfafa, da beterraba, do
trigo negro, etc. são fornecidos aos
animais de laboratório para estudar
os efeitos dos mesmos na luta con-
tra as enfermidades.

O jardim atômico se acha situado
na estação experimental do labora-
tório nacional de Argone, que está
sob a autoridade da Comissão de
Energia Atômica dos Estados Uni-
dos, em um ponto próximo da cidade
de Chicago.

Cada árvore desse jardim é ao
mesmo tempo a árvore da sabedoria
e da vida.

Cada um dos seus frutos está de?-
tinado a arrojar a invisível luz de
suas potentes radiações sobre proces-
sos naturais específicos no complica-
do labirinto da existência, cujo acesso
era impossível até agora para o
homem.
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GALERIA

DOS ARTISTAS

DE RÁDIO

ZÉ 
TRINDADE é tudo na vida, na árdua vida artística e na folgada vi

particular... Zé, como artista, apita de tudo um pouco. Até parece que
êle descobriu o problema de assobiar e cantar ao mesmo tempo. . .

E' cômico, é dramático, é cantador de modinhas, é intérprete de papí
de matuto, é galã e. . . o que é que êle não é, afinal? ^

Trabalha no rádio, no cinema e no teatro. — Que há contigo, Zé? Trindade.
No rádio, sua atuação na Mayrink é inegavelmente formidável, aparecei

do em vários programas.
No cinema — puxa! — aqui o espaço é pouco para enumerar todos ob

seus filmes. Mas saibam que a foto que serve para esta galeria é uma cena
do filme "O Meu Dia Chegará", no qual êle faz o papel de um viuvo de
anos de idade, totalmente maluco.

Parece que chega de falar nesse Zé Trindade, um baiano de fibra.
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